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หนวยที่ 2

ปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล

ตอนที่
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล
2.2 ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาค
2.3 ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาค
แนวคิด
1. ปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่อ เปนรางวัลเปน
การศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งอาจจะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบัน ปจจัยแวดลอมตาง ๆ
ลวนอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่สงผลใหสถานการณตางๆ เกิดความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้นกวาการดําเนินธุรกิจในอดีต ดังนั้น ผูบริหารจึงตอ งวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมตาง ๆ อยางละเอียดถี่ถวนโดยอาศัยแบบจําลองทางดานการจัดการและสารสนเทศที่มี
ความทันสมัย
2. ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาคเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจในระดับกวาง โดยธุรกิจการ
จั ดประชุม นิ ท รรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวัล ทุ ก แหง ต า งได รั บอิ ทธิ พลในลั ก ษณะที่
คลายคลึงกันขึ้นอยูขนาดและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาคยังมี
ลักษณะเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ผูบริหารองคการจึงตองวิเคราะหปจจัยตางๆ อยางครบถวน
เพื่อวางแผนยุทธศาสตรทมี่ ีความยืดหยุนและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา
3. ปจจั ยแวดล อมในระดับจุลภาคเปน ปจจั ย ที่เ กิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกหนวยงานแตมีค วาม
ใกลชิดกับหนวยงานและมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจในวงแคบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยแวดลอมใน
ระดับจุลภาคเกี่ยวของโดยตรงกับการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคการ ซึ่งผูบริหารตอง
วิเคราะหปจจัยตาง ๆ อยางละเอียดเพื่อระบุก ลยุทธที่มีค วามสอดคลองกับแกนสมรรถนะหลักของ
องคการ

2

วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาหนวยที่ 2 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัลได
2. ระบุปจจัยแวดลอมในระดับมหภาคได
3. ระบุปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคได
กิจกรรมระหวางเรียน
1. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียนหนวยที่ 2
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนตอนที่ 2.1, 2.2 และ 2.3
3. ทํากิจกรรมในเอกสารการสอน
4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 2
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 2.1
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 2.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
2.1.1 ความหมายของปจจัยแวดลอมในการการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
2.1.2 กรอบแนวคิดและแบบจํ าลองสํา หรั บการวิเ คราะห ปจจั ย แวดล อ มในการดํ าเนิ นธุ รกิจการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
2.1.3 สารสนเทศและแนวทางการวิ เ คราะห ปจจั ย แวดล อ มในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จการจั ด ประชุ ม
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวคิด
1. ปจจัย คือ เหตุที่ทําใหเกิดผลหรือการเปลี่ยนแปลง ในทางการจัดการ มักจะกลาวถึงสิ่งแวดลอ ม
หรือปจจัยแวดลอมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลที่สงผลตอตอ การดําเนินงานทาง
ธุรกิจซึง่ สามารถจําแนกประเภทไดหลายลักษณะ ในที่นี้ จะใชขอบเขตของผลกระทบเปนหลัก
โดยแบงออกเปน 1) ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาค และ 2) ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาค เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหและตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ทําใหผูบริหารสามารถ
ปรับตัวและตอบสนองตอสถานการณตางๆ ไดอยางทันทวงที
2. นั ก วิ ช าการทางด า นจั ด การได คิ ดค น และพั ฒนากรอบแนวคิ ด หรื อ แบบจํ า ลองสํ า หรับ การ
วิเ คราะห ปจจั ย แวดล อ มในการดํ า เนิ นธุ ร กิ จซึ่ งสามารถนํ ามาประยุ ก ต ใชสํา หรั บธุ ร กิ จการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ไดเชนเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ เชน กรอบ
แนวคิด ในการวิ เคราะห ปจจัยภายนอก (SPEELT) แบบจํา ลองแรงผลัก ดัน เชิ งการแข งขั น 5
ประการ (The Five Competitive Forces) การวิ เ คราะห ค วามได เปรี ย บในการแขงขั น ด วย
แบบจํ าลองเพชร (Diamond Model of National Advantages) เป นตน ในการวิ เคราะห ปจจัย
แวดล อ มในระดั บ ต า ง ๆ ด วยกรอบแนวคิ ด หรื อ แบบจํ า ลองดั ง กล า ว จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความสั มพั น ธ ข ององค ประกอบในแต ล ะองค ประกอบกั บเป า หมายหรื อ วั ต ถุ ประสงค ข อง
องคการดวย
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3. สารสนเทศและแหลงสารสนเทศเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทุกระดับ
นอกจากการมีสารสนเทศที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือ องคก ารยังจะตองรวดเร็วตอการรับรู
สารสนเทศตางๆ เนื่องจากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมีความใกลชิดกับการดําเนินการ
ทางดานการตลาดซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการบริโภคของลูกคา องคการจึง
ตองกําหนดแนวทางในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
วัตถุประสงค
1. อธิบายความหมายของปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลได
2. ระบุกรอบแนวคิดและแบบจําลองสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนิน ธุรกิจการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลได
3. อธิบายแนวทางการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลได

ความนํา
ป จจั ยแวดล อ มในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จการจั ดประชุ ม นิ ทรรศการ และการท อ งเที่ ยวเพื่ อ เปน รางวั ล เป น
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ตลอดจนขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปจจัยแวดลอ มตางๆ มีค วามสําคัญ
มากเพราะอาจจะกอใหเกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงตอธุรกิจทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ในปจจุบัน ปจจัยแวดลอมตางๆ ลวนอยูภายใตอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งอาศัยความกาวหนา
ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น ตั วจั ก รสํ า คั ญ ในการขั บเคลื่ อ นจนกลายเป น กระแสหลั ก ของโลก ส งผลให
สถานการณตาง ๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความซับซอนสูงขึ้น รวมไปถึงความเชื่อมโยงถึงกัน ใน
ลักษณะที่เรียกวา “โลกไรพรมแดน” (Borderless World) ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่อ
เป น รางวัล หรือ “ธุ ร กิ จไมซ ” (MICE) เป น ส วนหนึ่ง ของอุต สาหกรรมการท อ งเที่ ยวซึ่ ง มี ค วามอ อ นไหวต อ
สภาพแวดลอมสูง ยกตัวอยางเชน ปญหาเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) ในสหรัฐอเมริกาที่ลุกลามกลายเปน
วิกฤติเศรษฐกิจของโลกใน ป พ.ศ. 2551 สงผลใหบริษัทขามชาติทางดานการเงินและเวชภัณฑปรับลดงบประมาณ
ในการจัดประชุมสัมมนาและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลลงมากกวารอยละ 20 โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริก า แต
ในขณะเดียวกันกลุมประเทศในแถบตะวันออกอยางประเทศจีน สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุนกลับมีจํานวนนักทองเที่ยว
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เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไดรับผลกระทบนอยกวาประเทศแถบตะวันตกและเนนราคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
เดินทางมาทองเที่ยวเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ ปญหาดานการเมืองในชวงเดือนมีน าคมในป พ.ศ. 2553 สงผลให
หนวยงานเจาภาพจัดการประชุมเลื่อนหรือยกเลิกการจัดการประชุมนานาชาติ ทําใหประเทศไทยสูญเสียรายไดกวา
1,500 ลานบาท และสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ระยะสั้นใหกับฮองกง มาเกา ประเทศสิงคโปร และ
ประเทศมาเลเซีย เปน ตน ผู ประกอบการในธุรกิจไมซจึง ตอ งศึ กษาป จจัยแวดลอ มอยา งละเอียดและครอบคลุ ม
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factors) ขององคก รเพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายและแผนกลยุทธที่มีประสิทธิผล
การพิจารณาปจจัยแวดลอมสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1) ปจจัยแวดลอ มในระดับมหภาค (Macro
Environment) เป น การพิ จารณาป จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลตอ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จในวงกว า งทั้ ง ในระหว างประเทศและ
ระดับประเทศ เชน ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานเศรษฐกิจ เปนตน และ 2) ปจจัย
แวดลอมในระดับจุลภาค (Micro Environment) เปนการพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ หนาที่การดําเนินงานธุรกิจ1
โดยตรง เช น ปจจั ยด านลูก ค า ปจจัยด านการแข งขั น เปน ตน ทั้ง นี้ การพิจารณาปจจั ยแวดลอ มดัง กล าวอาจใช
แบบจํ า ลองทางด า นการจั ด การมาประยุ ก ต ในการวิ เ คราะห โดยอาศั ยข อ มู ล จากแหล ง สารสนเทศที่ มีค วาม
หลากหลาย นาเชื่อถือ และทันสมัย

เรื่องที่ 2.1.1
ความหมายของป จ จั ย แวดล อ มในการการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ธุรกิจและสิ่งแวดลอมมีค วามสัมพันธกันอยางมาก และเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงควบคูกับการดําเนิน ธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารจะตองตัดสินใจภายใตบริบทของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อ ลดความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและปรับตัวเพื่อตอบสนองสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ ธุร กิจอยางเหมาะสมและทันเวลา
นอกจากนี้ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมเปนอยางดียังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวไดเปนอยางดีดวย

1

หนาที่การดําเนินงานธุรกิจ ประกอบดวย การจัดการองคการและทรัพ ยากรมนุษย การจัดการการตลาด การจัดการการดําเนินงาน
และการจัดการการเงินและบัญชี
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1. ความหมายของป จ จัย แวดล อมในการการดํ าเนิน ธุร กิจ การจัด ประชุ ม นิท รรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
คําวา “ปจจัย” (Factors) มีความหมายวา เหตุอันเปนทางใหเกิดผล หรือ หนทาง คําวา “ปจจัย” กับคําว า
“เหตุ ” มัก ใชแ ทนกัน ได ในแวดวงวิช าการดานการจั ดการเชิง กลยุทธ (Strategic Management) มักจะกลา วถึ ง
สิ่งแวดลอม (Environment) หรือปจจัยแวดลอม (Environmental Factors) ที่มีอิทธิพลตอองคการและการดําเนินงาน
กล า วคื อ การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล อ มหรื อ ป จจั ย แวดลอ มอาจจะสง ผลให เ กิ ดการบั่ น ทอนหรือ ส งเสริ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการและการดําเนินงานได ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายในภาพรวม ปจจัย
แวดลอมในการดําเนินธุรกิจไมซ จึงหมายถึง ปจจัยที่เปนเหตุที่ทําใหสภาพ สถานการณ หรือ สถานภาพของธุรกิจ
ไมซเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือ ทางลบก็ได เชน การเกิดสถานการณชุมนุม
ประทวงและจลาจลในเมือ งหลักที่เปน เจาภาพจัดการประชุ มยอมทํ าใหผูเ ข ารวมประชุม (Delegate) ยกเลิก การ
เดินทาง หรือหนวยงานเจาภาพจัดการประชุม (Host) ตัดสิน ใจเลื่อ นหรือ ยกเลิก การจัดการประชุม หรือ การที่เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจสงผลใหคาเงินบาทออนตัวลงมากอาจจะกระทบกับธุรกิจอื่น ๆ ในภาพรวม แตในขณะเดียวกัน
คาเงินบาทออนตัวอาจเปนแรงจูงใจใหผูเขารวมประชุมหรือนัก ทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ถือสกุลเงินที่แ ข็งกวา
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถใชเ งินเทาเดิมแตสามารถบริโภคสินคาและ
บริการทางการทองเที่ยวไดมากขึ้น เปนตน
สาเหตุที่ปจจัยแวดลอมมีอิทธิพลตอการการดําเนินธุรกิจไมซมี 2 ประการ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2553:
61-63)
1.1 ความไมแนนอนของปจจัยแวดลอม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมและความซับซอนของ
ปจจัยแวดลอมซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมเริ่มตนจากระดับที่คงที่
(Static) จนถึงระดับที่มีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic) กับความซับซอนของปจจัยแวดลอ มเริ่มตนจากรูปแบบงาย
(Simple) ที่มีปจจัยแวดลอมเปนจํานวนนอยไปจนถึงรูปแบบที่ซับซอน (Complex) ซึ่งมีจํานวนปจจัยแวดลอ มเปน
จํานวนมากที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น ผูบริหารจึงตองทําความเขาใจถึงระดับการเปลี่ยนแปลงและความ
ซับซอนของปจจัยแวดลอมเพื่อวางแผนและลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อ นํา
การเปลี่ยนแปลงและความซับซอนของปจจัยแวดลอมมาผนวกรวมเขาดวยกันจะเกิดความไมแ นนอนของปจจัย
แวดลอมขึ้น โดยสามารถแบงระดับความไมแนนอนออกเปน 4 ระดับ คือ
1.1.1 ระดับความไมแนนอนต่ําสุด (Low Uncertainty) เปนระดับที่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
อยูในระดับที่คงที่ ไมเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอนไมมากนัก
1.1.2 ระดับความไมแนนอนต่ําปานกลาง (Moderately Low Uncertainty) เปน ระดับปจจัยแวดลอ มมี
ความซับซอนมาก แตการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับคงที่
1.1.3 ระดับความไมแนนอนสูงปานกลาง (Moderately High Uncertainty) เปนระดับที่ปจจัยแวดลอม
เปนรูปแบบงาย แตมีการเปลี่ยนแปลง
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1.1.4 ระดับความไมแ น นอนสูงสุ ด (High Uncertainty) เปน ระดั บที่ ปจจั ยแวดล อมเป น รูปแบบที่
ซับซอนและมีความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอิทธิพลของสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก และปจจัยแวดลอ มเปลานี้
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
รูปแบบงาย (Simple)

รูปแบบซับซอน (Complex)

 ระดับความไมแนนอนต่ําสุด
 ระดับความไมแนนอนต่ําในระดับปานกลาง
(Low uncertainty)
(Low uncertainty)
 จํานวนสิ่งที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมมีนอย
 จํานวนสิ่งที่มีอิทธิพ ลตอสิ่งแวดลอมมีมาก
 อิทธิพ ลสิ่งแวดลอมไมเปลี่ยนแปลง
 อิทธิพลของสิ่งแวดลอมไมเปลี่ยนแปลง
 ระดับความไมแนนอนสูงปานกลาง
 ระดับความไมแนนอนสูงสุด
เปลี่ยนแปลง
(Moderately high uncertainty)
(High uncertainty)
(Dynamic)
 จํานวนสิ่งที่มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมมีนอย
 จํานวนสิง่ ที่มีอิทธิพ ลตอสิ่งแวดลอมมีมาก
 อิท ธิพ ลของสิ่ง แวดล อ มมี การเปลี่ ยนแปลง  อิท ธิพ ลของสิ่งแวดล อมมี การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
คงที่
(Static)

ภาพที่ 2.1 แสดงภาพรวมของความไมแนนอน 4 ระดับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
และความซับซอนของปจจัยแวดลอม
ที่มา : ดัดแปลงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. 2541, หนา 62

โดยมาก ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นกับธุรกิจจะอยูในระดับ 4 ดังนั้น ผูบริหารจึงควรกําหนดระดับความ
เปลี่ยนแปลงและความซับซอนของปจจัยแวดลอมไวสูง และในบางครั้ง ธุรกิจอาจจะตอ งเผชิญกับความปนปวน
(Turbulence) ของปจจัยแวดล อม หากผูบริหารไมสามารถคาดการณถึงความป นปวนดัง กลาวไดอาจจะเป นภั ย
คุกคามต อการดํ าเนิ นงานของธุรกิจ ผูบ ริหารจึ งตอ งติ ดตามและเฝาดู เหตุ การณที่ จะก อให เกิดความป นปวนอยู
ตลอดเวลา ตัวอยางเชน ป พ.ศ. 2553 รัฐบาลประกาศใชกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณทางการเมืองที่รุนแรง
สงผลใหรัฐบาลของหลายประเทศไมอนุญาตใหประชาชนของตนเดินทางเขามาในประเทศไทยเนื่องจากขาดความ
มั่นใจดานความปลอดภัยทําใหลูกคาที่เขาพักในโรงแรมตาง ๆ มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว โรงแรม
หลายแหงจําเปนตองปลดพนักงานและปดใหบริการชั่วคราวเพื่อมิใหสงผลกระทบตอ ความมั่นคงทางการเงินของ
กิจการ ผูบริหารธุรกิจรวมถึงรัฐบาลตองรีบดําเนินแกไขสถานการณค วามปนปวนที่เกิดขึ้นโดยเร็ว มิฉะนั้ น จะ
กอใหเ กิดผลกระทบต อธุรกิจไมซทั้งระบบและทําใหการแกไขสถานการณทําไดยากขึ้น ดังเชนกรณีข องธุรกิ จ
โรงแรมภายหลังปญหาทางการเมืองคลี่คลายลง ธุรกิจโรงแรมสวนใหญมักจะใชกลยุทธก ารลดราคาลงอยางนอย
รอยละ 60-70 ซึ่งการลดคาบริการหองพักสามารถทําไดงายและเห็นผลการดําเนินอยางรวดเร็ว แตผลเสียที่ตามมา
คือ เกิดสงครามราคา (Price War) ทําใหเกิดผลเสียตอโครงสรางราคาของธุรกิจโรงแรมทั้งระบบ ทั้งนี้ คาบริการ
หองพักของโรงแรมในประเทศไทยสวนใหญต่ํากวาคาบริก ารหองพักในฮองกงถึงรอ ยละ 50 และในสิงคโปรถึง
รอยละ 10 อยูแลว ดังนั้น กลยุทธที่เหมาะสมจึงนาจะเปนการเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑมากกวา เชน การนําเสนอ
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รายการสงเสริมการขายสําหรับนักธุรกิจโดยรวมหองพัก พรอมกับอาหารเชา การบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
การขยายเวลาเช็กอินและเช็กเอาต และการใชบริการที่คลับของโรงแรม เปนตน
1.2 ปฏิกิริยากับปจจัยแวดลอม หมายถึง ปจจัยแวดลอมจะมีอิทธิพลตอธุรกิจและจะสงผลกระทบซึ่งกัน
และกันตามทฤษฎีระบบดังภาพที่ 2.2 ทั้งธุรกิจและปจจัยแวดลอมตางตอ งอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชทรัพยากรภายในหนวยงาน ไดแก เงิน บุคลากร วัตถุดิบ และอุปกรณ (เครื่อ งจักร อุปกรณสํานัก งาน ฯลฯ)
โดยทรัพยากรภายในเหลานี้จะเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิต ดังนั้น ผูบริหารมีหนาที่ในการวิเคราะห
ปฏิกิริยาของธุรกิจกับปจจัยแวดลอ ม ซึ่งสามารถพิจารณาได 2 ประการ คือ 1) การจัดหาทรัพยากรที่สําคัญและ
จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ และ 2) การพึ่งพาปจจัยแวดลอม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมสวนมาก
จะเปนปญหาที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร ผูบริหารจําเปนตองควบคุมการใชทรัพยากรใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ไมใหมีการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินไป เนื่องจากการใชทรัพยากรตาง ๆ กอใหเกิดคาใชจายซึ่งเปนต นทุนใน
การดําเนินงานของธุรกิจ
ปจจัยแวดลอมระดับมหภาค
ปจจัยแวดลอมระดับจุลภาค
ปจจัยนําเขา
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ผลสะทอนกลับ
(Feed back)

ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมและการบริหารองคการธุรกิจ
ที่มา : ดัดแปลงจาก เฉลิมพงศ มีสมนัย. 2548, หนา 50

2. การแบงประเภทและการจัดกลุมของปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
การแบงประเภทและการจัดกลุมของปจจัยแวดลอมมีเปาประสงคที่สําคัญ ประการหนึ่ง คือ เพื่อ ใหเกิ ด
ความเขาใจตรงกันเมื่อกลาวอางถึงปจจัยแวดลอ มประเภทหรือ ชนิดนั้น ๆ รวมไปถึงเกิดความสะดวกในการเลือก
สวนประกอบของปจจัยแวดลอมที่มีความสัมพัน ธกับความสําเร็จของเปาหมายหรือ วัตถุประสงคข ององคการใน
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ขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยแวดลอม ในการแบงประเภทของปจจัยแวดลอมนั้นมีความหลากหลายและไมไดขอยุติ
วา มีประเภทใดและชนิดใดบาง ดังนั้น เมื่อกลาวถึงปจจัยแวดลอม จึงควรพิจารณากอนวา สิ่งนั้นเปนปจจัยแวดลอม
ขององคการหรือไม ดังที่ ซี เวสต เชิรช แมน (Churchman, 1968) ไดพิจารณาปจจัยแวดลอมโดยใชเกณฑที่สําคัญ
2 ประการ คือ 1) ความสัมพันธ เปนการพิจารณาวา สวนประกอบของปจจัยแวดลอม (Elements) มีความสัมพันธ
กับความสําเร็จของเปา หมายหรือ วัตถุประสงคข ององคการหรือไม ถาสิ่ งนั้นไมมีค วามสัมพันธก็จะถือวาไมใช
สิ่งแวดลอมขององคการ และ 2) การควบคุม เปนการพิจารณาวา องคการมีความสามารถควบคุมสวนประกอบของ
ปจจัยแวดลอมนั้นๆ หรือไม แสดงไดดังภาพที่ 2.3

ความสามารถ
ควบคุมได
ขององคการ
ในการ
ควบคุมปจจัย
ควบคุมไมได
แวดลอม

ลักษณะความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับองคการ
มีความสัมพันธกับความสําเร็จหรือ ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
วัตถุประสงคขององคการ
หรือวัตถุประสงคขององคการ
ปจจัยแวดลอมภายใน
ปจจัยแวดลอมภายในระบบของ
ไมอยูในระบบและไมอยูใน
องคการ
ปจจัยแวดลอม
ปจจัยแวดลอมภายนอก
** ปจจัยแวดลอมเฉพาะองคการ **
** ปจจัยแวดลอมทั่วไป **

ภําภาพที่ 2.3 แสดงสวนประกอบของปจจัยแวดลอมโดยพิจารณาจากความสัมพันธและการควบคุม
ระหวางปจจัยแวดลอมกับองคการ
ที่มา : ดัดแปลงจาก เฉลิมพงศ มีสมนัย. 2548, หนา 55

2.1 การแบงประเภทของปจจัยแวดลอม
การแบงประเภทของปจจัยแวดลอ มที่ มีอิทธิ พลตอ องคก ารและการดํ าเนิน งานอาจพิจารณาโดยใช
หลักเกณฑหรือแนวทางในการแบงประเภทไดหลายวิธี ดังนี้
2.1.1 การแบงประเภทโดยใชค วามสามารถขององคการในการควบคุม เปนการแบงประเภทโดย
พิจารณาที่ค วามสามารถขององค ก ารในการควบคุ มส วนประกอบของป จจั ยแวดลอ ม สามารถแบ งออกเปน 2
ประเภท ดังนี้
1) ปจจัยที่แวดลอมที่ควบคุมไมได หมายถึง ปจจัยแวดลอมที่อยูนอกเหนือความสามารถของ
องคการในการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงตามความตองการขององคการ เชน เศรษฐกิจ สภาพสังคม การเมือง เปน
ตน
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2) ปจจัยแวดลอ มที่ควบคุมได หมายถึง ปจจัยแวดลอมองคการสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณหรือเงื่อนไขทางธุรกิจได เชน วัตถุประสงคทางธุรกิจ การใชทรัพยากร ระบบ
การบริหารจัดการ เปนตน
2.1.2 การแบ งประเภทโดยใช แ หล งที่ม าของป จจัยแวดลอ มกับธุรกิ จ เปน การแบ งประเภทโดย
พิจารณาถึงตนตอของปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นและผลกระทบตอองคการและการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออม
ซึ่งมีระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) ปจจัยแวดลอ มภายนอก หมายถึง ปจจัยแวดลอมที่อ ยูภ ายนอกองคก ารแตมีอิทธิพลต อ
องคการและการดําเนินงานของธุรกิจ เปนปจจัยที่เกิดจากลักษณะรวมของสังคม ธุรกิจทุกประเภทจะตองเผชิญและ
ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมประเภทนี้เสมอขึ้นอยูกับขอบเขตของธุรกิจ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
- ปจจัยแวดลอมทั่วไป เปนปจจัยที่อยูภายนอกองคการและมีผ ลกระทบตอองคการและ
การดําเนินงานในทางออม เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเมือ งสภาพสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
โครงสรางกฎหมาย เปนตน
- ปจจัยแวดลอมเฉพาะองคการ เปนปจจัยที่อยูภายนอกองคการและมีผลกระทบตอความ
อยูรอดขององคการและความสําเร็จของการดําเนินงานอยางมาก องคการจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ เชน ลูกคา
ผูจัดสงปจจัยการผลิต (Suppliers) คูแขง กลุมผลประโยชนตางๆ เปนตน
2) ปจจัยแวดลอมภายใน หมายถึง ปจจัยแวดลอมที่อยูภายในองคการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ
ระบบการดําเนินงานและระบบการบริหารของทรัพยากรขององคการ ปจจัยแวดลอมประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะที่
จําเปนในการดําเนินการสําหรับองคกรหนึ่งๆ แตอาจจะเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนสําหรับองคกรอื่นๆ เลยก็ได เชน
วัตถุดิบ อุปกรณ กฎ ระเบียบ แนวทางการจัดการ เปนตน
ปจจัยแวดลอม
ทั่วไป
ปจจัยแวดลอม
เฉพาะองคการ

