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แผนการสอนประจําหนวย
ชุดวิชา

การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

หนวยที่ 8

การดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผล

ตอนที่
8.1 แนวคิดเกีย่ วกับการดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผล
8.2 การเตรียมความพรอมกอนเริม่ การประชุม
8.3 การจัดการประชุม
8.4 การจัดการภายหลังการประชุม
แนวคิด
1. การดําเนินการจัดการประชุมเปนการประสานงานและการสงมอบการบริการจัดการประชุมอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดําเนินการจัดการประชุมเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุด
เนื่องจากเกี่ยวของโดยตรงกับประสบการณของผูเขารวมการประชุมซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจตอ
การจั ด การประชุ ม นอกจากนี้ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การจั ด การประชุ ม ผู จั ด การประชุ ม ควรจั ด ให มี ก าร
ประเมินผลเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและสรุปผลว าการประชุมที่จั ด ขึ้นบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายและมีประสิทธิภาพเพียงใด
2. การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการประชุมเปนการจัดเตรียมองคประกอบตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่พรอม
ก อ นวั น เริ่ ม การประชุ ม อย า งน อ ย 1 – 2 วั น ประกอบด ว ยการเตรี ย มความพร อ ม 5 ด า น ได แ ก
1) ผูจัดการประชุม 2) สถานที่จัดประชุมและหองประชุม 3) การตอนรับและการลงทะเบียน 4) วัสดุ
อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม และ 5) วิทยากรและพิธีกร
3. การจัดการประชุมเปนผลผลิตจากการเตรียมการจัดการจัดประชุม (Pre-event planning) และการเตรียม
ความพรอมกอนเริ่มการประชุม (Pre-convention planning) มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การเปดการประชุม
2) การดําเนินการระหวางการประชุม และ 3) การปดการประชุม โดยแตละขั้นตอนประกอบดวยลําดับ
พิธีการและกระบวนการการที่แตกตางกัน ผูจัดการประชุมควรศึกษารายละเอียดและวางแผนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม
4. การจัดการภายหลังการประชุมเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการประชุม ประกอบดวย
การประเมินผล การชําระคาใชจายและสรุปคาใชจาย การจัดทํารายงานสรุปผลและแฟมขอมูล และการ
สรางความสัมพันธกับผูมีสวนรวมในการจัดการประชุม โดยการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนรวมใน
การจัดการประชุมเปนสวนที่ขยายผลการจัดการประชุมเพื่อกอใหเกิดเครือขายความมือในระยะยาว
สงผลใหธุรกิจการจัดการประชุมเกิดความยั่งยืน

2

วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาหนวยที่ 8 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและความสําคัญของการดําเนินการจัดการประชุมและประเมินผลได
2. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ กอนเริ่มการประชุมได
3. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการจัดการประชุมได
4. อธิบายแนวทางการจัดการภายหลังการประชุมได
กิจกรรมระหวางเรียน
1. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียนหนวยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนตอนที่ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ 8.5
3. ทํากิจกรรมในเอกสารการสอน
4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 8
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝกปฏิบัติ
3. เทปเสียงประจําชุดวิชา
4. วีดิทัศนประกอบชุดวิชา (ถามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝกหัด
3. ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคการศึกษา

เมื่ออานแผนการสอนแลว ขอใหทานประเมินผลตนเองกอนเรียน
หนวยที่ 2 ในแบบฝกหัด แลวจึงศึกษาเอกสารการสอนตอไป

3

ตอนที่ 8.1
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผล
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
8.1.1 ความหมายและความสําคัญของการดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผล
8.1.2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการประชุม
แนวคิด
1. การดํ า เนิ น การจั ด การประชุ มมี เ ปา หมายที่ สํ าคั ญ คื อ การสร า งความพึ ง พอใจสู งสุ ด ให กั บ
ผูเ ข ารว มประชุมซึ่งจะมี ผลต อการตัด สิน ใจเขารว มการประชุม ในอนาคต ผู จัด การประชุม
มื อ อาชี พ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวางแผนการดํ า เนิ น งานในด า นต า ง ๆ อย า งเหมาะสม
เพื่อใหการจัดการประชุมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2. การดําเนินการจัดการประชุมมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการประชุม
2) การจัดการประชุม และ 3) การจัดการภายหลังการประชุม โดยการดําเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอน
จะครอบคลุมระยะเวลา 3 ชวง คือ 1) วันเตรียมงาน 2) วันจัดการประชุม และ 3) วันหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุความหมายของการดําเนินการจัดประชุมได
2. อธิบายขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจัดประชุมในภาพรวมได
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ความนํา
การดําเนินการจัดการประชุมนั้นถือไดวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากผูเขารวมประชุม
(Delegates) จะไดรับประสบการณตรงจากการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เขารวมประชุม
นานาชาติและนําไปสูความพึงพอใจซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงภาพลักษณและชื่อเสียงของหนวยงานเจาภาพการจัดการ
ประชุม ตลอดจนการตัดสินใจเขารวมประชุมนานาชาติในอนาคตดวย นอกจากนี้ โดยธรรมชาติของการดําเนินการ
จัดการประชุม หนวยงานเจาภาพ (Host) และผูจัดการประชุม (PCO) มักจะประสบกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใน
ระหวางการดําเนินการจัดการประชุม ดังนั้น ผูจัดการประชุมจึงตองอาศัยทักษะการคาดการณปญหาและเตรียมแนว
ทางการปองกันปญหาไวลวงหนา ตลอดจนอาศัยทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหการดําเนินการจัดประชุม
สําเร็จลุลวงและสรางความประทับใจใหกับผูเ ขารวมประชุมมากที่สุด ผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมประชุมชาวตางประเทศตอการประชุมนานาชาติในประเทศไทย (ทวีป ศิริรัศมี, 2548: 180-184) ระบุวา
ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจภาพรวมการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทยระดับ “มาก” แตเมื่อวิเคราะหถึง
ความพึงพอใจของผูเขาประชุมแยกเปนรายทวีป กลับพบวา ผูเขารวมประชุมจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาซึ่งเปน
ตลาดหลักของประเทศไทยนั้น มีระดับความพึงพอใจต่ํากวาผูเขารวมประชุมจากทวีปอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องประสบการณของผูจัดการประชุม ทั้งนี้ อาจเปนเพราะมาตรฐานการดําเนินชีวิตของชาวยุโรปและชาว
อเมริกาที่สูงสงผลใหความคาดหวังและความตองการในดานตาง ๆ สูงตามไปดวย สอดคลองกับผลการวิจัยเพื่อ
กําหนดความเปนเลิศของบางกลุมสินคาภาคบริการในตลาดโลก (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2548: 13-18-20) ที่
ระบุไววา ความเปนมืออาชีพในการจัดการประชุมของไทยยังมีระดับต่ํากวาคูแขง คือ ฮองกง และประเทศสิงคโปร
แตในดานการบริการที่เนนความใจใสลูกคา หรือความใสใจในการใหบริการ (Service Mind) ตลอดจนมารยาทใน
การตอนรับนั้น บุคลากรของไทยสามารถสรางความประทับใจแกผูเขารวมประชุมไดอยางโดดเดนเหนือคูแขง
จะเห็นไดวา การดําเนินการจัดการประชุมที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลนั้น จะใหความสําคัญกับทักษะทางดานการ
จัดการ (Professional Skill) ควบคูไปกับทักษะทางดานการบริการ (Service Skill) ของบุคลากรเพื่อใหการประชุม
นานาชาติที่จัดขึ้นประสบความสําเร็จอยางสูงสุด
ในหนวยที่ 8 นี้ นําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผล โดยแบงเนื้อหาออกเปน
5 เรื่อง คือ แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินการจัดประชุมและการประเมินผล การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการประชุม
การดําเนินการจัดการประชุม การจัดการภายหลังการประชุม และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการ
ประชุมและแนวทางแกไข โดยผูเขียนไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการดําเนินงาน (Operations Management) มา
ประยุกตตลอดทุกขั้นตอนเพื่อใหผูอานเกิดกระบวนทัศนทางการจัดการและสามารถนําไปปรับใชในสภาพการ
ทํางานจริงไดเปนอยางดี
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เรื่องที่ 8.1.1
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม และการ
ประเมินผล
พื้นฐานที่สําคัญของการดําเนินการจัดการประชุมนานาชาติใหประสบความสําเร็จ คือ การทําความเขาใจ
กับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดประชุมซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นําไปสูกรอบการดําเนินงานที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ยั ง ต อ งผนวกทั ก ษะในด า นการจั ด การและการวางแผนการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ ทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต
การตอนรับ การลงทะเบียนภายในงาน การดําเนินการจัดการประชุม การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจน
การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในระหวางการประชุมเขากับความสามารถดานการบริการเพื่อใหการดําเนินการจัดการ
ประชุมมีความราบรื่นและสรางความประทับใจใหแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี
สมเกียรติ บางโม (2543) ไดกลาวไววา การดําเนินการจัดการประชุมเปรียบไดกับการแสดงละครบนเวที
ตอหนาผู ชม หากนั กแสดงบนเวทีทําสิ่ งใดผิดพลาดหรือองคประกอบตาง ๆ บนเวทีเกิดความไมเ รีย บรอยใน
ระหวางการแสดง ผูชมก็จะสามารถมองเห็นไดทั้งหมด ซึ่งตางจากขั้นตอนของการเตรียมการและขั้นตอนหลังการ
ดําเนินงานที่เปรียบไดกับชวงกอนที่ละครกอนจะขึ้นเวทีและลงจากเวทีแลว ขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผูชมไม
สามารถมองเห็นได ดังนั้น ผูจัดการประชุมพึงตระหนักเสมอวา การดําเนินการจัดการประชุมไมวาสวนใดก็ตาม
ผูเขารวมประชุมสามารถ “มองเห็น” หรือ “สัมผัส” ไดถึงความเชี่ยวชาญและความเปนมืออาชีพของผูจัดการ
ประชุมไดเสมอ

1.

ความหมายของการดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผล

การดําเนินการจัดการประชุม หมายถึง การประสานงานและการสงมอบการบริการจัดการประชุมอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การทําใหผูมีสวนรวมในการจัดการประชุม1เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
โดยทั่วไป ระยะเวลาในการการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติจะใชระยะเวลาเตรียมการลวงหนาคอนขาง
นานตั้งแต 1 – 10 ป นับตั้งแตเสร็จสิ้นการเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดและความสําคัญของ
การประชุมในครั้งนั้น เมื่อองคประกอบตาง ๆ ไดรับการจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูชวงเวลาการดําเนินการ
จัดการประชุมซึ่งใชระยะเวลาโดยเฉลี่ย 5 - 7 วัน โดยแบงระยะเวลาออกเปน 3 ชวง คือ 1) วันเตรียมการประชุม
(Set up Day) 2) วันจัดการประชุม (Show Day) และ 3) วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม (Dismantling, Tear down Day)
ตามลําดับ
1

ผูมีสวนรวมในการจัดการประชุม ในที่นี้หมายถึง ผูเขารวมประชุม วิทยากร ผูสนับสนุนการจัดงาน สื่อมวลชน และหนวยงาน
เจาภาพจัดการประชุม
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ตารางที่ 8.1

ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการประชุมโดยทั่วไป

ชวงระยะเวลา
วันเตรียมการประชุม (Set up day)

จํานวนวัน
1 – 2 วัน

วันจัดการประชุม (Show day)

3 – 4 วัน

วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
(Dismantling, Tear Down day)

1 วัน

กิจกรรมหลัก
- จัดสถานที่ วัสดุ และอุปกรณสําหรับการประชุม
- เตรียมการตอนรับและการรับลงทะเบียน
- จัดประชุมลวงหนา (Pre-congress)
- จัดพิธีเปดการประชุม
- จัดการประชุมตามโปรแกรมการประชุม
- จัดงานเลี้ยงสังสรรค
- จัดพิธีปดการประชุมและประเมินผล
- จัดเก็บวัสดุ และอุปกรณสาํ หรับการประชุม
- ชําระคาใชจายตาง ๆ ใหกับผูจัดสงปจจัยการผลิต
(Suppliers)

ยกตัวอยางเชน งานประชุมนานาชาติ “The FIATA World Congress 2010” ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครในระหวางวันที่ 4 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ไดแบงระยะเวลาในการดําเนินการจัด
ประชุมออกเปน 3 ชวง ดังนี้
ตารางที่ 8.2 ระยะเวลาในการดําเนินการจัดการประชุมนานาชาติ “The FIATA World Congress 2010”
ชวงระยะเวลา
วันเตรียมการประชุม (Set up day)

กําหนดการ
3-4 ต.ค. 53

วันจัดการประชุม (Show day)

5-8 ต.ค. 53

วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
(Dismantling, Tear Down day)

9 ต.ค. 53

ที่มา:

กิจกรรมหลัก
- เตรียมการตอนรับและการลงทะเบียนภายในงาน
- เตรียมการจัดการประชุม
- กิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
- จัดพิธีเปดการประชุม
- จัดประชุมตามกําหนดการ
- งานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงสังสรรค
- ปดการประชุมและแถลงขาว
- จัดเก็บวัสดุ และอุปกรณสาํ หรับการประชุม
- รื้อถอนนิทรรศการและสวนตกแตงตาง ๆ
- สงมอบพื้นทีค่ ืนศูนยการประชุมฯ
- ชําระคาใชจายตาง ๆ ใหกับผูจัดสงปจจัยการผลิต
(Suppliers)

ดัดแปลงจาก http://www.fiata2010.org/working_programme.html
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กิจกรรมหลักในแตละชวงเวลานั้นมีความแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับปริมาณงาน ความซับซอนของการ
ประชุม รวมถึงแนวทางการดําเนินของหนวยงานเจาภาพและผูจัดการประชุมซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ผูวางแผนการ
ดําเนินงานจัดประชุมจึงตองศึกษาขอมูลความตองการของหนวยงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางละเอียด เพื่อที่จะ
ไดจัดแบงกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชวงระยะเวลาที่มีอยู และกอใหเกิดประสิทธิภาพในภาพรวม
สวน การประเมินผลการจัดการประชุม หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
เพื่อสรุปผลวาการจัดการประชุมในครั้งนั้น ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด (เยาวดี
รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546)
ในทางปฏิบัติ การประเมินผลเปนกระบวนการที่คูขนานกับการดําเนินการจัดการประชุม กลาวคือ กอนการ
ดําเนินงานอาจทําการศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดวาจะนํามาใชในการดําเนินการ
จัดการประชุม (Preliminary Evaluation) จากนั้น ในระหวางการดําเนินงานก็จะประเมินผลเพื่อใหทราบถึงปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม (Formative evaluation) เมื่อการดําเนินการจัดการประชุมสิ้นสุด
ลงก็จะทําการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการเพื่อนําเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ไดเรียนรูเพื่อประโยชนใน
อนาคต (Summative Evaluation)

2.

ความสําคัญของการดําเนินการจัดการประชุม

การดําเนินการจัดการประชุมที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลนั้น มีความสําคัญตอหลายฝายที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 ความสําคัญตอผูเขารวมประชุม
จากผลการวิจัยของสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ซึ่งระบุไว
วา ผูเขารวมประชุมรอยละ 57 ตัดสินใจเขารวมประชุมโดยพิจารณาจากความนาสนใจโปรแกรมการประชุมและ
ชื่อเสียงของวิทยากรเปนหลัก แสดงใหเห็นถึงความมุงหวังในดานการเรียนรูจากการเขารวมประชุมเปนสําคัญ
ดังนั้น หากการจัดการประชุมสามารถกระตุนหรือสรางบรรยากาศการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากจะทํา
ใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูเกี่ยวกับสาระทางวิชาการในหัวขอตาง ๆ แลว ยังกอใหเกิดความประทับใจจากการ
เขารวมประชุมนานาชาติในครั้งนั้นจนยากที่จะลืมเลือน นอกจากนี้ ในปจจุบันผูเขารวมประชุมมีแนวโนมให
ความสําคัญกับรูปแบบการจัดการประชุมที่กอใหเกิดประสบการณที่แปลกใหม และหลังจากเสร็จสิ้นการเขารวม
ประชุมแลวก็มักจะบอกเลาประสบการณของตนเองปากตอปาก (Word of Mouth) สงผลใหเกิดความนาเชื่อถือและ
เปนแหลงขอมูลอางอิงของผูที่กําลังตัดสินใจลงทะเบียนเขารวมประชุมในอนาคตดวย
2.2 ความสําคัญตอหนวยงานเจาภาพจัดการประชุม
คาลงทะเบียนเขารวมประชุม (Registration Fee) เปนแหลงรายไดหลักและเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสู
ความสําเร็จในการจัดประชุมนานาชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หนวยงานเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ อัน
ไดแก สมาคมในระดับนานาชาติ และสมาคมในระดับประเทศนั้นตางมุงหวังที่จะไดรับความรวมมือจากผูเขารวม
ประชุมดวยการตัดสิงใจลงทะเบียนเขารวมประชุมอยางตอเนื่องทุกครั้งที่มีการจัดการประชุมนานาชาติ ในที่นี้
หมายถึง ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ นั่นเอง นอกจากนี้ การดําเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพจะชวยลด
ขอผิดพลาดและความสูญเสียตาง ๆ ลงและนํามาซึ่งผลิตภาพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกําไรจากการจัดการ
ประชุมและภาพลักษณที่ดีของหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมซึ่งมีผลตอมูลคาเพิ่มทางธุรกิจในอนาคตดวย
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2.3 ความสําคัญตอผูจัดการประชุม
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการและหนวยงานเจาภาพจัดการประชุม (มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย, 2548: 10-42) ระบุวา มีเพียงรอยละ 2.29 ของจํานวนผูประกอบการและหนวยงานทั้งหมดที่ใช
บริการบริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) โดยสวนใหญคิดวา มีคาใชจายสูงและสามารถใชบุคลากรใน
หนวยงานของตนบริหารจัดการเองไดซึ่งอาจจะทําใหการดําเนินงานจัดประชุมไมไดมาตรฐาน เกิดขอผิดพลาดใน
การดําเนินงาน และสูญเสียเวลาในการทํางานประจํา ผูจัดการประชุมเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
จั ด การการประชุ ม นานาชาติ โ ดยเฉพาะและมี ส ว นช ว ยให ก ารดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานเจ า ภาพบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว การดําเนินการจัดการประชุมที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็จตามที่ลูกคามุงหวัง
จะสงผลความนาเชื่อของประสบการณการใหบริการของผูจัดการประชุมนํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขันและ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
2.4 ความสําคัญตอสถานที่จัดประชุม
สถานที่ จั ด ประชุ ม เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให ก ารจั ด ประชุ ม นานาชาติ ป ระสบความสํ า เร็ จ
การวางแผนการดําเนินการจัดประชุมรวมกับสถานที่จัดประชุมเปนอยางดีจะทําใหการดําเนินงานจัดประชุมเปนไป
อยางราบรื่นเนื่องจากสถานที่จัดประชุมที่ไดมาตรฐานจะมีบุคลากรที่ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูเขารวมประชุมทําใหมีสวนชวยลดภาระงานดานสถานที่ของผูจัดการประชุมลง
ไดมาก นอกจากนี้ การวางแผนดําเนินการจัดการประชุมที่ดียังสงผลตอภาพลักษณของจุดหมายปลายทางและ
สถานที่ประชุมในแงของความพรอมและความเปนมืออาชีพซึ่งจะชวยดึงดูดใหหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนผูจัดการ
ประชุมคัดเลือกใหเปนสถานที่จัดการประชุมนานาชาติในครั้งตอไปดวย
กิจกรรม 8.1.1
การดําเนินการจัดการประชุม หมายถึงอะไร
แนวตอบกิจกรรม 8.1.1
การดําเนินการจัดการประชุม หมายถึง การประสานงานและการสงมอบการบริการจัดการประชุม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การทําใหผูมีสวนรวมในการจัดการประชุม
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
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เรื่องที่ 8.1.2
ขั้นตอนการดําเนินการจัดประชุม
การดําเนินการจัดประชุมนานาชาติเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผูจัดการประชุมไดตระเตรียม
องคประกอบตาง ๆ ของการจัดประชุมลวงหนาแลว การดําเนินการจัดการประชุมจะเริ่มตั้งแตวันเตรียมการประชุม
จนกระทั่งถึงวันหลังเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามระยะเวลาดังภาพ
การวางแผนและเตรียมการจัดประชุม
การจัดการกอนการประชุม
(Pre-Convention Management)

สรุปผลการเตรียมการจัดประชุม

คูมือการปฏิบัติงาน

วันเตรียมการประชุม
8.2 การเตรียมความพรอม

8.2.1 ผูจัดการประชุม

8.2.2 สถานที่จัดประชุม
และหองประชุม

8.2.3 การตอนรับและ
การลงทะเบียน

8.2.4 วัสดุ อุปกรณ และ
เอกสารสําหรับการประชุม

8.2.6 การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม

8.2.5 พิธีกรและวิทยากร

วันจัดการประชุม
8.3.1 การเปดการประชุม

8.3.2 การดําเนินการระหวางการประชุม

8.3.3 การปดการประชุม

วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
8.4.1 การประเมินผล
การจัดการภายหลังการประชุม
(Post-Convention Management)

8.4.2 การชําระคาใชจาย

8.4.3 การจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานและแฟมขอมูล
8.4.4 การดําเนินงานภายหลัง
การประชุม

ภาพที่ 8.1 แสดงกิจกรรมในการดําเนินการจัดประชุมแตละชวงเวลา
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดการประชุมที่สําคัญ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ตามลําดับดังนี้
1. การเตรี ย มความพร อ มก อ นเริ่ม การประชุม เริ่ม ต น จากการสรุ ป ผลการเตรีย มการจั ด การประชุ ม
ลวงหนา (Pre-Convention Management) โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ (Operations Plan) หรือคูมือการดําเนินงาน
(Operations Manual) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจที่ตรงกันของบุคลากรทุกฝาย จากนั้น จะเปนการ
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ใหอยู
สภาพที่พรอมใชงานกอนวันที่จัดการประชุม
2. การจัดการประชุม เปนการจัดกิจกรรมการประชุมตามโปรแกรมที่กําหนดไว โดยแบงออกเปน 3
ขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก 1) การเปดการประชุม 2) การดําเนินการระหวางการประชุม และ 3) การปดการประชุม ซึ่ง
ทั้งสามขั้นตอนเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกันและเกี่ยวของกับความพึงพอใจผูเขารวมประชุมมากที่สุด
3. การจัดการภายหลังการประชุม (Post-Convention Management) ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ไดแก การประเมินผล การชําระคาใชจาย การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
จัดประชุม และการดําเนินงานภายหลังการประชุมซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังการประชุมผานพนไปแลวระยะ
หนึ่ง ประกอบดวยการสงจดหมายขอบคุณ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค และการสรางแหลงกลางเพื่อการปฏิสัมพันธ
ซึ่งลวนเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธกับผูมีสวนรวมในการจัดการประชุม ทําใหเกิดการขยายผลการจัดการ
ประชุมและกอใหเกิดเครือขายความมือระหวางกันในระยะยาว
กิจกรรม 8.1.2
จงอธิบายขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจัดการประชุม
แนวตอบกิจกรรม 8.1.2
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจัดการประชุม มีดังนี้
1. การเตรียมความพรอมกอนเริม่ การประชุม ใชระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันกอนเริ่มการประชุม
2. การจัดการประชุม ใชระยะเวลา 3 – 4 วัน ขึ้นอยูกับขนาดของงาน
3. การดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ใชระยะเวลา 1 วัน หลังจากวันเสร็จสิ้นการประชุม
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ตอนที่ 8.2
การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการประชุม
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.2 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

ความพรอมของผูจัดการประชุม
ความพรอมของสถานที่จัดประชุมและหองประชุม
ความพรอมของการตอนรับและการลงทะเบียนภายในงาน
ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม
ความพรอมของวิทยากรและพิธีกร
ความพรอมของการบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
ปญหาและอุปสรรคที่คาดการณไดลวงหนา และแนวทางการปองกัน

แนวคิด
1. ผูจัดการประชุมมืออาชีพ (Professional Convention Organizer: PCO) มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
ดําเนินการจัดการประชุม หนวยงานเจาภาพจัดการประชุม (Host) ไดวาจางผูจัดการประชุมใหเปน
ตัวแทนในการจัดการประชุมโดยมุงหวังใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูจัดการประชุมจึงตองวางแผนการดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางรัดกุมเพื่อใหผลการ
ดําเนินงานมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. สถานที่จัดประชุมและหองประชุม มีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการใหบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ สถานที่จัดประชุมที่ไดมาตรฐานจะมีสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบการบริการ
และบุ ค ลากรผู ใ ห บ ริ ก ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญครบครั น หากผู จั ด การประชุ ม สามารถกํ า หนด
รายละเอียดการประสานงานตาง ๆ ใหชัดเจน ก็จะทําใหการดําเนินงานในภาพรวมเกิดความ
ราบรื่นและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. การตอนรับและการลงทะเบียนภายในงาน เปนดานสําคัญในการสรางความประทับใจเมื่อแรกพบ
(First Impression) และนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมและ
ผูเขารวมประชุม นอกจากนี้ การลงทะเบียนภายในสถานที่จัดประชุมควรมีความสะดวกและ
รวดเร็วเพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีกอนเริ่มการประชุม
4. วัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม เปนองคประกอบสําคัญที่เสริมใหการประชุมมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูจัดการประชุมจะตองดําเนินการจัดเตรียม ขนสง จัดเก็บหรือติดตั้งให
พรอมใชงานกอนเริ่มการประชุม
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แนวคิด
5. วิทยากรและพิธีกร เปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการประชุม วิทยากรทําหนาที่ถายทอด
ความรูทางวิชาการตาง ๆ ซึ่งถือเปนหัวใจหลักของการจัดการประชุม ผูจัดการประชุมมีบทบาทใน
การอํานวยความสะดวก ตลอดจนประสานงานกับพิธีกรและวิทยากรในดานตาง ๆ เพื่อใหการ
ดําเนินการประชุมเปนตามแผนงานและโปรแกรมการประชุมที่กําหนดไว สวนพิธีกรทําหนาที่
ควบคุมพิธีการ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ บนเวทีตามกําหนดการ
6. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนสวนที่สรางประสบการณที่แปลกใหมใหกับผูเขารวมประชุม
ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่เปนเอกลักษณของประเทศ
เจาภาพจัดการประชุม (Host Country) นอกเหนือจากความหลากหลายและรสชาติของอาหารและ
เครื่องดื่ม ผูจัดการประชุมควรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม และการบริการ
ดวยการวางแผนและเตรียมการเปนอยางดีดวย
7. ปญหาและอุปสรรคที่คาดการณไดลวงหนา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนประจําในระหวางการดําเนินการ
จัดการประชุม สวนใหญเกิดจากตัวแปรที่ควบคุมไดและอยูใกลชิดกับการดําเนินงานดานตาง ๆ
ของผูจัดการประชุม ดังนั้น ผูจัดการประชุมจึงสามารถคาดการณปญหาและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นและตระเตรียมแนวทางการปองกันปญหาไวลวงหนาได
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมของผูจัดการประชุมได
2. ระบุแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานสถานที่จัดประชุมและหอง
ประชุมได
3. ระบุแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานการตอนรับและลงทะเบียน
ภายในงานได
4. ระบุแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานวัสดุ อุปกรณ และเอกสาร
สําหรับการประชุมได
5. ระบุแนวทางการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานวิทยากรและพิธีกรได
6. ระบุ แ นวทางการเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ด า นการบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มได
7. ระบุปญหาและอุปสรรคที่สามารถคาดการณไดลว งหนา และอธิบายแนวทางการปองกันได
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ความนํา
เคยมีผูกลาวไววา “ในการจัดประชุมนานาชาติแตละครั้ง การเตรียมความพรอมเปนอยางดีเทากับการ
ประชุมนานาชาติครั้งนั้นไดเสร็จสิ้นไปครึ่งหนึ่งแลว” ทั้งนี้ ก็เนื่องดวยการจัดการประชุมนานาชาติอาศัยระยะเวลา
ในการเตรียมการลวงหนาคอนขางนาน เมื่อถึงชวงระยะเวลาการดําเนินการจัดการประชุมก็จะใชระยะเวลาเพียง
ชวงสั้น ๆ (ประมาณ 5 – 7 วัน)ในการดําเนินงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานหรือคูมือ
การดําเนินงาน การเตรียมความพรอมกอนเริ่มการประชุมเปนการตรวจสอบความถูกตอง (Accuracy) และความ
สมบูรณ (Completeness) ขององคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญทั้งในทางกายภาพและระบบการบริการตาง ๆ ใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานกอนเริ่มการประชุม

เรื่องที่ 8.2.1
ความพรอมของผูจัดการประชุม
การจัดการประชุมนานาชาติขององคกรที่เล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพในดําเนินการจัดการประชุมนั้น
จะมีการวาจางผูจัดการประชุมมืออาชีพ (Professional Convention Organizer: PCO) มาดําเนินการจัดประชุมตั้งแต
ระยะเริ่มตน ผูจัดการประชุมมืออาชีพจะมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทุกขั้นตอนเนื่องจากไดสะสม
ประสบการณมาเปนระยะเวลานาน และมีเครือขายในการทํางานรวมกับผูประกอบการในธุรกิจการจัดการประชุม
จึงสามารถใหคําปรึกษาตลอดจนเปนตัวแทนในการดําเนินการจัดการประชุมใหกับหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ธุรกิจการจัดประชุมเปนธุรกิจที่ตองอาศัยทักษะทางการจัดการและการบริการของบุคลากรเปนกลไกหลัก
ในการดําเนินธุรกิจ ในอดีตนั้น บทบาทของผูจัดการประชุมมีเพียงแคการรับจองที่พักแรมและสถานที่จัดการ
ประชุม ไมจําเปนตองมีความรูรอบดานอื่น ๆ เชน การใชโสตทัศนูปกรณ การเจรจาตอรอง การประสานงาน
การจั ด งานเลี้ย งรับ รอง เป น ต น แต ปจ จุ บัน ผูจั ด การประชุ ม ต องสามารถปฏิบั ติห นา ที่ไ ดห ลายบทบาทตั้งแต
นักจัดการ นักวางแผน นักประสานงาน ผูเชี่ยวชาญในการนําเสนองาน ตลอดจนเปนผูใหคําปรึกษาแกหนวยงาน
เจาภาพจัดการประชุมดวย
เมื่อผูจัดการประชุมไดตระเตรียมองคประกอบตาง ๆ ในขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการประชุมแลว
ในขั้นเริ่มตนของการดําเนินการจัดการประชุม ควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของผูจัดการประชุม
กอนเปนอันดับแรกเนื่องจากผูจัดการประชุมเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการประชุมใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานที่กําหนดไว การเตรียมความพรอมของผูจัดการประชุมประกอบดวยขั้นตอน
ตาง ๆ ดังนี้
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1.