เทคโนโลยี

สังคมและ
วัฒนธรรม

คูแขงขัน

ลูกคา
ปจจัยแวดลอม
ภายใน
เจาของและ
วัฒนธรรม
ผูถือหุน
กฎระเบียบ องคการ
คูแขงขัน
กฎหมาย
ลูกจาง
คณะกรรมการ
การเมืองการ
ปกครอง
หนาที่ทางธุรกิจ
แรงงาน
ผูจัดสง
ปจจัยการผลิต
สิ่งแวดลอม

ปจจัยแวดลอมภายนอก

เศรษฐกิจ

ปจจัยแวดลอมภายใน
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ภาพที่ 2.4 แสดงปจจัยแวดลอมภายนอกและปจจัยแวดลอมภายใน
ที่มา : ดัดแปลงจาก ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. 2552. หนา 37

2.1.3 การแบงประเภทโดยใชขอบเขตของผลกระทบ เปนการแบงประเภทโดยพิจารณาขนาดหรือ
ระดับผลกระทบของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคการและการดําเนินงานธุรกิจ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) ปจจัยแวดลอมระดับมหภาค หมายถึง ปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลหรือกอใหเกิดผลกระทบ
ตอองคการและการดําเนินงานในระดับกวางหรือ ทั้งระบบ ในที่นี้ อาจครอบคลุมถึงปจจัยแวดลอ มภายนอกและ
ปจจัยแวดลอมทั่วไปในขอ 2.1.2 นอกจากนี้ ปจจัยแวดลอ มแตล ะปจจั ยตางก็มีผ ลตอ ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ได เชน
ประเทศใดที่มีสภาพการเมืองที่ไมมั่นคง หรือมีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นภายในประเทศ ก็จะทําใหสภาพสังคม
มีความไมปลอดภัย ทําใหนักทองเที่ยวไมกลาเดินทางเขาเขามาทองเที่ยวหรือประชุมทางธุรกิจ สงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจลงทุนขยายธุรกิจซึ่งจะมีผลกระทบตอเนื่องถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ จึงอาจจะกลาวไดวา ปจจัย
แวดลอมระดับมหภาคเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมอื่นๆ ดวย
2) ป จจั ย แวดล อ มในระดั บจุ ล ภาค หมายถึ ง ป จจั ยแวดล อ มที่ มีอิ ทธิ พ ลหรือ ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอองคการและการดําเนินงานในวงแคบเฉพาะธุรกิจนั้น ไดแก ระดับอุตสาหกรรม ระดับธุรกิจ ในที่นี้
อาจครอบคลุมถึงปจจัยแวดลอมภายนอกและปจจัยแวดลอมเฉพาะองคก ร และปจจัยแวดลอ มภายในในขอ 2.1.2
เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ นักวิชาการดานการบริหารองคการยังไดแบงประเภทของปจจัยแวดลอมโดยใช แนวคิดที่
หลากหลายทั้งในแงของการขยายขอบเขตและความละเอียดลึกซึ้งในการแบงประเภทซึ่งจะไมกลาวถึงรายละเอียด
ไว ในเรื่ อ งนี้ แต ผู เ ขี ย นได พิ จารณาถึ ง หลั ก การที่ สํ า คั ญ ในการแบ ง ประเภทของป จจั ย แวดล อ มแล ว พบว า
ความสามารถขององคการหรือธุรกิจในการควบคุมปจจัยแวดลอมตางๆ เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความอยูรอดของ
องคการอยางยั่งยืนมากที่สุด เพราะหากองคก ารไดรับผลกระทบจากปจจัยแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมไดดวย
ระดับความรุนแรงที่คอนขางสูงหรือผันผวนตลอดเวลายอมสะทอนถึงความเสี่ยงขององคการ แตหากองคการไดมี
การประเมิน สถานการณ และกํ าหนดแนวทางการปรับตัวหรือ เตรี ยมความพร อมไวลวงหนา แลว องคก ารก็จะ
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและดํารงอยูตอไปได นอกจากนี้ ในปจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจยังไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง นอกเหนือจากปจจัยแวดลอมที่สามารถควบคุมไดหรือ
ปจจัยแวดลอมภายใน องคการธุรกิจยังจําเปนตอ งไดรับการสงเสริมสนับสนุนหรือการเกื้อ กูลระหวางกันภายใน
อุตสาหกรรมและกลุมธุรกิจดวยซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้มีรากฐานมาจากการประยุกตหลักวิชาการดานเศรษฐศาสตร
มหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาคนั่นเอง ดังนั้น ผูเขียนจึงไดผนวกแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมปจจัย
แวดลอมขององคการและแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรเขาดวยกันเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจไมซอยางครอบคลุม ผูบริหารหรือฝายจัดการของหนวยงานทุกระดับที่เกี่ยวของกับการวางแผน
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตั้งแตระดับนโยบายของหนวยงานภาครัฐจนถึงระดับแผนธุรกิจของ
องคการธุรกิจทั่วไป ดังที่แสดงไวในภาพที่ 2.5
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ระดับ
มหภาค
ขอบเขต
ของ
ผลกระทบ
ระดับ
จุลภาค

ความสามารถขององคการในการควบคุม
ปจจัยแวดลอม
ปจจัยแวดลอมที่ควบคุมไมได
ปจจัยแวดลอมที่ควบคุมได
สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง - กฎหมาย
** ปจจัยมหภาคเปนปจจัยที่อยู
เศรษฐกิจ
นอกเหนืออํานาจการควบคุมของ
สิ่งแวดลอม
องคการ **
เทคโนโลยี
ลูกคา
โครงสรางการบริการกิจการ
คูแขง
กระบวนทัศนในการบริหารกิจการ
หุนสวน
การตลาด การวิจัยและพัฒนา
ผูจัดสงวัตถุดิบ
การผลิตและการดําเนินการ
กฎระเบียบ
การเงิน ทรัพยากรมนุษย
แรงงาน
ระบบสารสนเทศ

ภาพที่ 2.5 แสดงการจําแนกปจจัยแวดลอมโดยพิจารณาจากขอบเขตของผลกระทบ
และความสามารถในการการควบคุมปจจัยแวดลอมขององคการ
2.2 การจัดกลุมของปจจัยแวดลอม
การจัดกลุมของปจจัยแวดลอ มทําใหผู บริหารสามารถพิจารณาองคประกอบยอ ย ๆ ได ละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคประกอบของปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม ในที่นี้ ผูเ ขียนไดจัด
กลุมของปจจัยแวดลอมโดยแบงออกเปนปจจัยแวดลอมในระดับมหภาค (รายละเอียดจะกลาวถึงในตอนที่ 2.2) และ
ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาค (รายละเอียดจะกลาวถึงในตอนที่ 2.3) ซึ่งมีองคประกอบในแตละกลุม ดังนี้
2.2.1 ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาค เปนปจจั ยแวดลอ มที่อยูน อกเหนื ออํานาจการควบคุมของ
องคการหรือปจจัยแวดลอมที่ควบคุมไมไดนั่นเอง ไดแก
1) ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย
- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- แบบแผนและมาตรฐานการดํารงชีวิต
- คานิยมของผูคนในสังคม
- กระแสวัฒนธรรมสากล
- กระแสวัฒนธรรมเสมือนจริง
2) ปจจัยทางดานการเมือง ประกอบดวย
- สถานการณทางการเมืองในประเทศและระหวางประเทศ
- เสถียรภาพทางการเมืองและรัฐบาล
- นโยบายของรัฐบาล
3) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
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- สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศ
- นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ระบบภาษีอากร
- การรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
4) ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
- ความแตกตางทางดานภูมิศาสตร
- สิ่งแวดลอมในฐานะทรัพยากรทางการทองเที่ยว
- กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมในฐานะเครื่องมือในการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม
ขององคการ
- แนวโนมของสิ่งแวดลอม
5) ปจจัยทางดานกฎหมาย ประกอบดวย
- กฎหมายธุรกิจทั่วไป
- กฎหมายเฉพาะธุรกิจการทองเที่ยว
- มาตรฐานคุณภาพสากล
6) ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ประกอบดวย
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ระบบเทคโนโลยีดานการสื่อสารและโทรคมนาคม
2.2.2 ปจจัยแวดลอมระดับจุลภาค เปนปจจัยแวดลอ มที่มีอิทธิพลในวงแคบตอองคการ มีทั้งปจจัย
แวดลอมที่ควบคุมไมไดและควบคุมไดไดแก
1) ปจจัยแวดลอมที่ควบคุมไมได ประกอบดวย
- ลูกคา
- คูแขงขัน
- ผูจัดสงปจจัยการผลิต
- แรงงาน
- กฎระเบียบ
- หุนสวน พันธมิตร และผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ
2) ปจจัยแวดลอมที่ควบคุมได ประกอบดวย
- โครงสรางการบริการกิจการ
- กระบวนทัศนในการบริหารกิจการ
- การตลาด
- การวิจัยและพัฒนา
- การผลิตและการดําเนินการ
- การเงิน
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- ทรัพยากรมนุษย
- ระบบสารสนเทศภายในองคการ
3) ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย
- องคประกอบที่จะนําไปสูความสําเร็จ ไดแก การมุงเนนลูกคา คุณภาพของการบริการ
ลักษณะความดั้งเดิม สิ่งแปลกใหม และการจัดการเชิงบูรณาการ
- กลไกที่จะนําไปสูความสําเร็จ ไดแก กลยุทธ กระบวนการ และบุคลากร

3. ความสําคัญของการวิเคราะหปจ จัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ การจัดประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
การวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจเปนกระบวนการพิจารณาถึงลักษณะ แหลงที่มา ตลอดจน
บทบาทของปจจัยแวดลอมเพื่อที่จะไดแสวงหาผลประโยชนจากปจจัยเหลานั้น รวมถึงศึกษาถึงขอจํากัดอันเกิดจาก
ปจจัยสิ่งแวดลอ มที่มีผ ลตอ เนื่องไปยังองคการ (ประโชค ชุมพล, 2538: 58) ดังที่ไดก ลาวไวแ ลวขางตนวา ปจจัย
แวดลอมตาง ๆ มีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคการธุรกิจไมซ ดังนั้น การวิเ คราะหปจจัยแวดลอ มจึงเปนรากฐาน
ความคิดที่สําคัญในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคการ การจะทําความเขาใจ
เกี่ยวกับปจจัยแวดลอมขององคการไดเปนอยางดีนั้น ผูบริหารหรือฝายจัดการจะตองศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
เสี ย ก อ นโดยพิจารณาการดํ าเนิน งานขององค ก ารที่ มีลั ก ษณะเป นระบบเปด (Open System) ซึ่ งองค ก ารจะมี
ปฏิสั มพั นธ กับปจจัยแวดลอ ม กล าวคือ บางสถานการณ อ งคก ารได รับอิทธิ พลจากการเปลี่ยนแปลงของป จจั ย
แวดลอม แตในบางสถานการณการเปลี่ยนแปลงขององคการก็สงอิทธิพลทําใหสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงได
เชนเดียวกัน เชน การจัดงานแสดงสินคาดานอุปกรณคอมพิวเตอรบอยครั้งตอป แมวาจะสงผลใหธุรกิจในภาพรวมมี
อัตราการเติบโตสูงขึ้น แตในขณะเดียวกันก็สงผลใหพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยผูบริโภคจะเกิดความนิยมในการเลือ กซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรจากงานแสดงสิน คามากกวาการเลือกซื้อตาม
รานคาปลีกทั่วไปเนื่องจากมีราคาถูก มีความหลากหลาย และมีกิจกรรมสงเสริมการขายมากกวาการซื้อในชวงเวลา
ปกติ เปนตน
ในการพิจารณาการดําเนินงานขององคการในระบบเปดนั้น จะพบวา องคการในระบบเปดมีองคประกอบ
หลักที่สําคัญ ไดแ ก ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ของระบบ และมีขอมูล
ปอนกลับ (Feedbacks) ซึ่งเกิดจากการประเมินผลของผลผลิต โดยทั้ง 4 องคประกอบจะอยูภ ายใตองคประกอบ
สุดทาย คือ สิ่งแวดลอม (Environments) หรือ ปจจัยแวดลอม (Environmental Factors) ดังภาพที่ 2.2
เมื่อเกิดความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบเปดซึ่งองคการและปจจัยแวดลอมตางมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
แลว ก็จะต องทํ าความเข าใจแนวทางการปรับตัวขององค ก าร โดยทั่วไป องคก ารมัก จะปรับตัวใหเ ขา กับป จจั ย
แวดลอมเพื่อที่จะทําใหองคการสามารถดํารงอยูไดโดยมีแนวทางในการปรับตัว 4 แนวทางหลัก ดังนี้
แนวทางที่ 1 การปรับตัวตามสิ่งแวดลอม (Adaptation to Environment) เปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถ
ปรับแนวทางการดําเนินงานขององคการธุรกิจใหเขากับปจจัยแวดลอม โดยการจัดกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนสภาพ
ภายในองคการใหสอดคลองกับปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน กระแสนิยมการเลือกซื้อสินคาจากงานแสดง
สินคาทําใหเจาของสื่อประเภทสิ่งพิมพหันมาจัดตั้งหนวยธุรกิจดานการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา เปนตน
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แนวทางที่ 2 การใชอิทธิพลตอ ปจจัยแวดลอม (Influence on the Environment) เปนวิธีการที่ผูบริหาร
ปรับองคก ารธุ รกิจให เ ขา กั บปจจัยแวดลอ มดวยการใช อิทธิ พลของป จจั ย แวดล อ มเองซึ่ งผูบริหารอาจจะสร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับปจจัยแวดลอมภายนอกดวยการชักจูงหรือการชี้นํา เชน กิจกรรมทางการกฎหมายและการเมือง2
การรวมคา การสื่อสารการตลาด เปนตน หากองคการไมสามารถชักจูงหรือชี้นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
แวดลอมตางๆ ได องคการก็จะใชแนวทางการโตตอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน การปรับโครงสรางองคการ
การปรับรื้อระบบการดําเนินงาน เปนตน
แนวทางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดําเนินงาน (Domain Shifts) เปนวิธีการที่ผูบริหารเปลี่ยน
กรอบในการดําเนินงาน เชน ความรวมมือ ทางเศรษฐกิจของภูมิภ าคอาเซียน (ASEAN Economic Corporations:
AEC) ในป พ.ศ. 2558 ทํ าให บริ ษัทรับจั ดการประชุ ม นิ ทรรศการ และการท องเที่ ย วเพื่อ เปน รางวัล หลายแห ง
วางแผนขยายขอบเขตธุรกิจ จากเดิมที่เนนการใหบริการภายในประเทศไทยเปนการใหบริการครอบคลุมทั้งภูมิภาค
อาเซียน เปนตน
แนวทางที่ 4 การหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง (Avoid Changes) เปนวิธีการที่ผูบริหารไมประสงคจะให
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการหรือมีความประสงคที่จะไมเขาไปมี
สวนเกี่ ยวขอ งกับการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิ ดขึ้นซึ่ง ผูบริหารอาจจะเลื อกไมย อมรับรู ไมส นใจต อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น หรืออาจใชวิธีการ “ซื้อเวลา” ดวยการรอคอยจนกวาการเปลี่ยนแปลงจะกลับคืนสูสภาวะปกติ หรืออาจะใช
วิธีการปดบัง อําพรางองคการจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การที่ผูบริหารหรือฝายบริหารจะเลือกแนวทางการปรับตัวขององคก ารธุรกิจดวยวิธีก ารใดนั้น ขึ้นอยูกับ
ระดับอิ ทธิ พลของปจจั ยแวดล อม ศัก ยภาพขององค ก ารธุรกิ จ และโอกาสในขณะนั้น ผูบริ หารอาจจะใช ทั้ง 4
แนวทางรวมกันเพื่อใหการดําเนินงานองคการธุรกิจมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อผูบริหารทราบแนวทางการปรับตัว
ขององคการธุรกิจแลว ก็นําไปสูการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร ตลอดจนแผนกลยุทธตางๆ ซึ่งแบงออกเปน
หลายระดั บขึ้ นอยู กับบทบาทหน าที่ ข องหน วยงาน ระดับของการบริหารองคก ารและปจจัยแวดลอ มสง ผลให
ลักษณะการวางแผนและพัฒนามี ค วามแตกตางกั นซึ่ง เกิดจากการนํา ผลการวิเ คราะหปจจัยแวดลอ มในระดั บที่
แตกตางกันไปใชประโยชนนั่นเอง ดังภาพที่ 2.6

2

กิจกรรมทางกฎหมายและการเมือง หมายถึง องคการธุรกิจสามารถรวมตัวเพื่อสนับสนุนหรือไมสนับสนุนกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ เชน การรวมตัวกันอยูในรูปของสมาคมการคาเพื่อสงตัวแทนเขาไปเจรจากับ เจาหนาที่ของรัฐบาลเพื่อออกกฎหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบตอองคการธุรกิจ
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ระดับการบริหาร

ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับตน

เกี่ยวพันกับปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก
พื่อการกําหนดนโยบายและทิศทางของธุรกิจ
เกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
เพื่อการประสานงานและการควบคุมการปฏิบัติงาน
เกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมภายในเพื่อปฏิบัติงาน
ตามหนาที่

ภาพที่ 2.6 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการบริหารขององคการและปจจัยแวดลอม
ในกรณีที่เปนการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจเพื่อการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจไมซ
ของหนวยงานระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือระดับภูมิภาค วัตถุประสงคและขอบขายของการศึกษาวิเคราะห
จะใชเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน การบริหาร การพัฒนาในภาพรวมทั้งระบบ เชน
การจัดทําสมุดปกขาว (White Paper) ซึ่งสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) ได
รวมมือ กับหนวยงานที่เ กี่ยวข องทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชนจัดทํ าขึ้นเพื่อผลั กดัน และพัฒ นาธุรกิจการจัดประชุ ม
สัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติใหเปนวาระแหงชาติแ ละสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจไมซในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ผูประกอบธุรกิจ นักวิจัย นัก วิช าการ นัก ศึกษาที่
สนใจอาจจะดําเนินการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคและขอบขายของการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงหรือมีขอบเขตที่แคบลง
มาเปนการศึกษาในระดับจุลภาคเพื่อสรุปผลเกี่ยวกับปรากฏการณ สถานการณ หรือคาดการณแนวโนมเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งและสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนธุรกิจ (Business Plan) เฉพาะดานหรือเฉพาะราย เชน บริษัท
CSN & Associates จํากัด ซึ่ งทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความต องการ ปญหาและอุปสรรคในการจั ด
ประชุมนานาชาติเสนอตอสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) นั้น บริษัทรับจัดการ
ประชุมมืออาชีพ (PCO) ตลอดจนหนวยงานเจาภาพการประชุม (Host) ก็สามารถนําผลการวิจัยไปประยุก ตในการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการและการใหบริการในอนาคตได
โดยสรุป การวิเคราะหปจจัยที่แวดลอมในการการดําเนินธุรกิจไมซจึงมีความสําคัญดังนี้
3.1 ชวยใหองคการมีโอกาสไดเตรียมการลวงหนาในดานการตอบสนองตอปจจัยแวดลอมตาง ๆ เมื่อ เกิด
ปญหาเฉพาะหนาจะทําใหสามารถแกไขไดทันทวงที
3.2 ชวยใหสามารถคาดการณการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดใกลเคียงกับความเปนจริ ง
มากที่สุด ทําใหองคการสามารถเตรียมความพรอ มหรือ แนวทางไวลวงหนาสําหรับเหตุก ารณที่เกิดขึ้นโดยไมได
คาดหมาย ทําใหไมตองตัดสินใจอยางรีบดวนภายใตขอจํากัดทางดานเวลาซึ่งอาจจะกอใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย
3.3 ชวยใหองคการหาหนทางปองกันหรือใชก ลยุทธเพื่อ เปลี่ยนภัยคุกคามซึ่งเปนขอ จํากัดมาเปนโอกาส
หรือขอไดเปรียบขององคการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสนั่นเอง
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3.4 ชวยใหองคการเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินงานตาม
หนาทีข่ ององคการ เชน การตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน ทรัพยากรมนุษย เปนตน
กิจกรรม 2.1.1
จงอธิบ ายความหมายของป จจั ยแวดลอ มในการดํ า เนิ น ธุร กิ จการจั ดประชุ ม นิ ทรรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.1.1
ปจจั ย แวดล อ มในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จการจัด ประชุ ม นิ ทรรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล
หมายถึง ปจจัยแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ การดําเนินงานของธุรกิจ การจัดประชุม นิทรรศการ
และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางบวกหรือในทางลบก็ได

เรื่องที่ 2.1.2
กรอบแนวคิดและแบบจําลองสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมใน
การดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิเคราะหปจจัยแวดลอ ม3 คือ การเลือกสวนประกอบของ
ปจจัยแวดลอม ซึ่งเปนการกําหนดวาสวนประกอบของปจจัยแวดลอ มชนิดใดบางที่มีอิทธิพลตอองคการและการ
ดําเนินงาน โดยการเลือกสวนประกอบของปจจัยแวดลอมนั้น จะตองเปนปจจัยแวดลอมที่มีปฏิสัมพันธกับเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแลวยอมจะสงผลใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวย
นักวิชาการทางดานจัดการจึงไดคิดคนและพัฒนากรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนิน ธุรกิจ
ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับธุรกิจไมซไดเชนเดียวกัน กรอบแนวคิดตาง ๆ มีหลายลักษณะซึ่งลวนแตมีความ
คลายคลึงกันขึ้นอยูกับสวนประกอบของแตล ะปจจัยหรือรายละเอี ยดปลีกยอย นอกจากนี้ ในปจจุบัน องคการทั่ว
โลกต า งให ค วามสํ า คั ญ กั บการเสริ มสรา งขี ด ความสามารถในการแข งขั น ดั ง จะเห็น ได จากแบบจํ า ลองของ
ศาสตราจารย ไมเคิล อี. พอรตเตอร (Michael E. Porter) นัก วิช าการทางดานการบริ หารธุร กิจที่ มีชื่ อ เสี ยงของ
มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับการกลาวถึงและนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหปจจัยแวดลอม
3

กระบวนการวิเคราะหปจจัยแวดลอม ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมขอมูล 2) การเลือกสวนประกอบของขอมูล 3) การ
กําหนดคามาตรฐานของสวนประกอบของปจจัยแวดลอม 4) การวิเคราะหเ หตุการณ 5) การพยากรณคาของสวนประกอบปจจัย
แวดลอม และ 6) การเขียนรายงานสรุป
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ที่มีอิทธิพลตอศักยภาพในการแขงขันอยางกวางขวาง ไดแก แบบจําลองแรงผลักดันเชิงการแขงขัน 5 ประการ (The
Five Competitive Forces) แบบจําลองหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) และการวิเคราะหค วามไดเปรียบในการ
แขงขันดวยแบบจําลองเพชร (Diamond Model of National Advantages)

1. กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมระดับมหภาค
กรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยแวดลอมระดับมหภาคหรือปจจัยแวดลอมทั่วไป เรียกกันโดยทั่วไปวา
“SPELT” 4 ซึ่งอาจมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก ไดแก PEST Analysis, PESTEL, SPEELT แตไมวาจะเรียกดวยชื่อ ใดก็ตาม
ลวนแตหมายถึง กรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั่วไปซึ่งเปนสภาพแวดลอมหรือสภาพการณที่เกิดขึ้น
ภายนอกหนวยงานและมัก จะเปลี่ยนแปลงอยูเ สมอ หนวยงานไมสามารถควบคุมปจจัยแวดลอมเหลานี้ได แมวา
บางครั้ งหนวยงานสามารถคาดการณไดวา สภาพแวดลอ มจะเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางใด แต ก็ยังไมส ามารถ
ควบคุมหรือกําหนดปจจัยแวดลอมเหลานั้นไดอยูดี กรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั่วไป (ในที่นี้จะใช
SPEELT เปนหลักในการอธิบาย) ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
1.1 ปจ จัยทางด านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors: S) หมายถึง สภาพสังคม อัน ไดแ ก
ทัศนคติ วิถีชีวิต คานิยม รูปแบบการดําเนินชีวิต ตลอดจนรูปแบบทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอผูคนในประเทศนั้น ๆ
วาจะซื้อผลิตภัณฑในการรูปแบบใดและบอยครั้งเพียงใด
1.2 ปจ จัยทางดานการเมือง (Political Factors: P) หมายถึง นโยบาย กฎเกณฑ สถานการณ ทางดาน
การเมือง ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือ งสงผลใหลูก ค า เกิดความรูสึก ไม
ปลอดภัย ไมมั่นใจหรือเกิดความรูสึกเสี่ยงได
1.3 ปจ จั ยทางดานเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) หมายถึง สภาวะทางเศรษฐกิจในทอ งถิ่น หรื อ
ประเทศซึ่งมีผลตออุปสงค (Demand) และอํานาจซื้อของลูกคา (Purchasing power)
1.4 ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factors: E) หมายถึง สถานการณหรือ ความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาและมีผลกระทบตอรูปแบบของสินคาและการบริการ
1.5 ปจจัยทางดานกฎหมาย (Legal Factors : L) หมายถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ เกณฑมาตรฐาน
ตลอดจนนโยบายที่มีอิทธิผลตอการดําเนินธุรกิจทั้งในแงของขอจํากัดและเอื้อตอการพัฒนาธุรกิจ
1.6 ปจ จัยทางดานเทคโนโลยี (Technological Factors: T) หมายถึง ความกา วหน าของเทคโนโลยี ที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมการบริโภค การหาขอมูล และกระบวนการผลิตสินคาและบริการ
นอกจากนี้ การวิเ คราะหปจจัย แวดลอ มในระดับมหภาคยั งได ขยายขอบเขตออกไปถึงระดับนานาชาติ
เนื่องจากในปจจุบันโลกของเราไดกาวเขาสูสภาวการณที่เรียกวา โลกาภิวัตน (Globalization) หรือ โลกไรพรมแดน
(Borderless World) กลาวคือ ทั่วโลกเกิดการเชื่อ มโยงทางการคา เศรษฐกิ จ การเงิน การขนสง และการบริการ
สงผลใหขอบเขตของอุตสาหกรรมตาง ๆ มิไดจํากัดอยูแตเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทําใหพรมแดนระหวางประเทศ
4