การกําหนดโครงสรางการดําเนินงาน

การกําหนดโครงสรางการดําเนินงานเปนการกําหนดหนวยงานยอยและความสัมพันธของหนวยงานยอย
ภายในองค ก ารของผู จั ด การประชุ ม ตลอดจนการกํ า หนดรายละเอี ย ดของบทบาทและหน า ที่ ข องบุ ค ลากร
การกําหนดโครงสรางการดําเนินงานที่เปนระบบเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
กลาวคือ ในการจัดประชุมนานาชาติแตละครั้งจะมีองคประกอบและรายละเอียดตาง ๆ มากมาย หากผูจัดการ
ประชุมไดแบงงานและกําหนดขอบเขตการทํางานของบุคลากรอยางครบถวนและชัดเจนแลว ขอบกพรองหรือ
ปญหาการทํางานซ้ําซอนก็จะไมเกิดขึ้น รวมถึงความแปรปรวนขององคประกอบตาง ๆ ก็จะลดนอยลงดวย สงผล
ใหการดําเนินการจัดการประชุมมีความราบรื่น โดยสวนใหญ การกําหนดโครงสรางในการดําเนินงานจัดประชุม
ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ ดังนี้
1.1 การจัดโครงสรางงาน เปนการกําหนดกิจกรรมหลักในการดําเนินการจัดการประชุม โดยแบงเปนกลุม
งาน (Work package) และงานยอย (Work unit) สวนใหญการจัดโครงการงานจะใชวิธีการแตกงานตามระบบงาน
ยอย (Subsystem) ยกตัวอยางเชน
1.1.1 กลุมงานเลขานุการและธุรการทั่วไป ประกอบดวย
1) งานเลขานุการการประชุม
2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.1.2 กลุมงานบริการภายในงาน ประกอบดวย
1) งานประสานงานการจัดการประชุม
2) งานประชาสัมพันธและบริการสารสนเทศภายในงาน
3) งานบริการสนับสนุนอื่น ๆ
1.1.3 กลุมงานโลจิสติกส ประกอบดวย
1) งานจัดการสถานที่จัดประชุมและสิ่งอํานวยความสะดวก
2) งานจัดการเดินทางและขนสง และจัดนําเที่ยวกอนและหลังการประชุม
3) งานบริการที่พัก
4) งานตอนรับและลงทะเบียนภายในงาน
1.1.4 กลุมงานสังคม ประกอบดวย
1) งานบริการจัดเลี้ยงสังสรรค
2) งานบริการจัดเลี้ยงระหวางพักการประชุม
1.1.5 กลุมงานจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา (ถามี) ประกอบดวย
1) งานจัดนิทรรศการกลาง
2) งานจัดแสดงสินคาภายในงาน
1.2 การจัดโครงสรางองคการ เปนการออกแบบโครงสรางการบริหารงานดวยการจัดสรรกําลังคนให
สอดคลองกับโครงสรางงาน การกําหนดบทบาทและหนาที่ การกําหนดความสัมพันธในการทํางาน รวมถึงกําหนด
วิธีการสื่อสารในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดโครงสรางองคการสําหรับการดําเนินการจัดประชุมโดยมากมี
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ลักษณะเปนองคการแบบโครงการ2 (Project organization) ซึ่งจะแบงหนาที่การทํางานอยางนอย 2 สายงานหลักดัง
ภาพที่ 8.2
ผูจัดการโครงการ หรือ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

ฝายจัดการประชุม
-

ฝายประสานงานการจัดประชุม
กองงานเลขานุการการประชุม

ฝายสนับสนุนการประชุม
-

ฝายสถานที่จัดประชุม
ฝายขนสงและการเดินทาง และที่พัก
ฝายตอนรับและลงทะเบียน
ฝายจัดเลี้ยง
ฝายธุรการ
ฯลฯ

ภาพที่ 8.2 แสดงโครงสรางองคการของผูจดั การประชุม

2.

การประชุมชี้แจงบุคลากร

การประชุมชี้แจงบุคลากร (Pre-convention meeting) เปนการประชุมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อ
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางการดําเนินงาน บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของแตละองคประกอบในการดําเนินการจัดการประชุม การประชุมชี้แจงบุคลากร
ควรจัดขึ้นกอนชวงการดําเนินการจัดการประชุมอยางนอย 1 สัปดาหเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเตรียมตัวและศึกษา
รายละเอี ยดของการจัดการประชุมลวงหนาไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ผู จัดการประชุมควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
(Project procedure manual) ประกอบการประชุมชี้แจงบุคลากรดวย ประเด็นที่สําคัญในการประชุมชี้แจงบุคลากร
มีดังนี้
2.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดประชุม
2.2 ขอสรุปการวางแผนและเตรียมการจัดประชุม
2.3 โครงสรางการดําเนินงานและบทบาทหนาที่ของบุคลากรตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.4 รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการจัดการประชุมในดานตาง ๆ
2.5 แนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือสถานการณฉุกเฉิน

2

หนวยงานเจาภาพการจัดประชุมอาจจัดโครงสรางองคการเพื่อดําเนินงานควบคูกับผูจัดการประชุมในลักษณะทีมงานเฉพาะกิจ
(Task Force) ก็ได
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2.6 ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบการเบิก-จายเงิน วัสดุ อุปกรณ ระเบียบการใชสถานที่จัด
ประชุม เปนตน

3.

การบริหารทีมงาน

การบริหารทีมงานเปนการกําหนดวิธีการกํากับ การติดตามผลการดําเนินงาน และการอํานวยความสะดวก
แกบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารทีมงาน ประกอบดวย
3.1 การกําหนดแผนการสื่อสาร เปนการกําหนดรูปแบบการสื่อสารระหวางบุคลากร การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองใชขอมูลที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และสื่อสารดวยถอยคําที่สั้น ชัดเจน และเขาใจงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสื่อสารผานวิทยุสื่อสารสองทาง (Walkie-Talkie) ซึ่งมักจะสื่อสารในสภาวะเรงรีบหรือมี
ขอจํากัดดานเวลา นอกจากนี้ เมื่อไดดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จสิ้นแลว ผูรับผิดชอบควรรายงานใหฝายที่
เกี่ยวของทราบเพื่อปองกันปญหาการทํางานซ้ําซอนกัน
3.2 อํานาจและการตัดสินใจ เปนการระบุความสามารถที่ชอบธรรมในการออกคําสั่ง หรือ การกระทําการ
ใด ๆ ในการบริหารงานตามโครงสรางการดําเนินงานที่กําหนดไว หากไมมีการระบุขอบเขตอํานาจใหชัดเจนก็
อาจจะเกิดความสับสนในการสั่งงาน หรือ ทําใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 การประชุมประจําวัน เปนการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและสรุปผลการดําเนินการจัดการประชุมในแตละ
วัน โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การประชุมกอนการดําเนินงาน (Pre-event briefing) เปนการประชุมเพื่อ
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านก อ นจะเริ่ ม การจั ด การประชุ ม และ 2) การประชุ ม หลั ง เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม
(Debriefing) เปนการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ไดแก ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา โดยอาจะ
นําขอมูลที่ไดไปสังเคราะหเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการจัดการประชุมในวันถัดไป
ได
กิจกรรม 8.2.1
การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมของผูจัดการประชุม ประกอบดวยกิจกรรม
อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.1
การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมของผูจัดการประชุม ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. การกําหนดโครงสรางการดําเนินงาน
2. การประชุมชี้แจงบุคลากร
3. การบริหารทีมงาน
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เรื่องที่ 8.2.2
ความพรอมของสถานที่จัดประชุมและหองประชุม
สถานที่จัดประชุมและหองประชุมถือเปนสวนที่สําคัญที่ทําใหการดําเนินการจัดประชุมประสบความ
สําเร็จ สถานที่จัดประชุมที่ไดมาตรฐาน เชน ศูนยการประชุม (Convention Center) โรงแรมสําหรับการประชุม
(Convention Hotel) เปนตนนั้น จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน รูปแบบการดําเนินงานที่เปนระบบ ตลอดจนมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะมีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานของผูจัดประชุมมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ในขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการจัดการประชุม ผูจัดการประชุมจะจองพื้นที่ ประสานงานเกี่ยวกับรูปแบบ
การประชุ ม และลั ก ษณะการจั ด ตกแตง สถานที่ ตลอดจนกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ จ ะต อ งอํ า นวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการประชุม โดยอาจจะมีการประชุมรวมกันระหวางผูจัดการประชุม หนวยงานเจาภาพจัด
ประชุม และฝายสถานที่จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาและสรุปผลการเตรียมการแตละดานเปนระยะ ๆ

1.

สถานที่จัดประชุม

การเตรียมความพรอมของสถานที่จัดประชุม ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1 การสรุปรูปแบบและลักษณะการจัดเตรียมสถานที่ขั้นสุดทาย
การสรุ ป รู ป แบบและลั ก ษณะการจั ด เตรี ย มสถานที่ ขั้ น สุ ด ท า ยจะกระทํ า ก อ นระยะเวลาการ
ดําเนินการจัดประชุมจะเริ่มขึ้นอยางนอย 1 สัปดาหเพื่อใหฝายสถานที่จัดประชุมไดมีโอกาสประชุมเตรียมความ
พรอมและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดเตรียมสถานที่กอนลงมือปฏิบัติงาน ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
และลักษณะการจัดเตรียมสถานที่ขั้นสุดทายที่ผูจัดการประชุมจําเปนจะตองจัดสงใหกับสถานที่จัดประชุม มีดังนี้
1.1.1 แผนผังงาน (Floor Plan)3
1.1.2 แผนผังการจัดหองประชุมและการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
1.1.3 ตารางเวลาการปฏิบัติงาน
1.1.4 ตัวอยางบัตรแสดงตนและรายละเอียดสิทธิของบัตรแสดงตนแตละประเภท
1.1.5 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมและโปรแกรมการประชุม
1.1.6 คูมือการปฏิบัติงานและรายละเอียดการบริการอื่น ๆ
1.1.7 เอกสารอางอิงอื่น ๆ
1.1.8 รายชื่อผูประสานงานและชองทางในการติดตอสื่อสาร

3

แผนผังงาน (Floor Plan) ที่ใชในการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมจะตองไดรับการตรวจความถูกตองและไดรับการอนุมัติจากฝาย
สถานที่จัดการประชุมกอนนําไปใชงาน
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1.2 การเขาพื้นที่และการรับมอบพื้นที่
การเขาพื้นที่ (Move in) และการรับมอบพื้นที่จะดําเนินการในวันแรกของระยะเวลาการเตรียมการ
ประชุม โดยผูจัดการประชุมและผูรับเหมากอสรางอยางเปนทางการ (Official contractor) จะขนถายโครงสราง วัสดุ
และอุปกรณตาง ๆ เขาสูพื้นที่จัดการประชุมตามกําหนดการที่ระบุไวในตารางเวลาการปฏิบัติงาน โดยกอนเริ่ม
ติดตั้งโครงสรางและจัดเก็บวัสดุอุปกรณตาง ๆ จะมีการตรวจสอบความพรอมของสถานที่และรับมอบพื้นที่ทั้งหมด
จากฝายสถานที่จัดประชุม ในการตรวจสอบความพรอมของสถานที่และการรับมอบพื้นที่นั้น มีขอควรพิจารณาที่
สําคัญ ดังนี้
1.2.1 ขนาด ตําแหนง และจํานวนของพื้นที่จัดการประชุมครบถวนตรงตามที่ระบุไวในสัญญา
เชาพื้นที่
1.2.2 สภาพของพื้นที่ควรอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน หากมีจุดที่บกพรองหรือชํารุดเสียหาย
ควรใหมีการปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่เปนปรกติ หรือมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
1.2.3 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในพื้นที่จัดประชุมควรอยูในสภาพดีและอยูตําแหนงที่
พรอมใชงาน
1.2.4 มีการรักษาความปลอดภัยในระหวางการขนถายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ทั้งนี้ การตรวจสอบความพรอมของสถานที่และรับมอบพื้นที่ควรดําเนินการรวมกันระหวางฝาย
สถานที่จัดประชุมและฝายผูจัดการประชุม โดยมีเจาหนาที่ของทั้งสองฝายรวมกันตรวจสอบและจัดทําเอกสารการ
ตรวจรับพื้นที่ไวเปนหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการประชุม
1.3 การจัดเตรียมสํานักงานสําหรับผูจัดการประชุม
หลังจากตรวจสอบสอบความพรอมของสถานที่และรับมอบพื้นที่จัดการประชุมไวทั้งหมดแลว
ผูจัดการประชุมควรจัดเตรียมสํานักงานสําหรับผูจัดการประชุม (Organizer office หรือ Secretariat office) สําหรับ
ใชเปนศูนยกลางในการดําเนินการจัดการประชุม สํานักงานสําหรับผูจัดการประชุมที่ดีควรอยูในบริเวณเดียวกันกับ
หองประชุมหรืออยูไมไกลจากหองประชุมมากนัก เพื่อความสะดวกและความคลองตัวในการติดตอประสานงาน
และการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการอยางทันทวงที นอกจากนี้ ภายในสํานักงานสําหรับผูจัดการ
ประชุม ควรจะแบงเปนหองยอยหรือพื้นที่เฉพาะแยกเปนสัดสวนเพื่อใชงานตามวัตถุประสงคตาง ๆ ดังนี้
1.3.1 เคาทเตอรใหบริการสวนหนา สําหรับรับเรื่องและใหบริการเบื้องตน
1.3.2 หองรับรองวิทยากร สําหรับการตอนรับและอํานวยความสะดวกวิทยากร ไดแก การ
ทดลองเปดไฟลงานที่ใชนําเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งจะตองจัดใหมีระบบเน็ตเวิรกเชื่อมสัญญาณไปยังหอง
ประชุมไดดวย
1.3.3 หองทํางานสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ผูจัดการประชุม กองงานเลขานุการ
การประชุม หนวยงานเจาภาพจัดการประชุม
1.3.4 หองประชุมยอย สําหรับการประชุมยอยของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.3.5 หองเก็บของ สําหรับการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําคัญที่ใชสําหรับการประชุม
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1.4 การตกแตงสถานที่และการตรวจสอบความเรียบรอย
การตกแตงสถานที่เปนการดําเนินการรวมกันระหวางฝายสถานที่จัดประชุมและผูรับเหมากอสราง
อยางเปนทางการ (Official Stand Contractor) โดยจะเริ่มตั้งแตการวางผังงาน การติดตั้งโครงสรางสวนตกแตง
โดยรอบพื้นที่จัดการประชุม การติดตั้งเวทีและโสตทัศนูปกรณ การติดตั้งคูหาสําหรับการลงทะเบียนภายในงาน
การติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองประชุม การติดตั้งปายประชาสัมพันธตาง ๆ โดยจะตองเปนไปตาม
ระเบีย บขอบัง คั บ ในการจั ด ตกแตง สถานที่ ข องฝายสถานที่ จัด ประชุ ม แต ล ะแหง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ระเบีย บ
ขอบังคับในดานการรักษาความปลอดภัย เชน การบดบังตูเก็บสายสงน้ําดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน และประตู
หนีไฟ การแขวนอุปกรณที่มีน้ําหนักมากบนเพดาน ความสูงของคูหานิทรรศการ เปนตน
ในการตรวจสอบความเรียบรอยของการตกแตงสถานที่นั้น ผูจัดการประชุมควรจะดําเนินการ
ตลอดระยะเวลาการตกแตงสถานที่เพื่อใหขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดรับการปรับปรุงแกไขอยางทันทวงทีและเสร็จ
สมบูรณตามเวลาที่กําหนด การตรวจสอบขั้นสุดทาย (Final Check) จะดําเนินการในวันสุดทายของระยะเวลาการ
เตรียมการประชุมควบคูไปกับการเตรียมความพรอมในสวนของการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก พิธีเปด
การประชุ ม งานเลี้ ย งรั บ รอง นิ ท รรศการ ทั้ ง นี้ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เตรี ย มสถานที่ ค วรจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายการ
ตรวจสอบ (Inspection Checklist) เพื่อยืนยันความถูกตองและสมบูรณของการรายการตกแตงสถานที่ โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
1.4.1 รูปแบบและลักษณะ
1.4.2 ตําแหนงที่ติดตั้ง
1.4.3 จํานวนที่ติดตั้ง
1.4.4 ความถูกตองของเนื้อหา (Content) อันไดแก ขอความ (Text) และลวดลาย (Graphic) ที่
ปรากฏ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตราสัญลักษณของหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัดงาน

2.

หองประชุม

หองประชุมเปนอีกสวนหนึ่งที่ควรใหความสําคัญเชนเดียวกับสถานที่จัดประชุมเนื่องจากเกี่ยวของกับ
บรรยากาศและประสิทธิผลของการประชุมโดยตรง เชน ขนาดของหองประชุม แสงสวางภายในหองประชุม ความ
พรอมของอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพอากาศของหองประชุม สิ่งรบกวน เปนตน หากบรรยากาศใน
ห องประชุม ไมดี ก็ จ ะสงผลใหผูเ ขาร ว มประชุมมีทัศนคติห รือเกิด ความรูสึก ไม ดีตามไปดว ย และจะส งผลต อ
ประสิทธิผลในการอภิปรายของผูเขารวมประชุมและการนําเสนอของวิทยากรอยางหลีกเลี่ยงไมได การเตรียมความ
พรอมของหองประชุม ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
2.1 การจัดหองประชุม
การจั ด ห อ งประชุ ม มี ห ลายรู ป แบบขึ้ น อยู กั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของการประชุ ม
ฝายสถานที่จัดประชุมจะเปนผูรับผิดชอบการจัดหองประชุมใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว โดยในระหวางการ
จัดหองประชุม ผูจัดการประชุมควรกํากับและติดตามอยางใกลชิด โดยการปรับเปลี่ยนแผนการจัดหองประชุมใน
ขั้นตอนการเตรียมพรอมนี้ อาจจะพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่และลักษณะการใชงานจริงเปนหลักเพื่อทํา
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ใหบรรยากาศในภาพรวมของหองประชุมดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อการจัด หองประชุ มดํา เนินการเสร็จ สิ้ นแลว
ผูจัดการประชุมควรมอบหมายใหเจาหนาที่ประจําหองประชุมดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 ทําความสะอาดหองประชุมและกําจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงค
2.1.2 ตรวจสอบความเรียบรอยของเฟอรนิเจอร เชน โตะ เกาอี้ ผาคลุม เปนตน
2.1.3 ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ บนโตะประชุมและภายใน-นอกหองประชุม เชน กระดาษ
ดินสอ แกวน้ํา ปายชื่อวิทยากร ขอความบนเวที ปายกําหนดการการประชุม ดอกไมประดับตามจุดตาง ๆ เปนตน

ภาพที่ 8.3 การวางผังภายในหองประชุมสําหรับการประชุมนานาชาติขนาดใหญ
ขอควรพิจารณา
การวางผังภายในหองประชุม ควรจะพิจารณาความเชื่อมโยงกับกําหนดการประชุมและความสะดวกในการดําเนินงานของทุก
ฝาย ในภาพที่ 8.2 จะเห็นไดวา มีเวทีทั้งหมด 3 เวทีสําหรับใชชวงพิธีเปดการประชุม หลังจากพิธีเปดจะเขาสูชวงการประชุมโดยแบง
หองประชุมออกเปน 2 หองยอย ผูจัดการประชุมควรคํานึงถึงระยะเวลาในการถอนโครงสรางเวที อุปกรณ และการติดตั้งฉาก
กั้นหอง (Partition) ซึ่งทั้งหมดตองใชระยะเวลาอยางนอย 1 – 2 ชั่วโมง

2.2 การตรวจสอบความความเรียบรอยของสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองประชุม
นอกเหนื อ จากการจั ด ห อ งประชุ ม ให เ ป น ไปตามแผนที่ กํ า หนดไว แ ล ว ผู จั ด การประชุ ม และ
เจาหนาที่ประจําหองประชุมควรรวมกันตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในหองประชุม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ระบบสาธารณูปโภคและโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน โดยอาจะจะทดลองใชงาน
จริงและปรับปรุงใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับลักษณะใชงานจริง เชน ระดับความเขมของแสงสวาง จุดโฟกัสของ
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แสง ระดับความดังของเสียง ตําแหนงและขนาดของการฉายภาพ เปนตน การตรวจสอบความเรียบรอยของสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ มีดังนี้
2.1.1 ระบบแสงสวาง ควรทดสอบความระดับเขมของแสงสวาง มีการปรับใหสอดคลองกับ
กิจกรรมการประชุมในแตละชวง รวมถึงการปรับจุดโฟกัสของโคมไฟตาง ๆ ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
2.1.2 ระบบเสี ย ง
ควรทดสอบความคมชั ด ของเสี ย ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเชื่ อ มต อ
สัญญาณเสียงจากแหลงตาง ๆ ความสมบูรณของไมโครโฟน รวมถึงคลื่นรบกวนสัญญาณเสียงในระหวางการใช
งาน
2.1.3 ระบบภาพ ควรทดสอบความคมชั ด ของภาพ ขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอฉายภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเชื่อมตอสัญญาณภาพและความสะดวกในการสลับสัญญาณภาพในระหวางการดําเนินการ
จัดประชุม
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดการประชุมรวมกับฝายสถานที่จัดประชุมมีราบรื่นและคลองตัว
ผูจัดการประชุมควรทราบชื่อผูประสานหลักของฝายสถานที่จัดการประชุมและกําหนดชองทางในการติดตอสื่อสาร
ที่มีความสะดวกมากที่สุด นอกจากนี้ ในการประชุมยอยในแตละวัน ผูจัดการประชุมควรจะเชิญผูแทนของฝาย
สถานที่จัดการประชุมเขารวมรับฟงการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานในแตละวันดวย
จากประสบการณของผูเขียน พบวา ยิ่งฝายสถานที่จัดประชุมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินการ
จัดประชุมมากขึ้นเทาใด ภาระงานของผูจัดการประชุมก็จะยิ่งลดลง และทําใหการดําเนินการจัดการประชุมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
กิจกรรม 8.2.2
1. การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานสถานที่จัดประชุม ประกอบดวยกิจกรรม
อะไรบาง
2. การเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ด า นห อ งประชุ ม ประกอบด ว ยกิ จ กรรม
อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.2
1. การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานสถานที่จัดประชุม ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้
1. การสรุปรูปแบบและลักษณะการจัดเตรียมสถานที่ขั้นสุดทาย
2. การเขาพื้นที่และการรับมอบพื้นที่
3. การจัดเตรียมสํานักงานสําหรับผูจัดการประชุม
4. การตกแตงสถานที่และการตรวจสอบความเรียบรอย

2. การเตรียมความพรอมของหองประชุม ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. การจัดหองประชุม
2. การตรวจสอบความความเรียบรอยของสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองประชุม
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เรื่องที่ 8.2.3
ความพรอมดานการตอนรับและการลงทะเบียนภายในงาน
การตอนรับที่ดีเปนจุดเริ่มตนของสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานเจาภาพการประชุมและผูเขารวม
ประชุม การตอนรับที่ดีไมจําเปนตองรอใหถึงวันที่ผูเขารวมประชุมเดินทางมาถึงทาอากาศยานหรือสถานที่จัด
ประชุม ผูจัดการประชุมหรือหนวยงานเจาภาพการประชุมสามารถสงจดหมายแสดงความยินดีและตอนรับสูการ
ประชุมนานาชาตินั้น ๆ พรอมกับแนบรายละเอียดของการประชุมและขอมูลที่ควรทราบไปดวย4เพื่อเปนการสราง
ความอบอุ น และความประทั บ ใจใหแ กผู เ ข าร ว มประชุ ม ลว งหนา เชน ข อมู ลทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ ประเทศจุด หมาย
ปลายทาง ขอมูลสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ การนัดหมายที่ทาอากาศยาน การรับสงยังที่พักแรมและสถานที่จัด
ประชุม สถานที่ลงทะเบียน เปนตน

1.