ในปจจุบัน แนวคิดในการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั่วไป ที่เรียกวา “SPELT” ไดมีการเพิ่มปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม (Environment
: E) เนื่ องจากความเปลี่ย นแปลงของสิ่ งแวดล อมเริ่มที่มีผ ลต อการดํ าเนิน ธุ รกิ จมากยิ่ งขึ้ น จึ งสามารถเรีย กไดอีกอย า งหนึ่ง วา
“SPEELT”
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มีความสําคัญลดลง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดแหลงผลิตสินคาที่มีตนทุนต่ําลง มีทางเลือกที่หลากหลาย มีตลาดใหมๆ
เกิดขึ้นตอลดเวลา และผลักดันใหอุตสาหกรรมตางๆ เกิดการแขงขันที่รุนแรงและซับซอนมากยิ่งขึ้น สงผลใหลูกคา
มีความตองการและคาดหวังในสินคาและบริการมีมาตรฐานสากลซึ่งแตกตางจากความตองการในระดับทั่วไป

2. แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการแขงขัน
แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการแขงขันทําใหทราบถึงความเปนไปของการแขงขัน
ในอุตสาหกรรม ศาสตราจารยไมเคิล อี . พอรตเตอร (Michael E. Porter) จึงไดพัฒนาแบบจําลองการวิเคราะห
แรงผลักดันเชิงการแขงขัน 5 ประการ (The Five Competitive Forces) ซึ่งปรากฏอยูในผลงานทางวิชาการเรื่อ ง
“Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitions” ในป พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) โดย
แบบจําลองนี้เกิดจากการระบุแรงผลักดันที่เปนตัวกําหนดศักยภาพการทํากําไรของอุตสาหกรรม หากแรงผลัก ดัน
ทั้งหมดออนแรงลงมากเพียงใด โอกาสในการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจก็จะมากไปดวย ดังนั้น องคก ารจึงตองหา
ตําแหนงหรือจุดยืนทีส่ ามารถปองกันตนเองจากแรงผลักดันทั้ง 5 ประการนี้ไดอยางเหมาะสมหรือใชแรงผลักดันมา
ใหเกิดประโยชนกับองคการมากที่สุด แบบจําลองนี้เหมาะสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมระดับจุล ภาค หรือ
ปจจัยแวดลอมเฉพาะองคการ (Specific Environment) ซึ่งประกอบปจจัยตางๆ 5 ประการ ดังนี้
2.1 การคุกคามของผูประกอบการรายใหม (Threat of New Entrants to the Market) เปนการวิเคราะห
โอกาสและอุปสรรค หรือความยากงายในการเขาสูอุตสาหกรรมของผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพ การเขาสู
อุตสาหกรรมของผูประกอบการรายใหมสงผลตอสวนแบงตลาด (Market Share) และทําใหบรรยากาศการแขงขัน
รุนแรงมากยิ่งขึ้น
2.2 อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) เปนการวิเคราะหอํานาจการตอรองของ
ลูกคาหรือผูรับบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากผูใหบริการมีจํานวนมากก็จะทําใหอํานาจการตอ รองของลูก คาหรือ
ผูรับบริการเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น
2.3 อํานาจการตอรองของผูจัดสงปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เปนการวิเคราะห
อํานาจการตอรองของผูจัดสงปจจัยการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากผูจัดสงปจจัยการผลิตมีจํานวนนอยก็จะทําใหมี
อํานาจการตอรองเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น
2.4 การคุกคามของผลิตภัณฑที่ใชทดแทนกันได (Threat of Substitute Products) เปนการวิเคราะหสินคา
และบริการที่สามารถทดแทนกัน ไดทั้งในแงของประโยชนใชสอย รูปแบบ และราคาซึ่งมีความหลากหลายมาก
ยิ่ง ขึ้น เนื่อ งจากความก าวหน าทางดา นเทคโนโลยีก ารผลิต ตลอดจนการวิ จัยและพั ฒนาผลิ ตภัณฑใหม ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของมนุษย
2.5 การแขงขันของธุรกิจที่มีอยูในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry Among Competing Firms) เปนการ
วิเคราะหสภาพหรือบรรยากาศการแขงขันของธุรกิจที่มีอยูเดิมวามีความรุนแรงมากนอยเพียงใด
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ผูประกอบการที่เขา
มาใหม

ผูจัดสงปจจัย
การผลิต
ผูมีสวนได
สวนเสียอื่น ๆ

อํานาจของสมาคม
การคา รัฐบาล
หนวยงานเฉพาะกิจ
ฯลฯ

อํานาจการตอรอง
ของปจจัยการผลิต

ภัยคุกคามจาก
ผูประกอบการที่เขามาใหม

คูแขงภายใน
อุตสาหกรรม
การแขงขันระหวาง
ธุรกิจที่มีอยูเดิม

อํานาจการตอรอง
ของลูกคา

ผูซื้อ

ภัยคุกคามจาก
สินคาและบริการ
ที่ทดแทนกันได

ผลิตภัณฑที่ใช
ทดแทนกันได
ภาพที่ 2.7 แสดงแบบจําลองแรงผลักดัน 5 ประการสําหรับใชในการวิเคราะหสภาวะการแขงขันของธุรกิจ
ที่มา : ดัดแปลงจาก ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. 2552, หนา 79

นอกจากนี้ ในปจจุบัน ยังมีปจจัยทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอองคการเชนเดียวกับแรงผลักดันทั้ง
5 ประการ คือ อํานาจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Power of Stakeholders) ซึ่งกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้จัดเปน
ปจจัยแวดลอ มเฉพาะองค กรเชนเดียวกัน ไดแ ก สหภาพแรงงาน ชุมชน เครือ ขายผูบริ โภค สมาคมการคา กลุ ม
ผลประโยชนตาง ๆ หนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานคุณภาพตาง ๆ จะมีอิทธิพล
ตอการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

3. แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน
แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantages) โดยเฉพาะการ
แขงขันภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนซึ่งทําใหขอบเขตของธุรกิจไมไดจํากัดอยูแตภ ายในประเทศของตน
เทานั้น ศาสตราจารยไมเคิล อี. พอรตเตอร (Michael E. Porter) จึงไดพัฒนาแบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบ
ของชาติ (Diamond Model of National Advantage) ซึ่ง ปรากฏในผลงานทางวิ ชาการเรื่อ ง “The Competitive
Advantage of Nations” ในป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยแบบจําลองนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่วา คุณภาพของปจจัย
แวดลอมของเศรษฐกิจระดับจุลภาคมีอิทธิพลตอขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศ (Nations) และ
ในระดั บ องค ก าร (Firms) และยั ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ผลิ ต ภาพ (Productivity) ของแต ล ะประเทศซึ่ ง ขึ้น อยู กั บ
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ความสามารถในการสรางนวัตกรรม (Innovate) และการปรับปรุงตัวใหดีขึ้น (Upgrade) กรอบแนวคิดนี้จึงเหมาะ
สํา หรั บการวิ เคราะหปจจัยแวดล อ มระดั บจุล ภาค หรือ ป จจัย แวดลอ มเฉพาะองค ก าร (Specific Environment)
เช น เดี ยวกั บแบบจํ า ลองแรงผลั ก ดั น 5 ประการในข า งต น โดยแบบจํ า ลองเพชรแหง ความได เปรี ย บของชาติ
ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ ดังนี้ (สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ: 2553)
3.1 ปจจัยในการผลิตและการดําเนินการ (Factor Endowment) ไดแก แรงงานที่มีทักษะการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคในการเขาถึ งสถานที่จัดงาน การเขาถึงแหลงเงินทุ น ทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเที่ ยว ความ
ปลอดภัยในการเขามาจัดงาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานสถานที่ที่รองรับการจัดงาน ตําแหนงทางภู มิศ าสตรใน
ภูมิภาค
3.2 เงื่อ นไขด า นอุ ป สงค (Demand conditions) ได แ ก ลั ก ษณะการจั ด งาน (หั วข อ ประเภท ความถี่
คาใชจาย) ทัศนคติและรสนิยมของลูกคา ระดับความพิถีพิถันของการเรียกรองและความตองการของลูกคาที่มีตอ
สินคาและบริการ ลักษณะและโครงสรางการแบงสวนการตลาดสําหรับสินคาและบริก าร ความตอ งการของ
ผูบริโภคในแตละสวนการตลาดเปนที่สามารถคาดการณได
3.3 กลยุทธขององคกร โครงสราง และการแขงขัน (Firm strategy, Structure and Rivalry) ไดแก การ
แขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ บรรยากาศของการแขงขันทางธุรกิจ (ศึก ษาดวยกลุมปจจัยเชิงเปรียบเทียบ 5) กลไก
การตลาด
3.4 อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวของและสนั บสนุนกั น (Related and supporting industry) ได แก หน วยงาน
สมาคม และชมรมที่สงเสริมธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจที่เ กี่ยวของและเชื่อมโยงกันในหวงโซอุปทาน ระดับของ
ความสัมพันธและความรวมมือกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูระหวางกัน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ/
ตลาดรวมกัน
ทั้งนี้ ปจจัยทั้ง 4 ประการหลักดังที่กลาวมาในขางตนยังอยูภายใตบทบาทของภาครัฐ (Role of Government)
เชน นโยบายการสงเสริมธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อ เป นรางวัลใหเปนวาระแหงชาติ
เปน ตน และโอกาสของอุตสาหกรรม (Chance) เช น ความรวมมื อ ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและการที่
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยูใจกลางของภูมิภาคอาเซียนจะส งผลใหข นาดตลาดของธุรกิจไมซมีแนวโนมขยายตัวมาก
ยิ่ ง ขึ้ น และมีโ อกาสในการพั ฒ นาสู ก ารเป น ศู น ย ก ลางธุ ร กิ จไมซ (MICE Hub) ของภู มิภ าคอาเซี ย น เป น ต น
แบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบของชาติมีลักษณะดังภาพที่ 2.8

5

กลุมปจจัยเชิงเปรียบเทียบสําหรับธุรกิจการจัดประชุมมี 10 ปจจัยไดแก 1) ทาอากาศยานและความสามารถในการเขาถึง 2) สิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานที่จัดงานและที่พัก 3) วัฒนธรรมและสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว 4) ศุลกากรและการตรวจคนเขาเมือง
5) สาธารณูปโภคพื้นฐาน 6) โลจิสติกส 7) คุณภาพและทําเลที่ตั้งของที่พัก 8) ความเปนมืออาชีพ ของผูบริหารงานประชุม 9) ความ
คุมคาเงิน และ 10) ภาพลักษณทางธุรกิจ กลุมปจจัยเชิงเปรียบเทียบสําหรับธุรกิจการจัดนิทรรศการมี 8 ปจจัยไดแก 1) ความสามารถ
ในการเขาถึงและจํานวนเที่ยวบิ น 2) ประสบการณทางการทองเที่ยว 3) แหล งจําหนา ยสิน คา 4) ความหลากหลายของสถานที่
ทองเที่ยว 5) คุณภาพในการบริการ 6) คุณภาพของที่พัก 7) อาหารและเครื่องดื่ม และ 8) การขนสง
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โอกาสของ
อุตสาหกรรม

กลยุทธขององคกร โครงสราง
และการแขงขัน

ปจจัยการผลิตและการดําเนินการ

บทบาทของ
ภาครัฐ

เงื่อนไขดานอุปสงค

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและ
สนับสนุนกัน
ภาพที่ 2.8 แสดงแบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบของชาติ (Diamond Model of National Advantage)
ที่มา : แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา เขาถึงไดจาก http://www.oie.go.th/policy7_th.asp

จะเห็นไดวา แบบจําลองทั้ง 2 ลักษณะที่กลาวถึงในขางตนครอบคลุมปจจัยแวดลอมเฉพาะองคก ร หรือ
ปจจัยแวดลอ มในการดําเนินงาน ซึ่งจัดวาเปนปจจั ยแวดล อมในระดับจุลภาคอันประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 6
ประการ คือ ลูกคา คูแขงขัน ผูจัดสงปจจัยการผลิต แรงงาน กฎระเบียบ และหุนสวน ดังนั้น การอธิบายรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ป จจั ยแวดลอ มในระดั บจุ ล ภาคในที่นี้ จะใชแ บบจํ า ลองทั้ ง 2 ลั ก ษณะเป น หลั ก ในการอธิ บ ายตอ ไป
นอกจากนี้ ศาสตราจารยไมเคิล อี. พอรตเตอร (Michael E. Porter) ยังไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหหวง
โซแหง คุณคา (Value Chain Analysis) ซึ่งเป นการวิเคราะหโ ครงสร างงานภายในองคการเพื่อระบุจุดแข็งและ
จุดออนขององคการซึ่งจะไมกลาวถึงรายละเอียดในที่นี้ แตจะแสดงแนวทางการวิเคราะหในสวนของปจจัยแวดลอม
ภายในองคการซึ่งประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 8 ประการ ไดแก โครงสรางการบริหาร กระบวนทัศนในการบริหาร
การตลาด การวิจัยและพัฒนา การเงิน การผลิตและการดําเนินการ ทรัพยากรมนุษ ย และระบบสารสนเทศ ภายใต
โครงสราง วัฒนธรรม และทรัพยากรที่อาจจะเปนขอจํากัดหรือขอสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ
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โอกาสของอุตสาหกรรม
การเป ด เป ดเสรี ท างการค า และการ
บริ ก ารในภูมิ ภ าคอาเซี ย นในป พ.ศ.
2558 มีผลใหตลาดไมซมีขนาดใหญขึ้น
ความสํ า เร็ จ ข องศาลาไทย ในงา น
มหกรรมโลกที่ป ระเทศจีนทํ าใหไ ทยมี
ชื่อเสียงดานการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ปญหาความขัดแยงทางการเมืองทําให
ตางชาติไมมั่นใจในดานความปลอดภัย
การรณรงคเ สนอขอเป น เจ า ภาพงาน
มหกรรมโลก (Word Expo) ในป ค.ศ.
2020 ทํ าให ประเทศไทยมี ชื่อ เสีย งใน
ด า นความพร อ มในการจั ด งานขนาด
ใหญ

กลยุทธขององคการ โครงสราง และการแขงขัน
 มี กิ จกรรมทางการตลาดและการส ง เสริ ม การตลาดใน
ตางประเทศอยางแพรหลาย
 สสปน. มีบทบาทหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล โดยเนนจุด ขายเรื่อ งความหลากหลายของแหล ง
ทองเที่ยว มารยาทในการตอนรับ และความคุมคาเงิน
 สสปน. และ ททท. สนับสนุนการเสนอขอเปนเจาภาพจัด
ประชุมนานาชาติในตางประเทศอยางเปนรูปธรรม
 คูแขงขันสําคัญ คือ ประเทศสิงคโปรและฮองกงมีภาพพจน
การเป นศูนยก ลางทางธุ รกิ จมากกวา (ปจจั ย สํา คัญ ของ
Exhibition)
 ประเทศจีนขยายพื้นที่การจัดงานแสดงสินคาอยางรวดเร็ว
และมีบรรยากาศของการลงทุนตางชาติ (ปจจัย สําคัญของ
Exhibition)
 คุณภาพสถานที่จัดงาน รายการบันเทิง และแหลงช็อปปง
ของประเทศสิงคโปรดีกวา

ปจจัยการผลิตและการดําเนินการ
 มีค วามได เ ปรี ย บด า นที่ ตั้ง ของที่ ป ระเทศที่ อ ยู ใ จกลาง
อาเซียน
 สถานที่จัดประชุมและแสดงสินคายังไมเพียงพอ สิ่งอํานวย
ความสะดวกยังดอยกวาคูแขงขัน
 พื้นที่จั ดประชุม และนิท รรศการเริ่ มขยายตัว ไปสูภู มิภาค
(ปจจัยสําคัญของ Meeting, Convention, Exhibition)
 การเข า ถึ ง สถานที่ จัด งานยัง ด อ ยกว า คู แ ข ง ทั้ ง ในด า น
คุณภาพการบริการและความเชื่อมตอของการขนสง
 การเขาถึงสถานที่จัดงานมีแนวโนมดีขึ้น (มีสนามบินแหงที่
2 และรถไฟฟา)
 บุคลากรยั งไมเ พีย งพอกับ ความตอ งการและขาดทั กษะ
ทางดานภาษา การบริหารและความคิดสรางสรรค ยังไม
เปนมืออาชีพเทาคูแขง
 บุคลากรมีความโดดเดนดานการบริการและเริ่มมีหลักสูตร/
รายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจไมซมากขึ้น
 ภาพพจน ก ารเปน สถานที่ พั ก ผ อ นอยู ใ นระดั บ ดี มี ก าร
ทองเที่ ย วเด นทางด านวัฒ นธรรมและธรรมชาติ (ปจจั ย
สําคัญของ Incentive Travel)










บทบาทของภาครัฐ
รัฐใหความสํา คัญ กับธุรกิจไมซดวยการ
การจัดตั้งหนวยงานดูแลโดยเฉพาะชื่ อ
วา สสปน.
รั ฐ สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วเป น วาระ
แหงชาติ
ขาดข อ มู ลเพื่อ การตัด สิ นใจทางธุ ร กิ จ
และการกระจายขาวสารเรื่อ งบทบาท
ของ สสปน. ยังไมทั่วถึง
กฎระเบี ย บรั ฐ ได แ ก ภาษี ศุ ล กากร
ภาษี มูล ค าเพิ่ ม มี ขั้นตอนล าช า ทํ า ให
ตนทุนการทําธุรกิจสูงกวาคูแขงรวมทั้ง
ขาดการประสานงานกัน
มี ก ารพั ฒ นาระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยสําหรับธุรกิจไมซแลว

เงื่อนไขดานอุปสงค
 ประเทศไทยเปนที่ตั้งสาขาขององคการ/หนวยงานระหวาง
ประเทศและบริษัทขามชาติจํานวนมาก(ปจจัยสําคัญของ
Meeting, Exhibition)
 นักทองเที่ยวกลุมไมซมีกําลังซื้อสูง
 คนไทยมีนิสัยชางเลือกและตอรองเกงทําใหผูประกอบการ
ตองพิถีพิถันในการใหบริการมาก
 หนวยงานเอกชนคนไทยไมนิยมใชบริการบริษัทรับจัดงาน
และไมเขาใจลักษณะการทํางานธุรกิจไมซมากนัก
 หนวยงานของรั ฐมีอํ านาจการตอรองสูง และขั้ นตอนการ
ประสานงานที่ยุงยาก
 รัฐบาลสนั บสนุนอุ ตสาหกรรมต าง ๆ เปนวาระแหง ชาติ
เช น ยานยนต อาหาร ท องเที่ ย ว (ป จ จั ย สํ า คั ญ ของ
Exhibition)
 บริษั ทจากตา งชาตินิย มให รางวัลเปนการท องเที่ยวและ
ชาวตางชาตินิยมมาเที่ยวไทย
 คาดการณวาการทองเที่ยวโลกขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 4.1
และทองเที่ยวไทยขยายตัวรอยละ 14

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน
 โรงแรมมีร ะดั บ การบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพดี ใ กล เ คี ย งกั บ คู
แขงขัน
 มีการรวมตัวกันของผูประกอบการโดยสมาคม TICA และ
TEA คอนขางเขมแข็ง
 มีองคการดานการทองเที่ย วเปนจํ านวนมาก เชน ATTA
THA เปนตน
 การรวมตัวของธุรกิจยังขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
ชัดเจน
 มีผูใหบริการที่เกี่ย วของ (Supplier) เปนจํานวนมากและ
หลากหลาย แตยังมีความพรอมนอยกวาคูแขงขัน
 สถาบันการศึกษาหลายแหงเริ่มตื่ นตัวและเป ดหลักสูตร/
รายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจไมซ
 กลไกความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐบาลและหนวยงาน
เอกชนยังไมประสานงานกันมากพอ

ภาพ 2.9 แสดงตัวอยางการวิเคราะหดวยแบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบของชาติ
ที่มา : ดัดแปลงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548. หนา 13 - 18
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4. กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและและภายนอกขององคการ
กรอบแนวคิดสํา หรับการวิเคราะหส ภาวะแวดลอมภายในและภายนอกขององคการ ที่เรียกวา “SWOT
Analysis” เปนกรอบแนวคิดที่มุงคนหาจุดแข็ง (Strengths: S) จุดออ น (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O)
และภัยคุกคาม (Threats: T) เพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนและการตัดสินใจเลือกกลยุทธระดับองคการและธุรกิจ
ที่มีความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมภายในหรือปจจัยแวดลอมระดับจุลภาคจะมีอิทธิพลตอ
องคการและการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ การสรางจุดแข็งและการกอใหเกิดจุดออน สวนการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจั ยแวดล อมภายนอกทั้ งระดับมหภาคและจุล ภาค จะมี อิทธิ พลตอ องค ก ารและการดํ าเนิน งานใน 2 ลัก ษณะ
เชนเดียวกันคือ การสรางโอกาสและการสรางภัยคุกคาม โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
4.1 จุดแข็ง (Strengths: S) หมายถึง ขอ ไดเปรียบขององคการอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใน
องคก าร เชน การที่อ งคก ารเปลี่ ยนแปลงโครงสร างองค ก ารด วยการรื้ อปรับระบบ (Re-engineering) การปรั บ
โครงสรางองคการใหมีขนาดที่เหมาะสม (Right Sizing) หรือ การปรับลดขนาดขององคการ (Downsizing) ทําให
องคการมีขนาดเล็กลง มีความคลองตัวในการดําเนินงาน ฯลฯ
4.2 จุดออน (Weaknesses: W) หมายถึง ขอเสียเปรียบขององคการอันกอใหเกิดผลกระทบตอ ประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน หรือดอยสมรรถนะในการดําเนินงาน ความสามารถในการดําเนินงานต่ําลง
4.3 โอกาส (Opportunity: O) หมายถึง สถานการณภายนอกองคการที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
องคการในลักษณะที่เปนการเปดชองทาง เอื้อประโยชน สนับสนุน และสงเสริมใหก ารดําเนินงานขององคการ
ประสบผลสําเร็จ
4.4 ภัยคุก คาม (Threats: T) หมายถึง สถานการณ ภายนอกองคก ารที่เ ป นโทษตอ การดําเนิ น งานของ
องคการในลักษณะที่กอใหเกิดความยากลําบาก ปญหา อุปสรรค และขอขัดของ ตาง ๆ แกองคการ
เมื่อวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมในแตละประเด็นอยางครบถวนแลว จะตองนําประเด็นทั้งหมดมา
ผนึกเขาดวยกันเปน “แผนผังการวิเคราะหสภาวะแวดลอม” (SWOT Matrix) และนําไปสูการสรางแผนยุทธศาสตร
และแผนกลยุทธซึ่งจะบูรณาการเขากับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคการอยางลงตัวดังภาพที่ 2.10
สํารวจและประเมิน
สิ่งแวดลอมภายนอก

วิเคราะหปจจัยภายนอก
โอกาส / ภัยคุกคาม
ผนึกเปน SWOT
เพื่อคนหาปจจัยสําคัญ ที่
นําไปสูความสําเร็จ

เปาหมายและ
วัตถุประสงค

สํารวจและประเมิน
สิ่งแวดลอมภายใน

SWOT
Matrix
โอกาส
(O)
ภัยคุกคาม
(T)

จุดแข็ง (S)

จุดออน (W)

กลยุทธ
1
กลยุทธ
3

กลยุทธ
2
กลยุทธ
4

วิเคราะหปจจัยภายใน
จุดแข็ง / จุดออน

ภาพที่ 2.10 แสดงการวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด SWOT และการสรางแผนยุทธศาสตร/กลยุทธจาก SWOT Matrix
ที่มา : ดัดแปลงจาก T. L. Wheelen and J. D. Hunger. 2006. P. 22-23 อางถึงใน ภูริวัจน เดชอุม. 2553. หนา 11
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กรอบแนวคิดและแบบจําลองที่กลาวถึงในขางตนมีลักษณะและวัตถุประสงคในการใชงานที่แ ตกตางกัน
ขึ้นอยูกับขนาดขององคการหรือระดับของแผนงานและสถานการณ ตัวอยางเชน ผูบริหารหนวยงานที่สงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจไมซมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคาของภูมิภาค
อาเซียน ก็ควรจะนําแบบจําลองเพชรแหงความไดเ ปรียบของชาติ (Diamond Model of National Advantage) มา
วิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แตในกรณีที่สมาคมทางการแพทยและบริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) มีแผนงานเสนอขอเปนเจาภาพจัด
ประชุมนานาชาติ ซึ่ ง มีคูแ ขง จากหลายประเทศที่ มีศั กยภาพใกลเ คี ยงกั น ก็ ค วรจะนํา กรอบแนวคิ ดสํ า หรับการ
วิ เ คราะหส ภาวะแวดล อ มขององค ก าร หรื อ “SWOT Analysis” มาใช โดยขยายขอบเขตในการวิ เ คราะห ให
ครอบคลุมถึงระดับประเทศเพื่อเปรียบเทียบความพรอมและศักยภาพของตนเองโดยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง
เปนตน
กิจกรรม 2.1.2
จงระบุกรอบแนวคิดและแบบจําลองที่ใชสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.1.2
กรอบแนวคิดและแบบจําลองที่ใชสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอ มในการดําเนินธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ประกอบดวย
1. กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในระดับมหภาค (SPEELT)
2. แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการแขงขัน หรือ แบบจําลองการวิเคราะห
แรงผลักดันเชิงการแขงขัน 5 ประการ (The Five Competitive Forces)
3. แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน หรือ แบบจําลองเพชรแหงความ
ไดเปรียบของชาติ (Diamond Model of National Advantages)
4. กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกขององคการ (SWOT Analysis)

เรื่องที่ 2.1.3
สารสนเทศและแนวทางการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
การจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ปจจัยแวดลอ มมีความสําคัญตอ กระบวนการดําเนิ นธุรกิจตั้ง แตขั้นตอนแรกจนถึงขั้น ตอนสุด ทาย ทั้งนี้
เพราะการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอยูภายใตค วามไมแ นนอนและความสลับซับซอ นของตัวแปรตางๆ ดังนั้น การ
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ดําเนินธุ รกิจใหมีประสิทธิ ภาพและประสบผลสําเร็ จจึงตองปรับตัวใหทันตอ เหตุการณ การที่ ผูบริหารหรือ ฝา ย
จัดการสามารถปรั บตัวให เขากั บการเปลี่ยนแปลงของป จจัยแวดลอ มไดนั้น จะต อ งคาดการณ ใหไ ด วา อะไรจะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงความไวตอความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ดวย ธุรกิจไมซเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและมีความใกลชิดกับการดําเนินงานดานการตลาดขององคการธุรกิจ6 ซึ่งมีโอกาสไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของเหตุการณตางๆ อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการดานการตลาดในยุคโลกาภิวัตน
ซึ่งเปนยุคของการทําธุรกิจอยางเสรีและไรพรมแดน ความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับความรวดเร็วและความครบถวนของ
การรับขอมูลหรือสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจไดสอดคลองกับปจจัยแวดลอมหรือภาวการณที่ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคได
อยางแทจริง

1. ความหมายของสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
พจนานุ ก รมฉบั บราชบั ณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2542 ได ให ค วามหมายตามรูปศั พทข อง “สารสนเทศ” ไว วา
ข า วสาร การแสดงหรื อ ชี้ แ จงข าวสาร ข อ มู ล ต า งๆ นอกจากนี้ ยั งมี คํ า ที่มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั น คื อ คํ า ว า
“สารนิเทศ” มีความหมายวา การชี้แจงแนะนําเกี่ยวกับขาวสารหรือขอมูลตางๆ และคําวา “สนเทศ” มีความหมายวา
คําสั่ง ขาวสาร ใบบอก
สารสนเทศ ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา “Information” หมายถึง ขอมูลซึ่งเปนผลผลิตจากการประมวลผล
เพื่อแปลงสภาพขอมูลทั่วไปใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธหรือมีความเกี่ยวของกันสําหรับนําไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจหรือตอบปญหาตางๆ ได โดยมากคําวา สารสนเทศ มักจะใชสลับไปกับคําวา ขอมูล ซึ่งแทที่จริงมี
ความหมายแตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ขอมูล (Data) ขอเท็จจริงหรือสาระตางๆ ที่ปรากฏซึ่งเกี่ยวขอ งกับงาน
ที่ปฏิบัตงิ านหรือเกิดจากการคนควาวิจัยโดยอาจเปนตัวเลข ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ทั้งนี้ ขอเท็จจริง
หรือสาระเหลานี้ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดทันที ดังนั้น ความแตกตางระหวางสารสนเทศ
และขอมูลจึงอยูที่การประมวลผลซึ่งเปนกระบวนการแปลงสภาพของขอมูลตางๆ ใหอยูในรูปที่นําไปใชไดตาม
วัตถุประสงค
ในปจจุบัน มีคํากลาววา สารสนเทศคือพลัง คํากลาวนี้สื่อความหมายวา ผูคนในสังคมโดยสวนใหญตางใช
สารสนเทศรู ป แบบต างๆ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจทั้ ง เพื่ อ ประโยชน ส ว นตนและส วนรวม ผู ใดก็ ต ามที่ มี
สารสนเทศหรือไดรับสารสนเทศที่มีความครบถวนสมบูรณและทันสมัย ผูนั้นยอ มมีพลังหรือมีอํานาจไดเปรียบ
ผูอื่นในทุกๆ ดาน ทั้งนี้ เนื่องจากสารสนเทศเปนสิ่งที่เกิดจากสติปญญาของมนุษยซึ่งสามารถนําไปใชเกิดประโยชน
ในดานตางๆ ได การดําเนินธุรกิจก็มีลักษณะเชนเดียวกัน หากธุรกิจใดที่มีสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศและไดรับ
สารสนเทศที่มีค วามครบถ วนสมบูรณยอมเสริ มสรา งขีดความสามารถในการแข งขัน ทางธุ รกิจไดเช นเดี ยวกั น
ดังนั้น ธุรกิจในยุคใหมตางประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประมวลและจัดเก็บขอมูลทางธุรกิจอยางเปน
ระบบ หรือที่เรียกวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสารสนเทศภายใน
6

การจัดการประชุม การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล เกี่ยวของกับ การดําเนินการทางดาน
การตลาด ไดแก การตลาดภายในองคการ (Internal Marketing) และการสงเสริมการตลาด (Marketing Promotion) หรือ การสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communication) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes)
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องคกรจะมีสวนชวยใหผูบริหารระดับตาง ๆ สามารถวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได
อย างถู ก ต องและแมน ยํา ซึ่ งเรี ยกกัน โดยทั่วไปว า ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การ (Management Information
System: MIS) นั่นเอง

2. ประเภทและแหลงสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
สารสนเทศเพื่ อ การวิ เคราะหปจจั ยแวดล อ มในการดําเนิน ธุรกิจไมซ มีอ ยูโดยทั่ วไปทั้ง ที่มีลัก ษณะเป น
ทางการและไมเปนทางการ หลักสําคัญประการหนึ่งในการสืบคนสารสนเทศ คือ ตองมีความเขาใจคุณลักษณะของ
แหลงสารสนเทศ เนื่องจากแหลงสารสนเทศบางแหงจะใหสารสนเทศที่มีลักษณะเปนภาพรวม ในขณะที่บางแหง
จะมีสารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจง เชน หนังสือพิมพรายวันมีลักษณะเปนสารสนเทศที่เปนภาพรวม แตรายงาน
ประจําปของการการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีลักษณะเปนสารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจงไปยังธุรกิจการ
ทองเที่ยว เปนตน
2.1 ประเภทของสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
สารสนเทศสามารถแยกประเภทตามที่มาและลําดับการผลิตได 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1.1 สารสนเทศปฐมภู มิ (Primary Sources) หมายถึ ง สารสนเทศที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น จาก
ประสบการณของผูเขียน หรือเปนผลการคนควาวิจัยเพื่อนําเสนอความรูใหมๆ ไดแก รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ
เอกสารการปฏิบัติงาน รายงานการประชุมทางวิชาการ บทความวารสารวิชาการเอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน
เอกสารจดหมายเหตุ
2.1.2 สารสนเทศทุติยภูมิ (Secondary Sources) หมายถึง สารสนเทศที่ไดจากการนําสารสนเทศ
ปฐมภูมิมาสังเคราะหและเรียบเรียงขึ้นใหมเพื่อเสนอขอคิดหรือแนวโนมบางประการไดแก หนังสือทั่วไป หนังสือ
ตํารา หนังสือคูมือ การทํางาน รายงานความกาวหนาทางวิทยาการบทคัดยองานวิจัย บทวิจารณหนังสือ วารสาร
สาระสังเขป
2.1.3 สารสนเทศตติ ยภู มิ (Tertiary Sources) หมายถึ ง สารสนเทศที่ ชี้ แ นะแหล ง ที่ อ ยู ข อง
สารสนเทศปฐมภู มิแ ละทุ ติยภู มิ จะให ขอ มู ล ทางบรรณานุ ก รมของสารสนเทศ ได แ ก หนั งสื อ นามานุ ก รม
บรรณานุกรม และดัชนีวารสาร
สารสนเทศมี ค วามสํ า คัญ ต อ การวิ เ คราะห ปจจัย แวดล อ มในการดํ า เนิน ธุ รกิ จในแงข องความ
นาเชื่อ ถือ สารสนเทศจากแหลงสารสนเทศปฐมภูมิจัดวาเปนสารสนเทศที่ ดีแ ละมีความนาเชื่อถือในเรื่อ งความ
ถูกตองของขอเท็จจริงมากกวาสารสนเทศทุติยภูมิและสารสนเทศตติยภูมิ แตในความเปนจริง ดวยขอจํากัดในดาน
เวลา สารสนเทศทุติยภูมิและสารสนเทศตติยภูมิก็สามารถนํามาใชในการวิเคราะหประกอบกันได ทั้งนี้ อาจจะตอ ง
พิจารณาเรื่องความทันสมัย ความนาเชื่อถือของวิธีการประมวลผล ตลอดจนความนาเชื่อ ถือของแหลงสารสนเทศ
ดวย
2.2 แหลงสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
แหลงสารสนเทศ (Information sources) หมายถึง แหลงที่ มา แหลงผลิต แหล งเผยแพรแ ละ
ใหบริการสารสนเทศซึ่งอาจจะเปนแหลงสารสนเทศภายในองคกร เชน ผูบริหาร บุคลากร เปนตน หรือเปนแหลง
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สารสนเทศภายนอกองคกร เชน ที่ปรึกษาอิสระ สื่อ มวลชน สถาบันบริการสารสนเทศ เปน ตน โดยในที่นี้จะ
กลาวถึงเฉพาะสถาบันบริการสารสนเทศซึ่งประกอบไปดวย (ชุติมา สัจจานันท, 2531)
2.2.1 หองสมุดหรือหอสมุด (Library)
2.2.2 ศูนยสารสนเทศหรือศูนยเอกสาร (Information Center or Documentation Center)
2.2.3 ศูนยขอมูล (Data Center)
2.2.4 หนวยงานทะเบียนสถิติ (Statistical Office)
2.2.5 ศูนยวิเคราะหสารสนเทศ (Information Analysis Center)
2.2.6 ศูนยประมวลและแจกจายสารสนเทศ (Information Clearing House)
2.2.7 ศูนยแนะแหลงสารสนเทศ (Referral Centers)
2.2.8 หนวยงานจดหมายเหตุ (Archive)
2.2.9 สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย (Commercial Information Service Center)

3. แนวทางการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
ความเขาใจโครงสรางของปจจัยแวดลอมในแตละมิติเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับผูบริหารหรือฝายจัดการใน
การวิเคราะหปจจัยแวดลอ มซึ่งตองอาศัยขอ มูลและสารสนเทศที่มีค วามทันสมัยและนาเชื่อถือดังที่กลาวไวแ ลว
ขางตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานหรือ วิธีการที่เปนสากล (Universal Approach) ในการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมเนื่องจากความซับซอน ความแตกตาง และการเปนพลวัตของแตล ะธุรกิจทําใหยากตอการกําหนด
มาตรฐานหรื อ แนวปฏิ บัติ ดั งนั้ น ในหั วข อ นี้ จึง จะกล า วถึ งแนวทางที่ ช วยให ก ารวิ เ คราะห ป จจั ยแวดล อ มมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
3.1 การกําหนดระดับของปจจัยแวดลอมที่เหมาะสม (Determining the Relevance of Environmental
Level)
แมวาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจในแตละระดับจะมีอิทธิผลตอการดําเนินงานขององคการ แตไมได
หมายความวา ปจจัยแวดลอมทุกอยางจะมีอิทธิพลตอองคการในลักษณะหรือผลลัพธที่เหมือ นกัน ผูบริหารควร
ทราบวา ปจจัยแวดลอมในแตละระดับมีอิทธิพลตอองคการแตกตางกันอยางไร ปจจัยแวดลอ มบางอยางมีอิทธิพล
มาก ขณะที่ บางอยา งมีอิ ทธิพลนอ ย หรื อป จจัยแวดล อมบางอยางมีค วามสํ าคั ญ มากในช วงเวลาหนึ่ ง แต จะลด
ความสํา คัญลงเมื่อ เวลาผานไป วิธีก ารหนึ่ง ที่สามารถกําหนดระดับความเหมาะสมของสภาพแวดลอม คือ การ
พิจารณาขนาดและระดับความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอ มกับองคการ เชน ปจจัยแวดลอมระดับมหภาคจะทวี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคการมากขึ้น เมื่อธุรกิจมีขนาดใหญขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจที่มี
ขอบเขตการดําเนินงานระหวางประเทศ สวนธุรกิจที่มีขนาดเล็กและมีขอบเขตการดําเนินธุรกิจภายในประเทศหรือ
มีความสัมพันธกับธุรกิจระหวางประเทศนอ ย ปจจัยแวดลอมระดับมหภาคก็จะลดความสําคัญลง อยางไรก็ตาม
ปจจัยแวดลอมระดับจุลภาคมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจทั้งสิ้น ไมวาธุรกิจจะมีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก
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3.2 การกําหนดความเหมาะสมของประเด็นเชิงยุทธศาสตร (Determining the Relevance of Strategic
Issues)
ป จจั ย แวดล อ มทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในมหภาคและจุ ล ภาคมี อิท ธิ พ ลต อ ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ผูบริหารหรือฝายจัดการจะตองกําหนดใหไดวา ปจจัยเชิงยุทธศาสตรใดบาง
ที่มีค วามสําคั ญ ปจจัยเชิงยุทธศาสตรเ หลา นั้นมี ความสํา คัญในระดับใด และสอดคลองกับป จจัย หลัก ที่นํา ไปสู
ความสําเร็จ (Key Success Factors: KSF) อยางไร ทั้งนี้ ผูบริหารหรือฝายจัดการสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลยอนหลังจากแหลงตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวบุคคลและที่ไมเปนตัวบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง แหลงสารสนเทศที่เปน
บุคคลภายในองคการ (Key Personnel) ไดแก ผูบริหารระดับกลางและระดับตน บุคลากรฝายปฏิบัติการ จะชวยให
ผูบริหารหรือฝายจัดการสามารถประมวลขอมูลและทําความเขาใจเกี่ยวกับความออนไหวขององคการที่มีตอ ปจจัย
แวดล อ ม สภาพการดํ า เนิ น งาน และบรรยากาศภายในองค ก ารได เ ป น อย า งดี วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ นิ ย มนํ า มาใช
นอกเหนือจากจากการใชขอมูลเชิงสถิติ คือ การตั้งคําถามที่เกี่ยวของสภาพการณหรืออิทธิพลของป จจัยแวดลอม
ตาง ๆ ตอองคการ จากนั้น จึงนําคําตอบที่ไดมาประมวลผลรวมกับการวิเคราะหจากแหลงสารสนเทศอื่น ๆ เชน
ไดแ ก ลูก คา ที่ปรึก ษาทางธุร กิจ ผูจัดส งปจจัย การผลิ ต ก็จะทํา ให สามารถกํ าหนดความเหมาะสมของประเด็ น
ยุทธศาสตรไดอยางเหมาะสม
3.3 เทคนิคในการวิเคราะหปจจัยแวดลอม (Environmental Analysis Techniques)
3.3.1 การตรวจสอบปจจัยแวดลอ ม (Environmental Factors Scanning) เป นกระบวนการเก็ บ
รวบรวมขอ มู ล และพิ จารณาความสั มพั น ธ ข องป จจั ยแวดล อ มกั บการดํ า เนิ น งานขององค ก าร โดยปรกติ ก าร
ตรวจสอบปจจัยแวดลอมจะเกี่ยวของกับการประเมินขอมูลตางๆ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคของแตละชวงเวลา
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1) การตรวจสอบที่ ไ ม เ กิ ดขึ้ น ตามปกติ (Irregular Scanning) จะดํ า เนิ น การเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณไมคาดฝนหรือเหตุการณวิกฤติขึ้นกับองคการ การตรวจสอบลัก ษณะนี้ใหความสําคัญกับขอมูล ในอดีต
และแนวทางการแกไขปญหาระยะสั้นหรือปญหาเฉพาะหนาเปนสําคัญ เชน เหตุการณชุมนุมประทวง วิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เปนตน
2) การตรวจสอบตามปกติ (Regular Scanning) จะดําเนินการตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ไว เชน รายเดือน รายไตรมาส รายป เปนตน โดยมากมักจะเปนการตรวจสอบและนํา ผลของการตรวจสอบตาง ๆ
ในขั้นตนมาใชสําหรับการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต
3) การตรวจสอบแบบตอ เนื่ อง (Continuous Scanning) จะดํา เนิ นการตลอดระยะการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบโดยตรง สวนใหญ มักจะเปน
ธุรกิจที่มีความออนไหวตอปจจัยแวดลอมอยางมาก เชน ธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจทางดานการเงินการ
ธนาคาร ธุรกิจนําเขา-สงออก เปนตน ทั้งนี้ การตรวจสอบในลักษณะนี้จะมุงเนนการวางแผนและกําหนดทิศทางใน
ปจจุบันและอนาคตเปนหลัก
3.3.2 การวิ เ คราะหอุ ปสรรคและโอกาส (Threats and Opportunities Analysis) หลั ก สําคั ญ
ประการหนึ่ งในการวางแผนยุทธศาสตรทางธุรกิจ คือ การดํ าเนิน งานเพื่อตอบสนองโอกาสภายใต จุดแข็ งของ
องคการ หรือลดขอจํากัดที่จะมีอิทธิพลตอ ความสามารถขององคการในการบรรลุเ ปาหมายขององคก าร ดังนั้ น
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ผูบริหารหรือฝายจัดการจึงตองวิเคราะหเพื่อกําหนดคุณลัก ษณะของปจจัยแวดลอมที่กอใหเกิดโอกาสหรือ ลดภัย
คุกคามใหแกธุรกิจเพราะจะทําใหเกิดแนวทางในการตอบสนองขององคการขึ้นไดในอนาคต
3.3.3 การพยากรณปจจัยแวดลอม (Environmental Factors Forecasting) เปนกระบวนการในการ
คาดการณวา ปจจั ยแวดลอ มตา ง ๆ มี แนวโน มการเปลี่ ยนแปลงอยางไร องคก ารหรือ ธุร กิจจะต องปรับตัวหรื อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยา งไร การพยากรณปจจัยแวดลอมจะตองอาศัยความคิดเชิงอนาคต (Futuristic
Thinking) ของผูวิเคราะหเปนอยางมาก โดยมากมักจะใชเครื่องมือหรือเทคนิคทางวิทยาศาสตรซึ่งมีตั้งแตวิธี การที่
เรียบงายจนกระทั่งวิธีการที่ซับซอน เชน การใชสมการเสนตรง การใชสมการรูปตัว S การวิเคราะหค วามสัมพันธ
ของแนวโนมเทียบกับอนุกรมเวลา การจําลองสถานการณ การพยากรณอุปสงค เปนตน นอกจากนี้ อาจจะใชค วาม
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความรูและประสบการณมาชวยในการกลั่นกรองสมมติฐานและการตัดสินใจใหมีความ
แมนยํามากยิ่งขึ้น
กิจกรรม 2.1.2
จงอธิบายแนวทางการวิเคราะหปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.1.2
แนวทางการวิเ คราะห ปจจั ยแวดล อ มในการดํ าเนิ นธุ ร กิจการจั ดการประชุม นิ ทรรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ประกอบดวย
1. การกําหนดระดับของปจจัยแวดลอ มที่เ หมาะสมดวยการวิ เคราะหค วามสัม พันธร ะหวา งปจจัย
แวดลอมกับขอบเขตการดําเนินงานขององคการ
2. การกําหนดความเหมาะสมของประเด็นเชิงยุทธศาสตรดวยการวิเคราะหระดับความสําคัญและ
ความสอดคลองขอระหวางปจจัยแวดลอมกับปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ
3. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมดวยการตรวจสอบปจจัยแวดลอม การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค
และการพยากรณปจจัยแวดลอม
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ตอนที่ 2.2
ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาค
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.2 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม
ปจจัยทางดานการเมือง
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
ปจจัยทางดานกฎหมาย
ปจจัยทางดานเทคโนโลยี

แนวคิด
1. ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรศาสตรทําใหเกิด
สังคมที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป นอกจากนี้ พฤติกรรมและการแสดงออกของสมาชิกในแต
ละสังคมยังกอใหเกิดวัฒนธรรมที่แตกตางกันหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัฒนธรรมการบริโภค
มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดของธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการ และการทอ งเที่ยว
เพื่อเปนรางวัลอยางมาก
2. ปจจัย แวดล อ มทางดานการเมือ งเกี่ ยวขอ งกับ การแสดงบทบาทของสถาบัน ทางการเมือ งและ
สภาวการณทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดหรือ
เบี่ ย งเบนอุ ป สงค ไ ด ประเทศใดก็ ต ามที่ มี ส ภาวการณ ท างการเมื อ งไม มั่ น คง หรื อ กํ า ลั ง จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไมดียอมทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกไมปลอดภัยหรือรูสึกเสี่ยงใน
การเดิ น ทาง ในทางกลั บ กั น นโยบายทางการเมือ งก็ส ามารถส ง เสริ ม ธุ ร กิ จการจั ด ประชุ ม
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลใหมีศักยภาพสูงขึ้นได ดังนั้น ปจจัยแวดลอมทางดาน
การเมืองจึงมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจทั้งในทางที่เปนอุปสรรคและเปนโอกาส
3. ปจจัยแวดลอมทางดานเศรษฐกิจเปนผลจากการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐ บาลซึ่ง
อาจจะมี อิท ธิพลตอ อุปสงคแ ละอุปทานทั้งในระดับ มหภาคและระดับจุ ลภาค ตลอดจนสภาพ
เศรษฐกิจจากภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลตอเศรษฐกิจในระดับประเทศเนื่องจากการเชื่อมโยงทาง
คาและการลงทุนทําใหสถานการณทางเศรษฐกิจจากภูมิภาคหนึ่งสามารถมีอิทธิพลตออีกภูมิภ าค
หนึ่งได
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แนวคิด
4. ปจจั ยทางดา นสิ่ งแวดล อ มมีอิ ทธิพลต อ การดํ าเนิ น ธุ รกิ จการจั ดประชุ ม นิทรรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรงนั้น สิ่งแวดลอมถือเปนทรัพยากรการ
ทอ งเที่ ยวซึ่ง เปน องค ประกอบที่ สํา คั ญของผลิตภัณ ฑ ทางการท องเที่ย ว ส วนในทางออ ม การ
เปลี่ ยนแปลงของสิ่ ง แวดล อ มอาจส ง ผลกระทบต อ ต น ทุ น ในการการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ อาจทํ าให
คาบริการผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวมีปรับตัวสูงขึ้นหรือความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
ลดต่ําลงได
5. ปจจัยทางดานกฎหมายเกิดจากความพยายามในการสรางความธรรมในสังคมของรัฐบาล การเมือง
กับกฎหมายเปน ปจจัยแวดลอ มที่ มีค วามสัมพั นธกันโดยรัฐ บาลซึ่ งเปนสถาบัน ทางการเมื องมี
อํานาจในการตรากฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายตามนโยบายหรือความตองการของสังคม การตรา
กฎหมายในบางกรณีทําใหเกิดโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหกับผูประกอบการบางราย แตในทาง
กลับกัน ผูประกอบการบางรายอาจไดรับผลกระทบและกลายเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจได
6. ป จจั ย แวดล อ มทางด า นเทคโนโลยี เ กิ ดจากผลของความคิ ด สรา งสรรค ความก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตร ตลอดจนความรูความชํานาญในการคิดคนสิ่งแปลกใหม ความกาวหนาทางดา น
เทคโนโลยีทําใหรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยและรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยีชวยใหมนุษยเกิดความสะดวกสบายและมีเวลาพักผอนหยอนใจมากขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยี ที่ทัน สมั ย ยั ง ช วยให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีดานการคมนาคม
และการขนสง
วัตถุประสงค
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 2.2 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมได
2. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางทางดานการเมืองได
3. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานเศรษฐกิจได
4. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมได
5. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานกฎหมายได
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ความนํา
ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา ปจจัยแวดลอมในระดับมหภาคเปนสภาวะแวดลอ มทั่วไปซึ่งมีอิทธิพลตอ
การดําเนินธุ รกิจในระดับกวางทั้ง ทางตรงและทางออ ม ในปจจุบัน ปจจัยแวดลอ มระดับมหภาคล วนอยูภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) จึงทําใหเกิดความซับซอนและผันผวนมากกวาในอดีต ทั้งนี้ เพราะ
กระแสโลกาภิวัตนเกิดขึ้นจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีอ งคประกอบหลัก คือ
เทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ดังนั้น จึงอาจจะสรุปไดวา ดวยกระแสโลกาภิวัตน ปจจัยแวดลอม
ในระดับมหภาคจึงมีลักษณะเปน “พลวัต” (Dynamic) หรือเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารหรือฝายจัดการจึง
ตองวิเคราะหปจจัยแวดลอมตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อ ใหสามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร (Strategy)
และกลยุทธ (Tactic) ในการดําเนินธุรกิจขององคการไดอยางทันทวงที