การตอนรับ

การเตรียมพรอมดานการตอนรับ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1 การตอนรับที่ทาอากาศยานและที่พัก
โดยสวนใหญ การตอนรับที่ทาอากาศยานและที่พักเปนหนาที่รับผิดชอบของบริษัทรับจัดการ
จุดหมายปลายทาง (Destination Management Company: DMC) โดยผูจัดการประชุมจะจัดสงขอมูลเกี่ยวกับการ
เดินทางและการนําเขาที่พักของผูเขารวมประชุมใหบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทางทราบเปนระยะ ๆ ทั้งนี้
ผูจัดการประชุมควรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดการตอนรับที่ทาอากาศยาน การขนสง ตลอดจนการนําเขา
ที่พัก และมีการกํากับการดําเนินงานอยางใกลชิด นอกจากนี้ ผูจัดงานยังตองอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการตอนรับมีความสมบูรณและสรางความประทับใจเมื่อแรกพบ ในปจจุบัน
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ไดรวมมือสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทยจัดใหมีชองทางพิเศษ (MICE Fast Track) สําหรับผูเดินทางจากตางประเทศมาเขา
รวมการประชุมนานาชาติในประเทศไทยดวยการลดขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ผูเขารวมประชุมจะไดรับการอํานวยความสะดวกตั้งแตการตรวจหนังสือเดินทาง
ลวงหนา การจัดเจาหนาที่เขาไปรับภายในประตูทางเขาและนําเขาสูชองทางตรวจคนเขาเมือง บริการดานสัมภาระ
การเดินทาง ตลอดจนการสง ณ จุดเทียบยานพาหนะเพื่อขนสงไปยังจุดหมายปลายทาง
1.2 การตอนรับทีส่ ถานที่จัดประชุม
การตอนรับที่สถานที่จัดประชุมครอบคลุมไปถึงการจัดทําปายบอกทาง ปายตอนรับ และปาย
ประชาสัมพัน ธภ ายในบริ เวณงานเพื่อใหชี้นําใหผูเ ขารวมประชุ มเดินทางไปยังหองประชุ มไดสะดวกโดยไม
4

โดยทั่วไป ขอมูลที่จัดสงใหผูเขารวมประชุมกอนเดินทางมารวมประชุมยังประเทศจุดหมายปลายทางจะเปนขอมูลที่มีการปรับปรุง
ใหทันสมัยและครบถวน และจัดทําเปนรูปเลมสวยงาน เรียกวา “Final Program”
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จําเปนตองสอบถามผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศูนยการประชุมที่มีขนาดใหญและสลับซับซอน ผูจัดการประชุมและ
ฝายสถานที่จัดการประชุมควรรวมกันออกแบบระบบปายตาง ๆ ใหมีความชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
เมื่อผูเขารวมประชุมมาถึงบริเวณงานประชุม ควรจัดใหมีเจาหนาที่ฝายตอนรับหรือเจาหนาฝาย
ปฏิคมใหการตอนรับ ทักทาย และแนะนําไปยังจุดลงทะเบียน โดยอาจจะอํานวยความสะดวกในเบื้องตน เชน การ
สอบถามชื่อ - นามสกุลเพื่อชี้นําใหเขาชองรับลงทะเบียนตามตัวอักษร การสอบถามสถานภาพการลงทะเบียน
(ลงทะเบียนลวงหนามาแลว หรือ ประสงคจะลงทะเบียนหนางาน) เปนตน

2.

การลงทะเบียนภายในงาน

การลงทะเบียนภายในงาน หมายถึง การแสดงตนในการเขารวมการประชุมนานาชาติซึ่งผูเขารวมประชุม
ไดแจงความประสงคและลงทะเบียนลวงหนา5แลว (Pre-registration) หรือแจงความประสงคในการเขารวมประชุม
ภายในสถานที่จัดงาน (On-site registration) ในกรณีที่ไมสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดทัน
การลงทะเบียนภายในงานถือเปนอีกดานที่สําคัญในการสรางความประทับใจใหกับผูเขารวมประชุม จาก
ประสบการณผูเขียน พบวา การประชุมนานาชาติขนาดใหญที่มีผูเขารวมประชุมเปนจํานวนมากนั้น มักจะเกิดความ
วุนวาย ขาดระเบียบ และปลอยใหผูเขาประชุมยืนรอเขาแถวเปนระยะเวลานาน สรางความหงุดหงิด เสียเวลา และ
ทํ า ลายบรรยากาศเริ่ ม ต น ที่ ดี ข องการประชุ ม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในช ว งที่ มี กิ จ กรรมการ
ลงทะเบียน ผูจัดการประชุมควรวางแผนและเตรียมพรอมระบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับลักษณะและพฤติกรรมการ
ลงทะเบียนของผูเขารวมประชุม รวมถึงมีความยืดหยุนในการปรับแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณดวย การ
เตรียมพรอมของการลงทะเบียนภายในงาน มีดังนี้
2.1 การวางผังและการจัดสถานที่สําหรับลงทะเบียน
การวางผังและการจัดสถานที่สําหรับลงทะเบียนเปนการกําหนดตําแหนงของพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
รองรับกิจกรรมการลงทะเบียนในสถานที่จัดการประชุมกอนเริ่มการประชุมในวันถัดไปหรือในวันเดียวกัน การวาง
ผังและจัดสถานที่ สําหรับรั บลงทะเบียนที่ดีจะชวยใหเ กิดความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบี ยนซึ่ งมี ปจจั ย ที่
เกี่ยวของหลายประการ เชน ระยะหางจากประตูทางเขาและความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่ ขนาดของพื้นที่สามารถ
รองรับผูเขารวมประชุมไดมากนอยเพียงใด สัดสวนของผูเขารวมประชุมที่ลงทะเบียนลวงหนา (Pre-registration)
และลงทะเบียนในงาน (On-site registration) ขั้นตอนการรับลงทะเบียนมีความซับซอนมากนอยเพียงใด เปนตน
เมื่อทราบรายละเอียดดังกลาวทั้งหมดแลว ควรเริ่มตนจากการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อนําไปสูการจัดหาพื้นที่มี
ขนาดที่เหมาะสม มีความสะดวกในการเขาถึง และวางผังการรับลงทะเบียนโดยแบงออกเปนชองบริการตาง ๆ แยก
ตามสถานภาพของผู เ ข า ร ว มประชุ ม เช น แยกประเภทระหว า งผู เ ข า ร ว มประชุ ม ที่ ล งทะเบี ย นล ว งหน า
(Pre-registration) และลงทะเบียนในงาน (On-site registration) จัดแบงผูเขาเขารวมประชุมตามลําดับตัวอักษร
จัดแบ งประเภทระหวางผูเ ขารวมประชุ มกับบุคคลอื่น ๆ (วิทยากร คณะกรรมการจัดงาน ผูแสดงนิทรรศการ
สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษา และผูติดตาม) จัดแบงชองชําระเงินกับชองสําหรับติดตอสอบถามขอมูลทั่วไป เปนตน
5

การลงทะเบียนลวงหนา (Pre-Registration) แบงออกเปน 2 ชวง คือ 1) การลงทะเบียนหนาดวยอัตราคาลงทะเบียนพิเศษ เรียกวา
Early Bird Rate และ 2) การลงทะเบียนดวยอัตราคาลงทะเบียนปกติ เรียกวา Regular Rate ซึ่งจะมีอัตราคาลงทะเบียนสูงขึ้นอยาง
นอย 10 – 15% จากอัตราคาลงทะเบียนพิเศษ
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2.2 การวางระบบการลงทะเบียน
การวางระบบการลงทะเบียนประกอบไปดวยการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรที่ทําหนาที่รับลงทะเบียนภายในงาน เมื่อวางผังและจัดเตรียมสถานที่สําหรับ
ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการประชุมควรติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
บัตรแสดงตน และโปรแกรมสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นเพื่อรับลงทะเบียนและประมวลผลโดยเฉพาะ โดยจะทําการ
ทดสอบความสมบูรณของระบบดังกลาวพรอมกับการชี้แจงรายละเอียดของขั้นตอนการรับลงทะเบียนใหบุคลากรที่
เกี่ยวของทราบ สวนใหญ บุคลากรที่ทําหนาที่รับลงทะเบียนภายในงาน จะแบงออกเปนหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
2.2.1 หัวหนางาน
2.2.2 เจาหนาที่ตอนรับ
2.2.3 เจาหนาที่รับลงทะเบียน
2.2.4 ผูชวยเจาหนาที่รับลงทะเบียน
2.2.5 เจาหนาที่การเงิน
2.2.6 เจาหนาที่ธุรการ
2.2.7 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
2.3 การรับลงทะเบียนภายในงาน
การรับลงทะเบียนภายในงานเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการตอนรับในสถานที่จัดประชุม
ถือเปนอีกสวนสําคัญที่สามารถสรางความประทับใจใหกับผูเขารวมประชุมไดเปนอยางดี การวางผังและการ
จัดระบบการรับลงทะเบียนภายในงานที่เหมาะสมจะชวยใหการลงทะเบียนเกิดความสะดวกและรวดเร็ว เอกสาร
ตาง ๆ ไดแก บัตรแสดงตน (Badge) กระเปาเอกสาร (Delegate Kit) และของที่ระลึก (Souvenir ) ควรไดรับการจัด
วางเรียงลําดับตามตัวอักษรไวลวงหนา สามารถสืบคนและสงมอบใหผูเขารวมประชุมไดอยางรวดเร็ว ปายขอความ
ที่คูหารับลงทะเบียนควรอยูในตําแหนงและมีขนาดที่สังเกตเห็นไดงายเพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถเขาแถวได
อยางถูกตอง นอกจากนี้ ควรมีเจาหนาที่ตอนรับคอยสอบถามรายละเอียดหรือแนะนําใหตอแถวไดอยางถูกตองเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดกรณีที่ผูเขารวมการประชุมยืนเขาแถวผิดจนทําใหเสียเวลา รวมถึงการจัดการแถวมิใหยาวจนตอง
เสียเวลารอนานเกินไป โดยมาก การรับลงทะเบียนในสถานที่จัดงานมีขอปฏิบัติ ดังนี้
2.1.1 ผูเขารวมประชุมที่ลงทะเบียนลวงหนา ผูเขารวมลงทะเบียนประเภทนี้สามารถใหบริการ
ไดอยางรวดเร็วเนื่องจากขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลการชําระเงินถูกบันทึกไวในฐานขอมูลเรียบรอยแลว ผู
ใหบริการรับลงทะเบียน สามารถสืบคนจากชื่อและนามสกุลของผูเขารวมประชุมหรือรหัสประจําตัวที่ไดรับการ
ยืนยันจากผูจัดการประชุม (Serial Number) และสามารถใหบริการตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
2.1.2 ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ที่ มิ ไ ด ล งทะเบี ย นล ว งหน า ผู เ ข า ร ว มลงทะเบี ย นประเภทนี้ พ ลาด
กําหนดการลงทะเบียนลวงหนาหรือไมไดวางแผนเขารวมประชุมตั้งแตแรก จึงตองลงทะเบียนภายในงานโดย
จะตองกรอกขอมูลลงแบบฟอรมการลงทะเบียน (Registration Form) และชําระเงินคาธรรมลงทะเบียนเขารวม
ประชุม (Registration Fee) ในอัตราที่สูงกวาปรกติประมาณรอยละ 20 - 30 ในเบื้องตน เจาหนาที่ตอนรับควร
แนะนําใหผูประสงคจะเขารวมประชุมกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนในบริเวณที่จัดไวให โดยแจงใหทราบเกี่ยวกับ
อัตราคาลงทะเบียนรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใหชัดเจนกอนที่จะเขาแถวเพื่อลงทะเบียน
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ภาพที่ 8.4 การรับลงทะเบียนภายในงาน
2.2 การแกไขปญหาเฉพาะหนา
แมวาผูจัดการประชุมจะจัดระบบการลงทะเบียนและการใหบริการของเจาหนาที่รับลงทะเบียนไว
เปนอยางดี แตก็พบวา เกิดปญหาขึ้นในระหวางรับลงทะเบียนบอยครั้ง เชน ผูเขารวมประชุมแสดงความไมพอใจ
จากเหตุความลาชาในการใหบริการ ผูเขารวมประชุมไมยอมรับอัตราคาลงทะเบียนหนางานซึ่งมีอัตราสูงกวา
คาลงทะเบียนปกติ ขอมูลการลงทะเบียนสูญหายหรือไมตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏในฐานขอมูล เปนตน ปญหา
เหลานี้ สามารถแกไขหรือคลี่คลายลงไดโดยใชทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของผูใหบริการดวยการแสดง
ความตั้งใจรับฟงปญหาที่เกิดขึ้น นําเสนอแนวทางการแกไขหรือตอบสนองตอขอเรียกรองอยางรวดเร็ว และมีการ
สื่อสารระหวางกันเพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการแกไขปญหาเปนระยะ ๆ และทายที่สุดควรกลาวคําขอโทษ
ดวยความจริงใจ
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กิจกรรม 8.2.3
1. การเตรียมพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานการตอนรับ ประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง
2. การเตรียมพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานการลงทะเบียนภายในงาน ประกอบดวย
กิจกรรมอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.3
1. การเตรียมพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานการตอนรับ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1) การตอนรับที่ทาอากาศยานและที่พัก
2) การตอนรับที่สถานที่จัดประชุม
2. การเตรียมพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานการตอนรับ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1) การจัดสถานทีล่ งทะเบียนและการวางผัง
2) การวางระบบการลงทะเบียน
3) การรับลงทะเบียน
4) การแกไขปญหาเฉพาะหนา

เรื่องที่ 8.2.4
ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม
วัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมเปนสิ่งที่เสริมใหการประชุมนานาชาติมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น กอนเริ่มการประชุม ผูจัดการประชุมจะตองดําเนินการจัดเตรียม ขนสง และจัดเก็บหรือติดตั้งวัสดุและ
อุปกรณตาง ๆ ในสถานที่จัดประชุม โดยจัดเก็บไวในหองเก็บของที่มีความมิดชิด ปลอดภัย และสะดวกตอการ
นําไปใชงาน นอกจากนี้ จะตองจัดใหมีบัญชีรายการ (List) วัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมแยก
ประเภทอยางชัดเจน ตลอดจนคูมือการใชงานของวัสดุและอุปกรณเฉพาะดาน เชน อุปกรณสํานักงาน อุปกรณที่ใช
ในการประชุม เปนตน
ประเภทของวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมตาง ๆ สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้
1. วัสดุสํานักงานสําหรับการประชุม ประกอบดวย วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร มีดังนี้
1.1. วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง วัสดุที่ใชแลวหมดสิ้นไป เชน กระดาษ หมึกพิมพ ปากกา ดินสอ
ยางลบ ลวดเสียบกระดาษ เปนตน
1.2. วัสดุถาวร หมายถึง วัสดุที่สามารถนํามาใชหมุนเวียนไดอีกตลอดอายุการใชงาน เชน กรรไกร
ที่เจาะกระดาษ กลองใสเอกสาร เปนตน
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2. อุปกรณสําหรับการประชุม ประกอบดวย อุปกรณสํานักงาน และอุปกรณที่ใชในการประชุม มีดังนี้
2.1 อุปกรณสํานักงาน หมายถึง อุปกรณทั่วไปที่ใชภายในสํานักงานผูจัดการประชุมหรือ
สํานักงานเลขานุการการประชุม เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรสาร เครื่องถายเอกสาร เปนตน
2.2 อุปกรณที่ใชในการประชุม หมายถึง อุปกรณที่ใชเฉพาะกิจกรรมการประชุม เชน เครื่องขยาย
เสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) เครื่องฉายแผนทึบ (Video Imager) เปนตน
3. เอกสาร ประกอบดวย เอกสารสําหรับงานธุรการ เอกสารสําหรับการประชาสัมพันธ และเอกสาร
ประกอบการประชุม มีดังนี้
3.1 เอกสารสํ า หรั บ งานธุ ร การ หมายถึ ง เอกสารที่ ใ ช สํ า หรั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กรรมต า ง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนการจัดประชุม เชน แบบฟอรมการลงทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ใบสําคัญรับ-จายเงิน แบบ
สํารวจความคิดเห็นบัตรเขารวมงานหรือคูปอง เปนตน
3.2 เอกสารสําหรับการประชาสัมพันธ หมายถึง เอกสารที่ใชสําหรับการแจงขาวสารตาง ๆ หรือ
ขอควรปฏิบัติตาง ๆ ภายในงาน เชน โปรแกรมการประชุม แผนพับ ใบปลิว จุลสาร เปนตน
3.3 เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง เอกสารที่ใชสําหรับการประชุม เชน หนังสือรวบรวม
บทคัดยอ (Proceeding) เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) หนังสือที่ระลึกตาง ๆ เปนตน
การเตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

1.

การจัดหาและการขนสงวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมสามารถกระทําได 3 แนวทาง คือ
1. การซื้อไวใชเอง เหมาะสําหรับวัสดุสํานักงานและอุปกรณสํานักงานซึ่งจําเปนตองใชอยูเปนประจํา
วิธีการใชและการซอมแซมที่ไมยุงยากซับซอน และสามารถควบคุมคุณภาพการใชงานไดเปนอยางดี อุปกรณ
เหลานี้สามารถหาซื้อไดที่ผูจัดจําหนายวัสดุและอุปกรณืสํานักงานทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันมีบริการ
สั่งซื้อออนไลนและบริการจัดสงถึงที่ (Delivery Services) ทําใหประหยัดเวลาและลดภาระการขนสงลงไดอยางมาก
2. การเชาจากผูใหบริการเชาอุปกรณ เหมาะสําหรับวัสดุและอุปกรณบางประเภทที่มีลักษณะการใชงาน
เฉพาะ จําเปนตองอาศัยเจาหนาที่เทคนิคในการควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาการใชงาน เชน เครื่องขยายเสียง เครื่อง
ฉายภาพ (LCD Projector) เครื่องแปลภาษาและหูฟง เปนตน โดยผูจัดการประชุมอาจจะพิจารณาเชาจากสถานที่จัด
ประชุม หรือผูใหบริการเชาอุปกรณที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งนี้ ควรพิจารณาสภาพการใชงานของอุปกรณ
และคุณภาพการบริการของเจาหนาที่เทคนิคประกอบกันดวย
3. การจัดหาเอกสารสําหรับการประชุม โดยสวนใหญ ผูจัดการประชุมมักจะผลิตเอกสารสําหรับการ
ประชุมไวลวงหนา หากเปนเอกสารสําหรับการประชาสัมพันธและเอกสารประกอบการประชุมนั้น จะผลิตขึ้นดวย
รูปแบบเฉพาะและผลิตในปริมาณที่สอดคลองกับขนาดของงานและจํานวนผูเขารวมประชุม ทั้งนี้ ควรพิจารณา
เลือกโรงพิมพที่ใหบริการครบวงจรและประสบการณตรงในการจัดพิมพเอกสารสําหรับการประชุมนานาชาติ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บริ ก ารออกแบบอาร ต เวิ ร ก ที่ ส ามารถแก ไ ขได อ ย า งรวดเร็ ว บริ ก ารพิ สู จ น อั ก ษรเบื้ อ งต น
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ในปจจุบัน โรงพิมพหลายแหงไดปรับตัวไปสูการใหบริการแบบดวน (Quick Services) เนื่องจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการพิมพดวยระบบดิจิตอล ทําใหเกิดความยืดหยุนในการผลิตเอกสารตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
การขนสงวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมไปยังสถานที่จัดประชุมจะตองมีการวางแผนเปน
อยางดี เนื่องจากความหลากหลายของวัสดุ อุปกรณ และเอกสารที่เกี่ยวของ การขนสงสามารถทําไดหลายชองทาง
ไดแก การใชบริการบริษัทรับขนสงสินคาโดยเฉพาะ การใชบริการขนสงของผูจัดหนายหรือผูผลิตวัสดุ อุปกรณ
และเอกสาร และการขนสงดวยตนเอง ทั้งนี้ ไมวาจะขนสงดวยวิธีการใดก็ตาม ควรจะคํานึงถึงความถูกตองแมนยํา
ในการขนสงยังจุดหมายปลายทาง ความปลอดภัยในการขนสง และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขนสง นอกจากนี้
ผูจัดการประชุมควรจัดทําใบสงมอบวัสดุ อุปกรณ และเอกสารซึ่งระบุรายละเอียดที่สําคัญ เชน จํานวน ขนาด
ลักษณะ ราคา เปนตน โดยมีผูรับผิดชอบตรวจนับและตรวจรับทุกครั้งที่มีการขนสง

2.

การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม

วัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมที่ไดรับการขนสงมายังสถานที่จัดประชุมควรจัดเก็บโดยแยก
ประเภทไวในหองเก็บของที่มีความมิดชิด ปลอดภัย และสะดวกตอการนําไปใชงาน โดยสวนใหญ หองเก็บของ
มักจะอยูในบริเวณเดียวกับสํานักงานของผูจัดการประชุม หรือหากเปนการประชุมนานาชาติขนาดใหญดังเชน การ
ประชุมโลกเอดสโลกที่จัดขึ้นในป พ.ศ. 2547 ผูจัดการประชุมไดจัดใหมีหองเก็บของสําหรับจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ
และเอกสารตาง ๆ ดวยการกั้นหองขึ้นโดยเฉพาะซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับหองประชุมและมีขนาดใหญเพียงพอที่จะ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และเอกสารในปริมาณมากไดดังภาพที่ 8.4

ภาพที่ 8.5 หองเก็บวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมขนาดใหญ
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นอกจากนี้ วัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุมบางประเภทอาจจะติดตั้งใหอยูสภาพที่พรอมใช
งานไดทันที เชน อุปกรณสํานักงาน อุปกรณที่ใชในการประชุม เอกสารสําหรับการรับลงทะเบียน เปนตน ผูจัดการ
ประชุมจึงควรตรวจสอบความพรอมและความเรียบรอยในการติดตั้งใหเสร็จสิ้นกอนเริ่มการประชุมดวยการ
ทดสอบหรือซักซอมความเขาใจระหวางผูใชงานและเจาหนาที่เทคนิคที่เกี่ยวของ
กิจกรรม 8.2.4
การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม
ประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.4
การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดประชุมดานของวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการ
ประชุม ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. การจัดหาและการขนสงวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม
2. การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ และเอกสารสําหรับการประชุม

เรื่องที่ 8.2.5
ความพรอมของวิทยากรและพิธีกร
วิทยากร (Speaker) และพิธีกร (Master of Ceremony) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการประชุมและ
มีสวนทําใหการประชุมมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิผลตอผูเขารวมประชุม กลาวคือ วิทยากรเปนผูทรงคุณวุฒิ
และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการประชุมนานาชาติสวนใหญมักจะเริ่มตนดวยการรับฟงการ
บรรยายจากวิทยากรเพื่อเปนการปูพื้นความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกันใหกับผูเขารวมการประชุมกอนที่จะเขาสู
การนําเสนอผลงานทางวิชาการที่มีหัวขอเฉพาะเจาะจงลงไปอีก สวนพิธีกรเปนผูควบคุมพิธีการหรือกิจกรรมตาง ๆ
บนเวทีและดําเนินการประชุมใหเปนไปตามโปรแกรมการประชุมที่กําหนดไว

1.

วิทยากร

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของ “วิทยากร” วา ผูทรงความรูความสามารถ
ในศิลปวิทยาแขนงตาง ๆ นอกจากนี้ วิทยากรยังตองเปนผูที่มีความสามารถในการพูดหรือถายทอดอันจะทําใหผูอื่น
เกิดความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคและเปาประสงคที่กําหนดไว
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คําวา “วิทยากร” ตรงกับคําวา “Speaker” ในภาษาอังกฤษ แตในการจัดประชุมนานาชาติและการ
ประชุมสัมมนาโดยทั่วไปมักจะปรากฏคําที่มีความหมายโดยรวมใกลเคียงกันหลายคํา ไดแก
- Keynote Speaker คือ วิทยากรที่บรรยายนําในชวงตนของการกระชุม มีลักษณะการพูดที่คลายคลึงกับ
การกลาวสุนทรพจนซึ่งเปนการพูดเพื่อโนมนาวใจหรือสรางบรรยากาศปลุกเราหรือมากกวาเนื้อหาสาระทาง
วิชาการ
- Guest Speaker คือ วิทยากรที่รับเชิญมาบรรยายในแตละชวง มีลักษณะการพูดที่มุงเนนสาระความรู
และขอมูลเชิงวิชาการเปนหลัก โดยอาจจะเนนการสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือกระตุนการมีสวนรวม
ของผูฟงประกอบกันดวย
วิทยากรการประชุมมักจะไดรับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการประชุม หรือผูวางแผนการประชุม
โดยไดมีติดตอและทาบทามไวกอนลวงหนาแลว วิทยากรอาจจะเปนนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือเปนผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องที่จะบรรยายโดยตรงซึ่งโดยสวนใหญมักจะ
เปนผูที่อยูในตําแหนงสูง เชน ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูงในบริษัทขามชาติหรือหนวยงาน
ระหวางประเทศ เปนตน ดังนั้น ผูจัดการประชุมจึงตองอํานวยความสะดวกในดานการเดินทาง ที่พัก การเตรียมการ
ตอนรับ การรับรอง ตลอดจนการเตรี ยมของกํ านัลหรือคาตอบแทนไวเ ปน อยางดี การเตรี ยมความพร อมของ
วิทยากรประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1. การติดตอประสานงานกับวิทยากร
คณะกรรมการการประชุม หรือผูวางแผนการประชุมจะเปนผูคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูที่มีความ
เหมาะสมเป น วิ ท ยากรเพื่ อ บรรยายพิ เ ศษในการประชุ ม นานาชาติ จากนั้ น จึ ง มอบหมายให ผู จั ด การประชุ ม
ดําเนินการติดตอประสานงานกับวิทยากร โดยกอนเริ่มการประชุม ผูจัดการประชุมจะตองประสานงานเพื่อขอ
ยืนยันการตอบรับมาเปนวิทยากรและสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลในโปรแกรมการประชุมไดทันเวลา บอยครั้ง เมื่อ
เกิดสถานการณความผิดปกติเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับการจัดประชุมนานาชาติ เชน การกอการราย การชุมนุม
ประทวงเพื่อกอเหตุความไมสงบ เปนตน ก็อาจสงผลใหวิทยากรยกเลิกการเดินทางมาเขารวมประชุมอยางกะทันหัน
ดังนั้น ผูจัดการประชุมจึงควรสงขาวสารใหวิทยากรทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ ของประเทศ
จุดหมายปลายทาง ตลอดจนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อใหวิทยากรเกิดความเชื่อมั่นในดานความ
ปลอดภัย หรือผูจัดประชุมเองก็สามารถที่จะติดตอประสานงานกับวิทยากรทานอื่นไดทันเวลา หากวิทยากรที่ได
เชิญไวไมประสงคจะเดินทางมาเขารวมการประชุมนานาชาติ
1.2. การตอนรับและอํานวยความสะดวกสําหรับวิทยากร
การตอนรับและอํานวยความสะดวกสําหรับวิทยากรควรจะดําเนินการอยางพิถีพิถันเริ่มตั้งแตการ
ตอนรับที่ทาอากาศยาน การจัดการขนสงจากทาอากาศยานไปยังที่พักหรือสถานที่จัดประชุมดวยรถยนตสวนบุคคล
ตลอดจนการจัดที่พักในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม การตอนรับและอํานวยความสะดวกสําหรับวิทยากรเปน
เรื่องที่มีความละเอียดออน ผูจัดการประชุมควรทราบรายละเอียดสวนบุคคลที่ชัดเจนและครบถวนเพื่อที่จะสามารถ
จัดการบริการตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ เชน ขอมูลสุขภาพ (ประวัติการแพยา โรคประจําตัว อาหารที่ตองควบคุม)
ขอมูลชีวประวัติ ประสบการณการทํางาน ความประสงคในการใชโสตทัศนูปกรณ ความตองการพิเศษอื่น ๆ เปน
ตน
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เมื่อวิทยากรเดินทางมาถึงสถานที่จัดการประชุม ผูจัดการประชุมควรจัดเจาหนาที่ตอนรับเปน
พิเศษเพื่อคอยตอนรับและนําไปสูหองรับรองซึ่งอยูบริเวณใกลเคียงกับหองประชุมหรือภายในสํานักงานของ
ผูจัดการประชุม จากนั้น จึงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการบรรยายหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ไดแก
โสตทัศนูปกรณ การบันทึกขอมูลประกอบการบรรยาย ระยะเวลาที่บรรยาย ตลอดจนลําดับพิธีการตาง ๆ นอกจากนี้
กอนที่วิทยากรจะเริ่มบรรยาย ผูจัดการประชุมควรแนะนําพิธีกรผูดําเนินรายการใหรูจั กกับวิทยากรเพื่อสราง
ความคุนเคยกอนเขาสูชวงพิธีการ และควรตรวจสอบความเรียบรอยของโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงานไดทันทีโดยไมกอใหเกิดความขลุกขลักในระหวางที่วิทยากรกําลังบรรยาย

2.