เรื่องที่ 2.2.1
ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม
โดยพื้น ฐาน ป จจั ยแวดล อมทางด านสั งคมและวั ฒนธรรมเป นผลผลิต (Output) จากการเปลี่ย นแปลง
ทางดานประชากรศาสตร (Demography) ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคลของประชากรในแตละทองที่ เชน เพศ
และเชื้อชาติ อายุ การศึกษา รายได เวลา สุขภาพ และขนาดของครอบครัว ลักษณะประชากรศาสตรจึงเปนสิ่งที่
กําหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมใหมีรูปแบบแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน
ซึ่งไดรับการปลูกฝงอยูในจิตใตสํานึกของตนในฐานะสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ ในแตละสังคมยังยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติที่สืบทอดตอกั นมาอยางตอ เนื่อ งยาวนาน หรื อ ที่ เรี ยกว า “วัฒนธรรม” โดยแตละสังคมจะมี วัฒนธรรมที่
แตกตางกันออกไป เชน วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจ วัฒนธรรมในทองถิ่น เปนตน ดังนั้น จึง
อาจจะกลาวไดวา วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมของสังคม

1. ปจจัยทางดานสังคม
ปจจัย ทางด านสัง คมเกี่ ยวขอ งโดยตรงกับความเชื่ อ คุณคาหรื อคา นิย ม และทัศ นคติข องผู คนในสัง คม
รวมถึงการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล และองคการตาง ๆ ที่เปนสถาบันทางสังคม สิ่งตาง ๆ เหลานี้ เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอวิถีชีวิต มาตรฐานในการดํารงชีพ คุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ฯลฯ และ
มีผลกระทบตอเนื่องไปถึงองคการและพฤติกรรมของมนุษยในองคการ พฤติกรรมการทํางาน บรรยากาศในองคกร
แรงจู ง ใจ และความพึ ง พอใจในการทํ า งาน ส ว นใหญ ผู ซื้ อ (Buyer) ในธุ ร กิ จ ไมซ มี ลั ก ษณะเป น องค ก าร
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ผูประกอบการจึงตองทําความเขาใจพฤติกรรมองคการ 7 ตลอดจนลัก ษณะการดําเนินธุรกิจขององคการตางๆ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 แนวโน ม การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมมี พื้ น ฐานมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตรซึ่งจะเปนสิ่งทีก่ ําหนดแนวทางและรูปแบบการดําเนินธุรกิจวา ควรจะเนนที่สินคา
และการบริการในรูปแบบใด เชน
1.1.1 เพศและเชื้อชาติ เปนปจจัยที่กําหนดรสนิยมและพฤติกรรมในการซื้อ ตัวอยางเชน เพศ
หญิงตองการรูปแบบการทองเที่ยวที่ปลอดภัยมากกวารูปแบบผจญภัย (Adventure Tour) ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมเพศ
ชาย หรือกลุมเพศชายที่มีลัก ษณะการใชชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง (Metrosexual) ที่เนนการดูแลบุคลิก ภาพเปน
พิเศษอาจกอใหเกิดอุปสงคในสินคาและบริการดานการดูแลตนเองเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ เปนตน
1.1.2 เชื้อชาติ เปนปจจัยทางชีวภาพของคนที่มีความแตกตางกันตามลักษณะรูปพรรณ สีผิว
และตา กอ ให เกิ ดบทบาทในทางสั งคมที่ แ ตกตางกัน และมี ผลตอ การกํ าหนดรสนิยมและพฤติก รรมในการซื้ อ
เชนเดียวกับเพศ ตัวอยางเชน นักทองเที่ยวเชื้อสายจีนนิยมแหลงทองเที่ยวประเภทเมือง ชื่นชอบความสะดวกสบาย
ความหลากหลายของมื้ออาหาร และโปรแกรมทองเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ทอ งเที่ยวหลายแหงในวันเดียวกัน
นักทองเที่ยวเชื้อสายญี่ปุนมีความออนไหวตอสถานการณตาง ๆ คอนขางมาก ไมวาจะเปนสถานการณทางการเมือง
โรคอุบัติใหมที่ลุก ลามในหลายประเทศ ตลอดภัยพิบัติตา ง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง เหตุก ารณ ที่ก อใหเ กิด ปญ หา
สุขอนามัย เปนตน
1.1.3 ระดับอายุ มีผลตอปริมาณและลักษณะของอุปสงค นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเขารวมการ
ประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลสวนใหญมีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไปซึ่งคนกลุมนี้มีกําลังซื้อ สูง
และต อ งการการบริ ก ารที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังนิยมการเดินทางมาเป นกลุมหรือ หมูค ณะ เชน มีผูติ ดตาม
(Followers) มีคูสมรส (Spouses) เปนตน ดังนั้น การจัดบริการการทองเที่ยวจึงตองคํานึงถึงโปรแกรมการจัดนําเที่ยว
สําหรับกลุมผูติดตามและคูสมรสที่รวมเดินทางมาดวย
1.1.4 การศึกษา เปนอีกปจจัยหนึ่งทีม่ ีผลตอปริมาณของอุปสงค นั่นคือ ผูที่มีการศึกษาสูงยอมมี
โอกาสและความเปนไปไดที่จะเดินทางหรือซื้อผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวมากเนื่องจากรายไดของผูมีการศึกษาสูง
กอใหเกิดกําลังซื้อและสงเสริมการสรางประสบการณชีวิตหรือการเดินทางเพื่อยกระดับทางสังคมใหสูงขึ้ น ดังนั้น
บริษัทจั ดนําเที่ยวในปจจุ บัน จึ งสามารถพัฒนารายการนําเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (Convention Tour) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของคนกลุมนี้โดยเฉพาะก็ได
1.1.5 เวลา เป น ป จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต อ การวางแผนและการใช บ ริ ก ารการเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเขารวมการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจัดวามีลักษณะเปน “Cash
Rich, Time Poor” หรือ กลุมชนชั้นกลางซึ่งมีเวลานอ ยแตมีกําลังซื้อ สูง เชน แพทย นักธุรกิจ นักวิช าการ เปนตน
นักทองเที่ยวกลุมนี้ นอกเหนือจากการเดินทางมาเขารวมประชุมและนิทรรศการแลว ยังถือโอกาสเดินทางทองเที่ยว
เพื่ อ พั ก ผ อ นหย อ นใจซึ่ ง อาจจะเป น ก อน ระหว า ง และหลั งจากเสร็ จสิ้ น การเข า รวมกิจกรรมการประชุ มและ
7

พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior) เปนการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยระดับตาง ๆ ในองคการเพื่อ กําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาพฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การจัดการประชุม นิทรรศการการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ถือ
เปนเครื่องมือสําคัญที่มุงเนนการพัฒนาองคการในมิติการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning & Growth Perspective)
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นิทรรศการก็ ไ ด ดั ง นั้ น หากผู วางแผนจั ดกิ จกรรมสามารถนํ าเสนอรายการนํ า เที่ ย วที่มีค วามหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการก็จะเกิดความไดเปรียบและกลายเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ตัดสินใจเดินทาง
มาเขารวมการประชุมและนิทรรศการได
1.2 แบบแผนและมาตรฐานการดํารงชีพ ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจการบริการ
ในสัดสวนที่คอนขางสูง ประกอบกับแบบแผนและมาตรฐานการดํารงชีพของผูคนลวนอยูในระดับสูงตามระดับ
การศึกษาและรายได ดังนั้น กลุมนักทองเที่ยวที่เ ดินทางมาจากประเทศที่พัฒนาแลวซึ่ง ถือวาเปนนักทองเที่ยวที่มี
คุณภาพ (Quality Visitors) จึงคาดหวังและใหความสําคัญตอ การบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ หรืออีกนัยหนึ่ง
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีสภาพแวดลอมสะดวกสบายดวยเทคโนโลยีแ ละสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน (High Technology) ยอมแสวงหาความรูสึกหรือบรรยากาศที่เขาถึงจิตใจ (High Touch) จากการบริการที่
ละเมียดละไมและพิถีพิถันนั่นเอง นอกจากนี้ นักทองเที่ยวยุคใหมมีสํานึกในสิทธิสวนบุคคล การรับรูขอมูลขาวสาร
ตลอดจนความหลากหลายของทางเลือก นักทองเที่ยวจึงมีอํานาจการตอรองมากกวาในอดีต
1.3 คานิยมของผูคนในสังคม เปนรูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมที่จะพิจารณาตัดสินและประเมินวา
สิ่งใดมีคุณคา มีประโยชน ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมทั้งตอชีวิตตนเองและองคการที่เรียกวา คานิยมองคการ
(Corporate Values) ตัวอยางเชน องคการที่มีความเปนมืออาชีพและมีมาตรฐานการดําเนิน ธุรกิจสูงจะมีคานิยมใน
การใชบริ ก ารของบริ ษั ทรับจั ดการประชุ ม นิ ทรรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่อ เป น รางวัล เนื่อ งจากมองว า การ
ดําเนินงานในสวนนี้อยูนอกเหนือขอบเขตการดําเนินงานของธุรกิจหลัก (Core Business) ซึ่งแตกตางจากองคการ
ธุร กิ จโดยทั่ วไป โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง องค ก ารในประเทศไทยที่ ไม นิ ย มใช บริก ารของบริ ษั ทรับ จั ดการประชุ ม
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล แตจะใชพนักงานภายในองคก ารเป นผูดําเนินงานแทนซึ่งอาจจะมี
ขอบกพรองในเรื่องของคุณภาพการบริการเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญและความใสใจอยางแทจริง นอกจากนี้ คําที่
มีความหมายใกลเคียงกับคําวา “คานิยม” คือคําวา “กระแส” ซึ่งหมายถึง แนวความรูสึกรวมทางความคิดและการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ณ ชวงเวลาใดอยางหนึ่ง กระแสตางๆ มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคการในภาพ
กวาง เชน
1.3.1 กระแสคุณภาพชีวิต ผูคนจะใหความสําคัญตอ ลักษณะการดํารงชีวิตที่ดี โดยเฉพาะใน
สังคมเมืองที่เต็มไปดวยการแขงขันและการมุงยกระดับฐานะทางสังคม สิ่งที่ตามมาคือ ความตึงเครียด ดังนั้น การ
เดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการลดความตึงเครียดและทํา
ใหชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้น
1.3.2 กระแสความตระหนักในดานสิ่งแวดลอม เกิดจากมนุษยเ ริ่มตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่
คุกคามมากขึ้นเปนลําดับ ตลอดจนความคุมคาใชการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด องคก ารจึงหัน
มากํ า หนดมาตรการเพื่ อ ป องกั น และแก ไขป ญ หาสิ่ งแวดล อ มทุก ระดั บ มาตรการตาง ๆ จึ ง ปรากฏในรู ปแบบ
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอ สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งสามารถนําผลการดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวมาใชเพื่อหวังผลในดานภาพลักษณขององคการไดเชนเดียวกัน
1.3.3 กระแสมาตรฐานคุณภาพ เกิดจากการที่ลูก คามีความคาดหวังสินคาและบริการที่ซื้อมา
ตองคุมคากับเงินที่จายไป (Value for Money) เนื่องจากลูกคามีประสบการณและเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น
ผูผลิตสินคาและบริการจึงมีความพยามที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานดวยแนวทางแบบวิทยาศาสตรจนเกิดเปน
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เกณฑมาตรฐานคุณภาพและเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เชน มาตรฐาน ISO มาตรฐานระบบการจัดการดานความ
ปลอดภัย-ขอกําหนดสําหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ตาม มอก. 22300-2551 เปนตน
1.3.4 กระแสความสะดวกสบาย เกิดจากความตองการการตอบสนององคประกอบสําคัญของ
มนุษย คือ กาย (Body) และใจ (Mind) ดวยการหาหนทาง (Means) เพื่อนําไปสูความสะดวกสบาย เชน ความเร็ว
ความงาย ความหลากหลาย ความครบวงจร การบริการแบบเบ็ดเสร็จ การสงมอบการบริการถึงที่ เปนตน ดังที่ได
กลาวไวแลวขางต นวา กลุมนั กทอ งเที่ยวที่มีเวลานอยแตมีกํ าลังซื้ อสูง (Cash Rich, Time Poor) ต องการความ
สะดวกสบายในการใช บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น การออกแบบระบบการให บ ริ ก ารต า งๆ จึ ง ต อ งเน น ที่ ค วาม
สะดวกสบายโดยอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัยตลอดขั้นตอนการใหบริการ

2. ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
วัฒ นธรรมเป น พฤติ กรรมการแสดงออกของสังคม ป จจั ยแวดล อ มทางด านวั ฒนธรรมจึ งเกี่ ยวข องกั บ
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความนิยม และปฏิบัติที่เ หมือนกันในแตล ะสังคม วัฒนธรรมของสังคมหนึ่งสามารถ
ถายทอดไปยังอีกสังคมหนึ่งได ดังจะเห็นไดจาก สังคมไทยไดรับการถายทอดวัฒนธรรมจากตะวันตกในหลายเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการบริโภค เชน อาหาร การแตงกาย เปนตน การศึกษาปจจัยทางดานวัฒนธรรมมีประโยชนตอการทํา
ความเขาใจพฤติกรรมของลูก คาเนื่ องจากวัฒนธรรมเปน สิ่งที่หลอหลอมพฤติกรรมการซื้ อ ผลิตภัณฑของแตล ะ
บุคคลซึ่งจะแปรเปลี่ยนเปนคานิยมในการเลือกซื้อสินคาและบริการซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดความตองการของ
ลูกคานั่นเอง
ผลการวิจัย พลวัตทางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรมของโลกที่ มีผ ลกระทบต อ วัฒ นธรรม-สัง คมไทย
(2553) ไดก ลา วถึง กระแสโลกาภิ วัตน ซึ่ง ขั บเคลื่ อ นวั ฒนธรรมไปสู การผสมผสานทางวัฒ นธรรมจนเกิ ดเป น
วัฒนธรรมใหม (Emerging Culture) แบงออกเปน 6 กระแสวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจขององคการ
และพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา ดังนี้
2.1 กระแสวั ฒนธรรมสากล (Cosmopolitan Culture) เกิ ด จากการที่ ผู ค นสามารถเชื่ อ มโยงและมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันไดมากขึ้น ผูคนตางรับรูวา ตนเองมีเสรีภาพที่จะคิดและแสดงออกในฐานะพลเมืองของโลก
นอกจากนี้ โลกยังอยูภายใตอุปสรรคและโอกาสที่ตอ งเผชิญรวมกันจึงเกิดเปนเวทีแ หงความรวมมือ ตัวอยางเชน
การประชุ มนานาชาติข องบางสมาคมมีเ กณฑ ก ารพิจารณาขอ เสนอการเป นเจ าภาพจั ด ประชุมนานาชาติ ไว วา
ประเทศเจาภาพควรมีที่ตั้งทางภูมิศ าสตรที่เปดโอกาสใหประเทศเพื่อ นบานหรื อ ประเทศที่กําลั งพัฒนาสามารถ
เดินทางมาเขารวมประชุมไดงาย เปนตน
2.2 กระแสวัฒนธรรมเสมือนจริง (Virtual Culture) เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
กอใหเกิดเครือขายทางสังคม (Social Network) และนําไปสูกระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันการเรียนรู การแบงปน
ในวงกวาง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อแสดงตัวตนและประสานประโยชน ตลอดจนความสนใจรวมกัน ใน
ปจจุบัน พบวา ผูประกอบการทางการทอ งเที่ยวมีแ นวโนมการใชสื่อประเภทเครือขายทางสังคมสูงขึ้นเนื่องจาก
สามารถเขาถึงลูกคาไดโดยไมจํากัดเวลา สถานที่ และมีตนทุนต่ําอีกดวย
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2.3 กระแสวัฒนธรรมที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทันควัน (Reflexive Culture) เกิดจาก
กระแสวัฒนธรรมเสมือนจริงเป นตัวเรง ประกอบกับวิถีชีวิตที่เ รงรีบและการตอบสนองตอสิ่งเรารอบขางอยา ง
ฉับพลัน สงผลใหผูบริโภคตองการความรวดเร็วในการตอบสนองจากผูใหบริการ
2.4 กระแสวัฒนธรรมตามจริตหรือตามใจฉัน (Me Culture) เกิดจากสภาวะการลมสลายทางจิตวิญญาณทํา
ใหผูคนมีรูปแบบในการแสวงหาความสุขที่เนนความตองการชั่วขณะมากกวาการมุงมั่นสูสังคมองครวมที่ดีกวาใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ยังนําไปสูทางเลือกมากมายในการดํารงชีวิตซึ่งกอใหเกิดสภาพความสับสนและความไมมั่นคง
2.5 กระแสวัฒนธรรมรํา ลึก (Cultural Reminiscence) เมื่อ มนุ ษย ตองเผชิญกับการเปลี่ย นแปลงอยา ง
รวดเร็วจนยากแกการคาดเดา จนเกิดความรูสึกไมมั่นใจในตัวตน ประกอบความมีเสถียรภาพในชีวิตที่เคยมีอ ยูเ ริ่ม
นอยลงเรื่อย ๆ จึงทําใหมนุษยเริ่มยอนกลับไปหาวันคืนที่เคยงดงามในอดีต (Good Old Day) จะเห็นไดจากการ
จําลองอดีตผานสินคา บริการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ
2.6 กระแสวัฒนธรรมธรรมาภิบ าล (Governance Culture) ธรรมาภิบาลเปนกระบวนการตัดสินใจและ
ดําเนินการที่มีความเปนธรรม มีความโปรงใส มีความหวงใย ตลอดจนมีการแบงปนซึ่งกันและกัน หลัก ธรรมาภิบาลสามารถนํามาประยุกตใชไดในหลายบริบท เชน ระดับองคก าร ระดับชาติ ระหวางประเทศ เปนตน ทั้งนี้ มี
เปาหมายเพื่อสรางความรวมมือในการนําพาใหโลกกาวไปสูความเจริญอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลและ
หลากหลายนั่นเอง
กิจกรรม 2.2.1
จงอธิบายแนวคิดและระบุอ งคประกอบของปจจั ยทางดานสั งคมและวัฒนธรรมที่มีอิ ทธิพลตอการ
ดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.2.1
ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเกิดจากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรศาสตรทําใหเ กิดสังคมที่มีลัก ษณะ
แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ พฤติกรรมและการแสดงออกของสมาชิกในแตละสังคมยังกอใหเกิดวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัฒนธรรมการบริโภคมีความเกี่ยวของการพัฒนาตลาดของธุรกิจ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลอยางมาก
ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมมีองคประกอบ ดังนี้
1. แนวโนมการเปลี่ยนทางสังคม
2. แบบแผนและมาตรฐานการดํารงชีวิต
3. คานิยมของผูคนในสังคม
4. กระแสวัฒนธรรมที่เกิดจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
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เรื่องที่ 2.2.2
ปจจัยทางดานการเมือง
ปจจัยแวดล อ มทางดานการเมืองเกิดจากความพยามยามในการจัดระบบของสัง คมใหมีความเปนปรกติ
เรียบรอย ปจจัยแวดลอมทางดานการเมืองจึงเกี่ยวของโดยตรงกับบทบาทของสถาบันทางการเมืองและสภาวการณ
ทางการเมืองทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดหรือเบี่ยงเบนอุปสงคได ประเทศใด
ก็ตามที่มีสภาวการณทางการเมืองไมมั่นคง หรือกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไมดียอมทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความรูสึ ก ไมปลอดภัยหรื อรูสึ กเสี่ย งในการเดิน ทาง จึงมี ผ ลทํา ให ผู เดิ นทางหรือ ปริ มาณการซื้ อผลิตภัณ ฑ ก าร
ทองเที่ยวลดลง ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2553 เกิดเหตุการณชุมนุมประทวงยืดเยื้อและการปะทะกันระหวางผูชุมนุม
ประทวงกับเจาหนาที่ข องรัฐ อย างรุนแรงในยานราชประสงค ทําใหหนวยงานเจ าภาพการประชุมยกเลิกการจั ด
ประชุมในโรงแรมที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงเกือบทั้งหมด ในทางกลับกัน นโยบายทางการเมืองของแตละประเทศ
ก็สามารถผลักดันใหธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมีโอกาสไดรับการพัฒนาให
มีศักยภาพสูงขึ้นได เชน การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) เพื่อรับผิดชอบ
ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจไมซโดยเฉพาะ หรือการผลักดันใหธุรกิจไมซเ ปนวาระแหงชาติ เปน ตน ดังนั้น
ปจจัยแวดลอมทางดานการเมืองจึงมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจทั้งในทางที่เปนอุปสรรคและเปนโอกาส

1. สถานการณทางการเมืองในประเทศและระหวางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองมีอิทธิพลตอความรูสึกดานความมั่นคงและปลอดภัยของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยว
มักจะหลีกเลี่ยง หรืองดการเดินทางไปยังบริเวณที่มีปญหาทางการเมืองทําใหการทองเที่ยวเกิดภาวะชะงักงันหรือลด
นอยถอยลงได เชน การปฏิวัตริ ัฐประหาร การสลายการชุมนุมประทวงดวยความรุ นแรง สงครามภายในประเทศ
หรือระหวางประเทศในภูมิภาค เปนตน นอกจากนี้ สถานการณทางการเมืองยังอิทธิพลตอการพิจารณาตัดสิ นและ
คัดเลือ กประเทศเจ าภาพจั ดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ อีกดวย ดังเชน ในกรณีง านประชุมนานาชาติ
ทางดานประสาทวิทยา “The 19th World Congress of Neurology” หรือ “WCN 2009” ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมระดับโลกแสดงความไมมั่นใจและติดตามสถานการณทางการเมืองในชวงที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ
ความขัดแยงทางการเมืองอยางใกลชิดจนเกือบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศเจาภาพจัดการประชุมไปยังประเทศ
อื่นที่สถานการณทางการเมืองมีความมั่นคงกวา แมวาในขณะนั้น ประเทศไทยจะไดรับการคัดเลือกใหเปนประเทศ
เจาภาพจัดการประชุม แลวก็ตาม หรือ อยางกรณี ปญหาสามจัง หวัดชายแดนภาคใตซึ่งมัก จะเปนประเด็น คําถาม
บอยครั้งในการประชุมพิจารณาคัดเลือกประเทศเจาภาพการประชุมนานาชาติ แตในขอเท็จจริง ปญหาดังกลาวไมมี
ผลกระทบมากนักเนื่องจากเหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตอยูหางไกลจากพื้นที่จัดการประชุมซึ่งสวน
ใหญจัดขึ้นที่กรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ สถานการณก ารเมือ งระหวางประเทศที่ เกิดขึ้น จากความขัดแยงทาง
การเมืองในรูปแบบตางๆ เชน การกอการราย สงครามระหวางประเทศ เปนตน ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ การ
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เดินทางระหวางประเทศครอบคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาคทั้งในแงของความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย ตลอดจนระเบียบพิธี
การที่ยุงยากในการเดินทางเขาและออกประเทศเพื่อการทองเที่ยว

2. เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลมีอิทธิพลตอ ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ใน
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็มีสวนในการเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมทุนที่มีสวนสําคัญในการสรางฐานอํานาจใหกับรัฐ บาลจนอาจจะกลาวไดวา เศรษฐกิจและการเมืองเปนสอง
ดานของเหรียญอันเดียวกัน (ชาญชัย จิตรเหลาอาพร, 2553) ดังนั้น จึงพบวา ขอมูลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือ ง
ของรัฐบาลมักจะปรากฏเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจทางดานการคาและการลงทุนเสมอ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงถึง
นโยบายในการบริการประเทศและเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน นโยบายที่มุงสงเสริม
และสนั บสนุน ใหหนวยงานทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนเดิน ทางจั ดการประชุ ม สัม มนาภายในประเทศเพื่ อเป น
มาตรการบรรเทาปญหาทางเศรษฐกิจและเปนการสรางรายไดใหหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจของประเทศภายใต
โครงการ “ประชุมเมืองไทย ภู มิใจชวยชาติ ” ยอ มสง ผลใหธุร กิจที่เกี่ ยวข องกั บการจั ดประชุมสัม มนาและการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลไดรับผลประโยชนโดยตรงจากนโยบายดังกลาว หรือนโยบายการสนับสนุนใหจังหวัด
เชียงใหมเปนเมืองศูนยกลางการประชุมนานาชาติระดับภูมิภาคทําใหมีการอนุมัติโครงการกอสรางศูนยการประชุม
และแสดงสินคานานาชาติขึ้นดวยงบประมาณกวา 1,800 ลานบาท แตเมื่อ มีการเปลี่ยนรัฐ บาลตั้งแตในชวงป พ.ศ.
2551 – 2553 ทําใหโครงการกอสรางศูนยการประชุมดังกลาวไมตอเนื่องและเสร็จลาชากวาที่ควร เปนตน เปนที่นา
สังเกตวา ในประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่ระบบการเมือ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มที่ แมวาจะมีก ารเปลี่ยนแปลงรัฐ บาล นโยบายสํา คัญตางๆ ยังคงไดรับการสานตอ จนสําเร็จลุลวง
ดังเชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปน ตน ในทางตรงกันขาม ในประเทศที่กําลังพัฒนา นโยบายของ
รัฐบาลมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่มีอํานาจในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การคาดการณของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนความมั่นใจในดานการลงทุนของนักลงทุนตางชาติเปนอยางยิ่ง

3. นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงกับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน ขอพิจารณา
ดานนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งคือ กระบวนทัศนเชิงการบริหารที่รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐนํามาใชเปนกรอบ
แนวคิดในการกํ าหนดนโยบาย ธุ รกิ จไมซ มีค วามเกี่ย วขอ งกั บองค การทางธุรกิจคอ นข างมากจึ งต องการความ
คลอ งตัวในการบริหารงานคอนขางสูงดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) ใหมีสถานะเปนองคการมหาชน (Public Organization) ซึ่งมีลัก ษณะการดําเนินงานแตกตางจากสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป กลาวคือ องคการมหาชนมีส ถานะเปนนิติบุค คลตามกฎหมาย มีค วามอิสระ มี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ ตลอดจนการกําหนดงบประมาณของตนเองเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค
เฉพาะที่กําหนดไว หรืออยางกรณีของการกอสรางศูนยการประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหมของ
กระทรวงการทอ งเที่ ยวและกี ฬ าซึ่งมี แ นวนโยบายให ผู ประกอบการดา นการบริ หารพื้ นที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย (Venue
Management Company) เขามาบริหารพื้นทีใ่ หเกิดความคุมคาในการลงทุน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการบริการให
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ไดมาตรฐานสากล นโยบายดังกลาวจึงเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและความประสบการณ
การบริหารพื้นที่โดยเสนอขอรับสัมปทานในระยะยาวได นอกจากนี้ บุคลากรภายในคณะรัฐบาลและหนวยภาครัฐก็
ควรจะประกอบไปดวยผูที่มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจไมซวาเปนสวนหนึ่งของการ
ทองเที่ยวที่มุงเนนกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวคุณภาพ (Quality Visitors) และภาพลัก ษณของประเทศจุดหมาย
ปลายทางซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการคัดเลือกประเทศเจาภาพในการจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล ดังนั้น การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในดานนี้จึงตองอาศัยผูที่มีประสบการณมาอยางยาวนานในธุ รกิจ
ตลอดจนอาศัยแนวรวมจากภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายอยางเปนรูปธรรม
กิจกรรม 2.2.2
จงอธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานการเมืองที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.2.2
ปจจัยทางดานการเมืองที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่ อ เป น รางวั ล เกี่ ยวข อ งกั บการแสดงบทบาทของสถาบั น ทางการเมื อ งและสภาวการณ ทางการเมือ งทั้ ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดหรือเบี่ยงเบนอุปสงคได ประเทศใดก็ตามที่มี
สภาวการณ ทางการเมือ งไมมั่น คง หรือ กํ าลั งจะเปลี่ย นแปลงไปในทิ ศทางไมดี ยอ มทํ าใหนัก ทอ งเที่ ยวเกิ ด
ความรูสึกไมปลอดภัยหรือรูสึกเสี่ยงในการเดินทาง ในทางกลับกัน นโยบายทางการเมืองก็สามารถสงเสริม
ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลใหมีศักยภาพสูงขึ้นได ดังนั้น ปจจัยแวดลอม
ทางดานการเมืองจึงมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจทั้งในทางที่เปนอุปสรรคและเปนโอกาส
ปจจัยทางดานการเมืองมีองคประกอบ ดังนี้
1. สถานการณทางการเมืองในประเทศและระหวางประเทศ
2. เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล
3. นโยบายของรัฐบาล

เรื่องที่ 2.2.3
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยแวดลอมทางดานเศรษฐกิจเปนผลจากการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งอาจจะมี
อิทธิพลตออุปสงคและอุปทานทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ
ที่มีอิท ธิ พลตอ เศรษฐกิ จในระดั บประเทศเนื่ อ งจากการเชื่ อ มโยงทางค าและการลงทุ น ทํ าให ส ถานการณ ทาง
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เศรษฐกิจจากภูมิภาคหนึ่งสามารถมีอิทธิพลตอ อีกภูมิภาคหนึ่งได ดังเชน เหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจที่ดีหรือ กําลังเติบโตในอัตราที่สูงยอม
เอื้อ ใหค นในประเทศเดิน ทางเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ การประชุ ม การแสดงสินคา การศึก ษา ตลอดจนการ
พั ก ผ อ นหย อ นใจ ป จ จั ย แวดล อ มทางด า นเศรษฐกิ จครอบคลุ ม ถึ ง กํ า ลั ง ซื้ อ การกระจายรายได โครงสร า ง
อุตสาหกรรม โครงสรางทางเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร การลงทุน การจางงาน การกําหนดมูลคาและราคาสินคา
การคาระหวางประเทศ รายไดประชาชาติ และอื่น ๆ ที่เรียกโดยรวมวา “ระบบเศรษฐกิจ” ซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนิน
ธุรกิจไมซเชนเดียวกัน

1. สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศ
สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจอยางมากไมวา
จะเปนเศรษฐกิจในระดับมหภาค ไดแก นโยบายของรัฐบาลทางดานการเงินการคลัง และเศรษฐกิจในระดับจุลภาค
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอิทธิพลตอลูกคาของธุรกิจไมซ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานพฤติกรรมการบริโภค เชน ถา
เศรษฐกิจอยูในชวงตกต่ํา ประชาชนวางงานหรือมีรายไดลดลง ก็จะทําใหอํานาจการซื้อลดลงและจะสงผลกระทบ
ใหสินคาและบริการในทองตลาดจําหนายไดลดลง ทําใหรายไดขององคการธุรกิจลดลงตามไปดวย องคการธุรกิจก็
อาจจะปรับตัวดวยการลดคาใชจายตาง ๆ ลงเพื่อ ใหธุรกิจสามารถดํา รงอยูตอไปได โดยมาก คาใชจายในการจัด
ประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมักจะเปนคาใชจายในอัน ดับตนๆ ที่องคก ารธุรกิจจะปรับลด
งบประมาณลงเชนเดียวกับงบประมาณดานการสื่อสารการตลาด เนื่องจากมองวา เปนคาใชจายที่มีความสําคัญนอย
กวาเมื่อเทียบกับคาใชจายในดานอื่น ๆ เชน การบริหารสภาพคลอง การจัดซื้อวัตถุดิบ คาตอบแทนบุคลากร เปนตน
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหวางประเทศชะลอตัวก็จะมีอิทธิพลตอธุรกิจไมซทั้งในสวน
ขององคก ารธุ รกิ จที่ เ ปน ผูซื้ อ (Buyer) และลูก ค าทั่ วไปที่มีบทบาทเปน ผูเ ขา ชมงาน (Visitor) ได การวิ เคราะห
สถานการณทางเศรษฐกิจนั้น สามารถพิจารณาไดจากตัวบงชี้ตาง ๆ ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูล คาตลาดของสินคา
และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขั้นในประเทศ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งๆ โดยไมคํานึงวาผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาดวย
ทรัพยากรของชาติใด ผลิ ตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสามารถใช เปน ตัวชี้ วัดความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเบื้องตน ตัวอยางเชน เศรษฐกิจของประเทศจีนในชวง 3 – 5 ปที่ผานมาขยายตัวอยางมากและมีแนวโนม
ขยายตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป ค.ศ. 2008 - 2009 จีดีพเี ติบโตในอัตรารอยละ 9 และ 8.5 ตามลําดับ และคาดวา
ในป ค.ศ. 2010 จะเติบโตในอัตรารอยละ 9.6 ซึ่งตรงขามกับเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรปในชวงเดียวกันที่
อัตราการเติ บโตของจีดีพี ถดถอยลงถึ งรอ ยละ 5 เนื่อ งจากประสบปญ หาภาวะวิกฤติเ ศรษฐกิจซึ่งรุ กลามมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ หากผูบริหารหรือฝายจัดการพิจารณาจากโครงสรางของจีดีพี (GDP = C + I + G
+ NE (x-m)) จะทํา ใหก ารวิเคราะหสถานการณมีค วามชัดเจนยิ่งขึ้น กลาวคือ จีดีพีเ ป นผลรวมของการบริ โภค
ภาคเอกชน (Private Consumption: C) การลงทุน ของธุร กิจในสิน คาทุน (Investment: I) คาใชจายทั้งหมดของ
รัฐบาลที่ใชซื้อสินคาและบริการขั้นสุดทาย (Government Spending: G) และการสงออกสุทธิ (Net Exports: x-m)
ทั้งหมดลวนแตมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจไมซทั้งสิ้น ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันในหลายประเทศวา ธุรกิจไมซ
เป น ธุร กิ จที่ เ ป น ส ว นประกอบสํา คัญ ตอ จี ดีพี ตั วอย า งเชน ประเทศสิ งคโปร มีร ายได จากธุ ร กิ จการจั ดประชุ ม
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นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปน รางวัลสูงถึง 6,000 ลานดอลลารตอป มีจํานวนนักทอ งเที่ยวประมาณ 2.91
ลานคน คิดเปนรอยละ 40 ของรายไดจากอุตสาหกรรมการทอ งเที่ยวทั้งระบบ สวนประเทศไทยนั้น มีรายไดจาก
ธุรกิจไมซประมาณปละ 50,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบและ
คิดเปนรอยละ 6.5 – 7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2553)
1.2 ดัชนี ความเชื่ อมั่น ของผู บ ริโภค (Consumer Confidence Index) หมายถึง ดั ชนี ร ายเดื อ นหรือ ราย
ไตรมาสที่ไดจากการสํา รวจความคิดเห็นของผู บริโภคที่มีตอ ภาวะเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น ทั้งในปจจุบันและอนาคต
(ชวง 3 - 6 เดือนขางหนา) ไดแก ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป การใชจาย รายได การหางาน และการใชจายเพื่อ ซื้อสินคา
อุปโภคบริโภค ทัง้ นี้ หากผูบริโภคสวนใหญมีความเชื่อ มั่นตอภาวะเศรษฐกิจก็จะจับจายใชสอยอยางเต็มที่ซึ่งจะ
สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม แตถาผูบริโภคสวนใหญไมเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจก็จะใชจายลดลงหรือใชจาย
อยางระมัดระวัง ซึ่งอาจจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหชะลอตัวลง
1.3 ดัชนีความเชื่อมั่น ของผูประกอบการ (Business Confidence Index) หมายถึง ดัชนีรายเดือนหรือราย
ไตรมาสที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอที่มีตอภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและ
อนาคต (ชวง 3 - 6 เดือนขางหนา) เชนเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค ไดแก นโยบายของรัฐ สถานการณ
การแขงขันในอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผูบริโภค ในปจจุบัน สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(สทท.) ไดจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยรายไตรมาสซึ่งครอบคลุมถึง
การพยากรณพฤติกรรมของนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เปนกลุมเปาหมายหลักดวย

2. นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
รัฐ บาลมี บทบาทสําคัญ ในการกํ า หนดนโยบายตางๆ ทั้ งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง
นโยบายทางด า นเศรษฐกิจ สํ า หรับธุ รกิ จไมซ ซึ่ง เป น ส วนหนึ่งของอุ ตสาหกรรมการท อ งเที่ ย วนั้น ได รั บการ
กําหนดใหเปนนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดกําหนดใหเ ปนแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 4 (พ.ศ. 25202524) เปนตนมาจนถึงฉบับปจจุบัน นโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจแบง
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
2.1 นโยบายการเงิน (Monetary Policy) กํากับดูแลโดยธนาคารแหงประเทศไทย เปน นโยบายที่เ กี่ยวขอ ง
กับปริมาณเงิน และค าของเงิน ในตลาดเงิ น โดยทั่วไปรัฐ บาลจะกําหนดนโยบายทางการเงิ นโดยพิจารณาจาก
สถานการณทางเศรษฐกิจ เชน หากชวงใดเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวสูงเกินไป อาจนําไปสูการไรเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและเงินเฟอในอัตราสูง รัฐบาลอาจจะพิจารณาเลือกใชนโยบายการเงินแบบหดตัว (ลดปริมาณเงินในตลาด
เงินลง) ดวยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นเพื่อจูงใจใหประชาชนออมเงินมากขึ้น เปนตน
2.2 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) กํากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง เปนนโยบายที่เกี่ยวของกับภาษีและ
การจัดทํางบประมาณแผนดิน เชน หากชวงใดที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือตกต่ํา รัฐบาลอาจจะลดภาษีเพื่อ กระตุน
เศรษฐกิจทําใหประชาชนและภาคธุรกิจมีเงินเหลือสําหรับการใชจาย การปรับปรุงธุรกิจ การขยายธุรกิจ ตลอดจน
การลงทุน เปนตน ในสวนของงบประมาณแผน ดินนั้น อาจจะจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล เพื่อเพิ่มอัตราการใช
จายของรัฐบาลใหมากขึ้น เชน ในชวงป พ.ศ. 2544 – 2548 รัฐบาลใชจายงบประมาณผานนโยบายตางๆ มากมายทํา
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ใหเศรษฐกิจภายในประเทศฟนตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ รัฐบาลยังสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดกิจกรรมพิเศษ
(Special Event) ในรูปแบบตางๆ เพื่อวัตถุประสงคดา นการรณรงคและเผยแพรขอมูลสูประชาชนทําใหธุรกิจรับจัด
กิจกรรมพิเศษและธุรกิจการจัดนิทรรศการมีอัตราการเติบโตสูงสุดเปนประวัติการณ เปนตน

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
การเดินทางไปเขา รวมประชุม นิ ทรรศการ และการทอ งเที่ย วเพื่ อเปนรางวัลต องอาศัยการแลกเปลี่ยน
เงินตราเปนเงินสกุลตางๆ ของประเทศที่ไปเยือน นักทองเที่ยวจากประเทศที่มีคาเงินแข็ง เมื่อ เดินทางไปทองเที่ยว
ในประเทศที่มีคาเงินออนกวา ยอมมีอํานาจซื้อมากกวาเนื่องจากสามารถใชจายเพื่อ การบริโภคผลิตภัณฑทางการ
ทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน ในชวงป พ.ศ. 2538 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาสหรัฐฯ 1 เหรียญ มี
มูลคาเทากับ 25 บาท ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2541 – 2542 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาสหรัฐ 1 เหรียญ มีมูลคาเทากับ
40 – 50 บาท ดังนั้น นักทองเที่ยวที่ถือเงินตราสกุลดอลลาสหรัฐฯ ในขณะนั้นจึงมีอํานาจซื้อมากขึ้นกวาเดิมถึง 2 เทา
ในทางกลับกัน ชวงป พ.ศ. 2553 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล บาทของไทยมีคา แข็งขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวที่ถือเงิน
สกุลดอลลาสหรัฐฯ ในปดังกลาวแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยไดนอยลง จะเห็นไดวา ประเทศที่มีคาเงินออนกวายอมมี
ศั ก ยภาพในการดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วให เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วได ม ากกว า ประเทศที่ มี ค า เงิ น แข็ งกว า เนื่ อ งจาก
นักทองเที่ยวไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

4. ระบบภาษีอากร
การจัดเก็บภาษีอากรเปนการแสวงหารายไดของภาครัฐเพื่อนําไปใชจายและลงทุนภายในประเทศโดยการ
จัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจหรือการทําธุรกรรมตางๆ ตามกฎหมาย เชน การซื้อ การขาย การโอน และการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพยสิน เปนตน บางครั้ง รัฐอาจใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เชน มาตรการการเก็บภาษีเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ (Exit Tax)
ซึ่งสามารถลดปริมาณการเดินทางไปตางประเทศไดในระดับหนึ่ง เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลยังอาจใชภาษีอ ากร
เปนเครื่องมือในการเชิญชวนใหนักทอ งเที่ยวจับจายใชส อยเพิ่มมากขึ้น เชน การจัดใหมีรานคาปลอดภาษี (Duty
Free Shop) การคืนภาษีอากรแกนักทองเที่ยว ณ ทาอากาศยาน (Tax Refund) เมื่อเดินทางกลับออกนอกประเทศ เปน
ตน

5. การรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ คือ การสรางความสมดุลเชิงภูมิรัฐศาสตรซึ่งกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ของโลก เชน กลุมสหภาพยุโรป (European Union: EU) ในทวีป
ยุโรป กลุมประเทศความรวมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก (Asia Pacific Economics Cooperation:
APEC) เปนตน ในป พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) จะรวมตัวกันเปน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเปนการเปดเสรีดานการคาและการบริการในกลุม
ประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ สงผลใหภูมิภาคอาเซียนกลายเปนตลาดเดียว (Single Market)
นอกจากนี้ ยังตองเชื่อ มโยงกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอ กลุมประเทศใน
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ภูมิภาคอาเซียน หรือที่เรียกวา “อาเซียน +68” สงผลให เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้มีขนาดใหญขึ้นและมีแนวโนมเติมโต
ในอัตราที่คอนขางสูงในอนาคต ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรซึ่งอยูกึ่งกลางของภูมิภาค จึง
สามารถเปนศูน ยกลางในการเชื่อมโยงทางการคาและการลงทุนไดเปนอยา งดี โดยเฉพาะอย างยิ่ง ทางดานการ
ทองเที่ยวซึ่งจะเปนประตูสูภูมิภ าคอาเซียนดวยทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิที่มีขนาดใหญที่สุด ในภูมิภาค
ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว ตลอดจนเสนทางการทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
และประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูประกอบการในธุรกิจไมซจึงตองเตรียมตัวใหพรอมสําหรับ
ขอบเขตของตลาดที่กําลังจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อตักตวงโอกาสทางธุรกิจใหไดมากที่สุดในขณะ
เดียวตองหาแนวทางปองกันภัยคุกคามที่อาจจะสงผลกระทบการดําเนินธุรกิจดวย
กิจกรรม 2.2.3
จงอธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.2.3
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัลเปนผลจากการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีอิทธิพลตออุปสงค และ
อุปทานทั้งในระดับมหภาคและระดับจุล ภาค ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต อ
เศรษฐกิจในระดับประเทศเนื่องจากการเชื่อมโยงทางคาและการลงทุ นทําใหสถานการณ ทางเศรษฐกิจจาก
ภูมิภาคหนึ่งสามารถมีอิทธิพลตออีกภูมิภาคหนึ่งได
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีองคประกอบ ดังนี้
1. สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศและระหวางประเทศ
2. นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
4. ระบบภาษีอากร
5. การรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

8

อาเซียน +6 (ASEAN+6) หมายถึง กลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ อีก จํานวน 6 ประเทศ
ไดแก ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด
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เรื่องที่ 2.2.4
ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมในความหมายกวาง หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อ ยูรอบตัวเราทั้งหมด อาจแบงเปนสิ่งแวดลอ มทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ มที่จับตองไดและจับตองไมได สิ่งแวดลอ มมีอิทธิพลตอการดําเนิน
ธุ ร กิ จการจั ด ประชุ ม นิ ท รรศการ และการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป น รางวั ล ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม ในทางตรงนั้ น
สิ่งแวดลอมถือเปนทรัพยากรการทองเที่ยวซึ่งเปนองคประกอบที่หลักของผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว ประเทศใดที่
มีทรั พยากรการทอ งเที่ยวที่มีเ อกลัก ษณ โดดเด น มีความสมบู รณ และมี ความหลากหลายทั้ง ทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมยอมดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม ในทางกลับกัน หากทรัพยากรการทองเที่ยวขาดการดูแล
รักษาและเสื่อมโทรมลงหรือเกิดมลภาวะขึ้นในสถานที่ทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะไมใหความสนใจและเดินทางไป
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สวนในทางออมนั้น เปนที่ตระหนักกันดีอยูแลววา การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เชน อัตราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผล
กระทบตอตนทุนของวัตถุดิบและราคาของสินคาและบริการ เปนตน อุบัติภัยทางธรรมชาติที่เ กิด ขึ้นอยางรุนแรง
และบอยครั้งในระยะหลังนี้ กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรการทองเที่ยว ทําใหตองใชระยะเวลา
ยาวนานในการฟนฟูใหอยูในสภาพดีดังเดิม แตในอีก มุมมองหนึ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับเปนตัวผลักดันใหเกิด
กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการเรียกรองใหองคการธุรกิจตางๆ แสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดวยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนลดมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจลง

1. ความแตกตางทางดานภูมิศาสตร
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจไมซ คือ ความแตกตางทางดาน
ภูมิศ าสตร9 กลาวคือ นัก ทองเที่ยวมีความตองการเดินทางไปยังทองถิ่นที่มีภูมิศาสตรที่แ ตกตางเพื่อแสวงหาสิ่ง
แปลกใหมมาชดเชยบรรยากาศที่ตนไมมี ดังนั้น ผูบริหารหรือฝายจัดการควรจะกําหนดหรือปรับกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจดวยการเลือกจุดหมายปลายทางใหมีความสัมพันธกับลักษณะของอุปสงคหรือพฤติกรรมการบริโภค
ที่เกิดจากอิทธิพลของลักษณะภูมิศาสตรซึ่งสามารถพิจารณาประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ที่ปรากฏตามสวนตางๆ ของโลกทั้งทางดานรูปทรงและ
ลักษณะมีสาเหตุมาจากการกระทําที่เกิดขึ้นจากภายใตเ ปลือกโลกและเหนือเปลือกโลกซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติ กอใหเกิดภูมิทัศนที่สวยงาม นาดู แปลกประหลาด นาสนใจ นาตื่นตาตื่น ใจแกผูพบเห็น และเปน
ปจจัยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยว ในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว องคการภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตอ งอาศัยวิธีก ารพัฒนาภูมิประเทศที่มีลักษณะดังกลาวให
9

การศึ กษาทางด านภูมิ ศาสตรมี 2 ลัก ษณะ ได แก ภู มิศาสตรกายภาพ (ภู มิป ระเทศ ภูมิอากาศ ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ ) และ
ภูมิศาสตรมนุษย (ถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษย สังคม และวัฒนธรรม)
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เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีความพรอมตอการรองรับนักทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น เชน การออกแบบตกแตงภูมิทัศน การ
ติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก การแบงโซน (Zoning) เปนตน
1.2 ภูมิ อากาศ สภาพภู มิ อ ากาศของแต ล ะพื้ น ที่ จะผั น แปรไปตามฤดู ก าล ภู มิ อ ากาศเป น ป จจั ย ที่ มี
ความสําคัญตอการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางทอ งเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภูมิอากาศ
เปนสวนสําคั ญของทรัพยากรการทอ งเที่ยวในแงข อง “บรรยากาศ” ซึ่งมีอิทธิพลตออารมณและความรูสึกของ
นักทองเที่ยว ในอดีตที่ผานมา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยติดกับดักทางความคิดแคเพียง High/Low Season
สงผลใหเกิดความหนาแนนของนักทอ งเที่ยวในชวงฤดูหนาว รวมถึงอัตราคาบริการผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว
ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปทานการทองเที่ยวที่มีอยูอยางจํากัด แตในปจจุบัน การคนหากรอบทางการตลาดใหม ๆ ทําให
เกิดกลุมเปาหมายใหมที่นิยมการเดินทางและทองเที่ยวในชวงฤดูฝนหรือที่เรียกวา “Green Season” ทําใหเกิดความ
สมดุลในการใชบริการดวยการกระจายความหนาแนนของนักทองเที่ยวไปยังฤดูกาลอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศที่ดึงดูดไม
แพกัน นอกจากนี้ อัตราคาบริการผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวในฤดูฝนยังต่ํากวาในชวงฤดูกาลการทองเที่ยว (High
Season) จึงทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการแขงขันในดานตนทุนการดําเนินงานจัดประชุมและการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัลไดเปนอยางดี
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ เปนองคประกอบที่สําคัญของภูมิประเทศและภูมิอากาศของแตล ะพื้นที่ เชน ปา
ไม ดอกไม พืชพันธุตามธรรมชาติ สัตวปา ปะการัง น้ําทะเล อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลวนแตเปนสิ่งดึงดูดใจ
ใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางไปพักผอ นหรือ เที่ยวชมในลักษณะการทอ งเที่ยวกอ นและหลังการประชุม
นานาชาติ จากการสํารวจความคิดเห็นของนัก ทองเที่ยวชาวตางประเทศ พบวา แหลงทอ งเที่ยวที่ไดรับความนิยม
จากนัก ท องเที่ ย วที่ เดิ นทางไปท องเที่ ยวก อนและหลัง การประชุ มนานาชาติ คือ แหลงทอ งเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเภทชายทะเล ซึ่งมีอยูอยางหลากหลายทั้งทางภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทย ประกอบกับลักษณะ
ชายทะเลของไทยที่มีความโดดเดน ในด านทรั พ ยากรธรรมชาติ กล าวคือ มีแ สงแดด หาดทรายที่บริสุทธิ์ และ
ปะการังตามธรรมชาติที่สวยงาม จึงเอื้อตอการทํากิจกรรมริมชายหาดและในทะเลของนักทองเที่ยวจากประเทศแถบ
ตะวันตกซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ (Quality Visitors) ไดเปนอยางดี

2. สิ่งแวดลอมในฐานะทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา สิ่งแวดลอมมีความหมายกวาง โดยหมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเราทั้งหมด
ทั้งทางธรรมชาติแ ละทางวั ฒนธรรม และทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได สิ่งแวดลอ มจึงมีค วามใกลชิดกับการ
ทองเที่ยวในฐานะทรัพยากรทางการทองเที่ยว (Tourism Resources) เปนอยางมากซึ่งสามารถแสดงไดดังแผนภาพที่
2.11
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ธรรมชาติ
(Nature)
วัฒนธรรม
(Culture)

แหลง (Site)
ภูเ ขา ชายหาด เกาะ แก ง ภู เ ขาไฟ ถ้ํา แหล ง
ฟอสซิล แหลงน้ํา อุณหภูมิ บรรยากาศ สัตวปา
พันธุไม ฯลฯ
แหล ง ประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรมร ว มสมั ย
กิ จ กรรมท างเศรษฐกิ จ (ฟาร ม เหมื อ งแร
โรงงาน) กิจกรรมนันทนาการ แหลงจําหนาย
สินคาทั่วไป ฯลฯ

เหตุการณ (Event)
การอพยพยายถิ่ น ฐานของสัตว ฝนดาวตก
ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
เทศกาลและงานประเพณีในท องถิ่ น การ
แสดงย อ นยุ คหรื ออิ ง ประวั ติศ าสตร งาน
มหกรรม งานแสดงสินคา กิจกรรมทางดาน
กีฬา ฯลฯ

ภาพที่ 2.6 แสดงสิ่งแวดลอมในฐานะทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ที่มา : ดัดแปลงจาก Weaver, David B. Tourism Management. 2006, p. 130

ปจจุบัน ประชากรโลกมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความกาวหนาทางดานสาธารณสุขทําใหอัตราการ
เกิดมีมากกวาการตาย ประกอบกับการเดินทางทองเที่ยวมีความสะดวกสบายกวาในอดีต การบริโภคทรัพยากรการ
ทองเที่ยวจึงเพิ่มมากขึ้นโดยลําดับ นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคของผู คนในปจจุบันยังกอใหเกิดมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมและลุกลามไปยังทรัพยากรการทองเที่ยวอยางมากมาย ไดแก ปญหาน้ําเนาเสีย ปญหามลพิษทางอากาศ
ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางบรรยากาศแหงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับลูกคา จึงตองอาศัยทรัพยากรทางการทอ งเที่ยวเปนองคประกอบสําคัญ นอกเหนือจากการที่ผูบริหาร
หรือ ฝายจัดการจะตอ งพิ จารณาเลือ กสถานที่สําคัญใหมีค วามสอดคลองกับความตอ งการของนั ก ทองเที่ยวและ
กิจกรรมตาง ๆ แลว ยังจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรการทองเที่ยวนอยที่สุด รวมไปถึงการสรางกลไก
เพื่อรองรับปญหามลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นอยางรัดกุม

3. กระแสการอนุรัก ษสิ่ง แวดลอมในฐานะเครื่อ งมือในการแสดงความรับผิดชอบทางสัง คมของ
องคการ
ในปจจุบัน กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดผ ลักดันใหองคการตางๆ หันมาทบทวนหรือแสดงออกซึ่ง
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคิดคนผลิตภัณฑที่มีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงการจัดงานกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความตระหนักและจิตสํานึก ดานการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการซึ่งทั้งหมดรวมเรียกวา การรับผิดชอบทางสังคม
ขององคการ (Corporate Social Responsibilities: CSR) ทั้งนี้ องคการสามารถนําผลจากการแสดงความรับผิดชอบ
ทางสังคมไปใชเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดเพื่อบอกเลาเรื่องราวการดําเนินงาน ตลอดจนการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีใหปรากฏตอสายตาสาธารณชนดวย ดังนั้น ในการวางแผนจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อ เปน รางวัล ให กับองคก ารสมัย ใหมจึง ตองศึก ษาแผนงานทางดานการแสดงความรั บผิด ชอบตอ สัง คมอยา ง
ละเอียดถี่ถวนเพราะจะทําใหผูวางแผนกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนและสอดคลองกับเปาหมายดาน
ภาพลักษณขององคการไดเปนอยางดี
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4. แนวโนมของสิ่งแวดลอม
โอกาสและอุปสรรคในการดําเนิน ธุรกิจการจั ดประชุม นิทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่อ เปนรางวัล ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากแนวโนมของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มี 4 ประการ ดังนี้
4.1 การขาดแคลนวั ตถุ ดิบ (Shortage of Raw Material) วัตถุ ดิบที่ ใช ในการผลิ ตสิ น คา และบริ ก าร
ประกอบดวย 1) วัตถุดิบที่ใชไมหมด 2) วัตถุดิบที่ใชไมหมดและเกิดขึ้นใหมได และ 3) วัตถุดิบที่ใชแ ลวหมดและ
ไมสามารถเกิดขึ้นใหมได เมื่อวัตถุดิบซึ่งสวนใหญเปนทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใชจนถึงจุดที่ขาดแคลน ธุรกิจ
ตาง ๆ จะเผชิญกับภาวะตนทุนการผลิตทีส่ ูงขึ้นเพราะเกิดความยากลําบากในการหาวัตถุดิบมาทดแทนและเปนการ
ยากที่จะผลักภาระทางดานตนทุนไปยังลูกคา ดังนั้น ธุรกิจจึงตองมองหาวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ ในปจจุ บัน สํานั กงานสง เสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องคก ารมหาชน) มี
แนวคิด “การประชุมสีเขียว” (Green Meeting) ทีส่ งเสริมใหธุรกิจไมซหันมาใชวัตถุดิบที่หาไดงายตามธรรมชาติ มี
ตนทุนไมสูง และไมกอใหเกิดมลภาวะจากกระบวนการผลิตและการบริโภค อีกทั้งยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจใน
ทองถิ่น ของไทยอีก ดวย เชน ของที่ระลึ ก สํ าหรับผูเ ขาร วมการประชุมและนิ ทรรศการอาจใชผ ลิต ภัณ ฑชุ มชน
(OTOP) ซึ่งมีลักษณะการออกแบบที่สวยงามเปนสากลแทนของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบสังเคราะห เปนตน
4.2 ตนทุนพลังงานเพิ่มขึ้น (Increased Energy Costs) เกิดจากราคาน้ํามันที่เ พิ่มสูงขึ้นหลายเทาตัวภายใน
ระยะเวลาไมกี่ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง พลังงานเพื่อการขนสงหรือโลจิสติกสซึ่งเปนตนทุนทางตรงของกระจายสินคา
และมีอิทธิพลตอราคาสินคาและบริการในวงกวาง ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการคิดคนพลังงานทดแทน เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานนิ วเคลียร พลังลม เปน ตน จึงไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการผลิตที่
พยายามปรับเปลี่ยนหรือออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถใชพลังงานทดแทนไดในอนาคต เชน อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโรงงาน เปนตน
4.3 มลภาวะที่มีระดับสูงขึ้น (Increased Pollution Level) เกิดจากกระบวนการผลิตของบางอุตสาหกรรมที่
มีสวนทําลายความสมดุลของธรรมชาติ กอใหเกิดมลภาวะสะสม และตกคางไปยังหวงโซอาหารของมนุษย ดังนั้น
นอกเหนือไปจากการปรับปรุงกระบวนผลิต ธุรกิจอาจจะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและคุมคามาก
ที่สุ ดเพื่ อควบคุ มมลภาวะไมใหมีร ะดั บสู ง ขึ้น ไปอี ก เชน การบํ าบั ดน้ํา เสีย เพื่ อ นํา กลับมาใชใหม การใช ร ะบบ
หมุนเวียนน้ําเพื่อ ผลิตไอเย็นทดแทนการใชเครื่อ งปรับอากาศในทาอากาศยาน การทําลายเพื่อ นํากลับมาใชใหม
(Recycle) การใชซ้ํา (Reuse) เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศูนยการประชุมและนิทรรศการขนาดใหญซึ่งมีของเสีย
(Waste) จากการจัดงานตาง ๆ กอใหเกิดมลภาวะเปนปริมาณมากในแตละป ธุรกิจอาจจะพิจารณาลงทุนเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการของเสียหรือระบบการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่งอาจจะใชงบประมาณในระยะแรกคอนขางสูงและยัง
ไมเห็นผลตอบแทนจากลงทุนทันทีแตจะกอใหเกิดผลกําไรที่สูงมากขึ้นเปนลําดับในระยะยาว
4.4 ทาทีของรัฐบาล (Changing Role of Government) เกิดจากความพยายามในการสงเสริมสิ่งแวดลอมที่
สะอาดของรัฐบาล ดังจะสังเกตไดจากแนวนโยบาย “สีเขียว” (Green) ทีป่ รากฏตัวแทรกอยูในโครงการตางๆ ของ
รัฐ บาลอยา งตอเนื่อ ง ในประเทศที่พัฒ นาแลวหรื อประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจสวนใหญจะผลัก ดัน และมี
มาตรการตาง ๆ อยางจริงจัง แตในประเทศกําลังพัฒนากลับมีมาตรการนอยมากเนื่อ งจากขาดแคลนเงิน ทุน องค
ความรู และเจตนาทางการเมืองในการดานการรักษาสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ทั้งนี้ รัฐบาลอาจจะสรางแรงจูงใจเชิง
49

บวกใหกับธุรกิจควบคูกับการใชมาตรการทางกฎหมาย เชน การลดหยอนภาษี การฝกอบรมและพัฒนา เปนตน เพื่อ
กอใหเกิดบรรยากาศความรวมมือรวมใจดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในระยะยาว
กิจกรรม 2.2.4
จงอธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจ
การจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.2.4
ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อ เปนรางวัลมีทั้งทางตรงและทางออ ม ในทางตรงนั้น สิ่งแวดลอมถือเปนทรัพยากรการทอ งเที่ยวซึ่งเป น
องคประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวสวนในทางออม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอาจ
สงผลกระทบตอตนทุนในการการดําเนินธุรกิจ อาจทําใหคาบริการผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวมีปรับตัวสูงขึ้น
หรือความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจลดต่ําลง
ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมมีองคประกอบ ดังนี้
1. ความแตกตางทางดานภูมิศาสตร
2. สิ่งแวดลอมในฐานะทรัพยากรทางการทองเที่ยว
3. กระแสการอนุรัก ษสิ่ง แวดล อมในฐานะเครื่ องมือ ในการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมของ
องคการ
4. แนวโนมของสิ่งแวดลอม

เรื่องที่ 2.2.5
ปจจัยทางดานกฎหมาย
กฎหมายเปนปจจัยแวดลอมที่เกิดการตรากฎหมายขึ้นโดยรัฐบาล การเมืองกับกฎหมายเปนสภาวะแวดลอม
ที่มีค วามสั มพัน ธ กั น กล า วคื อ รั ฐ บาลซึ่ง ประกอบดวยการเมือ งและสถาบั น ทางการเมื อ งมี อํา นาจในการตรา
กฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายตามนโยบายหรือความตองการของสังคม เพื่อคุมครองบุคคลที่เสียเปรียบและถูกเอา
รัดเอาเปรียบในทางธุรกิจ คุมครองผลประโยชนของสั งคม และยกระดับคุณภาพชี วิตของคนในสังคม การตรา
กฎหมายในบางกรณีทําใหเกิดโอกาสในการดําเนินธุรกิจแกผูประกอบการบางราย แตผูประกอบการบางรายอาจ
ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายและกลายเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในบางกรณี การตรากฎหมาย
อาจจะเกิดขึ้นตามความตองการของนักการเมืองเพื่อ แสดงหาผลประโยชนทางใดทางหนึ่ง หรือ การกฎหมายบาง
ฉบับอาจจะมีผลกระทบตอ นักการเมืองโดยตรงจึงอาจจะทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณาและออกกฎหมาย
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หรือ ระงั บโครงการไปโดยไม มีส าเหตุ ที่ชัด เจน ทํ าใหส ง ผลกระทบแง ล บตอ การดําเนิน ธุ รกิ จ มหาศาล ป จจั ย
แวดลอมทางดานกฎหมายจึงเปนสิ่งที่ผูบ ริหารหรือ ฝายจัดการจะตอ งเฝาติดตามและวิเ คราะหวา มีผ ลกระทบตอ
กิจการอยางไรและในทางใดบาง เพื่อใหวางแผนและตัดสินใจใชมาตรการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การศึกษาปจจัย
แวดลอมทางดานกฎหมายยังครอบคลุมไปถึงมาตรฐานสากลซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางทั่วโลกดวย

1. กฎหมายธุรกิจทั่วไป
ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการจะยังไมมีกฎหมายเฉพาะมากํากับเชนเดียวกับธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจนําเที่ยวซึ่งไดมีการตราพระราชบัญญัติ ขึ้น เพื่อกํากับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการอยาง
ชัดเจน แตการดําเนินธุรกิจก็ยังคงอยูภายใตกฎหมายธุรกิจทั่วไปนั่นเอง ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 วัฏจักรของธุรกิจและกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
วัฏจักรของธุรกิจ
 การจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 พ.ร.บ. การบัญชี
 การดําเนินธุรกิจ
 ประมวลรัษฎากร
 พ.ร.บ. คุม ครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2535
 พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2541
 การขยายธุรกิจ
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 การขายธุ รกิ จหรื อการเลิ ก ประกอบ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ธุรกิจ
 ประมวลรัษฎากร
 พ.ร.บ. การบัญชี

2. กฎหมายเฉพาะธุรกิจการทองเทีย่ ว
กฎหมายเฉพาะธุ ร กิ จการท อ งเที่ ยวประกอบด วยกฎหมายที่ ตราขึ้ น เพื่ อ กํ า กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจขนสง ฯลฯ
ผูบริหารหรือฝายจัดการจะตองศึกษารายละเอียดในขอกฎหมายตางๆ ใหเกิดความเขาอยางถองแท โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณภาพการบริการและสวัสดิภาพของลูกคา หากเกิดความผิดพลาดหรือขอบกพรองขึ้น
อาจจะทําใหธุรกิจสูญเสียเวลา คาใชจาย ชื่อเสียง ตลอดจนความนาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจอยางมาก
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ตารางที่ 2.1 ธุรกิจการทองเที่ยวและกฎหมายเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวของ
ธุรกิจการทองเที่ยว
 ธุรกิจนําเที่ยว
 ธุรกิจโรงแรมและศูนยประชุม

 ธุรกิจสายการบิน และทาอากาศยาน

 ธุรกิจการคมนาคมขนสง
 ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร

กฎหมายเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวของ
 พ.ร.บ. นําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2475
 พ.ร.บ. ว าด วยการผั ง เมื อ งและกฎหมายว า ด วยการ
ควบคุมอาคาร
 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 2535
 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
 พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522
 พ.ร.บ. การขนสง พ.ศ. 2522
 พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456
 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

3. มาตรฐานคุณภาพสากล
การศึ ก ษากฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว างประเทศสํ าหรั บการดํ าเนิน ธุ ร กิ จการ จั ดประชุ ม
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลยังไมเพียงพอสําหรับขอบเขตการดําเนินงานที่มีแนวโนมจะขยายไปสู
ตลาดสากล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเขาสูก ารเปดเสรี
ทางการคาและการบริการซึ่งการจัดตั้งธุรกิจและการเคลื่อนยายแรงงานจะเปนไปอยางเสรีสงผลใหเกิดภัยคุกคามตอ
ธุ ร กิ จบริ ก ารทางการท อ งเที่ ย วของไทย จากรายงานการวิ จัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผูเ ข า ร วมประชุ ม ชาว
ตางประเทศตอ การจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย (ทวีป ศิริรัศมี, 2548: 9 - 11) ระบุไวอยางชัดเจนวา กลุม
ลูกคาองคการจากประเทศที่พัฒนาแลวจะใหความสําคัญกับความเปนมืออาชีพและมาตรฐานคุณภาพสากล ดังนั้น
ผูบริหารหรือฝายจัดการจึงตองศึกษารายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพสากลและปรับปรุงระบบการดําเนินงานให
สอดคลองกัน ตลอดจนการวางระบบการรักษามาตรคุณภาพใหมีความตอเนื่องในระยะยาวดวย ตัวอยางมาตรฐาน
คุณภาพสากลซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลอยางเห็น
ไดชัด สามารถแสดงโดยสรุปดังนี้
3.1 ISO (International Standardization Organization) หมายถึง องคการมาตรฐานสากล หรือองคการ
ระหวางประเทศวาดวยการรับรองมาตรฐานสากล สํานักงานตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ ลนด มีบทบาท
ในการสรางมาตรฐานสากลดวยเทคนิคและระบบตางๆ เพื่อจัดระเบียบการคาของโลก มาตรฐานสากลแบงออกเปน
หมวดตาง ๆ เชน ISO 9000 เปนมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14000 เปน มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม เปนตน หนวยงานที่ความประสงคจะขอรับรองมาตรฐานสากลดังกลาว สามารถติดตอขอรับการตรวจ
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ประเมิน ได ทั้งจากหน วยงานภายในประเทศ (สํานั ก งานมาตรฐานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)หรื อ
หนวยงานจากตางประเทศก็ได ขอ ดีของการขอรับการรับรองมาตรฐานสากล คือ องคการเกิดภาพลักษณที่เปน
สากล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแขงขันในตลาดระหวางประเทศ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภ าพการดําเนินธุรกิจใน
ดา นต า ง ๆ ที่สําคั ญ ตั วอย างเชน ศูน ย แ สดงสิ นค า และการประชุมอิมแพ็ค เมื อ งทองธานี ไดยื่น ขอการรั บรอง
มาตรฐานสากลภายใตมาตรฐานระบบการจัดการดานพลังงาน (ISO 50001) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก ในดานการจัด
การพลังงาน รวมถึงการลดตนทุนดานพลังงาน ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
หรือ มาตรฐานระบบการจัดการดานการรักษาความปลอดภัยสําหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก.
22300-2551) หรือ MICE Security Management System ภายใตการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งประเทศ
ไทยเปนประเทศแรกของโลกที่มีมาตรฐานการรัก ษาความปลอดภัยในระดับสากลสําหรับธุรกิจการประชุมและ
นิทรรศการโดยเฉพาะและจะนําไปสูการขอรับรองมาตรฐานสากล (ISO) ในอนาคต ทั้งนี้ ผูประกอบการที่ผานการ
รับรองมาตรฐานดังกลาวแลวมีจํานวนทั้งสิ้น 3 ราย ไดแก ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ และศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ธุรกิจใดก็ตามสามารถนํามาตรฐาน
นี้ไปใชอยางเปนรูปธรรมก็อาจจะเปนจุดขายในดานภาพลักษณความปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามารวม
ประชุมและนิทรรศการภาย0ในประเทศไทยไดเปนอยางดี
3.2 มาตรฐานการจั ด การคุ ณภาพที่ เ ป น เลิ ศ หมายถึง มาตรฐานทางด า นการจั ด การคุ ณ ภาพในการ
ดําเนินงานระดับโลก มีรากฐานมาจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบองครวม (Total Quality Management: TQM)
ในปจจุบันไดมีก ารวางหลัก เกณฑตามแนวทางของ Malcom Baldrige Quality Award (MBNQA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติที่มีประเทศตาง ๆ ทั่ วโลกกวา 70 ประเทศนําไปประยุกตใช
สวนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในประเทศไทย คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ซึ่งไดริเริ่มและจัดใหมีการ
มอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและผูประกอบการของไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดําเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ในตลาดโลกได
3.3 UFI Standard หมายถึง มาตรฐานการจัดงานนิทรรศการที่รับรองโดยสมาคมอุตสาหกรรมการจัด
นิทรรศการระดับโลก (The Global Association of Exhibition Industry) โดยงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา
นานาชาติที่ผา นการรั บรองตามมาตรฐานของสมาคมดัง กล า วจะไดรั บประกาศนียบัตรและเครื่ องหมาย “UFI
Approves Events” สําหรับนําไปใชในการประชาสัมพันธการจัดงานเพื่อสรางความนาเชื่อถือในระดับนานาชาติได
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กิจกรรม 2.2.5
จงอธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานกฎหมายที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.2.5
ปจจัยทางดานกฎหมายที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อ เป นรางวัล ป จจั ยทางดานกฎหมายเกิ ด จากความพยายามในการสรางความธรรมในสังคมของรัฐ บาล
การเมืองกับกฎหมายเปนปจจัยแวดลอมที่มีความสัมพันธกันโดยรัฐบาลซึ่งเปนสถาบันทางการเมืองมีอํานาจใน
การตรากฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายตามนโยบายหรือความตองการของสังคม การตรากฎหมายในบางกรณีทํา
ใหเกิดโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหกับผูประกอบการบางราย แตในทางกลับกัน ผูประกอบการบางรายอาจ
ไดรับผลกระทบและกลายเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจได
ปจจัยทางดานกฎหมายมีองคประกอบ ดังนี้
1. กฎหมายธุรกิจทั่วไป
2. กฎหมายเฉพาะธุรกิจการทองเที่ยว
3. มาตรฐานคุณภาพสากล

เรื่องที่ 2.2.6
ปจจัยทางดานเทคโนโลยี
ปจจั ยแวดล อมทางดานเทคโนโลยี เกิด จากผลของความคิ ดสร างสรรค ความก าวหนาทางวิ ทยาศาสตร
ตลอดจนความรู ความชํ านาญในการคิดคน สิ่ งแปลกใหม ความกาวหน าทางด านเทคโนโลยีทําให รูปแบบการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีชวยใหมนุษ ยเกิดความสะดวกสบาย
และมีเวลาพักผอนหยอนใจมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยยังชวยใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดานการคมนาคม
และการขนสง

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การดํา เนิ นธุร กิจการจัด ประชุ ม นิ ทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่ อเป นรางวัล เกี่ยวข องกับข อมู ลต างๆ
มากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับขอบเขตและรายละเอียดของงาน เชน บริษัทรับจัดการประชุมมือ อาชีพ (PCO) จะ
เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุค คลของผูเขารวมประชุม บริษัทรับจัด งานนิทรรศการมือ อาชีพ (PEO) จะเกี่ยวของกับ
ขอมูลของบริษัทผูแสดงงาน (Exhibitor) และผูเขาชมงาน (Visitor) ผูใหบริการการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (DMC)
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หรือบริษัทจัดนําเที่ยวจะเกี่ยวของกับขอมูลของหนวยงานผูซื้อและนักทอ งเที่ยว เปนตน ขอ มูลดังกลาวควรไดรับ
การจัดเก็บและประมวลผลในลั กษณะของฐานข อมูล เพื่อ นําไปใชประโยชนในด านการจัดการต าง ๆ เชน การ
วางแผนจั ดการบริก าร การวางแผนการสื่อ สารตลาด การวางแผนและควบคุมทางการเงิน เปน ตน ในปจจุบัน
วิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) ไดรับการพัฒนาใหมี
ความกาวหนาอยางรวดเร็วและมีตน ทุนในการพัฒนาระบบที่ถูกลง ธุรกิจไมซซึ่งสวนใหญเ ปนธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจึงสามารถปรับตัวดวยการจัดหาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศดังกลาวมาใชไดอยางเหมาะสม แต
ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความสะดวกในการใชงาน ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล ความยากงายในการบํารุงรักษา
และความคุมคาในการลงทุนเปนหลักสําคัญ