พิธีกร

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของ “พิธีกร” วา ผูดําเนินการในพิธี ผูดําเนิน
รายการ นอกจากนี้ ยังมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกับ “พิธีกร” อีกคําหนึ่ง คือคําวา “โฆษก” ซึ่งพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายไววา ผูประกาศ ผูโฆษณา ผูแถลงขาวแทน โดยทั่วไป กอนเริ่มการ
ประชุ ม อาจจะจั ด ให มี โ ฆษกที่ ทํ า หน า ที่ ก ล า วตอ นรั บ พู ด คุ ย เพื่ อ สร า งบรรยากาศก อ นการประชุ ม ตลอดจน
ประชาสัมพันธเรื่องตาง ๆ ที่จําเปน เมื่อเขาสูชวงพิธีการ พิธีกรจะทําหนาที่ดําเนินรายการตอจากโฆษก โดยการ
ปฏิบัติงานของพิธีกรจะมีความเปนทางการมากกวาโฆษก อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน พิธีกรและโฆษกอาจเปนคน
เดียวกันก็ไดเพื่อความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรมบนเวที ในบางกรณี ผูจัดการประชุมอาจจะจัดใหมีผูดําเนิน
รายการ (Moderator) ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถในระดับเดียวกับวิทยากรหรือมีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับหัวขอการประชุมเปนอยางดีทําหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการรายการอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion)
ดวย
จะเห็น ได วา พิธีก ร ตลอดจนโฆษกและผูดํ า เนินรายการมี สว นชว ยให ภ าพลัก ษณของการจัด ประชุ ม
นานาชาติมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ผูจัดการประชุมจึงควรคัดสรรพิธีกรโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ มี ทั ก ษะการสื่ อ สารด ว ยภาษาต า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาหลั ก ที่ ใ ช ง าน) ตลอดจนมี
ประสบการณการทําหนาที่พิธีกรการประชุมนานาชาติมากอน หากพิธกี รมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับหัวขอการประชุม
หรือไดศึกษาขอมูลตาง ๆ จนเกิดความเขาใจเปนอยางดีก็จะยิ่งมีสวนชวยใหการถายทอดคําพูดมีความเปนธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น การเตรียมความพรอมของพิธีกรประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การติดตอประสานงานกับพิธีกร
ผูจัดการประชุมจะติดตอประสานงานกับพิธีกรลวงหนาอยางนอย 2 - 3 เดือน ในขั้นตอนนี้ จะ
เปนการแจงยืนยันและจัดสงขอมูลที่จําเปนใหพิธีกรไดศึกษาหรือเตรียมการลวงหนาอยางนอย 2 – 3 สัปดาห ไดแก
โปรแกรมการประชุม ลําดับพิธีการ บทพูดสําหรับพิธีกร (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) ตารางเวลาการปฏิบัติงาน
ชื่อและที่ติดตอของผูประสานงาน นอกจากนี้ ผูจัดการประชุมควรจัดสงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติ
เพื่ อ ให พิ ธี ก รได เ ตรี ย มการเรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพ การแต ง กาย การใช คํ า ศั พ ท เ ฉพาะสํ า หรั บ การประชุ ม นั้ น ๆ (คํ า
ศัพทเทคนิคทางการแพทย ขอความหลัก (Key Message) ของงาน) ตลอดจนภาษาพูดที่สอดคลองกับระดับความ
เปนทางการดวย
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2. การตอนรับและอํานวยความสะดวกสําหรับพิธีกร
ผูจัดการประชุมควรจัดใหมีหองรับรองพิธีกรโดยเฉพาะ พรอมจัดเจาหนาที่สําหรับอํานวยสะดวก
ดาน ตาง ๆ โดยมาก ผูจัดการประชุมจะนัดหมายพิธีกรใหมาถึงสถานที่จัดการประชุมกอนเวลาเริ่มพิธีการหรือ
การประชุมอยางนอย 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อชี้แจงรายละเอียดของลําดับพิธีการและเตรียมพรอมกอนปฏิบัติหนาที่ เชน
การรับประทานอาหาร การแตงกาย การซักซอมบทพูด การพูดคุยกับวิทยากรหรือผูจัดการประชุมเพื่อสรางความคุย
เคย เปนตน นอกจากนี้ กอนที่พิธีกรจะปฏิบัติหนาที่ ควรจัดใหมีการซอมใหญ (Rehearsal) ในสถานที่จริงเพื่อให
เกิ ด ความคุน เคยกับ บรรยากาศและลํ า ดั บ พิ ธี ก ารต า ง ๆ บนเวที ตลอดจนทราบถึง ปญ หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น และ
เตรียมการแกไขไวลวงหนา
กิจกรรม 8.2.5
1. การเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม ด า นวิ ท ยากรประกอบด ว ยกิ จ กรรม
อะไรบาง
2. การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานพิธีกรประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.5
1. การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานวิทยากร ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1) การติดตอประสานงานกับวิทยากร
2) การตอนรับและอํานวยความสะดวกสําหรับวิทยากร
2. การเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดการประชุมดานวิทยากร ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1) การติดตอประสานงานกับพิธีกร
2) การตอนรับและอํานวยความสะดวกสําหรับพิธีกร

เรื่องที่ 8.2.6
ความพรอมของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มสามารถสรางความประทับใจใหกับผูเขารวมการประชุมนานาชาติได
ไมแพองคประกอบอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของอาหารการกิน ทั้งในแง
ของความหลากหลายและรสชาติที่สามารถปรับใหเขากับความตองการของชาวตางชาติได ปจจุบัน ผูเขารวม
ประชุมนานาชาติสวนใหญใหความสําคัญกับอาหารและเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทําใหผูเขารวมประชุมไดรับ
ประสบการณที่แปลกใหม นอกเหนือไปจากการไดผอนคลายความตึงเครียดจากการจากการเขารวมการประชุม
นอกจากนี้ การจั ด บริก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สํ าหรั บ การประชุ ม นานาชาติ ที่ มีข นาดใหญ จ ะระบุ เ วลาไว ใ น
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โปรแกรมการประชุมอยางชั ดเจน ดังนั้น ผู จัดการประชุมจึงควรจัดเตรี ยมอาหารและเครื่องดื่มใหพ รอมที่จ ะ
ใหบริการไดทันทีเมื่อถึงชวงเวลาพักการประชุม หากตองจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มหลายจุดในเวลาเดียวกันก็
ควรที่จะวางแผนและเตรียมการอยางรัดกุมเพื่อรักษาคุณภาพการบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน การเตรียมความ
พรอมของการบริหารอาหารและเครื่องดื่มประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

1.

การสรุปรูปแบบขั้นสุดทายและลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การสรุปรูปแบบลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจะดําเนินการคูขนานกับการปรับปรุงโปรแกรม
การประชุมใหมีความเปนปจจุบัน ในขั้นตอนนี้ ผูจัดการประชุมควรจะแจงรายละเอียดของการบริการอาหารและ
เครื่องดื่มใหฝายจัดเลี้ยงของสถานที่จัดประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห เนื่องจากวัตถุดิบและสวนผสม
บางประเภทอาจจะตองนําเขาจากตางประเทศหรือตองสั่งซื้อลวงหนา รวมถึงฝายจัดเลี้ยงจะมีโอกาสในการ
เตรียมการดานการผลิตอาหาร การจัดตกแตงสถานที่ และการสรรหาบุคลากรไดทันเวลา การสรุปรายละเอียดตาง ๆ
ขั้นสุดทาย ประกอบดวย
1.1 จํานวนหองประชุมและผูเขารวมประชุม
1.2 ชวงเวลาในการใหบริการ
1.3 สถานที่จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.4 รายการอาหารและเครื่องดื่ม
1.5 แนวทางการจัดตกแตงสถานที่ เชน ชื่องาน สีหลักที่ใช ตราสัญลักษณ เปนตน
1.6 แนวทางการจัดบริการ เชน ใหบริการเปนรายบุคคล ใหบริการภายนอก-ภายในหองประชุม เปนตน
นอกจากนี้ ผูจัดการประชุมควรทราบชื่อและที่ติดตอของผูประสานงานฝายจัดเลี้ยงทั้งกอนเริ่มการประชุม
และระหวางการประชุมการประสานงานในกรณีที่เกิดปญหาหรือมีความประสงคจะใชบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

2.

การตรวจสอบความพรอมของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อฝายจัดเลี้ยงเริ่มจัดเตรียมสถานที่สําหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผูจัดการประชุมควรตรวจสอบ
ความเรียบรอยของสถานที่เปนระยะ ๆ เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหเหมาะสมกับพื้นที่ได
ทันเวลา เชน ขนาดของพื้นที่ที่สามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดเปนจํานวนมาก จํานวนจุดใหบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ทิศทางการไหลเวียนของผูเขารวมประชุม เปนตน นอกจากนี้ คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มก็เปนสิ่งที่
ละเลยไมไดเนื่องจากเกี่ยวของกับสุขอนามัยของผูเขารวมการประชุม เชน ความสดใหมของอาหาร ความสะอาด
ของภาชนะและเครื่องมือตาง ๆ เปนตน
ในปจจุบัน การประชุมนานาชาติสวนใหญจะใหความสําคัญกับการจัดบริการอาหารตามความหลากหลาย
ของเชื้อชาติและศาสนา เชน อาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ เปนตน อาหารเหลานี้จะตองไดรับการปรุงขึ้น
ตามมาตรฐานหรือขอกําหนดของอาหารแตละประเภทอยางเครงครัด ผูจัดการประชุมควรสรุปจํานวนผูที่มีความ
ประสงคจะบริโภคอาหารดังกลาวใหแนชัดเพื่อแจงขอมูลยังฝายจัดเลี้ยงใหเตรียมการไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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กิจกรรม 8.2.6
การเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม ด า นการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
ประกอบดวยกิจกรรมอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.6
การเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม ด า นการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. การสรุปรูปแบบและลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มขั้นสุดทาย
2. การตรวจสอบความพรอมของการบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม

เรื่องที่ 8.2.7
ปญหาและอุปสรรคที่คาดการณไดลวงหนา และแนวทางการปองกัน
ปญหาและอุปสรรคที่คาดการณไดลวงหนาเปนปญหาที่มักจะเกิดขึ้นเปนประจําในระหวางการดําเนินการ
จัดประชุมนานาชาติ โดยปญหาสวนใหญเกิดขึ้นจากปจจัยที่สามารถควบคุมได ไดแก บุคลากร ชองทางในการ
สื่อสาร กระบวนการดําเนินงาน สิ่งอํานวยความสะดวก ดังนั้น ผูจัดการประชุมจึงสามารถคาดการณปญหาและ
อุปสรรคที่ มีโ อกาสเกิด ขึ้น และตระเตรีย มแนวทางการปอ งกัน ไวลว งหน า ได โดยเฉพาะอย างยิ่ง ป ญ หาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบตอทัศนคติของผูเขารวมประชุม ตลอดจนปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมและผูจัดการประชุม
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดประชุมที่สามารถคาดการณไดลวงหนาและแนวทางการปองกันที่
สําคัญ มีดังนี้

1.

ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน

การดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม นานาชาติ มี อ งค ป ระกอบต า ง ๆ มากมายที่ ผู จั ด การประชุ ม จะต อ งติ ด ต อ
ประสานงานใหสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่กําหนดไว ประกอบกับความกดดันในดานเวลาการดําเนินงานที่มีอยู
อยางจํากัด จึงทําใหการติดตอประสานงานอาจเกิดขอผิดพลาดและกลายเปนปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอ
การดําเนินงาน
1.1 ประเภทของปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน
1.1.1 ปญหาเกี่ยวกับความรวมมือ หมายถึง การไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานหรือบุคคล
ที่ติดตอประสานงาน มีสาเหตุดังนี้
1) ไมไววางใจซึ่งกันและกัน
2) ไมสนใจงานทีต่ องทํารวมกันหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่
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3) ไมยอมรับในบทบาทหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
4) ไมเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงาน
5) ไมเห็นดวยกับวิธีการปฏิบัติงาน
1.1.2 ปญหาเกี่ยวกับจังหวะเวลา หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในการติดตอประสานที่เกิดจาก
การพลาดจังหวะเวลาที่เหมาะสม มีสาเหตุดังนี้
1) ไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2) ไมตัดสินใจทําใหพลาดจังหวะที่เหมาะสม
3) ไมลงมือปฏิบัติงานทันที แตรอจนใกลกําหนดจึงลงมือปฏิบัติงาน
4) ไมไดรับขาวสารทันเวลา
5) ไมไดกําหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติงานใหชัดเจน
1.1.3 ปญหาเกี่ยวกับความสอดคลอง หมายถึง การติดตอประสานงานที่ไมสอดคลองกันตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน มีสาเหตุดังนี้
1) ไมทําความเขาใจในวัตถุประสงค
2) ไมไดรับคําชี้แจงในการปฏิบัติงาน
3) ไมคุนเคยกับงานที่จะปฏิบัติ
4) ไมพอใจทีจ่ ะปฏิบัติตามวิธีการที่ไดรับคําสั่ง
5) ไมมีความสามารถอยางเพียงพอในงานทีจ่ ะปฏิบัติ
1.1.4 ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารที่ผูรับสารและผูสงสารเกิดความเขาใจที่
ไมตรงกันทําใหปฏิบัติงานไมสอดคลองกัน มีสาเหตุดังนี้
1) ขอมูลขาวสารถูกสงลาชาและถึงผูรับสารไมตรงตามกําหนดเวลา
2) ขอมูลขาวสารตกหลนและสูญหายเพราะการสื่อสารที่ผิดชองทาง
3) ขอมูลขาวสารไมเปนที่เขาใจตรงกันหรือตีความไดเปนหลายความหมาย
4) ขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดความเขาใจผิด
1.1.5 ปญหาเกี่ยวกับผูประสานงาน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานขาดคุณลักษณะ
อันเหมาะสมในการที่จะชวยใหการประสานงานเปนไปดวยดี มีสาเหตุดังนี้
1) ไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่เนื่องจากคิดวาตนเองไมไดเปนเจาของงาน
2) ไมรูขอมูลที่ถูกตองอยางแทจริง
3) ไมเขาใจระเบียบแบบแผนหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
4) ไมตรวจสอบขอมูลใหครบถวน
5) ไมมีมนุษยสัมพันธ
1.2 แนวทางการปองกันปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน ในการปองกันไมใหเกิด
ปญหาการติดตอประสานงานนั้น นอกจากจะมีระบบการประสานงานไวเปนพื้นฐานแลว ผูจัดการประชุมจะตอง
คาดการณปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นลวงหนาและจัดใหมีมาตรการปองกันหรือแกไขปญหา ดังนี้
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1.1.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกันเพื่อการปฏิบัติงานสอดคลองกัน ในบางกรณี จะตองจัดทํา
ตารางเวลาการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดที่ครบถวนสมบูรณ
1.1.2 กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติหรือจัดทําคูมือไวเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
1.1.3 กําหนดชองทางในการติดตอประสานงานระหวางกันใหชัดเจน รวมถึงผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดานตาง ๆ
1.1.4 จัดทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับความรวมมือเพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และปองกัน
ไมใหขอมูลตกหลนจนเกิดความขัดแยงในภายหลัง
1.1.5 จัดใหมีการประชุมกอนลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานทุกครั้งเพื่อกําหนดขอบเขตงานและ
ผูรับผิดชอบ
1.1.6 จัดใหมีการฝกซอมการปฏิบัติงานและแกไขขอบกพรอง และเขียนแนวทางการปฏิบัติงาน
หลังจากการแกไขและยืนยันใหปฏิบัติงานตามที่ระบุไว
1.1.7 ชี้แจงขอควรปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่จะตองทํารวมกันใหผูเกี่ยวของเกิดความเขาใจอยางถอง
แท
1.1.8 ยืนยันกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานใหชัดเจน
1.1.9 มีการติดตามผลหรือความคืบหนาในการดําเนินงานเปนระยะ หากมีขอขัดของจะตอง
ดําเนินการแกไขโดยทันที

2.

ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก

สิ่งอํานวยความสะดวกมีสวนชวยใหการดําเนินการจัดประชุมนานาชาติมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น หาก
เปรียบการดําเนินการจัดประชุมกับการทํางานของคอมพิวเตอร การติดตอประสานจะเปรียบไดกับซอฟทแวร
(Software) ที่ทําใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอรเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น สวนฮารดแวร (Hardware)
ของคอมพิวเตอรก็เปรียบไดกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดประชุมนั่นเอง สิ่งอํานวยความสะดวกที่
มีความสมบูรณจะครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลหรือใหบริการในระหวางการใชงานสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงาน เชน เจาหนาที่ฝายเทคนิค เจาหนาที่ฝายอาคารและสถานที่ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย เปนตน
2.1 ประเภทของปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1.1 ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ทํ า เลและตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง หมายถึ ง ทํ า เลที่ ตั้ ง ของสถานที่ จั ด ประชุ ม อยู
หางไกลจากศูนยกลางการเดินทางหรือแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ทําใหสูญเสียเวลาหรือเกิดความเหนื่อยลาในการ
เดินทาง รวมไปถึงตั้งอยูในทําเลที่ตั้งที่กอใหเกิดความลําบากในเขาถึง ยกตัวอยางเชน
1) ที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมอยูหางไกลจากทาอากาศยานหรือทาเรือขนสงสินคา
2) ที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมเขาถึงยาก การคมนาคมไมสะดวก
3) ที่พักของผูเขารวมประชุมแยกตางหากจากสถานที่จัดประชุม
2.1.2 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่ หมายถึง ความไมสอดคลองกันระหวางขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่กับจํานวนผูใชพื้นที่ ตลอดจนความไมพรอมของสถานที่ ยกตัวอยางเชน
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1) สถานที่จัดประชุมเกิดความคับแคบ แออัด และปญหาการไหลเวียน
2) สถานที่จัดประชุมมีความซับซอน
3) สถานที่จัดประชุมมีสภาพชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแลรักษา
4) สถานที่จัดประชุมขาดผูบริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่
2.1.3 ปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพทางดานกายภาพที่สงผลกระทบโดยตรงตอ
ความรูสึกของมนุษยไมอยูในลักษณะที่เหมาะสม ยกตัวอยางเชน
1) อาคารสถานที่จัดการประชุมมีความสกปรก ไมไดรับการดูแลเปนอยางดี
2) แสงสวางในหองประชุมไมเพียงพอ หรือ มีแสงสวางรบกวนจากภายนอก
3) การใชสีที่กอใหเกิดบรรยากาศที่ไมดี
4) เกิดเสียงรบกวนระหวางการประชุม
5) อากาศที่ไมบริสุทธิ์ภายในสถานที่จัดประชุมและหองประชุม
2.1.4 ปญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การที่ไมสามารถควบคุมสถานการณตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางครบถวนสมบูรณ ยกตัวอยางเชน
1) ความชุลมุนในระหวางการขนถายสินคาและอุปกรณในชวงเตรียมงาน
2) ประตูทางเขามีหลายทางทําใหสอดสองดูแลไดไมทวั่ ถึง
3) จํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมเพียงพอ
4) ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไมมีประสิทธิภาพและไมไดมาตรฐานสากล
5) เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามแผนงาน
2.1.5 ปญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ หมายถึง วัสดุอุปกรณอยูในสภาพที่ไมพรอมตอการใชงาน
ยกตัวอยางเชน
1) วัสดุอุปกรณอยูในสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรม
2) วัสดุอุปกรณมจี ํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน
3) เทคโนโลยีลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพการใชงานในปจจุบัน
4) ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการใชงานและแกไขขอขัดของของวัสดุ
อุปกรณ
2.2 แนวทางการปองกันปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก จะมุงเนนไปที่การ
สํารวจความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกกอนการดําเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนรวมกับฝายที่เกี่ยวของใน
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม ผูจัดการประชุมควรจะกําหนด
มาตรการการปองกันปญหา ดังนี้
2.1.1 สํารวจ ตรวจสอบ และทดสอบสภาพการใชงานของสิ่งอํานวยความสะดวกอยางละเอียด
2.1.2 สอบถามขอมูลหรือแนวปฏิบัติกับบุคลากรที่เ กี่ยวของโดยตรง หากไม มีบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญอยางแทจริง ควรจัดใหมีเชี่ยวชาญจากภายนอกเปนผูกํากับการปฏิบัติงานอยางใกลชิด
2.1.3 จั ด ทํ า แผนการใช ง านสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอย า งละเอี ย ด ได แ ก จํ า นวน ลั ก ษณะ
ตําแหนงที่ติดตั้ง ตารางเวลาการใชงาน ผูประสานงาน
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2.1.4 ชี้แจงและซักซอมความเขาใจกับคุลากรทีเ่ กี่ยวของอยางละเอียด
2.1.5 ติดตามผลหรือความคืบหนาในการดําเนินงานเปนระยะ หากมีขอขัดของจะตอง
ดําเนินการแกไขโดยทันที
2.1.6 จัด ให มี แ ผนสํ า รองหรือ แผนฉุก เฉิ น ในด า นใชง านสิ่ งอํ า นวยความสะดวก เช น แผน
ปองกันอัคคีภัย เปนตน
กิจกรรม 8.2.7
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดประชุมที่สามารถคาดการณไดลวงหนามีกี่ลักษณะ อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.7
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดประชุมที่สามารถคาดการณไดลวงหนามี 2 ลักษณะ ไดแก
1. ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน
2. ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวก
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ตอนที่ 8.3
การจัดการประชุม
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.3 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

การเปดการประชุม
การดําเนินการระหวางการประชุม
การปดการประชุม
ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนา และแนวทางการแกไข

แนวคิด
1. การเปดการประชุม ประกอบดวยพิธีเปดการประชุม (Opening Ceremony) ซึ่งเปนพิธีการที่มี
ความสําคัญตอภาพลักษณของการประชุมและหนวยงานเจาภาพจัดการประชุม การจัดพิธีเปดการ
ประชุมอยางพิถีพิถันทําใหผูเขารวมประชุมเกิดความความประทับใจและความทรงจําที่ดี อยางไร
ก็ตาม การเตรียมการพิธีเปดการประชุมมีความแตกตางกันออกไปในรายละเอียดขึ้นอยูกับระดับ
ความสําคัญของบุคคลที่เปนประธานในพิธีเปดการประชุม
2. การดําเนินการระหวางการประชุม เปนการจัดกิจกรรมการประชุมตามโปรแกรมการประชุมที่
กําหนดไว รวมถึงการจัดบริการสนับสนุนอื่น ๆ ในระหวางที่มีการประชุม โดยมีเปาหมายที่สําคัญ
คื อ การสร า งบรรยากาศที่ เ อื้อ ต อ การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู การมีส ว นร ว มระหว า งวิ ท ยากรและ
ผูเขารวมประชุม ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมมีโอกาสสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. การปดการประชุม ประกอบดวยพิธีปดการประชุม (Closing ceremony) ซึ่งเปนพิธีการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับพิธีเปดการประชุม แตอาจจะมีรูปแบบที่ไมเปนทางการมากนักและสามารถผนวก
งานเลี้ยงอําลาเขาเปนสวนหนึ่งพิธีปดการประชุมดวยก็ได
4. ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณได สวนใหญเกิดจากตัว
แปรที่ควบคุมไมได ผูจัดการประชุมจึงไมสามารถตระเตรียมแนวทางปองกันไวลวงหนา แต
สามารถวางแผนรับมือกับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง หากเกิด
สถานการณฉุกเฉินขึ้น ผูจัดการประชุมมีหนาที่คลี่คลายสถานการณ ใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด
วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแลว นักศึกษาสามารถ
2. ระบุขั้นตอนและลําดับพิธีการเปดการประชุมได
3. ระบุขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินการระหวางการประชุมได
4. ระบุขั้นตอนและลําดับพิธีการเปดการประชุมได
5. ระบุปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนา และอธิบายแนวทางการแกไขได
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ความนํา
เมื่อผูจัดการประชุมเตรียมความพรอมขององคประกอบตาง ๆ ในชวงวันเตรียมงานอยางครบถวนและ
สมบูรณแลว ขั้นตอนตอไป จะเปนการจัดการประชุมตามโปรแกรมการประชุมนานาชาติที่กําหนดไว การจัด
ประชุมที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูจัดการประชุมตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลําดับพิธีการตาง ๆ แนวทางหรือ
กลวิธีในการควบคุมกิจกรรมการประชุมใหเปนไปตามกําหนดการ การประสานงานใหเกิดความรื่นไหลและไม
ขลุกขลัก รวมถึงทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางถูกวิธีซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมากจากการเตรียมความพรอม
ที่ดีประกอบกับการสั่งสมประสบการณมาเปนอยางดีของผูจัดการประชุมนั่นเอง

เรื่องที่ 8.3.1
การเปดการประชุม
การเปดการประชุมสวนใหญจะจัดขึ้นในวันแรกของการประชุมนานาชาติ โดยเริ่มตนในชวงเชา เวลา
ประมาณ 9.00 น. หรือ 10.00 น. ภายในหองประชุมใหญ (Plenary Room) หรือ หองบอลรูม (Ballroom) ซึ่งอาจจะมี
พระบรมวงศานุวงศ หรือผูบริหารระดับสูงเปนประธานในพิธีเปด และอาจจะมีการปาฐกถาหรือบรรยายพิเศษของ
วิทยากร (Keynote Speaker) ในหัวขอที่เกี่ยวกับแนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อให
ผูเขารวมประชุมเกิดความรูความเขาใจภาพรวมของเนื้อหาการประชุมในทิศทางเดียวกัน ในปจจุบัน การเปดการ
ประชุมนานาชาติมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้นดวยการผนวกงานเลี้ยงตอนรับ (Reception Party) เขาเปนสวนหนึ่งและ
ปรับเปลี่ยนเวลาไปจัดในชว งค่ําแทน โดยมีรูปแบบงานที่ไมเ ปนทางการมากนัก เนนการสรางบรรยากาศให
ผูเขารวมประชุมทุกเกิดความผอนคลายและมีโอกาสสรางสัมพันธภาพระหวางกันมากยิ่งขึ้นดังตัวอยางกําหนดการ
งานประชุมนานาชาติ IT&CMA 2010 ในตารางที่ 83
ตารางที่ 8.3
Date/Day
5 October 2010
Tuesday

กําหนดการงานประชุมนานาชาติ IT&CMA 2010
Time
0800 – 1000 hrs
0900 – 1100 hrs
0830 – 1730 hrs
0830 – 1730 hrs
1000 – 1300 hrs
1000 – 1700 hrs

Event
Breakfast Briefing Session Presented by ICCA
Lotus Suite 7, Level 22, BCC
AACVB Meeting (Only for Invited Guests)
Lotus Suite 9, Level 22, BCC
Registration for Media
Media Centre, Lotus Suite 10, Level 22, BCC
Registration for Exhibitors, Buyers, Corporate Travel Managers &
Speakers Registration Counters, Level 22, BCC
PAE102 Assessment - Association Professionals Competencies
Lotus Suite 3, Level 22, BCC
IMEX-MPI-IT&CMA Future Leaders Forum 2010 (Supported by TCEB
and TICA) Lotus Suites 1 & 2, Level 22, BCC
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Date/Day

Time
1400– 1405 hrs

1405 – 1450 hrs

1450- 1545 hrs

1545 – 1600 hrs
1600 – 1630 hrs
1600 – 1630 hrs
1630 – 1730 hrs
1730 – 1815 hrs
1900 – 2130 hrs

2130 – 2400 hrs

ที่มา

Event
Opening & Welcome Remarks
Darren Ng, Managing Director, TTG Asia Media
Cinema 15, Level 9, SF World
Keynote Address
The Future of Delivering and Creating Value in Service
Prof Irene Ng
Professor of Marketing Science,
University of Exeter Business School,
Senior Visiting Fellow,
University of Cambridge, UK
Cinema 15, Level 9, SF World Cinema
Interactive Session You Say, I Say!
Moderated by David Barrett, Executive Manager, Diethelm Events,
Thailand
Panellists:
Prof Irene Ng, Professor of Marketing Science, University of
Exeter Business School, Senior Visiting Fellow, University of
Cambridge, UK
Peter Koh, Regional Travel Manager, Asia Pacific, Japan & Latin
America, Symantec, Singapore Peter Carmichael, Vice President –
Hotels, Minor International, Thailand Ian Quartermaine, CEO &
Founder, MeetingsIn, U.S.A
Bert van Walbeek, CEO, The Winning Edge, Thailand
Anindam Choudhury, Regional Manager – Thailand & Malaysia,
Jet Airways
Cinema 15, Level 9, SF World Cinema
Briefing for Exhibitors, Buyers and Corporate Travel Managers
Cinema 15, Level 9, SF World Cinema
Coffee Break for Exhibitors and Corporate Travel Managers
Cinema 15 Foyer, Level 9, SF World Cinema
Coffee Break for Buyers
World Ballroom, Level 23, BCC
Sellers-Meet-Buyers Appointment Scheduling Session
World Ballroom, Level 23, BCC
Buyers-Meet-Seller Appointment Scheduling Session
Exhibition Hall, Level 22, BCC
Opening Ceremony & Welcome Cocktail
(Entry by delegate badge or invitation only)
Athénée Crystal Hall, Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel
Hosted by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
Late-night Function hosted by TTG Asia & Conrad Bangkok Hotel
(For all delegates - entry by delegate badge or invitation only)
Club 87 Plus, Conrad Bangkok Hotel

ดัดแปลงจาก “IT&CMA 2010 Programme” เขาถึงไดจาก http://www.itcma.com.sg

หัวใจสําคัญของการเปดประชุมนานาชาติ คือ พิธีเปดการประชุม (Opening Ceremony) เปนพิธีการที่มี
ความสําคัญตอการประชุมนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางภาพลักษณของการประชุมและหนวยงานเจาภาพ
การประชุมผานการประชาสัมพันธโดยสื่อมวลชน ตลอดจนการสรางความประทับใจใหกับผูเขารวมงานจากการได
ชมหรือสัมผัสกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่แสดงความเปนเอกลักษณของประเทศเจาภาพจัดการประชุม ผูจัดการ
ประชุมอาจจะจัดพิธีเปดการประชุมเองหรือวาจางใหบริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Management Company:
EMC) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมพิเศษและการแสดงทางวัฒนธรรมตาง ๆ เปนผูดําเนินการจัดงานตาม
แนวคิดที่กําหนดไวก็ได
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1.

ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอรูปแบบการจัดพิธีเปดการประชุม

ประธานในพิธีเปดการประชุมเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอรูปแบบการจัดงานในภาพรวม ผูจัดการประชุม
จะตองคํานึงขั้นตอนและรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ที่ตองดําเนินการใหถูกตองและสอดคลองกับระดับความสําคัญ
บุคคลที่เปนประธานในพิธีเปดการประชุมซึ่งสามารถอธิบายไดโดยสรุป ดังนี้
1.1 ประธานในพิธีเปดเปนพระบรมวงศานุวงศและผูแทนพระองค
งานประชุมนานาชาติที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญมากจะมีพระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ เปนองค
ประธานในพิธีเปดการประชุม ผูจัดการประชุมจะตองวางแผนการดําเนินงานอยางถูกตองและเหมาะสมไมวาจะ
เปนรูปแบบการจัดงาน หมายกําหนดการ ลําดับพิธีการ การเตรียมการสถานที่ รวมถึงบทพูดของพิธีกรและผูถวาย
รายงานซึ่งจะตองใชคําราชาศัพทตามพระราชนิยมในแตละพระองคอยางถูกตอง
กอนเริ่มพิธีเปดการประชุม ผูจัดการประชุมจะตองศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ อยางสม
พระเกียรติยศ เชน การจัดสถานที่ การถวายการตอนรับ การดําเนินรายการ เปนตน โดยผูจัดการประชุมสามารถ
ประสานงานกับสํานักพระราชวังและกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดวยการสงรายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน ลําดับพิธีการ บทพูดและบทบรรยาย รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมตาง ๆ บนเวทีเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมอาจจัดใหมีการประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ
ผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อชี้แจงรายละเอียดและติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานดานตาง ๆ
กอนถึงวันที่จัดงานพิธีเปดการประชุม โดยผูแทนของหนวยงานที่ควรจะเชิญมาเขารวมประชุมเตรียมความพรอม
ไดแก
1.1.1 สํานักพระราชวัง
1.1.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.1.3 กรมราชองครักษ
1.1.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
1.1.5 หนวยงานปกครองในทองที่
1.1.6 สถานที่จัดประชุม
1.1.7 หนวยงานเจาภาพการประชุม
กอนการตกแตงสถานที่จัดงาน สํานักพระราชวังและกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดสงเจาหนาที่
มาตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่จัดงาน ในขั้นตอนนี้ ผูจัดการประชุมและฝายสถานที่ควรประสานงานอยาง
ใกลชิดเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของอาคารสถานที่และระบบการรักษาความปลอดภัยไปพรอมกัน ในระหวาง
การจัดพิธีเปดการประชุม ผูจัดการประชุมควรจัดเตรียมบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ของสํานัก
พระราชวังเพื่อดําเนินการในดานพิธีการและการรักษาความปลอดภัยใหเกิดความเรียบรอย พิธีกรควรแจงให
ผูเขารวมงานทราบถึงกําหนดการและลําดับพิธีการตาง ๆ รวมถึงแนวปฏิบัติในการถวายการตอนรับเนื่องจาก
ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนชาวตางประเทศอาจจะไมคุนเคยกับธรรมเนียมที่ตองปฏิบัติตอพระบรมวงศานุวงศ
ของไทย
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ภาพที่ 8.6 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เปดงานประชุมนานาชาติ
“BioThailand 2005”
1.2 ประธานในพิธีเปดเปนผูแทนรัฐบาลหรือผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระดับประเทศ/ระหวาง
ประเทศ
การเชิญผูแทนรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี) หรือผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงานระดับประเทศ/ระหวางประเทศ (ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ/ผูอํานวยการองคการระหวางประเทศ)
เปนประธานในพิธีเปดประชุมนานาชาตินั้น ผูวางแผนการจัดงานพิธีเปดการประชุมสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมตาง ๆ
ที่จําเปนมากขึ้นได เชน การถายภาพที่ระลึก การมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตร การปาฐกถาพิเศษ เปนตน โดย
การดําเนินงานในภาพรวมจะมีลักษณะคลายคลึงกับพิธีการที่พระบรมวงศานุวงศหรือผูแทนพระองคเปนประธาน
ในพิธีเปด แตแตกตางกันตรงที่ระดับความทางการจะนอยกวา ผูจัดการประชุมยังคงตองประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดสงรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการ ลําดับพิธีการ และเนื้อหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขอพิจารณา
อนุมัติกอนงานเริ่ม การจัดลําดับพิธีการตาง ๆ ควรคํานึงถึงความสะดวกของการประธานในพิธีเปดและความ
ตอเนื่องของกิจกรรมเพื่อใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในครั้งเดียวกัน โดยไมตองกลาวเชิญประธานในพิธีเปด
ขึ้นลงเวทีบอยครั้ง
ในระหวางงาน ผูจัดการประชุมควรจัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อใหการ
ตอนรับและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ เกิดความเรียบรอยตั้งแตการเสนทางการการจราจร สถานที่จอดรถ การ
รักษาความปลอดภัย การเตรียมหองรับรอง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่นั่งรับรองภายในงาน ตลอดจน
เสนทางการเดินชมนิทรรศการภายในงาน
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ภาพที่ 8.7 นายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีเปดงาน
“The 10th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum & Exhibition 2009”
2.

ขั้นตอนการเตรียมการจัดงานพิธีเปดการประชุม

การจัดงานพิธีเปดการประชุมนานาชาติ ประกอบดวยการขั้นตอนการเตรียมการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การเตรียมงานพิธีเปดการประชุม
การเตรียมงานพิธีเปดการประชุมเปนการเตรียมการในดานตาง ๆ ใหพรอมกอนที่พิธีเปดจะเริ่มขึ้น
ประกอบดวย 4 สวนที่สําคัญ คือ การเชิญบุคคลเขารวมในพิธีเปด การเตรียมสถานที่จัดพิธีเปด การเตรียมเนื้อหา
การกลาวรายงานและกลาวเปด และการซักซอมพิธีเปด โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การเชิญบุคคลเขารวมในพิธีเปด เปนการพิจารณาบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ประชุมนานาชาติทุกระดับและเชิญเขารวมในงานพิธีเปดอยางเปนทางการ โดยอยูภายใตดุลพินิจของหนวยเจาภาพ
จัด การประชุม ในการเชิญบุคคลเขารวมงานพิธีเปดการประชุมนานาชาติควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง
ในการจัดเตรียมฐานขอมูลรายชื่อ ตําแหนง และที่อยูที่ถูกตองและทันสมัย และจัดสงหนังสือเชิญหรือบัตรเชิญที่
ระบุกําหนดการ ลักษณะการแตงกาย และวิธีการยืนยันการเขารวมงานอยางชัดเจน บุคคลตาง ๆ ที่ผูจัดการประชุม
ควรจะเชิญเขารวมงานพิธีเปดการประชุม มีดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหนวยงานเจาภาพระดับโลกและระดับประเทศ
2) คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมนานาชาติ
3) ผูแทนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ
4) วิทยากรและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
5) ผูเขารวมการประชุม
6) สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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อยางไรก็ตาม การเชิญบุคคลตาง ๆ เขารวมงานพิธีเปดการประชุมนานาชาติควรพิจารณา
ถึงคุณประโยชนที่จะไดรับจากการเผยแพรขาวสารโดยสื่อมวลชนดวย ในทางการสื่อสารการตลาด เรียกวา “การ
ครอบคลุมจากสื่อ” (Media Coverage) กลาวคือ สื่อมวลชนจะแสดงความประสงคมารวมงานและชวยเผยแพร
ขาวสารการจัดประชุมนานาชาติอยางกวางขวางหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลที่เชิญมาเขารวมงานพิธีเปด
การประชุมหรือประธานในพิธีเปดการประชุมซึ่งควรเปนบุคคลสําคัญและเปนที่รูจักในแวดวงสังคมเปนอยางดี
2.1.2 การเตรียมสถานที่จัดงานพิธีเปดการประชุม เปนการจัดตกแตงสถานที่ใหมีความ
เหมาะสมกับระดับความเปนทางการของงานซึ่งขึ้นอยูกับตัวแปรสําคัญ คือ ระดับของการประชุมนานาชาติ (ระดับ
โลก หรือระดับทวีป) บุคคลที่เปนประธานในพิธีเปด (พระบรมวงศานุวงศหรือผูนําประเทศ) และลักษณะของ
สถานที่จัดประชุม (ศูนยการประชุม โรงแรม หรือสถานที่อื่น ๆ) การเตรียมสถานที่จัดงานพิธีเปดมีขอควรพิจารณา
ดังนี้
1) สถานที่จอดรถและแผนการจราจร ที่จอดรถและแผนการจราจรเปนสิ่งแรกที่ตอง
คํานึงถึงเปนอันดับแรกเนื่องจากเกี่ยวของการไหลเวียนของยานพาหนะในบริเวณสถานที่จัดประชุมและความ
สะดวกตอผูเขารวมงานพิธีเปด สถานที่จอดรถที่ดีควรมีปริมาณเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมงานและสามารถเขาสู
บริเวณสถานที่จัดการประชุมและหองประชุมไดสะดวก ผูจัดการประชุมควรจะประสานงานกับฝายสถานที่จัด
ประชุมใหทราบถึงจํานวนผูเขารวมประชุม บริเวณที่จอดรถ ตลอดจนลักษณะของบุคคลที่เขารวมงานเพื่อใหฝาย
สถานที่จัดประชุมเตรียมการอํานวยความสะดวกไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ หากเปนรถยนตของประธานในพีธี
เปด ก็ควรจะประสานงานเพื่อขอทราบหมายเลขทะเบียนรถ ยี่หอ และสีของรถ และประสานงานกับสถานีตํารวจ
ทองที่เพื่ออํานวยความสะดวกดานการรักษาความปลอดภัยตลอดเสนทางการจราจร รวมถึงการสํารองที่จอดรถเปน
กรณีพิเศษซึ่งอยูใกลกับประตูทางเขาออกของสถานที่จัดประชุม6และสะดวกในการเทียบรถรับ-สงประธานในพิธี
เปด สวนในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มาเปนองคประธาน ควรจัดสถานที่ที่มิดชิดและปลอดภัยสําหรับจอด
พักรถยนตพระที่นั่งซึ่งทางสํานักพระราชวังและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะมีสวนรวมในการพิจารณาพื้นที่ที่
มีความเหมาะสม
2) การตกแตงสถานที่ การตกแตงสถานที่มีผลตอการรับรูเชิงอารมณความรูสึกของ
ผูเขารวมงานพิธีเปดการประชุมไมวาจะเปนจุดนําสายตา ปายขอความตอนรับ จุดลงทะเบียน ซุมประตูทางเขา การ
ประดับไมดอกไมประดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตกแตงสถานที่ควรใชความคิดสรางสรรคและออกแบบให
สะทอนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศเจาภาพมากที่สุด ในปจจุบัน นอกจากการลงทะเบียนเขารวมงานพิธี
เปด ผูจัดการประชุมยังสามารถจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากการเดินทางมาเขารวมงาน
หรือสรางบรรยากาศในระหวางรอเขาสูชวงพิธีการในบริเวณโถงตอนรับ (Pre-Function Hall, Reception Hall) เชน
การสาธิตการแกะสลักผลไมไทยหรืองานศิลปะของไทยแขนงอื่น ๆ การถายภาพที่ระลึก การเขียนขอความรณรงค
การรับประทานเครื่องดื่มสมุนไพรไทย เปนตน ดังภาพ

6

บริเวณทางเขาออกหลักของสถานที่จัดประชุมซึ่งใชเปนที่เทียบรถของประธานในพิธีเปด ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปในชวงเวลา
ปกติเรียกวา “ทางลาดเขาสูตัวอาคาร” หรือ “Ramp”
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ภาพที่ 8.8 ตัวอยางกิจกรรมกอนเริ่มงานพิธีเปดการประชุมนานาชาติ
หากเปนกรณีที่พระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มาเปนองคประธาน การตกแตงสถานที่
จะมีความแตกตางจากพิธีเปดงานโดยทั่วไป กลาวคือ กองพระราชพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานัก
พระราชวังจะเปนผูดําเนินการตกแตงสถานที่ตามรูปแบบที่เปนมาตรฐาน ตลอดจนจัดเตรียมหองประทับและ
เครื่องใชสอยสวนพระองค เชน การประดับผา ธง ลาดพระบาท พระเกาอี้ ไมโครโฟน พระกระยาหารและพระสุธา
รส เปนตน ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมและฝายสถานที่จัดประชุมควรจัดใหมีการประชุมเตรียมพรอมและสรุปผลการ
เตรียมการใหชัดเจนเพื่อความสะดวกในการตกแตงสถานที่ของทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) หองประชุม หองประชุมที่ใชสําหรับจัดพิธีเปดการประชุมควรใชหองที่มีขนาด
กวางขวางและโอโถง และมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนผูเขารวมงาน โดยมากมักจะใชหองประชุมใหญของสถานที่
จัดประชุมนั้น ๆ ที่เรียกวา หองเพลนนารี (Plenary Room) หองบอลรูม (Ballroom) ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกแตกตางกัน
ออกไปจากนี้ก็ได การจัดหองประชุมสําหรับพิธีเปดที่ดีควรเริ่มตนจากการวางผังงาน (Floor Plan) ที่เหมาะสมโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสถานที่จัดประชุมและหนวยงานเจาภาพการประชุม ทั้งนี้ อาจจะมีรูปแบบแตกตางกัน
ออกไปขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน จํานวนผูเขารวมประชุม ระดับความเปนพิธีการ เปนตน อยางไรก็ตามมี
ขอควรพิจารณาประกอบภาพดังรายละเอียดตอไปนี้
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ภาพที่ 8.9 การวางผังหองประชุมสําหรับพิธีเปดการประชุม
ขอควรพิจารณา (ตามลําดับหมายเลข)
1. ตําแหนงของเวที ควรพิจารณาระยะหางจากผนังดานหลังในกรณีที่ติดตั้งเครื่องแอลซีดีโปรเจ็คเตอรเพื่อฉายภาพจากดานหลัง
(Rear Projection) หากเปนการฉายภาพจากดานหนา (Front Projection) ก็สามารถลดระยะหางจากผนังดานหลังใหนอยลงได
นอกจากนี้ ควรกําหนดขนาดของเวทีใหสอดคลองกับขนาดของหองประชุมทั้งความกวาง ความยาว และความสูงของพื้นเวทีและ
ฉากหลัง รวมถึงทัศนวิสัยของผูเขารวมงานในภาพรวมดวย
2. อุปกรณบนเวที ประกอบดวย โพเดียมสําหรับกลาวรายงานและกลาวเปดงาน โตะวิทยากร (ถามี) อุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณเทคนิคพิเศษสําหรับการเปดงาน ควรจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมและสะดวกตอการเคลื่อนยาย
3. ตําแหนงของชุดโซฟารับรอง ควรพิจารณาระยะหางจากเวทีพอสมควร ทั้งนี้ควรมีระยะหางอยางนอย 4 เมตร
4. การจัดเตรียมโซฟา ควรจัดจํานวนโซฟาหรือเกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนผูบริหารและผูติดตาม
5. ตําแหนงของโพเดียมสําหรับพิธีกรอาจจะอยูดานใดดานหนึ่งแตตองไมบดบังจอภาพ ทั้งนี้ ในบางกรณีอาจจะใชโพเดียมใน
ตําแหนงนี้สําหรับกลาวรายงานก็ได
6. พื้นที่สําหรับผูเขารวมงาน ประกอบดวยการจัดหลายลักษณะ ไดแก แบบหองเรียน (Classroom Style) แบบโรงละคร (Theatre
Style) และแบบผสม ทั้งนี้ ควรพิจารณาจํานวนที่นั่งใหสอดคลองกับขนาดของหอง หากลักษณะหองประชุมมีความกวางมาก ควร
จัดใหที่นั่งแถวริมทั้งสองขางสอบเอียงเขาหาเวทีในลักษณะกางปลา และควรเวนทางเดินระหวางแถวใหกวางพอสมควรเพื่อให
ผูเขารวมประชุมสามารถเดินเขาออกไดสะดวก
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7. คูหาสําหรับลามผูแปลภาษา อาจจะพิจารณาพื้นที่บริเวณดานหลังของหองประชุมโดยจัดสรรพื้นที่สําหรับลามภาษาตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
8. จุดควบคุม อาจจะพิจารณาพื้นที่บริเวณดานหลังของหองประชุมหรือพื้นที่สวนอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
สะดวกและความเรียบรอยในการติดตั้งสายสัญญาณตาง ๆ เขากับชุดควบคุม ทั้งนี้ ผูควบคุมควรจะมองเห็นกิจกรรมตาง ๆ บนเวที
ไดอยางชัดเจนอีกดวย

ภาพที่ 8.10 การจัดตกแตงเวทีสําหรับพิธีเปดและการจัดหองประชุมแบบหองเรียน (Classroom Style)
4) โสตทัศนูปกรณ โสตทัศนูปกรณในที่นี้ หมายถึง เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ
อุปกรณแสง สี และเทคนิคพิเศษซึ่งมีสวนสรางความประทับใจใหกับผูเขารวมงานพิธีเปดเปนอยางมาก การ
จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณพิจารณาใหพอเหมาะกับขนาดของงาน และควรเลือกใชอุปกรณที่มีคุณภาพและมีสภาพ
การใชงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งจอภาพสําหรับพิธีเปดการประชุมขนาดใหญควรมีขนาดที่พอเหมาะและ
คมชัด ติดตั้งในระดับที่เหมาะสม ไมทําใหผูเขารวมงานตองแหงนศรีษะเพื่อดูจอภาพ
5) การแสดงทางวัฒนธรรม โดยสวนใหญหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมมักจะ
จัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศเจาภาพจัดประชุมนานาชาติเพื่อสรางการจดจําและความ
ประทับใจอยางไมรูลืมใหกับผูเขารวมงานชวงกอนเริ่มพิธีการหรือภายหลังชวงพิธีการไมวาจะเปนการแสดงดนตรี
ไทยทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสาน การแสดงนาฏลีลาแบบดังเดิมและรวมสมัย ตลอดจนการแสดงพื้นบานซึ่งลวน
แลวแตเปนสื่อที่แสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศเจาภาพและยังสื่อถึงมิตรไมตรีจิตในการ
ตอนรับขับสูของคนไทยที่มีตอชาวตางชาติอีกดวย
6) การบันทึกภาพ การบันทึกภาพประกอบดวยการบันทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว ในพิธีเปดการประชุมขนาดใหญมักจะไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเปนจํานวนมาก ผูจัดการประชุม
จึงควรจัดเตรียมแผนรองรับสื่อมวลชนและประสานงานกับชางภาพดวยการจัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียน หอง
รับรองที่มีวัสดุอุปกรณครบครัน และจัดเตรียมที่นั่งเฉพาะเพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีที่
พระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มาเปนองคประธาน สื่อมวลชนและชางภาพจะตองลงทะเบียนลวงหนาโดยเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยและจะมีการตรวจสอบกลองบันทึกภาพทุกชนิดกอนการปฏิบัติหนาที่
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2.1.3 การเตรียมเนื้อหาการกลาวรายงานในพิธีเปด และการกลาวเปดการประชุมของประธาน
ในพิธีเปด
1) การกลาวรายงานในพิธีเปดการประชุม การกลาวรายงานในพิธีเปดการประชุม
นานาชาติโดยมากเปนหนาที่ของผูแทนหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมระดับโลกหรือระดับประเทศ รวมถึงอาจจะ
มีผูกลาวรายงานมากกวา 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับธรรมเนียมปฏิบัติของการจัดประชุมนานาชาติแตละครั้ง เนื้อหาการ
กลาวรายงานในพิธีเปดการประชุม ควรประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ก. การกลาวขอบคุณประธานในพิธีเปดที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธาน
ข. ที่มา ความสําคัญของการจัดประชุมหรือประเด็นปญหา
ค. บทบาทของหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมที่มีตอสังคม คุณประโยชนที่
ไดรับจากการจัดการประชุมนานาชาติ
ง. กลุมเปาหมาย ลักษณะของผูเขารวมการประชุม
จ. หัวขอและเนื้อหาในภาพรวมของการประชุม
ฉ. หนวยงานและบุคคลที่ใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการประชุม
ช. การกลาวเชิญประธานกลาวปราศรัย และเปดการประชุม
2) การกลาวเปดการประชุมของประธานในพิธี ประธานในพิธีเปดจะกลาวคําปราศรัย
และกลาวเปดการประชุมหลังจากการกลาวรายงานจบลง เนื้อหาการเปดการประชุม ควรประกอบดวยประเด็นตาง
ๆ ดังนี้
ก. การกลาวแสดงความยินดีและความรูความเปนเกียรติที่ไดมาเปนประธานใน
พิธีเปดการประชุม
ข. การกลาวแสดงความชื่นชมหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมที่ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการจัดการประชุมนานาชาติตอสังคม และกลาวเสริมหรือเนนถึงความสําคัญของหัวขอการประชุม
ค. การกลาวสรุปถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นหลังการประชุม หรือแนวทางที่จะ
นําไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้น
ง. การกล า วขอบคุ ณ ทุ ก ฝ า ยที่ มี ส ว นร ว มและสนั บ สนุ น พร อ มอวยพรให
ประสบความสําเร็จในการจัดประชุม
จ. การกลาวเปดการประชุม
ทั้งนี้ การเรียบเรียงเนื้อหาของคํากลาวรายงานในพิธีเปดและคํากลาวเปดการประชุมของ
ประธานในพิธีเปดควรเปนหนาที่ของหนวยงานเจาภาพจัดการประชุม เนื่องจากหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมจะ
มีความรูเกี่ยวเนื้อหาโดยรวมของการจัดการประชุมนานาชาติเปนอยางดี โดยผูจัดการประชุมอาจจะรางเนื้อหาของ
คํากลาวและจัดสงใหหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดที่สําคัญได เมื่อคํากลาวรายงาน
ในพิธีเปดและคํากลาวเปดการประชุมเสร็จสมบูรณ ควรจัดสงใหหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการรวมงานพิธีการ
ตาง ๆ ของประธานในพิธีเปดตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อขออนุมัติและนําไปใชในงานพิธีเปดการประชุมนานาชาติ
ได เมื่อถึงวันงานพิธีเปด ผูจัดการประชุมจัดเอกสารคํากลาวใสแฟมคํากลาวและจัดวางไวที่โพเดียมของผูกลาว
รายงานและประธานในพิธีเปดใหเรียบรอยโดยไมจําเปนตองมีเจาหนาที่นําแฟมคํากลาวไปมอบใหก็ได นอกจากนี้
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ในกรณีที่จัดใหประธานในพิธีเปดใชเครื่องเทเลพรอมเตอร (Teleprompter) ในการกลาวสุนทรพจน กลาวปราศรัย
และกลาวเปดงาน ผูจัดการประชุมก็ควรเตรียมแฟมคํากลาวที่มีเอกสารคํากลาวใสแฟมเรียบแลวสํารองไวดวย เผื่อ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ทําใหเครื่องเทเลพรอมเตอรไมสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ไฟฟาดับ อุปกรณขัดของ
เปนตน

ภาพที่ 8.11 เครื่องเทเลพรอมเตอร (Teleprompter) สําหรับประธานในพิธีเปดกลาวสุนทรพจน
2.1.4 การซอมใหญ (Rehearsal) เปนการซักซอมความเขาใจของผูรับผิดชอบสวนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของตลอดจนทดสอบการดําเนินกิจกรรมตามลําดับพิธีการครั้งสุดทายกอนพิธีเปดจะเริ่มขึ้น โดยผูที่มีบทบาท
สําคัญที่สุดในการซักซอม คือ ผูกํากับเวที (Stage Director) ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูควบคุมการซักซอมกิจกรรมตาง ๆ
แบบเสมือนจริงและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกยอยใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เชน
ระดับของเสียง ความเขมและทิศทางของแสง การลําดับพิธีการดวยจังหวะเวลาที่เหมาะสม เปนตน โดยมากการ
ซอมใหญจะจัดขึ้นในวันสุดทายวันเตรียมการประชุม หรือ ในชวงเชากอนงานเริ่มงานอยางนอย 1 ชั่วโมง ทั้งนี้
ผูจัดการประชุมควรนัดหมายพิธีกร เจาหนาที่ควบคุมพิธีการ ตลอดจนเจาหนาที่ฝายเทคนิคที่เกี่ยวมาพรอมกันเพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดกอนการเริ่มซอมใหญ และควรเชิญหนวยงานเจาภาพการประชุมมาตรวจดูการซอมใหญใน
โอกาสเดียวกันนี้ดวย จากนั้น เมื่อการซอมใหญเสร็จสิ้นลง ควรสรุปรายละเอียดขั้นสุดทายใหทุกฝายไดทราบ
ตรงกันเพื่อใหงานพิธีเปดที่จะเกิดขึ้นในไมชามีความสมบูรณมากที่สดุ
2.2 ลําดับพิธีการเปดการประชุม
เมื่อผูเขารวมพิธีเปดการประชุมมาพรอมกันในสถานที่จัดประชุม ประกอบกับการเตรียมพรอมใน
ดานตาง ๆ มีความสมบูรณครบถวน ก็จะเริ่มพิธีเปดการประชุมทันที โดยสวนใหญพิธีเปดการประชุมจะเริ่มตั้งแต
เวลา 9.00 น. และอาจจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสมแตไมเกิน 14.00 น. ลําดับพิธีการเปดประชุมประกอบดวย 2
ขั้นตอน คือ การตอนรับประธานในพีธีเปด และการดําเนินพิธีการเปดประชุม ดังมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้
2.2.1 การตอนรับประธานในพิธีเปด เมื่อประธานในพิธีเปดการประชุมเดินทางมาถึงบริเวณ
ประตูทางเขาหลักของสถานที่จัดประชุม ผูจัดการประชุมควรจัดใหมีผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุม ผูแทน
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ฝายสถานที่จัดประชุม ผูแทนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมยืนใหการตอนรับและเชิญเขาสูหองรับรองที่
จัดเตรียมไวเพื่อสนทนากับคณะผูจัดการประชุมเล็กนอย หรืออาจจะนําเขาสูหองประชุมทันที่ที่เดินทางมาถึง
สถานที่จัดประชุมเพื่อทําพิธีเปดการประชุมตามลําดับ
หากเปนกรณีที่พระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มาเปนองคประธาน จะตองจัดใหมีการถวาย
การตอนรับ การถวายรายงานของผูแทนคณะผูจัดงาน การเปดเพลงคํานับถวายพระเกียรติยศ (เพลงสรรเสริญพระ
บารมีหรือเพลงมหาชัย) จากนั้น เจาพนักงานจะนําเสด็จฯ ตามทางลาดพระบาทสูหองประชุม ทั้งนี้ เสนทางเสด็จฯ
อาจจะเปนทางลิฟต บันไดเลื่อน หรือประทับรถยนตพระที่นั่งขนาดเล็กซึ่งขึ้นอยูกับความซับซอนของสถานที่จัด
ประชุมและดุลพินิจของสํานักพระราชวังในดานการถวายการตอนรับแดพระบรมวงศานุวงศซึ่งมีลําดับชั้นและขอ
ควรปฏิบัติที่แตกตางกันไป
2.2.2 การดําเนินพิธีการเปดการประชุม เปนการดําเนินการเปดการประชุมตามลําดับพิธีการที่
กําหนดไว เมื่อประธานในพิธีเปดเขาสูหองประชุมและพักผอนที่เกาอี้รับรองระยะหนึ่งจนกระทั่งไดเวลาที่
เหมาะสม พิธีเปดจึงจะเริ่มขึ้น โดยมีลําดับพิธีการโดยทั่วไป ดังนี้
ก. พิธีกรกลาวทักทาย กลาวตอนรับประธานในพิธีเปด ผูเขารวมงานพิธีเปด
และกลาวถึงภาพรวมของการจัดประชุมนานาชาติโดยสังเขป
ข. พิธีก รกลา วเชิญผู แ ทนหนว ยงานเจา ภาพจัด การประชุม กลา วรายงานต อ
ประธานพิธีเปด
ค. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมเดินไปประจําที่โพเดียมบนเวทีเพื่อกลาว
รายงาน ในบางกรณี ผูกลาวรายงานอาจจะประจําที่โพเดียมดานลาง โดยประธานในพิธีเปดเดินไปขึ้นไปรอที่โพเดีย
มบนเวที เมื่อประธานประจําที่โพเดียมเรียบรอยแลว จึงเริ่มกลาวรายงาน
ง. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมกลาวรายงาน
จ. ประธานในพิธีเปดกลาวสุนทรพจนหรือคําปราศรัยและกลาวเปดการประชุม
ฉ. พิธีกรกลาวขอบคุณประธานในพิธีเปด ในบางกรณีอาจจะกลาวเชิญคณะ
ผูบริหารหรือผูแทนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมรับของที่ระลึกหรือรางวัล และรวมถายภาพหมูเปนที่ระลึก
รวมกับประธานในพิธีเปดก็ได
ช. ประธานในพิธีเปดกลับมาประจําที่เกาอี้รับรอง หนวยงานเจาภาพการประชุม
และผู จั ด การประชุ ม อาจจะถื อ โอกาสนี้ แ นะนํ า บุ ค คลสํ า คั ญ วิ ท ยากร และผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม
นานาชาติในครั้งนี้ใหรูจักกับประธานในพิธีเปด
ซ. หลั ง เสร็ จ สิ้น พิ ธีก ารบนเวที ประธานในพิ ธี เ ป ด อาจจะเดิ น ออกจากห อ ง
ประชุมเพื่อไปชมนิทรรศการ เปดงานในสวนอื่น ๆ และเดินทางกลับตามลําดับ หรืออาจจะอยูฟงการปาฐกถาหรือ
การบรรยายพิเศษของวิทยากรก็ได
ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่พระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ มาเปนองคประธาน ลําดับพิธีการบนเวที
จะมีความกระชับและมีบรรยากาศของความทางการสูง ผูจัดการประชุมหรือผูจัดงานพิธีเปดการประชุมควรกํากับ
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ดูแลรายละเอียดตาง ๆ มิใหบกพรอง เชน การกลาวถวายรายงาน จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเปดเพลงคํานับ7
กิ จ กรรมบนเวที ที่ เ หมาะสม เป น ต น นอกจากนี้ ผู จั ด การประชุ ม ควรจั ด ทํ า ตารางการปฏิ บั ติ ง าน (Operating
Sequence) ซึ่งเปนสรุปรายละเอียดหนาที่ของทุกฝายรวมถึงบทพูดของพิธีกรตามลําดับพิธีการเพื่อใหพิธีเปดการ
ประชุมสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่นและสมบูรณ
กิจกรรม 8.3.1
ลําดับพิธีการเปดการประชุมโดยทั่วไปมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.3.1
ลําดับพิธีการเปดการประชุมโดยทั่วไปมี 7 ขั้นตอน ไดแก
1. พิธีกรกลาวทักทาย กลาวตอนรับประธานในพิธีเปด ผูเขารวมงานพิธีเปด และกลาวถึงภาพรวม
ของการจัดประชุมนานาชาติโดยสังเขป
2. พิธีกรกลาวเชิญผูแทนหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมกลาวรายงานตอประธานพิธีเปด
3. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมเดินไปประจําที่โพเดียมบนเวทีเพื่อกลาวรายงาน ในบางกรณี
ผูกลาวรายงานอาจจะประจําที่โพเดียมดานลาง โดยประธานในพิธีเปดเดินไปขึ้นไปรอที่โพเดียมบนเวที เมื่อ
ประธานประจําที่โพเดียมเรียบรอยแลว จึงเริ่มกลาวรายงาน
4. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมกลาวรายงาน
5. ประธานในพิธีเปดกลาวสุนทรพจนหรือคําปราศรัยและกลาวเปดการประชุม
6. พิธีกรกลาวขอบคุณประธานในพิธีเปด ในบางกรณีอาจจะกลาวเชิญคณะผูบริหารหรือผูแทน
หน ว ยงานที่ส นับสนุ น การจั ด ประชุ มรั บ ของที่ ร ะลึ ก หรือ รางวั ล และรว มถา ยภาพหมู เ ปน ที่ ร ะลึ ก ร ว มกั บ
ประธานในพิธีเปดก็ได
7. ประธานในพิธีเปดกลับมาประจําที่เกาอี้รับรอง หนวยงานเจาภาพการประชุมและผูจัดการประชุม
อาจจะถือโอกาสนี้แนะนําบุคคลสําคัญ วิทยากร และผูใหการสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติในครั้งนี้ให
รูจักกับประธานในพิธีเปด

7

เพลงคํานับที่ใชในปจจุบัน คือ 1) เพลงสรรเสริญพระบารมี ใชบรรเลงเพื่อถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศลําดับชั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
เปนผูแทนพระองค 2) เพลงมหาชัย ใชบรรเลงตอนรับประธานของงานผูมีเกียรติสูงนับตั้งแตลําดับชั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี พระบรมวงศานุวงศลําดับรองลงมา นายกรัฐมนตรีหรือเมื่อผูเปนประธานของงานกลาวคําปราศรัยจบจะมี
การบรรเลงเพลงมหาชัยเปนพิเศษหรือบรรเลงในงานรับรองบุคคลสําคัญงานสโมสรสันนิบาต และ 3) เพลงมหาฤกษ ใชบรรเลงใน
การเปดงานที่เปนพิธีใหญ เชน การเปดสถานที่ทําการของรัฐ การเปดทางคมนาคมที่สําคัญ ๆ งานที่เปนมงคลทั่วไป เปนตน
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เรื่องที่ 8.3.2
การดําเนินการระหวางการประชุม
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปด การประชุมนานาชาติจะเริ่มขึ้นและดําเนินไปตามโปรแกรมการประชุมที่กําหนด
ไว เปาหมายหลักของการดําเนินการจัดประชุมมุงเนนไปที่การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการมีสวนรวมของผูเขารวม
ประชุมเปนหลัก การดําเนินการระหวางการประชุมนั้น ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 สวน คือ การจัดประชุม การ
บริการระหวางการประชุม และการพักระหวางการประชุม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1.

การจัดประชุม

การจัดประชุมนานาชาติโดยมากมักจะเริ่มตนดวยการประชุมในหัวขอหลัก (Plenary Session) โดยวิทยากร
ที่ไดรับเชิญใหมาบรรยายนํา (Keynote Speaker) จากนั้น จึงเขาสูชวงการประชุมในหัวขอยอยหรือการประชุม
คูขนาน (Parallel Session) ซึ่งอาจจะเปนการบรรยายโดยวิทยากรในหัวตาง ๆ ที่หลากหลายหรือการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพผลงานในหนังสือรวมรวมบทความทางวิชาการจากการ
ประชุม (Proceeding) และนําเสนอรายงานการคนควาในที่ประชุม โดยมาก การเตรียมการตางสําหรับการจัดการ
ประชุมมักจะกระทําไวลวงหนาแลวไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ในขั้นตอนของการจัดการประชุมจึงเปนการควบคุมและกํากับใหกระบวนการตาง ๆ เปนไป
แผนงานอยางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการประชุมประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
1.1 การแนะนําวิทยากร สามารถกระทําได 2 วิธี คือ 1) การกลาวแนะนําชื่อวิทยากรเปนอันดับแรกแลวจึง
แนะนําขอมูลสวนบุคคลของวิทยากร หรือ 2) การแนะนําขอมูลสวนบุคคลของวิทยากรกอนแลวจึงแนะนําชื่อ
วิ ท ยากรเปน อั น ดั บสุ ด ทาย โดยวิธีที่ไ ด รับความนิย มมากที่สุด คือ การแนะนํ าชื่ อวิ ท ยากรเป น อัน ดับสุด ทา ย
ขั้นตอนในการกลาวแนะนําวิทยากรมีดังนี้
1.1.1 กลาวอารัมภบท หรือการกลาวนําเพื่อสรางบรรยากาศความเปนกันเองและเตรียมความ
พรอมใหกับผูเขารวมประชุม ตลอดจนกระตุนความสนใจของผูเขารวมประชุมแลวจึงโยงเขาสูหัวขอการประชุม
1.1.2 กลาวถึงความสําคัญหรือความจําเปนเกี่ยวกับหัวขอการประชุมที่มีตอสังคมและผูเขารวม
การประชุม
1.1.3 กล า วถึ ง ประวั ติ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ความรู ค วามสามารถ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณการทํางานของวิทยากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงกับหัวขอการประชุม
1.1.4 กลาวแนะนําชื่อวิทยากรอยางถูกตอง เชน ตําแหนงทางวิชาการ ยศ (ถามี) ตําแหนงบริหาร
การออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษา เปนตน
1.2 การควบคุมเวลาการบรรยาย กอนที่วิทยากรจะเริ่มบรรยาย ผูจัดประชุมควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการบรรยายและวิธีการควบคุมการบรรยาย โดยมากวิธีการควบคุมการบรรยายจะใชการใหสัญญาณ
เมื่อใกลจะหมดเวลา เชน กอนหมดเวลา 20 นาที 10 นาที 5 นาที เปนตน ผูจัดการประชุมมักจะใชปายบอกเวลาที่
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วิทยากรมองเห็นไดชัดเจน ในปจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ชวยการบอกเวลามีประสิทธิภาพเปนอยางมาก ไดแก การ
ติดตั้งจอมอนิเตอรดานหนาเวทีสําหรับสงสัญญาณและขอความตาง ๆ เพื่อใหวิทยากรสามารถบริหารจัดการเวลา
การบรรยายไดเปนอยางดี
1.3 การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบขอซักถาม ในระหวางการบรรยาย หรือหลังเสร็จสิ้น
การบรรยายของวิทยากร ควรเผื่อเวลาสําหรับการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการตอบขอซักถามตาง ๆ
พิธีกรผูดําเนินรายการควรสรางบรรยากาศหรือกระตุนใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวมกับวิทยากร การแลกเปลี่ยน
เรียนรูทําใหวิทยากรและผูเขารวมประชุมเกิดมุมมองหรือความรูในแงมุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนตอ
การตอยอดองคความรูตาง ๆ ที่ใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น
1.4 การกลาวขอบคุณวิทยากร และการเตรียมการหัวขอถัดไป เมื่อการบรรยายและการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนการตอบขอซักถามสิ้นสุดลง พิธีกรผูดําเนินรายการควรกลาวขอบคุณวิทยากรดวยการกลาว
สรุปเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร8 กลาวยกยองความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ ความเสียสละของวิทยากร
ความรูที่ไดรับ และควรกลาวถึงการนําเอาความรูและประสบการณที่ไดรับจากการบรรยายของวิทยากรไปประยุกต
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และชวงสุดทายควรจัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบใหวิทยากรดวย

ภาพที่ 8.12 บรรยากาศการประชุมนานาชาติ “The 4th ICEM World Congress 2007”

2.

การบริการระหวางการประชุม

การบริ ก ารระหว างการประชุม เปน กิจกรรมที่อํา นวยความสะดวกในดา นตาง ๆ แกผูเ ขารว มประชุม
โดยสวนใหญเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหบริการปลีกยอยและบริการสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการประชุม
ดังนี้
8

ในบางกรณี อาจจัดใหมีผูดําเนินรายการ (Moderator) ซึ่งทําหนาที่ดําเนินการประชุมตลอดรายการ และสรุปประเด็นการบรรยาย
ของของวิทยากรในชวงทายรายการ ผูดําเนินรายการควรเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในหัวขอที่ประชุมและเปนที่รูจักผูเขารวม
ประชุมอยางกวางขวาง
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1.2. การบริการวัสดุและอุปกรณทั่วไป เปนการจัดบริการวัสดุและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ แกวิทยากร
ผูเขารวมการประชุม ตลอดจนหนวยงานเจาภาพ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร เครื่องเขียน
เปนตน โดยมากมักจะจัดบริการในหองที่เตรียมไวโดยเฉพาะหรือจัดไวภายในสํานักงานของผูจัดการประชุมเพื่อ
ความสะดวกในการควบคุมดูแลการใชงาน ผูจัดการประชุมควรจัดเจาหนาที่มีความรูชํานาญเพื่อดูแลและอํานวย
ความสะดวกในการใชงาน เนื่องจากวัสดุอุปกรณตาง ๆ เหลานี้มักจะขัดของเปนประจํา นอกจากนี้ ภายในสถานที่
จัดประชุมยังมีศูนยบริการธุรกิจ (Business Center) เพื่อใหบริการทางธุรกิจทั่ว ๆ ไปแกผูที่เขามาใชบริการภายใน
สถานที่จัดประชุม เชน อินเตอรเน็ต โทรสาร โทรศัพทระหวางประเทศ แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน
1.3. การบริการขอมูลและผลิตเอกสาร เปนการจัดใหมีจุดบริการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ภายในสถานที่จัด
ประชุม เชน ขอมูลเกี่ยวของกับโปรแกรมการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางและทองเที่ยว
กอนและหลังการประชุม (Pre and Post tours) การรับแจงของสูญหายและรับฝากของที่มีผูเก็บไดภายในหอง
ประชุม เปนตน การบริการขอมูลอาจจะจัดในรูปแบบของศูนยประชาสัมพันธ (Information Center) ที่มีเจาหนาที่
ประชาสัมพันธและชองทางในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายในและภายนอกอยางครบวงจร เชน โทรศัพท
อินเตอรเน็ต แผนพับประชาสัมพันธ หมายเลขติดตอฉุกเฉิน เปนตน เจาหนาที่ประชาสัมพันธควรเปนผูที่มีทักษะ
ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีความสามารถในการติดตอประสานงาน ตลอดจนมีความรอบรู
เกี่ยวของการจัดประชุมและเรื่องทั่วไปเปนอยางดี นอกจากนี้ ในระหวางที่มีการประชุม อาจจะมีเอกสารสําคัญหรือ
เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมจากวิทยากร รวมไปถึงรายงานสรุปผลการประชุมซึ่งจะอาจจะตองแจกให
ผูเขารวมประชุมกอนสิ้นสุดการประชุม ผูจัดการประชุมจึงควรจัดใหมีศูนยผลิตเอกสารพรอมเจาหนาที่ที่มีความ
ชํานาญในการผลิตเอกสารไดอยางรวดเร็วดวย
1.4. การรับรองบุคคลสําคัญ เปนการเตรียมการตอนรับบุคคลสําคัญที่มาเขารวมประชุม ไดแก ผูนําประเทศ
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระดับประเทศและหนวยงานระหวางประเทศ วิทยากร ฯลฯ ผูจัดการประชุมจะตอง
จัดเตรียมบริการพิเศษตาง ๆ สําหรับบุคคลสําคัญเหลานี้ เชน หองรับรองพิเศษ อาหารและเครื่องดื่มในหองรับรอง
เอกสารวาระการประชุม การรักษาความปลอดภัย เปนตน
1.5. การบันทึกภาพการประชุม ประกอบดวยการบันทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรม
ตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการประชุม ภาพกิจกรรมในระหวางการประชุมนานาชาติสามารถนําไปใชประโยชนได
หลายประเภทดังนี้
1.5.1. การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน นิตยสาร เปนตน
1.5.2. การเผยแพรเนื้อหาการประชุมในลักษณะวีดิทัศนผานระบบออนไลนหรือแผนซีดีรอม
เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถรับชมเนื้อหาของหัวขออื่น ๆ ไดในภายหลัง พรอมทั้งสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมในหัวขอนั้น ๆ ไดดวย
1.5.3. การสรางความทรงจําดวยการเก็บภาพบรรยากาศตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เขารวมประชุม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงที่มีกิจกรรมเชิงสังคม เชน พิธีเปด งานเลี้ยงสังสรรค พิธีปด งานเลี้ยงอําลา เปนตน และนํามา
มอบเปนภาพที่ระลึกเมื่อถึงวันสิ้นสุดการประชุมก็จะสรางความประทับใจใหกับผูเขารวมประชุมไดเปนอยางมาก
1.6. การบันทึกการประชุม เปนการบันทึกสาระของการประชุมที่เปนขอสรุป มติ ขอคิดเห็นตาง ๆ ของ
ผูเขารวมประชุมเพื่อประโยชนในการนําไปใชในการดําเนินงาน (Implementation) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
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ผูบันทึกการประชุมควรเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดการประชุมเปนอยางดี มีความสามารถในการฟงและเรียบ
เรียงความคิดเปนขอเขียนตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม โดยมากการบันทึกการประชุมเปนหนาที่ของกองงาน
เลขานุการ (Secretariat) ซึ่งเปนผูที่มีความรูทางวิชาชีพเลขานุการเปนอยางดีหรือมีประสบการณในการจัดการ
ประชุมมาพอสมควร ตลอดจนมีความเขาใจระเบียบขอบังคับของการประชุมเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
การบันทึกการประชุมมีความสะดวกมากขึ้นกวาแตกอน เนื่องจากสามารถใชเครื่องบันทึกเสียงประกอบการจด
บันทึกอยางยอไดทําใหผูบันทึกการประชุมสามารถเก็บรายละเอียดตาง ๆ ไดอยางถี่ถวนและลดขอผิดพลาดจากการ
จดบันทึกลงไดมาก การบันทึกการประชุมประกอบดวยงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.6.1 การบันทึกเสียงและการถอดเทปเพื่อจัดเตรียมรางรายงานการประชุม
1.6.2 การตรวจรางรายงานการประชุมโดยผูที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมหรือผูบริหารที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รางรายงานการประชุมที่จะตองแปลเปนภาษาตางประเทศหลายภาษา ควรไดรับการ
ตรวจทานจากผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาหรือเจาของภาษากอนที่จะจัดทําตนฉบับรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร
หรือบรรจุในวาระการรับรองรายงานการประชุมครั้งตอไป
2.1 การควบคุมระเบียบขอบังคับในการประชุม หากเปนการประชุมนานาชาติขนาดใหญระเบียบขอบังคับ
สวนใหญมีเปาประสงคในการรักษาความปลอดภัยและการดูแลใหผูเขารวมประชุมเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด
เชน การควบคุมการเขาออกในบริเวณสถานที่จัดประชุมดวยการใชบัตรแสดงตน (Badge) การตรวจวัตถุอันตราย
ดวยการใหผูเขารวมประชุมเดินผานเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผาน (Walk Through) การควบคุมการสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะดวยการจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับผูเขารวมประชุมที่ประสงคจะสูบบุหรี่ เปนตน ผูจัดการประชุมมีหนาที่
ประสานงานกับฝายรักษาความปลอดภัยเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและยุติธรรมกับทุกฝาย นอกจากนี้ หากเปนการ
ประชุมนานาชาติที่มีลักษณะเปนการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Meeting) และมีเปาหมายในการ
ลงมติเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งภายหลัง การประชุมในลักษณะนี้จะมีระเบียบขอบังคับในการประชุม
กําหนดไวอยางชัดเจน โดยมากมักจะระบุไวในขอบังคับของหนวยงาน (By laws) นั้น ๆ ผูจัดการประชุมหรือ
เลขานุการของที่ประชุมจึงมีหนาที่รักษาระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด

3.

การพักระหวางการประชุม

การพักระหว างการประชุมเปนการผอนคลายความตึงเครียดจากการประชุมเปนระยะเวลาสั้น ๆโดย
ชวงเวลาพักอาจจะเปนชวงระหวางการเปลี่ยนกิจกรรมหรือกอนที่จะเขาสูหัวขอการประชุมถัดไป ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวจะเปนชวงที่ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ ระหวางกันอยาง
เปนกันเอง และไดลิ้มลองอาหารวางและเครื่องดื่มที่เปนเอกลักษณของประเทศเจาภาพจัดการประชุม ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ที่จัดบริการภายในบริเวณหนาหองประชุม เชน บริการนวดฝาเทา บริการสปาดวย
สมุนไพรที่มีสรรพคุณผอนคลายความเครียด เปนตน การพักระหวางการประชุมมีขอควรพิจารณา 2 เรื่องที่สําคัญ
คือ
3.1 เวลาและระยะเวลาที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสมในการพักระหวางการประชุมสําหรับชวงเชาควรเริ่ม
ประมาณ 10.00 น. และสําหรั บช ว งบ ายควรเริ่ ม ประมาณ 15.00 น. ซึ่ ง อาจจะยื ด หยุน ได ต ามความเหมาะสม
ระยะเวลาสําหรับการพักระหวางการประชุม คือ ตั้งแต 15 - 30 นาที
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3.2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนการจัดบริการอาหารวางและเครื่องดื่มในชวงพักการประชุม ดังที่
ไดกลาวไปแลวขางตน การเตรียมความพรอมในเรื่องของการบริการอาหารและเครื่องดื่มมีความสําคัญตอผูเขารวม
การประชุมอยางยิ่ง หากเปนการประชุมขนาดใหญที่มีผูเขารวมการประชุมเปนจํานวนมากและจะตองจัดใหมีจุด
บริการอาหารวางและเครื่องดื่มหลายจุด ฝายจัดเลี้ยงจะตองวางแผนอยางรัดกุมเพื่อใหการบริการมีมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้ อาหารวางและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวจะตองมีความสะอาดปลอดภัย รสชาติดีมีคุณคาทาง
โภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมประชุม และมีความหลากหลายในดานเชื้อชาติศาสนาดวย ใน
ปจจุบัน แนวโนมการดูแลรักษาสุขภาพดวยการบริโภคอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาในดานการรักษาสุขภาพ
เปนสิ่งที่ผูคนใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ดังนั้น การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการประชุมจึงไม
จําเปนตองจัดบริการเฉพาะเครื่องดื่มประเภทชา – กาแฟหรือน้ําอัดลมที่มีสวนผสมของคาเฟอีนหรือจัดบริการ
อาหารวางแบบตะวันตกเสมอไป ผูจัดการประชุมอาจจะผสมผสานเครื่องดื่มจําพวกน้ําสมุนไพร น้ําผักผลไม
น้ําจากธัญพืชของไทยควบคูกับการจัดบริการเครื่องดื่มประเภทชา - กาแฟโดยมีปายแผนเล็ก ๆ ระบุชื่อเครื่องดื่ม
เปนภาษาไทยและตางประเทศพรอมระบุสรรพคุณโดยสังเขปติดไวที่จุดบริการดวย รวมไปถึงการใชขนมหวาน
หรือผลไมที่มีชื่อเสียงของไทยที่สามารถรับประทานไดงายจัดบริการแทนอาหารวางแบบตะวันตกก็จะสามารถ
เรี ย กความสนใจจากผู เ ข ารว มการประชุ ม ที่เ ป น ชาวตา งชาติไ ด เ ปน อยา งดี นอกจากนี้ ยั งสามารถสร า งสรรค
บรรยากาศดวยการตกแตงสถานที่และจัดกิจกรรมใหเขากับอาหาร เชน การสาธิตการแกะสลักผลไมไทย การ
บรรเลงดนตรีไทย เปนตน
ในบางกรณี ผูจั ด การประชุ ม อาจจะจัด บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม ในบริเ วณเดี ย วกั บนิ ทรรศการ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร (Poster Session) เพื่อใหผูเขารวมประชุมมีโอกาสชมนิทรรศการในระหวางพัก
รับประทานอาหาร ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูนําเสนอผลงานวิจัยที่ประจําอยูที่บอรด (ถามี) แตตองคํานึง
สถานที่ที่ไมหางไกลจากหองประชุมมากเกินไปเพื่อใหกลับมาเขารวมประชุมในชวงตอไปไดทันเวลาดวย
กิจกรรม 8.3.2
การดําเนินการระหวางการประชุมประกอบดวยกิจกรรมหลักกี่อยาง อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.3.2
การดําเนินการระหวางการประชุมประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 อยาง ไดแก
1. การจัดประชุม
2. การบริการระหวางการประชุม
3. การพักระหวางการประชุม
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เรื่องที่ 8.3.3
การปดการประชุม
โดยสวนใหญ ผูเขารวมประชุมจะใหความสําคัญกับการปดการประชุมนอยกวาการเปดประชุม โดยการปด
การประชุมมักจะจัดขึ้นในลักษณะที่ไมเปนทางการมากนัก เชน นายกสมาคมระดับโลกที่เปนเจาภาพจัดการประชุม
ทําหนาที่เปนประธานของงาน เปนผูมอบวุฒิบัตรหรือของที่ระลึกใหกับบุคคลตาง ๆ เปนผูกลาวแนะนําประเทศ
เจาภาพและประธานการจั ดประชุมครั้งตอไป และเปนผู กลาวปดการประชุมในทายที่สุด การปดการประชุม
ประกอบไปดวยการจัดงานพิธีปดการประชุมซึ่งมีกระบวนการคลายคลึงกับงานพิธีเปดการประชุมนั่นเอง และ
มักจะมีงานเลี้ยงสง (Farewell Party) ซึ่งมีลักษณะกึ่งทางการและมีความเปนสากลจัดควบคูกันดวย รูปแบบของการ
จัดงานเลี้ยงสงจะเนนการกระชับความสัมพันธของผูเขารวมการประชุมกอนที่จะแยกยายกันเดินทางกลับประเทศ
ของตนเอง และเปดโอกาสใหมีการพูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรวมมือ หรือการติดตอกันในภายหนาพิธีปด
การประชุม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.

การเตรียมเนื้อหาของคํากลาวรายงานในพิธีปดการประชุม และคํากลาวปดการประชุม

1.1 การกลาวรายงานในพิธีปดการประชุม ลักษณะการกลาวรายงานในพิธีปดการประชุมนานาชาติไม
แตกตางจากคํากลาวรายงานในพิธีเปดมากนัก ยกเวน การกลาวเนนถึงประโยชนที่ไดรับจากการประชุม ซึ่งเนื้อหา
การกลาวรายงานในพิธีปดการประชุม ควรประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 การกลาวขอบคุณประธานในพิธีปดที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธาน
1.1.2 การกลาวถึงเบื้องหลังของการจัดประชุมในครั้งนี้
1.1.3 การกลาวถึงประโยชนที่รับจากการประชุมหรือขอสรุปที่ไดรับจากการประชุม
1.1.4 การกลาวถึงผูมีสวนใหการชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการประชุม
1.1.5 การกลาวเชิญประธานมอบวุฒิบัตร (ถามี) กลาวปราศรัย และปดการประชุม
1.2 การกลาวปดการประชุมของประธานในพิธีปด ถือเปนชวงที่สําคัญมากที่สุดเนื่องจากประธานในพิธี
ปดจะตองใชวาทศิลปในการสรางความประทับใจใหเกิดแกผูเขารวมประชุม และชี้ใหเห็นวาการเสียสละเวลามาเขา
รวมประชุมนานาชาติในครั้งนี้มีความคุมคาและไมสูญเปลา ลั กษณะการกลาวปดการประชุม ควรครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.2.1 การกลาวแสดงความยินดีและความรูสึกความเปนเกียรติที่ไดมาเปนประธานในพิธีปดการ
ประชุม
1.2.2 การกลาวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของการประชุม
1.2.3 การกลาวย้ําถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการประชุม
1.2.4 การกลาวขอบคุณทุกฝายที่มีสวนรวมและสนับสนุนใหการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้น และ
แสดงความหวังวาจะไดรับการสนับสนุนเชนนี้อีกในอนาคต
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1.2.5 การกลาวอวยพรแกผูเขารวมประชุม
1.2.6 การกลาวปดการประชุม

2.

การดําเนินพิธีการปดการประชุม

เปนการดําเนินการปดการประชุมตามลําดับพิธีการที่กําหนดไว ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1.1 พิธีกรกลาวทักทาย กลาวตอนรับประธานในพิธีปด ผูเขารวมงานพิธีปด และกลาวถึงภาพรวมของการ
จัดประชุมนานาชาติโดยสังเขป
1.2 พิธีกรกลาวเชิญผูแทนหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมกลาวรายงานตอประธานพิธีปด
1.3. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมเดินไปประจําที่โพเดียมบนเวทีเพื่อกลาวรายงาน ในบางกรณี ผู
กลาวรายงานอาจจะประจําที่โพเดียมดานลาง โดยประธานในพิธีปดเดินไปขึ้นไปรอที่โพเดียมบนเวที เมื่อประธาน
ประจําที่โพเดียมเรียบรอยแลว จึงเริ่มกลาวรายงาน
1.4. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมกลาวรายงานผลการประชุม และเชิญประธานมอบวุฒิบัตร (ถามี)
1.5. ประธานในพิธีเปดกลาวสุนทรพจนหรือคําปราศรัย และกลาวปดการประชุม
1.6. พิธีกรกลาวขอบคุณประธานในพิธีปด เชิญผูบริหารรวมถายภาพหมูเปนที่ระลึกรวมกับประธานในพิธี
ปด และอาจจะประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานเลี้ยงอําลาที่จะจัดขึ้นในลําดับตอไปดวย
1.7. หลังเสร็จสิ้นพิธีการบนเวที ประธานในพิธีปดจะเดินออกจากหองประชุม และเดินทางกลับตามลําดับ

2. การจัดงานเลี้ยงอําลา
การจัดงานเลี้ยงอําลาจะจัดขึ้นในชวงกลางคืนของการประชุมในวันสุดทาย หรือวันกอนวันสุดทาย รูปแบบ
ของงานจะเนนบรรยากาศความเปนกันเอง มีกิจกรรมการแสดงที่เนนใหผูเขารวมการประชุมมีสวนรวมและเพิ่ม
ความสนุกสนานครึกครื้นใหแกผูเขารวมงานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการแสดงที่จัดไวบนเวที เชน การเตนรํา การ
รองเพลง เปนตน ภายในงานอาจจะจัดใหมีการสลับการแสดงดวยการรวมเลนเกม การจับสลากชิงของรางวัล การ
แจกของที่ระลึกเพื่อสรางความตื่นตาตื่นใจใหแกผูเขารวมการประชุม กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ชวยใหผูเขารวม
ประชุมเกิดภาพความประทับใจ เกิดความผูกพัน และหากผูจัดการประชุมสามารถจัดกิจกรรมในงานเลี้ยงอําลาได
เปนอยางดีก็จะมีสวนทําใหทัศนคติดานลบเกี่ยวกับขอบกพรองตาง ๆ ของการประชุมที่ผานมาคลี่คลายลงได
ในปจจุบัน การจัดงานเลี้ยงอําลาสําหรับการประชุมนานาชาติขนาดใหญมักจะถูกผนวกเขากับพิธีปดการประชุม
เพื่อใหกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกันและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดงานประสิทธิภาพในการจัดการมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 8.13 ตัวอยางกําหนดการพิธีปดการประชุมนานาชาติ “2nd FASAVA 2009”
กิจกรรม 8.3.3
ลําดับพิธีการปดการประชุมโดยทั่วไปมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.3.3
ลําดับพิธีการปดการประชุมโดยทั่วไปมี 6 ขั้นตอน ไดแก
1. พิธีกรกลาวทักทาย กลาวตอนรับประธานในพิธีปด ผูเขารวมงานพิธีปด และกลาวถึงภาพรวมของ
การจัดประชุมนานาชาติโดยสังเขป
2. พิธีกรกลาวเชิญผูแทนหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมกลาวรายงานตอประธานพิธีปด
3. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมเดินไปประจําที่โพเดียมบนเวทีเพื่อกลาวรายงาน ในบางกรณี
ผูกลาวรายงานอาจจะประจําที่โพเดียมดานลาง โดยประธานในพิธีปดเดินไปขึ้นไปรอที่โพเดียมบนเวที เมื่อ
ประธานประจําที่โพเดียมเรียบรอยแลว จึงเริ่มกลาวรายงาน
4. ผูแทนหนวยงานเจาภาพการประชุมกลาวรายงานผลการประชุม และเชิญประธานมอบวุฒิบัตร
(ถามี)
5. ประธานในพิธีเปดกลาวสุนทรพจนหรือคําปราศรัย และกลาวปดการประชุม
6. พิธีกรกลาวขอบคุณประธานในพิธีปด เชิญผูบริหารรวมถายภาพหมูเปนที่ระลึกรวมกับประธาน
ในพิธีปด และอาจจะประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานเลี้ยงสงที่จะจัดขึ้นในลําดับตอไปดวย
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เรื่องที่ 8.3.4
ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนา และแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไมมีใครคาดคิดมากอนมักจะเกิดขึ้นจากตัวแปร
ที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุรายแรง ปญหาทางการเมือง การกอการราย เปนตน ผูจัดการ
ประชุมตองอาศัยการประเมินความเสี่ยง (Risks) และเตรียมแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
ไวลวงหนาเพื่อคลี่คลายผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาใหนอยลง เชน การทําประกันวินาศภัย การทําประกันชีวิต
หมู เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้นในระหวางการดําเนินการจัดการประชุม ผูจัดการประชุม
จะมีหนาที่ในการเฝาระวัง สอดสองดูแล ตลอดจนแกไขสถานการณวิกฤตและผลกระทบตาง ๆ จนกระทั่งเกิดความ
เรียบรอย จนอาจจะกลาวไดวา สถานการณฉุกเฉินเปรียบเสมือนบททดสอบความเปนมืออาชีพของผูจัดการประชุม
ซึ่งจะตองประเมินสถานการณและการคลี่คลายสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงทีและเกิดผลกระทบนอยที่สุด
ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนา และแนวทางแกไขที่สําคัญ มีดังนี้

1.

การเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู

องคการอนามัยโลก(WHO) และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization
(JCAHO) ไดนิยามความหมายของ “ภัยพิบัติ” (Disaster) ไววา เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย
อยางทันทีและทําใหระบบการดูแลรักษาที่มีอยูเดิมชะงักลงหรือเพิ่มความตองการการปฏิบัติงานของหนวยงานมาก
ขึ้น สวน “อุบัติภัยหมู” (Mass casualty incident) ตามนิยามของ JCAHO หมายถึง เหตุการณที่มีผูบาดเจ็บเกิดขึ้น
จํานวนมากจนตองระดมกําลังความชวยเหลือจากทุกแผนกในโรงพยาบาลโดยอาจจําตองสงตอไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจจะไมเกินกําลังความสามารถของบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่ก็ได (รพีพร โรจนแสง
เรือง, 2009) การเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัยหมูในระหวางการดําเนินการจัดประชุมมีโอกาสเกิดขึ้นไดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน สภาพอากาศแปรปรวน แผนดินไหว การกอการราย การกอวินาศกรรม เปนตน เหตุการณดังกลาวเปน
เหตุสุดวิสัยที่ผูจัดการประชุมไมสามารถควบคุมเหตุการณไดและมีผลตอการจัดประชุม กลาวคือ อาจจะทําใหเกิด
ความสูญเสียขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินและมีผลกระทบตอแผนงานในภาพรวม เมื่อมีแนวโนมที่จะเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้น ผูจัดการประชุมควรจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมืออยางเรงดวนและหาวิธีเคลื่อนยายผูเขารวมประชุม
จํานวนมากไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือหาวิธีปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของผูเขารวม
ประชุมไดอยางรวดเร็วที่สุด ยกตัวอยางเชน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ่นในสถานที่จัดประชุม สถานที่จัดประชุมจะตองมี
สัญญาณเตือนภัยและมีแผนรองรับเมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้นโดยจัดเตรียมประตูหนีไฟ บันไดหนีไฟ และสามารถ
บรรเทาเหตุเพลิงไหมไดดวยถังดับเพลิง (Fire extinguisher ) สายสงน้ําดับเพลิง (Fire hose) และระบบฉีดน้ํา
ดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Springer) และขนยายผูเขารวมประชุมไปยังบริเวณที่มีความปลอดภัย (จุดนับพบ)9 หากมี
9

จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” หมายถึง สถานปลอดภัยที่สามารถรายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได
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ผูไดรับบาดเจ็บใหปฐมพยาบาลกอนนําสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมสามารถวางแผนการ
ปองกันอัคคีภัยไวลวงหนาได เชน การสอดสองดูแลวัสดุที่ติดไฟไดงายหรืออุปกรณที่กอใหเกิดเพลิงไหมได การ
ดูแลไมไหมีการติดตั้งอุปกรณหรือสวนตกแตงใดมาบดบังตูเก็บถังดับเพลิง ตูเก็บสายสงน้ําดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน
และบันไดหนีไฟ เปนตน

2.

การเกิดผลกระทบจากปญหาการเมือง

ผลกระทบจากปญหาการเมืองที่บานปลายและลุกลามกลายเปนปญหาการชุมนุมประทวงยืดเยื้อหรือ
การกอเหตุไมสงบสงผลตอความรูสึกไมปลอดภัยตอการเขารวมประชุมนานาชาติ ในกรณีที่สถานที่จัดประชุมอยู
ในบริเวณใกลเคียงหรืออยูในเมืองที่มีเหตุการณการชุมนุมประทวงหรือการกอเหตุความไมสงบ ผูจัดการประชุม
ควรจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมสํารองไว โดยอาจจะเลื่อนกําหนดการการประชุมออกไประยะหนึ่งเพื่อใหผูเขารวม
ประชุมมีเวลาในการปรับแผนการเดินทางและการพักแรม ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมจะตองทําหนาที่เปนศูนยกลางการ
ประสานงานกับผูใหบริการตาง ๆ เชน สายการบิน โรงแรม ศูนยการประชุม เปนตน และมีระบบการแจงขาวความ
เคลื่อนไหวของสถานการณที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ การประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในบางครั้งอาจจะกอใหเกิดการประทวงจากกลุมบุคคลที่มีความ
คิดเห็นไมตรงกับหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมในบางประเด็น หรือตองการเรียกรองและแสดงจุดยืนเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในระหวางที่มีการจัดประชุมนานาชาติในหัวขอที่เกี่ยวของ ผูจัดการประชุมตองเตรียมแผนปองกัน
ไมใหผูประทวงกับผูเขารวมประชุมทะเลาะวิวาทหรือเผชิญหนากันอยางรุนแรง ทั้งนี้ อาจจะทําหนาที่เปนตัวกลาง
ในการประสานงานใหแตละฝายสงผูแทนเขามาเจรจาหาทางออกรวมกัน หรือหาขอตกลงที่สามารถยอมความกัน
ไดเพื่อไมใหเกิดเหตุการณชุมนุมประทวงยืดเยื้อ

3.

การเกิดอาชญากรรม

อาชญากรรม คื อ การกระทํ าผิด ที่ทําให เกิดความเดือดร อนและความเสียหายต อทรั พ ยสินหรือบุคคล
เปนการเรียกการกระทําทางคดีอาญาทั่วไป เชน การฆาตกรรม การโจรกรรม การประทุษรายตอรางกายและ
ทรัพยสิน เปนตน อาชญากรรมที่เกิดขึ้นบอยครั้งในระหวางดําเนินการจัดการประชุม คือ การลักทรัพย เนื่องจาก
การประชุมนานาชาติขนาดใหญที่มีผูเขารวมประชุมนานาชาติเปนจํานวนมากอาจจะมีมิจฉาชีพปลอมปนเขามาลัก
ขโมยทรัพยสินที่มีคาภายในงาน เชน คอมพิวเตอรพกพา (Notebook computer) เครื่องฉายภาพขามศรีษะ (LDC
Projector) กระเปาสตางค เปนตน เมื่อมีเหตุการณลักทรัพยเกิดขึ้นในสถานที่จัดประชุม ผูจัดการประชุมควรแจงฝาย
รักษาความปลอดภัยใหทราบเปนอันดับแรกเพื่อสืบหาตัวผูกระทําผิดอยางเรงดวนดวยการตรวจตราทางเขา-ออก
อยางเขมงวด รวมถึงการตรวจสอบเบื้องตนจากกลองวีดิโอวงจรปด จากนั้น จึงแจงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อสอบหา
สาเหตุหรือหาผูกระทําผิดตอไป ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมสามารถวางแผนปองกันการลักทรัพยไวลวงหนาได เชน การ
ประกาศเตือนภายในสถานที่จัดประชุม การติดปายเตือนในจุดที่สังเกตเห็นไดงายหรือจุดเสี่ยงตอการเกิดเหตุลัก
ทรัพย การจัดระบบควบคุมการเขา-ออกทางประตู (Access control) อยางรัดกุม เปนตน
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4.

การเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย

การเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย หมายถึง ปญหาทางสุขภาพของผูเขารวมประชุมที่เกิดขึ้นอยางปจจุบัน
ทันดวนดวยสาเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชน หัวใจลมเหลวเฉียบพลันที่เกิดจากความเครียด การอดนอน และการคื่ม
สุราเกินขนาด อาหารเปนพิษที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปอนสิ่งสกปรก อาการภูมิแพที่เกิดจากจาก
สภาพภูมิกาศที่เปลี่ยนแปลงและไมคุนเคย โรคประจําตัวมีอาการกําเริบ เปนตน ในเบื้องตน ผูจัดการประชุมควรจะ
นําผูที่ประสบภาวะฉุกเฉินไปพบแพทยหรือพยาบาลในหองปฐมพยาบาล (First Aids Room) เพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องตนกอนนําตัวสงเขารับการรักษายังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกลเคียงอยางรวดเร็ว จากนั้น จึงประสานงานไปยัง
สถานทูตหรือญาติของผูปวยเพื่อแจงขาวและสอบถามขอมูลที่เปนประโยชนตอการรักษา เชน ประวัติการแพยา
ประวัติการรักษา แนวทางการรักษาที่ถูกวิธี เปนตน ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมสามารถวางแผนปองกันการเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทยไวลวงหนาได เชน การพิมพหมายเลขโทรศัพทหรือหมายเลขฉุกเฉินของโรงพยาบาลไวใน
โปรแกรมการประชุมหรือดานหลังของบัตรแสดงตน (Badge) เพื่อที่ผูเขารวมประชุมจะไดเรียกใชบริการไดทันที
หากทราบวาตนเองกําลังประสบภาวะผิดปรกติขึ้นในรางกาย
กิจกรรม 8.5.2
ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนามีกี่ลักษณะ อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.5.2
ปญหาและอุปสรรคเฉพาะหนามี 4 ลักษณะ ไดแก
1. การเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู
2. การเกิดผลกระทบจากปญหาการเมือง
3. การเกิดอาชญากรรม
4. การเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
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ตอนที่ 8.4
การจัดการภายหลังการประชุม
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 1.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

การประเมินผลการจัดการประชุม
การชําระคาใชจายและการสรุปคาใชจาย
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและแฟมขอมูล
การดําเนินงานภายหลังการประชุม

แนวคิด
1. การประเมินผลการจัดการประชุม เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุมไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดประชุม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการดําเนินงานในครั้งตอไป การประเมินผลการจัดการ
ประชุมนั้น สามารถประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดเพื่อใหขอมูลไดมี
ความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2. การชําระคาใชจายและการสรุปคาใชจาย เปนธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในระหวางและหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุ ม ค า ใช จ า ยดั ง กล า วเป น ค า ใช จ า ยส ว นที่ เ หลื อ ที่ ต อ งชํ า ระตามเงื่ อ นไขที่ ต กลงไว กั บ
ผูใหบริการที่เกี่ยวของ โดยผูจัดการประชุมตองวางแผนการชําระคาใชจายลวงหนาเพื่อจัดเตรียม
เงินสด เช็คสั่งจาย เช็คเงินสด เอกสารสําคัญการจายเงิน (Payment Voucher) รวมถึงหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหครบถวน เมื่อเสร็จสิ้นการชําระคาใชจาย ผูจัดการประชุมมีหนาที่
สรุปค า ใช จา ยตาง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้น พร อมทั้ งรวบรวมเอกสารหลัก ฐานทั้ง หมดและจัด สงยังฝ า ยที่
เกี่ยวของตอไป
3. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและแฟมขอมูล เปนการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการจัดการประชุมเพื่อความสะดวกในการประเมินผลสําเร็จ นอกจากนี้ ผูจัดการประชุมควร
รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทุกขั้นตอนและจัดเก็บในแฟมขอมูล
อยางเปนระบบระเบียบเพื่อความสะดวกในการนําไปใชงานภายหลัง
4. การดําเนินงานภายหลังการประชุมเปนกิจกรรมที่เกิดภายหลังการประชุมผานพนไปแลวระยะ
หนึ่ง มีวัตถุประสงคหลักในการสรางความสัมพันธในระยะยาวกับผูมีสวนรวมในการจัดการ
ประชุมทุกฝาย ไดแก ผูสนับสนุนการจัดการประชุม วิทยากร ผูเขารวมประชุม และสื่อมวลชน
กิจกรรมดังกลาวประกอบดวยการสงจดหมายขอบคุณ การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ และการจัดใหมี
แหลงกลางเพื่อการปฏิสัมพันธ
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วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.4 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายวิธีการประเมินผลการจัดการประชุมได
2. อธิบายกระบวนการชําระคาใชจายและการสรุปคาใชจายได
3. ระบุโครงสรางและจุดมุงหมายของการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการประชุมและแฟมขอมูลได
4. อธิบายแนวทางการจัดกิจกรรมภายหลังการประชุมได

ความนํา
การจั ด การภายหลั ง การประชุ ม เป น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม ประกอบด ว ยการ
ประเมินผล การชําระคาใชจายและสรุปคาใชจาย การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและแฟมขอมูล และการ
ดําเนินงานภายหลังการประชุม กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้มีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจในระยะยาว กลาวคือ ขอมูลที่
ไดรับจากการประเมินผลสามารถนําใชในการวางแผนเพื่อยกระดับคุณภาพการดําเนินการงานในอนาคตได สวน
การดําเนินภายหลังการประชุมนั้นเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมผานพนไปแลวระยะหนึ่ง โดยมาก
มักจะใชระยะเวลา 1 – 3 เดือนนับตั้งแตวันที่การประชุมสิ้นสุดลง การดําเนินดําเนินงานดังกลาวกอใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือของผูมีสวนรวมการประชุมซึ่งจะสงผลดีตอการแสวงหาความรวมมือในลักษณะเดียวกันนี้อีกสําหรับ
การประชุมนานาชาติในครั้งตอไป

เรื่องที่ 8.4.1
การประเมินผลการจัดการประชุม
ในช ว งสุ ด ท า ยก อ นพิธีป ด การประชุม ผู จั ด การประชุ ม ควรจั ด ใหมีก ารประเมิ น ผลเพื่ อเป ด โอกาสให
ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเนื้อหาการประชุม วิทยากร สิ่งอํานวยความสะดวก การบริการตาง ๆ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขขอบกพรองสําหรับพัฒนาการจัดการประชุมนานาชาติในครั้งตอไป
อยางไรก็ตาม การประเมินผลโดยผูเขารวมประชุมเพียงกลุมเดียวอาจทําใหขอมูลที่ไดรับยังไมครบถวนทุกมิติ
ผูจัดการประชุมจึงควรใชวิธีการประเมินผลแบบ 360 องศาโดยมีกลุมบุคคลหรือตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก หนวยงานเจาภาพจัดการประชุม ผูสนับสนุนการจัดการประชุม ฝายสถานที่จัดประชุม ผูใหบริการดานตาง ๆ
ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยตรงมีสวนรวมในการประเมินผลการจัดประชุมดวย ทําใหผูจัดการประชุม
ได รั บ ข อ มู ล ในมิ ติ อื่ น ๆ ที่ ค รบถ ว นสมบู ร ณ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เช น ประสิ ท ธิ ภ าพในการประสานงาน ทั ศ นคติ ข อง
ผูใหบริการตอผูจัดการประชุม เปนตน
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การประเมิ น ผลการจั ด การประชุ ม เป น การสอบถามระดั บ ความพึ ง พอใจ ตลอดจนข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะที่มีตอองคประกอบตาง ๆ ของการประชุมนานาชาติ ผูจัดการประชุมควรทราบแนวทางในการ
ประเมินผลโดยสรุป ดังนี้

1.

วิธีการประเมินผล

การประเมินผลการจัดการประชุมที่มีความสมบูรณนั้น ควรผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเหมาะกับการประเมินผลในเรื่องทั่วไป ผูประเมินผลสามารถกรอก
ขอมูลความคิดเห็นไดอยางรวดเร็วและสะดวกตอการนําไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผล สวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เหมาะสํ า หรั บ การประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ สภาพความเป น จริ ง ทางด า นกระบวนการทางความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของ
ผูประเมินผล ผูประเมินผลสามารถใหขอมูลในเชิงลึกและครอบคลุมใจความสําคัญไดเปนอยางดี แตการรวบรวม
ขอมูลอาจตองใชเวลานานและตองอาศัยทักษะการวิเคราะหและตีความหมายของขอมูลมากยิ่งขึ้น วิธีการวิจัยเพื่อ
การประเมินผลการจัดประชุม มีรายละเอียดดังนี้
1.1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง วิธีคนหาความรูและความจริงโดยเนนที่ขอมูลเชิงตัวเลข การวิจัยเชิง
ปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจัยใหมีการควบคุมตัวแปรที่ศึกษาตองจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมขอมูลใหมี
คุณภาพ จัดกระทําสถานการณที่เกี่ยวของใหเปนมาตรฐาน และใชวิธีการทางสถิติชวยวิเคราะหและประมวล
ขอสรุปเพื่อใหเกิดความคลาดเคลื่อน (Error) นอยที่สุด (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2549) ลักษณะการรวบรวม
ข อ มูล สํ าหรั บ วิ ธีก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เช น การสอบถามด ว ยการใช แ บบสอบถาม การทํ า แบบทดสอบโดยใช
แบบทดสอบ เปนตน
1.2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง วิธีคนหาความรูเพื่อใหไดขอเท็จจริงหรือความรูเกี่ยวกับความรูสึกนึก
คิด ความหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษยแตละคน โดยใชวิธีการ “หาความรูจากภายใน” โดยถือวาคน
แตละคนเปนแหลงของความรู มิใชเปนเพียงสมาชิกขอกลุมตัวอยาง ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของแตละคน
จะนําไปหาคาเฉลี่ยกับของคนอื่นไมได (ประพนธ เจียรกุล, 2551) ลักษณะการรวบรวมขอมูลสําหรับวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวยการใชแบบสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวม
(participant observation) การประชุมกลุมเฉพาะ (focus group) เปนตน
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BACD AGM & SPRING CONVENTION
CONVENTION SESSION 1 – EVALUATION SHEET
Session Title : ………………………………………………………………………………………………………
Session Date : ………………………………………………………………………………………………………
Presenter : …………………………………………………………………………………………………………..
The following is a general questionnaire; some statements may not be applicable to this session. If so, please
omit
Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements regarding this session.
(4 = strongly agree, 1 = strongly disagree; circle one number only.)
Strongly
Strongly
Agree
Disagree
The speaker demonstrated knowledge of the subject
4
3
2
1
The speaker was effective in communicating the subject matter
4
3
2
1
The subject matter was of relevance and interest
4
3
2
1
The visual aids/handouts formed a useful part of the presentation
4
3
2
1
The question and answer session was benefit
4
3
2
1
I learnt new skills/gained new insight and understanding
4
3
2
1
My overall presentation of the session was:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Additional Comments:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ภาพที่ 8.14 ตัวอยางแบบประเมินผลการประชุม
ที่มา : ดัดแปลงจาก Tony Rogers. Conferences and conventions A Global industry. England: Butterworth-Heinemann. 2003,
p.168
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2.

การรวบรวมขอมูล

เมื่อผูจัดการประชุมเลือกวิธีการวิจัยเพื่อการประเมินผลการประชุมไดแลว ขั้นตอนตอไปจะวางแผนการ
รวบรวมขอมูล โดยมีขอควรคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้
2.1. ชวงเวลาที่เหมาะสม ควรจัดในชวงสุดทายของการประชุมซึ่งอาจจะอยูในชวงเดียวกับพิธีปดการ
ประชุมหรือชวงการประชุมสรุปผล ผูจัดการประชุมควรแจกแบบประเมินผลลวงหนา และมอบหมายใหพิธีกร
ทําหนาที่ประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมทราบถึงแนวทางการกรอกขอมูล ตลอดจนการคืนแบบประเมินผล
ทั้งนี้ อาจจะสรางแรงจูงใจดวยการใหนําแบบประเมินผลที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวมาคืนและแลกรับของที่ระลึก
จากหนวยงานเจาภาพการประชุม หรือ หากไมมีชวงเวลาที่เหมาะสม ก็อาจจะประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุม
กรอกแบบประเมินผลผานระบบออนไลนภายหลังเสร็จการจัดการประชุมก็ได
2.2. ลักษณะของแบบประเมินผล ควรสั้น กระชับ และเขาใจงาย มีความยาวประมาณ 1 – 2 หนา นอกจากนี้
ควรจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกการตอบแบบประเมิน เชน บริการปากกาหรือดินสอในกรณีที่ผูเขารวมประชุม
ไมไดนําปากกาติดตัวมาด วย เปน ตน ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมไมควรแจกแบบประเมิ นผลและปากกา/ดินสอใน
ชวงแรกเนื่องจากอาจทําใหสูญหายหรือไมไดรับความสนใจเทาที่ควร
ในปจจุบัน มีเทคโนโลยีที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการประเมินผลการจัดประชุม คือ เครื่องดิจิโวต
หรือ เครื่องลงคะแนนแบบดิจิตอล (ในที่นี้ คือ การประเมินผล) ซึ่งเหมาะกับการประชุมนานาชาติที่มีขนาดไมใหญ
มากนัก การรวบรวมขอมูลจะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน
ในเบื้องตนไดทันที

ภาพที่ 8.15 เครื่องดิจิโวต
ที่มา:

http://www.bramshaw.com.au/digivote.html

3. การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
หลังจากเก็บรวบรวมแบบประเมินผลหรือขอมูลจากการประเมินผลของผูประเมินผลครบถวนแลว ก็จะนํา
ขอมูลไปวิเคราะหและและสรุปผลการประเมินตอไป โดยมีแนวทางการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้
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3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะหประกอบดวย การบรรณาธิกร
(Editing) การใหและการลงรหัส (Coding) และการบันทึกขอมูล (Data Recording) จากนั้น จึงเลือกใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาวิเคราะหขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่เปนที่นิยมและใชกันอยูทั่วไป เชน
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โปรแกรม SAS (Statistical Analysis System) ฯลฯ เปน
ตน ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดหลายประเภท เชน คาสถิติเบื้องตน (คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม สวน
เบี่ยงเบียนมาตรฐาน ฯลฯ) การแจกแจงความถี่ (ตารางแจกแจงความถี่ ตารางแจกแจงความถี่รวม) การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย เปนตน จากนั้น จึงสรุปผลและนําเสนอในรูปของแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตาราง พรอมคําบรรยายโดยสรุป
3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากขอมูลสนามที่ไดจาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน แบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณ การสังเกต การวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (PAR) เปนตน มาวิเคราะหดวยการจัดระบบ จําแนกหมวดหมูของขอมูล และตีความขอมูล
จนกระทั่งไดขอสรุปในประเด็นที่สําคัญ จากนั้น จึงนํามาประมวลเขาดวยกันเปนชุดของคําอธิบายที่เปนเรื่องราว
และเขาใจงาย คําอธิบายนี้จะเปนขอคนพบที่เสริมขอสรุปจากการประเมินผลดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใช
แบบสอบถามหรือแบบสํารวจเปนหลัก
ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตนวา การประเมินผลการจัดประชุมนานาชาติควรใชวิธีการประเมินผลแบบ
360 องศา ด ว ยการผสมผสานวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเข า ด ว ยกั น และใช ก ลุ ม ผู ป ระเมิ น ผลที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อใหไดขอสรุปที่มีความสมบูรณและครบถวนทุกมิติ ยกตัวอยางเชน ผูจัดการประชุมอาจจะ
ใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมในภาพรวมควบคูกับการเก็บขอมูลจากการสังเกต
และการสัมภาษณผูเขารวมประชุม นอกจากนี้ ยังสามารถจัดใหมีการประชุมกลุมเฉพาะ (Focus group) ดวยการเชิญ
ตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานเจาภาพจัดการประชุม หนวยงานผูสนับสนุน สถานที่จัดประชุม
ที่พัก มาเขารวมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอแนะเรื่องตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและ
พัฒนาได
นอกจากนี้ ผูจัดการประชุมควรรวบรวมขอมูลเชิงสถิติที่ไดจากการลงทะเบียน เชน จํานวนผูเขารว ม
ประชุม (แยกตามเพศ เชื้อชาติ สาขาวิชา ฯลฯ) จํานวนวิทยากร จํานวนผูเขาชมนิทรรศการ ขอมูลสวนบุคคล (อายุ
เพศ ที่อยู) ลักษณะและวัตถุประสงคการเขารวมงาน การรับขาวสาร เปนตน ขอมูลเชิงสถิติเหลานี้สามารถนําไปใช
ในการวิเคราะหและสรุปผลลัพธหรือผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการจัดการประชุม (Outcome) ไดเชนเดียวกัน
กิจกรรม 8.4.1
ในการประเมินผลการจัดการประชุม ผูจัดการประชุมสามารถประยุกตใชวิธีวิจัยแบบใดไดบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.4.1
ในการประเมินผลการจัดการประชุม ผูจัดการประชุมสามารถประยุกตใชวิธีวิจัยได 2 ลักษณะ คือ
1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
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เรื่องที่ 8.4.2
การชําระคาใชจายและสรุปคาใชจาย
ในขั้น ตอนการวางแผนและเตรี ย มการจัด ประชุม นานาชาติ ผู จั ด การประชุ ม ได กํ า หนดนโยบายและ
งบประมาณการใชจายไวลวงหนาแลว โดยกอนการประชุมจะเริ่มขึ้น จะมีการชําระเงินมัดจําหรือคาใชจายลวงหนา
เพื่อยืนยันการผูใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในระหวางงานและหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะมีคาใชจายสวนที่เหลือ
ที่ตองชําระตามขอตกลง โดยแบงออกเปน 3 ชวง คือ
1. คาใชจายที่ชําระในระหวางการจัดประชุม เชน คาตอบแทนวิทยากร เงินรางวัล คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปน
ตน
2. คาใชจายที่ชําระทันทีที่เสร็จสิ้นการจัดประชุม เชน คาตอบแทนบุคลากรชั่วคราว คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาที่พักและยานพาหนะ คานักแปลและลาม คาโทรศัพท เปนตน
3. คาใชจายที่ชําระภายหลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม เชน คาเชาสถานที่ คาเชาโสตทัศนูปกรณ คาตกแตง
สถานที่ คาเชาคูหานิทรรศการ เปนตน
อยางไรก็ตาม คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละชวงอาจจะไมตายตัว ขึ้นอยูกับความสามารถในการเจรจา
ตอรอง ชื่อเสียง และประวัติของผูจัดการประชุมที่อาจจะทําใหระยะเวลาการชําระเงินขยายออกไปไดอีก ทั้งนี้
ผูจัด การประชุ มจะคํ านึงถึ ง สภาพคล องในระหวางการดํา เนินงานเปน สํ าคั ญ การชํา ระเงินและสรุปคา ใช จาย
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้

1.

การวางแผนการชําระคาใชจาย

เปนการรวบรวมรายการและกําหนดการชําระคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดประชุมจนกระทั่ง
ถึงวันที่เสร็จสิ้นการจัดการประชุม และนําเสนออยางเปนระบบระเบียบ ฝายการเงินและบัญชีสามารถคาดการณ
และสํารองเงินสดลวงหนาไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ควรจะระบุเงื่อนไข หลักฐาน และเอกสารสําคัญทางการเงิน
ที่ตองเก็บรวบรวมหลังจากชําระเงินเพื่อใหเกิดความสะดวกและลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน

2.

การชําระเงินสวนที่เหลือ

เปนการชําระเงินสวนที่เหลือตามที่ระบุไวในแผนงานยังผูใหบริการตาง ๆ ซึ่งอาจกระทําได 2 วิธี คือ
2.1 การชําระเปนเงินสด มีขอดี คือ ผูใหบริการมีสภาพคลอง สามารถนําเงินสดที่ไดรับไปทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวของไดทันที แตมีขอเสีย คือ อาจสูญหาย และเสี่ยงตอการทุจริตของผูรับชําระเงิน
2.2 การชําระเปนเช็คขีดครอมหรือเช็คเงินสด มีขอดี คือ การเบิกจายมีความเปนระบบเนื่องจากโดยปรกติ
ฝายการเงินจะจัดทําเช็คขีดครอมหรือเช็คเงินสดไวลวงหนา และเมื่อเกิดธุรกรรมการเบิกจายขึ้น จะมีหลักฐานของ
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ธนาคาร (Statement) ที่ บันทึ กไวอยางชัดเจนทําใหเกิดความสะดวกในการสอบทานยอนหลัง แตมีขอเสีย คือ
ผูใหบริการอาจจะตองเผื่อเวลาในการเบิกจายตามขอกําหนดของทางธนาคาร
เมื่อชําระเงินสวนที่เหลือแตละรายการเรียบรอยแลว ควรรวบรวมหลักฐานการชําระเงิน (ใบเสร็จ/ใบกํากับ
ภาษี ใบสําคัญรับเงิน ใบสงมอบงาน/ใบสงของ สําเนาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จาย) โดยตรวจสอบรายละเอียดที่
ระบุในเอกสารใหถูกตองและสมบูรณ และนําสงฝายการเงินและบัญชีทันทีที่เสร็จสิ้นการจัดประชุมเพื่อปองกันการ
สูญหาย

3.

การสรุปคาใชจาย

เปนการจัดทําสรุปบัญชีคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดประชุมจนกระทั่งถึงวันที่เสร็จสิ้น
การจัดการประชุม ตลอดจนการเอกสารที่สําคัญเพื่อนําสงฝายการเงินและบัญชี และนําไปเปรียบเทียบกับแผนการ
เงินที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางระหวางคาใชจายที่คาดการณไวลวงหนากับคาใชจายที่เกิดขึ้น
และกําไรขาดทุนซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการดําเนินการจัดประชุม
กิจกรรม 8.4.2
การชําระเงินและสรุปคาใชจายมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.4.2
การชําระเงินและสรุปคาใชจายมี 3 ขั้นตอน ไดแก
1. การวางแผนการชําระคาใชจาย
2. การชําระคาใชจายสวนที่เหลือ
3. การสรุปคาใชจาย

เรื่องที่ 8.4.3
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและแฟมขอมูล
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)
จากการดําเนินโครงการจัดการประชุม และนําเสนออยางตอหนวยงานเจาภาพจัดการประชุม ผูสนับสนุนการจัดการ
ประชุม ผูบริหารหนวยงานผูจัดการประชุมอยางเปนระบบระเบียบ ตลอดจนเผยแพรขอมูลบางสวนตอสาธารณชน
ในรูปแบบรายงานสรุปหลังงาน (Post Show Report, Post Event Report)
ขอมูลในรายงานสรุปผลการดําเนินงานอาจมีโครงสรางเนื้อหาแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับแนวทางปฏิบัติ
หรือขอกําหนดของแตละหนวยงาน หากหนวยราชการเปนเจาภาพจัดการประชุมและเปนผูวาจาง ผูจัดการประชุม
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จะตองศึกษารายละเอียดการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานมตามที่กําหนดไวในขอบเขตการดําเนินงาน
(TOR: Term of References) นอกจากนี้ ผูจัดการประชุมควรรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานและจัดเก็บในแฟมขอมูลอยางเปนระบบระเบียบเพื่อเปนหลักฐานอางอิงของหนวยงาน
รวมถึงเปนตัวอยางการดําเนินงานที่ดีสําหรับการจัดการประชุมในครั้งตอไปหรือเปนแนวทางสําหรับผูอื่นที่มา
รับหนาที่ตอซึ่งกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

1.

การจัดทํารายงานสรุปผลดําเนินงาน

1.1 การจัดโครงสรางเนื้อหาของรายงานสรุปผลการจัดประชุม
โครงสรางเนื้อหาของรายงานสรุปผลการจัดการประชุมมีลักษณะคลายคลึงกับรายงานการวิจัย
หรือรายงานทางธุรกิจทั่วไปซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 สวนนํา เปนเนื้อหาสวนแรกที่แนะนําใหผูอานรายงานทราบเกี่ยวกับภาพรวมของการ
ดําเนินการจัดประชุมนานาชาติโดยสังเขป ประกอบดวย
ก. ปกนอก
ข. ปกใน หรือหนาชื่อเรื่อง
ค. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ง. คํานําและกิตติกรรมประกาศ
จ. สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง และสารบัญภาพ
1.1.2 สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนความซึ่งจัดวาสําคัญที่สุด เพราะประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดประชุมตั้งแตตนจนกระทั่งจบ โดยทั่วไป การเขียนเนื้อเรื่องสวนนี้ ประกอบดวย
ก. บทนํา หรือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการประชุมนานาชาติ
ข. ผลการดํ า เนิ น งานของการจั ด ประชุ ม นานาชาติ ได แ ก ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุม ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการประชุม ผลตอบแทน
ทางการเงิน กฤตภาคขาว (News Clipping) ทั้งนี้ ขอสรุปในแตละประเด็นควรระบุกระบวนการหรือแนวทางในการ
เก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดวย
ค. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข/ปองกันปญหา และขอเสนอแนะ
1.1.3 สวนอางอิง เปนสวนสุดทายของรายงานสรุปผลการจัดประชุมซึ่งเปนสวนที่ชวยเพิ่ม
น้ําหนักความนาเชื่อถือของขอมูลตาง ๆ ในสวนเนื้อเรื่อง ในสวนอางอิงนี้ ประกอบดวย
ก. เชิงอรรถ (ถามี)
ข. บรรณานุกรม (ถามี)
ค. ภาคผนวก ซึ่งเปนรายละเอียดปลีกยอยที่ชวยใหผูอานรายงานเกิดความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยอาจจะมีมากกวาหนึ่งภาคผนวกก็ไดซึ่งนิยมแยกเปนภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. ตามลําดับ
ตัวอักษร ขอมูลที่นิยมเขียนไวในภาคผนวก ไดแก เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการจัดการประชุม (แบบสอบ
แบสัมภาษณ) รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่ใหขอมูลตาง ๆ ภาพหรือขอความประกอบที่มีขนาดใหญหรือมีเปน
จํานวนมาก รายละเอียดเชิงสถิติ สําเนาเอกสาร บันทึกการสัมภาษณ ฯลฯ
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1.2 การนําเสนอรายงานสรุปผลการจัดการประชุม
การนํ า เสนอรายงานสรุ ป ผลการจั ด การประชุ ม ในที่ นี้ หมายรวมไปถึ ง การส ง มอบงานยั ง
หนวยงานเจาภาพจัดการประชุมซึ่งเปนผูวาจางบริษัทผูจัดการประชุมดําเนินการจัดการประชุมตามแผนงาน การ
นําเสนอรายงานสรุปผลการจัดการประชุมแบงออกเปน 2 ลักษณะตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
1.2.1 การนําเสนอตอหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมหรือผูวาจาง เปนการนําเสนอรายงาน
สรุปผลการจัดการประชุมในลักษณะที่เปนทางการ เนนการนําเสนอรายละเอียดของผลการดําเนินในประเด็นตาง ๆ
และอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามขอสงสัย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการดําเนินตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยคณะกรรมการบริหารของหนวยงานหรือคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม ผูจัดการประชุมควรเตรียม
ความพรอมในดานเนื้อหาและเทคนิคการนําเสนออยางเหมาะสม ยกตัวอยางเชน การใชวิดีทัศนเปนสวนเสริมการ
นําเสนอดวยโปรแกรม MS Office Power Point พรอมทั้งแจกรายงานสรุปผลการจัดการประชุมที่ออกแบบรูปเลม
และลวดลายอยางสวยงาม เปนตน
1.2.2 การนําเสนอตอสาธารณชน เปนการนําเสนอรายงานสรุปผลการจัดการประชุมยังบุคคล
ทั่วไปในลักษณะที่ไมเปนทางการมากนัก การนําเสนอจะเนนรายละเอียดของผลการดําเนินงานเฉพาะประเด็นที่มี
ความสําคัญและสามารถสรางภาพลักษณของการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นได เชน ขอมูลเชิงสถิติที่แสดงจํานวน
ผูเขารวมประชุม วิทยากร ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ หนวยงานผูใหการสนับสนุนการจัดการประชุม ผูเขารวม
แสดงนิทรรศการ ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของการประชุม การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
ภาพบรรยากาศภายในงาน เปนตน ทั้งนี้ ผูจัดการประชุมอาจจะนําเสนอในลักษณะ “Post Show Report” ผานสื่อ
หรือชองทางตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม เชน สิ่งพิมพ ซีดี - รอม เอกสารอิเล็กทรอนิกส การใหขาวหรือการสงภาพ
ขาวยังสื่อมวลชน (Press/Photo Release) เปนตน

2.

การจัดทําแฟมขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน

การจัดทําแฟมขอมูลการจัดการประชุม มีแนวทางดังนี้
2.1 การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลสําหรับการจัดทําแฟมขอมูลเปนการรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการจัดประชุมทุกขั้นตอน โดยมีการแยกประเภท จัดลําดับความสําคัญ และเรียงลําดับกอนหลังของ
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ เปนอยางดีกอนจัดเก็บลงในแฟมขอมูล การรวบรวมขอมูลดังกลาวยังหมายรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส อันไดแก เอกสารอิเล็กทรอนิกส ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล ฐานขอมูล ตนฉบับ
ผลงานการสรางสรรคและออกแบบ ฯลฯ ก็ควรรวบรวมในลักษณะเชนเดียวกับขอมูลที่เปนเอกสารและหลักฐาน
(Hard Copy) ในขางตน โดยจะตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย เชน การกําหนดสิทธิการเขาถึง
และการใชขอมูล การบันทึกประวัติการใชขอมูล การสํารองขอมูล การปองกันการรั่วไหลของขอมูล เปนตน
2.2 การจัดเอกสารในแฟมขอมูล
การจัดเอกสารในแฟมขอมูลเปนการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ลงในแฟมขอมูลอยางเปน
ระบบ สะดวกตอการสืบคนขอมูลในภายหลัง โดยมาก การจัดเอกสารในแฟมขอมูลมักจะแบงออกเปนหมวดหมู
ตามลําดับ ดังนี้
74

2.1.1 ขอมูลทั่วไปของการประชุม (Show Profile) สวนมากจะระบุรายละเอียดเพื่อตอบคําถาม
5W 1H เชน รายละเอียดโครงการ โปรแกรมการประชุม รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ รายชื่อผูรับผิดชอบดานตาง ๆ
แผนการปฏิบัติงาน เปน
2.1.2 การติดตอประสานงาน ประกอบดวยเอกสารและหลักฐานที่แสดงความเคลื่อนไหวใน
การติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ เชน จดหมายโตตอบ จดหมายโตตอบทางอิเล็กทรอนิกส
รายงานการประชุม เปนตน
2.1.3 การดําเนินงานดานตาง ๆ ประกอบดวยเอกสารและหลักฐานที่แสดงถึงความกาวหนาจาก
การดําเนินงานตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการลวงหนาจนถึงขั้นตอนการดําเนินการจัดการประชุม เชน การสื่อสาร
การตลาด กิจกรรมภายในงาน (การประชุม นิทรรศการ พิธีเปด – ปด งานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ) การเตรียมการดาน
สถานที่จัดประชุมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการดานโลจิสติกส เปนตน
2.1.4 งบประมาณ ประกอบดวยเอกสารและหลักฐานที่แสดงงบประมาณในการดําเนินงานและ
ธุรกรรมที่เกิดขึ้น เชน งบประมาณรายรับ – รายจาย งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ใบเสนอราคา สัญญาจางชวง
ใบสั่งซื้อ สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน นโยบายทางการเงินและบัญชี เปนตน
2.1.5 ขอมูลอางอิง ประกอบดวยเอกสารและหลักฐานที่ใชอางอิงหรือประกอบการดําเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เงื่อนไขและขอกําหนด คําสั่ง ประกาศ คูมือ เปนตน
เมื่อจัดหมวดหมูของเอกสารและหลักฐานเรียบรอยแลว ใหจัดเก็บเอกสารทั้งหมดลงในแฟมเฉพาะ
(Individual Folders) ที่ระบุชื่อแฟม โดยภายในแฟมสามารถแบงหมวดหมูเอกสารในขางตนดวยบัตรนํา (Guide) ซึ่ง
ระบุชื่อหมวดหมู เอกสารและมี ลักษณะยื่นออกมาจากแฟม หากภายในหมวดหมูเ อกสารมีการแบงประเภทก็
สามารถจัดทําบัตรนําชวย (Auxiliary Guide) เสริมเขาไปเพื่อความสะดวกในการสืบคน นอกจากนี้ หากมีเอกสาร
เปนจํานวนมากก็อาจจะแบงออกเปนหลายแฟมโดยระบุชื่อแฟมและลําดับของแฟมใหชัดเจน จากนั้น จึงจัดเก็บ
แฟมเอกสารในตูเอกสารหรือสถานที่ที่มิดชิด ปลอดภัย และสะดวกตอการใชงานในภายหลัง ในกรณีที่เปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสก็สามารถจัดแบงหมวดหมูไฟลเอกสารตาง ๆ ลงในแฟมขอมูลไดในลักษณะเดียวกัน ที่สําคัญ ควร
สํารองขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยการบันทึกลงแผนซีดีรอมเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลที่เกิดจากความผิดปกติ
ของหนวยความจําคอมพิวเตอร หรือ ปญหาไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus) ที่อาจทําใหตองลบขอมูลทุกชนิด
ออกจากหนวยความจํา
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กิจกรรม 8.4.3
1. โครงสรางเนื้อหาของรายงานสรุปผลการจัดประชุม มีกี่สวน อะไรบาง
2. จุดมุงหมายของการจัดทําแฟมขอมูลคืออะไร
แนวตอบกิจกรรม 8.4.3
1. โครงสรางเนื้อหาของรายงานสรุปผลการจัดประชุม มี 3 สวน ไดแก
1) สว นนํา เปน เนื้ อหาสว นแรกที่แ นะนําใหผูอานรายงานทราบเกี่ ยวกั บภาพรวมของการ
ดําเนินการจัดประชุมนานาชาติโดยสังเขป
2) สวนเนื้อเรื่อง เปนสวนที่แสดงรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดประชุม
ตั้งแตตนจนกระทั่งจบ
3) ส ว นอ า งอิ ง เป น ส ว นสุ ด ท า ยของรายงานสรุ ป ผลการจั ด ประชุ ม ซึ่ ง เป น ส ว นที่ ชว ยเพิ่ ม
น้ําหนักความนาเชื่อถือของขอมูลตาง ๆ
2. จุดมุงหมายของการจัดทําแฟมขอมูล คือ เพื่อใชหลักฐานอางอิงของหนวยงาน รวมถึงเปนตัวอยาง
การดําเนินงานที่ดีสําหรับการจัดการประชุมในครั้งตอไป ตลอดจนเปนแนวทางสําหรับผูอื่นที่
อาจจะมารับหนาที่ตอซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 8.4.4
การดําเนินงานภายหลังการประชุม
การจัดการประชุมนานาชาติที่ประสบความสําเร็จเกิดจากความรวมมือของหนวยงานและบุคคลหลายฝายที่
เกี่ ย วข อ ง หน ว ยงานเจ า ภาพจั ด การประชุ ม และผู จั ด ประชุ ม ต า งมุ ง หวั ง ที่ จ ะได รั บ ความร ว มมื อ ในระยะยาว
โดยเฉพาะอย า ง วิ ท ยากร ผู เ ข า ร ว มการประชุ ม ผู ส นั บ สนุ น การจั ด การประชุ ม ตลอดจนสื่ อ มวลชนซึ่ ง เป น
องคประกอบสําคัญของการดําเนินการจัดการประชุมนานาชาติ โดยมาก ผูจัดการประชุมจะจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ
กระชับความสัมพันธกับผูมีสวนรวมในการจัดประชุมทุกฝายหลังจากการประชุมผานพนไปแลวภายในระยะเวลา
1 – 3 เดือน โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อแสดงความขอบคุณ ความชื่นชม ตลอดจนการยกยองใหเกียรติแกผูที่มีสวน
ทําใหการประชุมนานาชาติสําเร็จลุลวงลงไดดี การดําเนินงานภายหลังการประชุมประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้

1.

การสงจดหมายขอบคุณ

เปนการสงจดหมายแสดงความขอบคุณยังบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ที่สนับสนุนใหการดําเนินการจัด
ประชุมนานาชาติสําเร็จลุลวง ไดแก หนวยงานผูสนับสนุน (Sponsor) สถานที่จัดประชุม ผูบริหารของหนวยงาน
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เจาภาพการประชุม วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ตลอดจนผูเขารวมการประชุมที่ใหเกียรติเขารวมการประชุม
นานาชาติที่จัดขึ้น การสงจดหมายขอบคุณนี้เปนการสรางความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูที่ไดรับจดหมายขอบคุณ
จดหมายขอบคุณที่ดีควรเรียบเรียงดวยถอยคําที่ไพเราะ สละสลวย ถูกตองและจัดพิมพลงบนกระดาษอยางดี หรือ
ออกแบบดวยลวดลายและสีสันที่สันสวยงาม นอกจากนี้ ควรสรางระบุชื่อ นามสกุล ตําแหนง หนวยงานเปน
รายบุคคลเพื่อสรางความรูสึกเปนสวนตัว (Personalization) ใหแกผูรับจดหมายขอบคุณ
การสงจดหมายขอบคุณอาจจะมีผลใหการจัดการประชุมในครั้งตอไปไดรับความรวมมือจากบุคคลและ
หนวยงานตาง ๆ ที่เคยใหการสนับสนุนมากอน ผูจัดการประชุมอาจจะจัดสงรายงานสรุปผลการจัดการประชุม และ
ของที่ระลึกไปพรอมกับจดหมายขอบคุณดวยก็ได หรือ มอบหมายใหบุคลากร (อาจหมายรวมถึง ผูบริหาร) ของ
บริษัทผูจัดการประชุมเปนผูนําจดหมายขอบคุณ รายงานสรุปผลการจัดการประชุม และของที่ระลึกไปมอบใหดวย
ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ

2.

การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ

เป น การจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค ที่ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานต า ง ๆ ที่
สนับสนุนการดําเนินการจัดประชุมนานาชาติโดยเฉพาะ มีลักษณะคลายคลึงกับงานเลี้ยงรับรองหรืองานเลี้ยง
สังสรรคทั่วไป แตมีความแตกตางกันตรงที่ผูเขารวมงานจะเปนกลุมเฉพาะเจาะจง เชน ผูแทนหนวยงานผูสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารหนวยงานเจาภาพระดับโลกและระดับประเทศ คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุม ผูเขารวม
แสดงนิทรรศการ สื่อมวลชน เปนตน ทั้งนี้ การจัดงานเลี้ยงขอบคุณอาจจะจัดขึ้นทันทีหลังจากที่สิ้นสุดการประชุม
นานาชาติเนื่องจากผูเขารวมงานสวนใหญอาจจะยังไมเดินทางกลับหรือไปทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ทันที

3.

การจัดใหมีแหลงกลางเพื่อการปฏิสัมพันธ

การจัดใหมีแหลงกลางหรือศูนยกลางเพื่อการปฏิสัมพันธเปรียบเสมือนการสราง “ชุมชนผูบริโภค” โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางเครือขาย (Network) ที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น การติดตอประสานงาน
ตลอดจนเปนชองทางในแสวงหาความรวมมือในดานตาง ๆ ระหวางผูเขารวมประชุมภายหลังการประชุมนานาชาติ
สิ้นสุดลง ในปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความกาวหนามากขึ้น ผูจัดการประชุมสามารถจัดใหมี
แหลงกลางเพื่อการปฏิสัมพันธดวยการใชเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การสรางเว็บไซต การเปดเว็บบอรด การสราง
เครือขายทางสังคม (Social Network) เปนตน ซึ่งจะมีลักษณะเปน “ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual Community) ที่
บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมนานาชาติสามารถสื่อสารและโตตอบกันแบบทันทีทันใด (Real Time)
นอกจากนี้ ยังสามารถใชเปนชองทางในการเผยแพรวีดิทัศน ภาพนิ่ง ตลอดจนเอกสารวิชาการตาง ๆ สูสาธารณชน
เพื่อสรางภาพลักษณใหกับหนวยงานเจาภาพจัดการประชุมไดอีกดวย
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กิจกรรม 8.4.4
การดําเนินงานภายหลังการประชุมประกอบดวยกิจกรรมใดบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.4.4
การดําเนินภายหลังการประชุมประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. การสงจดหมายขอบคุณ
2. การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
3. การจัดใหมีแหลงกลางเพื่อการปฏิสัมพันธ

บทสรุป
การดําเนินการจัดการประชุมและการประเมินผลเปนขั้นตอนตอเนื่องจากการเตรียมการจัดการประชุม หาก
การเตรียมการการจั ดการประชุ มเป นอยางดี การดํา เนิ นการจัด การประชุมก็ มีแนวโนมดี ไปด ว ย ขั้น ตอนการ
ดําเนินการจัดการประชุมเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับผูเขารวมประชุมมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความพึงพอใจ
และความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามโปรแกรมการประชุมและได “สัมผัส” หรือ
“มองเห็น” การดําเนินงานอยางเปนมืออาชีพของผูจัดการประชุมซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงของการ
ประชุม ตลอดจนการตัดสินใจมาเขารวมประชุมอีกในอนาคต นอกจากนี้ การดําเนินการจัดการประชุมที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากลยังตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญมาผนวกเขากับแผนการดําเนินงานที่รัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ หากเกิดปญหาและอุปสรรคใด ๆ ขึ้นก็ตาม ปญหาและอุปสรรคเหลานั้นก็จะไดรับการแกไขหรือ
คลี่คลายลงไดอยางรวดเร็วและมีผลกระทบขางเคียงนอยที่สุด ถือไดวา เปนการพิสูจนความสามารถของผูจัดการ
ประชุมในการบริหารจัดการอยางมืออาชีพไดอยางแทจริง
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