2. ระบบเทคโนโลยีดานการสื่อสารและโทรคมนาคม
ระบบเทคโนโลยีดานการสื่อสารและโทรคมนาคมไดรับการพัฒนาใหมีกาวหนาอยางรวดเร็วคูข นานไป
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปจจุบัน เทคโนโลยีดังกลาวไดเ ปลี่ยนผานจากระบบอนาล็อ ก (Analog) มาสูระบบ
ดิจิตอล (Digital) โดยอาศัยการเชื่อมโยงผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ไดรับการพัฒนาใหมีความเร็วสูงและครอบคลุม
พื้นที่ตาง ๆ มากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน จึงทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารและโทรคมนาคมทั่วทุก มุมโลก
ประชาชนในภูมิภาคหรือประเทศตางๆ ทั่วโลกสามารถสืบคนขอมูล ติดตอสื่อ สาร และตรวจสอบรายละเอียดได
อยางงายดาย การดําเนินธุรกิจไมซโดยสวนใหญเกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับลูกคาในตางประเทศ ไมวา
จะเปนการติดตอธุรกรรมทั่วไปหรือการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) เพื่อโนมนาวใจและชัก
จูงใหกลุมเปาหมายเดินทางมาเขารวมงานประชุมและนิทรรศการที่จัดขึ้น ตัวอยางเชน กลุมเปาหมายที่เปนผูเขารวม
ประชุมและนิทรรศการนิยมการสืบคนขอมูลตางๆ ดวยเครื่อ งมือ สืบคนทางอินเทอรเน็ต (Search Engine) จึงเปน
ที่มาของการสื่อสารการตลาดดวยเครื่องมือสืบคนทางอินเตอรเน็ต (Search Engine Marketing) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในปจจุบัน การใชเครื่องมือสืบคนทางอินเทอรเน็ต สามารถเจาะจงตลาดเปาหมายไดอ ยางแมนยําดวยการใหการ
สนับสนุน (Sponsor) ขอมูลที่ตองการจะสื่อสารใหแพรหลายและถูกคนพบเปนอันดับตนๆ เฉพาะในประเทศหรือ
ภูมิภาคของกลุมเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้ การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) อยางโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
อัจฉริยะ (Smart Phone) ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมนักธุรกิจและผูบริหารระดับกลางถึงสูงเปนปจจัยที่สนับสนุนใหการ
สื่อสารทางการตลาดเปนแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Marketing) หรือการตลาดทางตรง (Direct Marketing) มาก
ยิ่งขึ้ น ทํา ให ก ารสื่อ สารมี ประสิทธิผ ลมากกว าการใชสื่ อแบบเดิมหรื อสื่ อ ทั่ วไป ในอนาคต ไดมีก ารคาดการณ
แนวโนมของเทคโนโลยีดานการสื่ อ สารและโทรคมนาคมที่ มีอิ ทธิ พลต อพฤติ กรรมของผูเข าร วมประชุมและ
นิทรรศการไวหลายประเด็นที่สําคัญ เชน การประชุมไรกระดาษ (Paperless) ที่ผูเขารวมประชุมสามารถดาวนโหลด
เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดเขาสูโทรศัพทเ คลื่อ นที่ไดทั้งกอน ระหวาง และหลังการประชุม การบั นทึก
ไฟลวิดีโอของการประชุมคูขนาน (Parallel Session) ในหัวขอที่นาสนใจอื่นๆ ในขณะที่ผูเขารวมประชุมอยูภายใน
หองประชุมอยูอีกหองหนึ่งในชวงเวลาเดียวกัน เปนตน
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3. ระบบเทคโนโลยีดานการคมนาคมและการขนสง
การคมนาคมและการขนสงเปนปจจัยสนับสนุนธุรกิจไมซที่มีความสําคัญยิ่ง กลุมเปาหมายที่เดินทางมาเขา
รวมกิจกรรมดังกลาวตองอาศัยการเดินทางมายังจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรม ตลอดจนการเดินทางไป
ทองเที่ยวยังสถานที่ทอ งเที่ยวตางๆ ที่กําหนดไวในโปรแกรมการประชุมและการทอ งเที่ยว นอกจากการขนส ง
ผูโดยสารไปยัง จุดหมายปลายทางตามเวลาที่ กําหนดไวแ ลว การคมนาคมขนสงยัง อาจจะเปน สวนหนึ่งที่ส รา ง
บรรยากาศความรื่นรมยในระหวางการเดินทางทองเที่ยวไดอีกดวย เชน การเดินทางทางน้ําดวยเรือสําราญหรือเรือ
ลอ งแมน้ํ าที่ เป น เอกลั กษณเ ฉพาะของแต ล ะทอ งถิ่น การเดิน ทางทางบกด วยรถโดยสารขนาดเล็ ก (รถสามล อ
รถตุก ตุก) รถไฟ หรื อสัตว พาหนะ เชน ช าง มา เปนต น อยางไรก็ตาม การศึกษาปจจัยดา นเทคโนโลยี ดา นการ
คมนาคมและการขนสง สามารถจําแนกประเภทได ดังนี้
3.1 การคมนาคมขนสงทางอากาศ การคมนาคมขนสงทางอากาศอาศัยบริษัทสายการบินเปนหลักในการ
ใหบริการนักทองเที่ยวที่เดินทางระยะไกลระหวางประเทศ ในปจจุบัน การเดินทางทางอากาศไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายเนื่องจากอัตราคาโดยสารต่ําลงกวาในอดีต สายการบินมีค วามหลากหลายสอดคลองกับกําลังซื้อของ
นักทองเที่ยวซึ่งมีหลายระดับ รวมถึงการเกิดขึ้นของสายการบินตนทุนต่ําที่สามารถใหบริก ารดวยอัตราคาโดยสาร
ราคาประหยัด ดวยสาเหตุดังที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหการจัดการเดินทางทางอากาศเพื่อรองรับผูที่เดินทางมาเขารวม
ประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลตองคํานึงถึงขอจํากัดตาง ๆ ดวย เชน จํานวนเที่ยวบินในแตละ
วัน ลักษณะการเดิน ทาง ระยะเวลาออกเดินทางและถึงจุดหมายปลายทาง ราคาคาโดยสาร ฤดูกาลการทองเที่ยว
จํานวนนัก ทอ งเที่ยว เป นตน การสํารองที่นั่ งกับบริษั ทสายการบิน จึ งควรจะดําเนิน การลวงหนา ในระยะเวลาที่
เหมาะสมโดยมอบหมายใหบริษัทตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวรับผิดชอบในการสํารองที่นั่งและ
อํานวยความสะดวกดานการเดินทางตลอดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาแตเฉพาะบริษัทสายการบินที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากลเปน “สายการบินหลักอยางเปนทางการ” (Official Airline) เพื่อประสาน
ความร วมมื อ ในด า นสิ ท ธิ ป ระโยชน อั ต ราค า โดยสาร และการบริ ก ารให กั บ ผู ที่เ ดิ น ทางมาเข า ร วมประชุ ม
นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเป นรางวัล โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ขอไดเปรียบในด านที่ตั้งทางภู มิศาสตรของ
ประเทศไทยที่อ ยูกึ่ง กลางของภูมิภาคอาเซียนยังถือ เปน จุดเดน ประการหนึ่ง ในการเสนอขอเปน เจา ภาพจั ดการ
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติที่สําคัญ กลาวคือ นักธุรกิจหรือผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมและนิทรรศการจาก
ประเทศเพื่อนบานสามารถเดินทางเขามาประเทศไทยดวยสายการบินตนทุนต่ําไดภ ายใน 1 – 2 ชั่วโมง อีกทั้ง ยัง
เปนจุดศูนยกลางในการขยายตลาดการคาและการลงทุนไปสูประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน หรือที่เรียกวา “ประตู
สูอินโดจีน” นั่นเอง
3.2 การคมนาคมขนสงทางบก เปนการคมนาคมขนสงพื้นฐานที่รองรับการเดินทางทองเที่ยวในระยะใกล
โดยสวนใหญจะเปนการอํานวยความสะดวกในพื้นที่ เชน การขนสงนักทองเที่ยวจากทาอากาศยานไปยังที่พักหรือ
สถานที่ จัดประชุ ม เป น ต น หากเปน การจัด การประชุม นิ ทรรศการ และการทอ งเที่ ยวเพื่ อ เป น รางวั ล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะเผชิญกับปญหาการจราจรติดขัด รวมถึงเครือขายการคมนาคมขนสงที่ยังไม
เชื่อมโยงอยางเปนระบบเหมือนเชนประเทศที่พัฒนาแลว กอใหเกิดความยุงยากในการจัดการการเดินทางทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางดวยตนเอง อยางไรก็ตาม การเดินทางในระยะสั้นๆ ดวย
ยานพาหนะในทองถิ่นอาจจะกอ ใหเ กิดความประทับใจและประสบการณที่แ ปลกใหมในระหวางการเดินทางได
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เชน การโดยสารรถท องเที่ย วรอบเกาะรัตนโกสิน ทร การโดยสารรถตุ ก ตุ กจากที่ จอดรถเขา สู อ าคารที่ พัก การ
โดยสารรถมาเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบของเมือง การโดยสารบนหลังชางเขาสูสถานที่จัดประชุม เปนตน
3.3 การคมนาคมขนสงทางน้ํา การคมนาคมขนสงทางน้ําในปจจุบันไดรับการพัฒนาใหมีบริการครบถวน
ทั้งในดานการพักผอน การดํารงชีวิต และการทํากิจกรรมนันทนาการอยางหรูหราและสมบูรณแบบจนกลายเปนการ
เดินทางโดยเรือสําราญซึ่งเปนธุรกิจที่ เ ติบโตสูงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวเชิงธุรกิจที่ตองการพัก ผอนแบบครบวงจร ผูจัดกิจกรรมการทอ งเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจึงหันมาใชเ รือ
สํา ราญเป น หลั ก ในการจัด กิ จกรรมการท อ งเที่ยวหลากหลายรูปแบบซึ่ง ขึ้ น อยูกั บขนาดของเรือ สํ าราญ ความ
หลากหลายของการบริการภายในเรือสําราญ เสนทางการเดินเรือ จุดหมายปลายทาง ตลอดจนจุดแวะพักที่มีค วาม
นาสนใจทั้งภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
กิจกรรม 2.2.6
จงอธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยทางดานเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจ
การจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.26
ปจจัยทางดานเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัลเกิดจากผลของความคิดสรางสรรค ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และความรูความชํานาญใน
การคิดคนสิ่งแปลกใหม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยและรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีชวยใหมนุษยเกิดความสะดวกสบายและมีเวลาพักผอ นหยอ นใจ
มากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยยังชวยใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีดานการคมนาคมและการขนสง
ปจจัยทางดานเทคโนโลยีมีองคประกอบ ดังนี้
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
2. ระบบเทคโนโลยีดานการคมนาคมและการขนสง
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ตอนที่ 2.3
ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาค
โปรดอานเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 2.3 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป
หัวเรื่อง
2.3.1 ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมไมได
2.3.2 ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมได
2.3.3 ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
แนวคิด
1. ปจจัยแวดล อมในระดั บจุล ภาคที่ค วบคุ มไม ไดในอี ก ความหมายหนึ่ ง คื อ ป จจัยเฉพาะองค ก ร
(Specific Environmental Factors) ซึ่ งจั ดวา เป น ปจจัย ภายนอกองค ก ร ป จจั ย ดั งกล า วมี ค วาม
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขององคการอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาวะการแขงขัน ดังจะ
เห็นไดจากแบบจําลองในวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารยไมเคิล อี.
พอร ต เตอร ทั้ง สองแบบจําลอง ได แ ก แบบจํ า ลองการวิ เ คราะห แ รงผลั ก ดั น เชิงการแข ง ขั น 5
ประการ (The Five Competitive Forces) และแบบจํ าลองเพชรแหง ความได เ ปรี ยบของชาติ
(Diamond Model of National Advantage) ลวนมีโครงสรา งและแนวคิดที่ค รอบคลุมปจจัยใน
ระดับนี้ทั้งสิ้น ในทางปฏิบัติ ผูบริหารหรือฝายจัดการควรศึกษาและติดตามขอมูล ที่เกี่ยวของกับ
ป จจั ย เหล า นี้ อ ย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ
2. ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมได คือ ปจจัยแวดลอมภายในองคก ารซึ่งเกี่ยวของกับการ
ดํา เนิน งานต าง ๆ ภายในองค การ องคก ารจึ ง สามารถเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการดํ า เนิ น งานให
สอดคลองกับบริบททางธุรกิจ (Business Context) ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การบริหารในเชิงโครงสรางตองมีความยืดหยุนสอดคลองสถานการณตางๆ ที่เ ปลี่ยนแปลงอยู
ทุกเมื่อ
3. ลูกคาที่ใชมาใชบริการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ลวนเปน
บุค คลสํ าคัญ (VIP) ที่ตอ งเน นรู ปแบบการให บริก ารที่ มีความสมบูรณ ในรายละเอี ยดทุ ก ด า น
มากกว านัก ท องเที่ ยวทั่วไป ดั งนั้น ป จจั ยหลัก ที่จะนํ าไปสู ความสํ าเร็จในการดํ าเนิน ธุร กิจการ
จัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล จึงเปนการนําหลัก การใหบริการการ
ทองเที่ยวมาประยุกต โดยเพิ่มระดับความสําคัญและความพิถีพิถันในการใหบริการมากกวาการ
ใหบริการโดยทั่วไปนั่นเอง
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วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมไมได
2. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมได
3. อธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ความนํา
ปจจัย แวดลอมในระดับจุล ภาคเป นทั้งปจจัย แวดลอ มที่เกิ ดขึ้นภายนอกหนวยงานแตมีค วามใกลชิดกั บ
หนวยงานและสงผลกระทบในวงแคบเฉพาะธุรกิจนั้นๆ และปจจัยแวดลอมภายในที่องคก ารสามารถควบคุมหรือ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจได ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคเกี่ยวขอ งโดยตรงกับการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยการบริหารจัดการภายใตจุดแข็งหรือแกนสมรรถนะหลักขององคการ (Core
Competencies) รวมถึงการตักตวงโอกาสจากปจจัยแวดลอมภายนอกเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจใน
ระยะยาว
ในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคในที่นี้จะใชความสามารถขององคการในการควบคุม
ปจจัยแวดลอมเปนพื้นฐานดังที่แสดงไวในภาพที่ 2.5 ดังแสดงไวในหนา XX

เรื่องที่ 2.3.1
ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมไมได
ปจจัย แวดลอมในระดับจุล ภาคที่ค วบคุมไมไดในอีก ความหมายหนึ่ง คือ ปจจั ยเฉพาะองคก ร (Specific
Environmental Factors) ซึ่งเปนปจจัยภายนอกองคกรนั่นเอง ปจจัยดังกลาวมีความสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจของ
องคการอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาวะการแขงขัน ดังจะเห็นไดจากแบบจําลองในวิเคราะหปจจัยแวดลอม
ที่ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยศาสตราจารยไมเคิ ล อี . พอรตเตอร ทั้งสองแบบจํา ลอง คือ แบบจํ าลองการวิเคราะห
แรงผลักดันเชิงการแขงขัน 5 ประการ (The Five Competitive Forces) และแบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบของ
ชาติ (Diamond Model of National Advantage) ลวนมีโครงสรางและแนวคิดที่ครอบคลุมปจจัยในระดับนี้ทั้งสิ้น
และผลที่ไดจากการศึกษาจะชี้ใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของการแขงขัน ตลอดจนขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบ
ขององคการอยางชัดเจน ในทางปฏิบัติ ผูบริหารหรือฝายจัดการควรวางระบบการจัดเก็บและการประมวลผลขอมูล
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ที่เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี้อยางตอเนื่องเพื่อใชประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ

1. ลูกคา
ลู ก ค า คื อ ป จจั ย สํ า คั ญ ที่ เ ป น เครื่ อ งบ ง ชี้ ให ท ราบว า องค ก ารจะประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ล ม เหลว
วัตถุประสงคทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งของทุกองคการ คือ การสรางและรักษาลูกคาไวใหนานที่สุด องคการจึง
ตองสรางความใกลชิดกับลูกคาเพื่อใหเขาใจถึงความตองการ ความปรารถนา และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังตองทราบวา ลูกคาในป จจุบันและในอนาคตคื อใคร มีค วามตอ งการอยางไร รวมถึง มี
อํานาจในการตอรองในระดับใด โดยมาก การทําความเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการจะมุงเนน ที่การทราบพฤติกรรม
การบริโภค อํานาจการซื้อ ความภักดีตอสินคา วิถีชีวิต มาตรฐานการดํารงชีพ ฯลฯ ทําให สามารถผลิตสินคาและ
บริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูรับบริการไดอยางถูกตอง องคการจึงจําเปนตองมีขอ มูลเกี่ยวกับ
ลูกคาในดานตางๆ ดังนี้
1.1 แหลงของลูกคาและผูรับบริการ เปนการวิเคราะหวาลูกคา และผูรับบริการอยูในพื้นที่ใด มีค วาม
หนาแนนหรือเบาบางมากนอยเพียงใด แหลงของลูกคาและผูรับบริก ารสามารถแบงไดหลายลักษณะตามเกณฑ
ทางดานภูมิศาสตร ไดแก
1.1.1 ลูกคาและผูรับบริการภายในและภายนอกองคการ ลูกคาและผูรับบริก ารภายในองคการ
หมายถึง บุคคลากรหรือหนวยงานภายในองคก ร สวนลูกคาและผูรับบริการภายนอกองคก าร หมายถึง ผูบริโภค
สินคาและบริการซึ่งอาจจะเปนประชาชนทั่วไปหรือหนวยงานตางๆ ก็ได
1.1.2 ลูกคาและผูรับบริการทางตรงและทางออม ลูกคาและผูรับบริการทางตรง หมายถึง ลูกคา
ที่บริโภคสินคาและบริการขององคการโดยตรง เชน หนวยงานเจาภาพจัดการประชุม (Host) เปนลูกคาทางตรงของ
บริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) เปนตน สวนลูกคาและผูรับบริการทางออม หมายถึง ลูกคาที่ไมไดบริโภค
สิน คา และบริ การโดยตรงแต มีสวนเกี่ย วขอ งกั บความสํา เร็ จในการดํา เนิ นงานขององค ก าร เช น ผูเ ข าชมงาน
(Visitors) เปนลูกคาทางออมของศูนยการประชุมและบริษัทผูจัดงานนิทรรศการมืออาชีพ (PEO) หากผูเขาชมงาน
เกิดความพึงพอใจยอมสงผลใหผูเขาชมงานอยากมาเขารวมงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคาไดอีกในอนาคต
1.1.3 ลู ก ค า และผู บ ริ ก ารภายในประเทศและระหว า งประเทศ ลู ก ค า และผู รั บ บริ ก าร
ภายในประเทศ หมายถึง ลู กคาที่บริโภคสิน คาและบริก ารภายในทอ งถิ่นของแตละประเทศ สวนลูกคาระหวา ง
ประเทศ หมายถึง ลูก คาที่ เดินทางมาจากต างประเทศเพื่อ มาบริโภคสินคาและบริการยังจุดหมายปลายทาง เช น
บุคลากรในบริษัทขามชาติที่มีสาขาอยูในตางประเทศเดินทางมาเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปที่สํานักงาน
ใหญซึ่งอยูในประเทศไทย เปนตน
1.2 ลักษณะของลูกค าและผูรับบริการ เป นการศึกษาลัก ษณะสวนบุค คลของลูกค าดวยเกณฑตางๆ ซึ่ ง
มีลัก ษณะเชน เดียวกับการแบงสวนทางการตลาด (Market Segmentation) เชน เกณฑทางดานประชากรศาสตร
เกณฑทางดานจิตวิทยา เปนตน
1.3 พฤติกรรมของลูกคาและผูรับบริการ เปนการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ สินคาและบริการตั้งแต
ขั้นตอนการตระหนักรูถึงปญหา การหาขอมูล การพิจารณาทางเลือก การซื้อ (ความถี่ ปริมาณ เวลา งบประมาณ)
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และพฤติกรรมหลังการซื้อ องคการจะตองมีเครื่องมือในการตรวจจับหรือเก็บขอมู ลทางดานพฤติกรรมของลูกคา
และผูบริการเพื่อใชในการวางแผนไดอยางเหมาะสม การศึกษาขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับผูซื้อทําใหผูบริหารหรือฝาย
จัดการสามารถนํ าข อสรุปที่ได ไปใช ในการพัฒ นาตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวโน มความต อ งการในอนาคต
พฤติก รรมและรูปแบบการบริโภคของกลุ มเปาหมาย ความพึงพอใจที่จะซื้อ ตลอดจนอํ านาจการซื้อ ผลิ ตภัณฑ
จากนั้น จึงวางแผนเพื่อตอบสนองตลาดไดอยางถูกตองและแมนยํา

2. คูแขงขัน
คูแขงขัน คือ องคการอื่นที่นําเสนอสินคาและบริการใหแกลูกคากลุมเดียวกันหรือใชแหลงการผลิตที่มี
ลักษณะเดียวกันกับที่กิจการใชอยู องคการธุรกิจจะมีคูแขงอยางนอย 1 ราย แตปกติจะมีมากกวานั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง หากพิจารณาผูที่มี โอกาสจะมาเป นคูแ ขง (Potential Competitor) และสิน คาหรือ บริ การทดแทน (Substitute
Products) ดวย ในปจจุบัน สภาวะการแขงขันทางธุรกิจอยูภายใตเ ศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการคาเสรี การจัดตั้ง
องคการธุรกิจโดยผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพจึงเปน เรื่อ งปกติธรรมดาและสามารถทําไดงายกวาในอดีต
ทั้งนี้ ยังไมรวมผูประกอบการรายอื่นๆ ที่มีลกั ษณะการดําเนินงานหรือผลิตภัณฑคลายคลึงกัน เชน บริษัทรับจัดการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Destination Management Company: DMC) มีลักษณะการดําเนินและบริการที่คลายคลึง
กับบริษัทรับจัดการงานกิจกรรมพิเศษ (Event Management Company: EMC) เปนตน ดังนั้น องคก ารธุรกิจจึงมี
คูแ ขงขันเปน จํานวนมาก คูแ ขงขันเหล านี้มีทั้งที่มีศัก ยภาพสูงกวา หรือ ดอยกวา การวิเคราะหคูแขง ขัน จึงมุ ง
วิเคราะหคูแขงขันในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
2.1 ความยากงายในการเขาสูธุรกิจ เปนการวิเคราะหอุปสรรคหรือสิ่งที่ธุรกิจจะตองฝาฟนเพื่อเขาสูธุรกิจ
(Barrier of Entry) หากธุรกิจไมมีหรือแทบจะไมมีอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจก็จะหมายถึง ภัยคุกคามจากคูแขงขัน
รายใหมมีสูง ส งผลใหบรรยากาศการแขงขันรุน แรงตามไปดวย ตั วอยา งเช น หากบุค ลากรมีประสบการณการ
ทํางานยาวนานและมีสายสัมพันธอันเหนียวแนน กับลูก คา การจัดตั้งบริษัทรับจัดการประชุมหรือนิทรรศการมือ
อาชีพเพื่อเขาสูธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการยอมทําไดไมยากนัก เนื่องจากตนทุนจัดตั้งธุรกิจมีไมสูงมากนัก
จนอาจจะเรียกไดวาเปนธุรกิจที่มีลักษณะ “จับเสือมือเปลา” แตถาหากจะจัดตั้งศูนยการประชุมหรือโรงแรมสําหรับ
การประชุมอาจจะทําไดย าก เนื่อ งจากเปน ธุ รกิ จที่ ตอ งใช เงิ นลงทุ น และทรัพยากรสู ง (ที่ ดิน อาคาร ระบบการ
ดําเนินงาน บุคลากร ฯลฯ) เปนตน
2.2 การเขาออกของคูแขงขันรายใหญ เปนการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการเขาและออกจากธุรกิจของ
คูแ ขงขันรายใหญ กรณีที่คูแ ขงขันรายใหญ ออกจากตลาด ยอ มเปนผลดีตอกิจการ ทําใหสวนแบงทางการตลาด
(Market Share) เพิ่ม สูงขึ้ น และมี โอกาสที่ จะดําเนินการไดบรรลุ วัตถุ ประสงค แ ละเปาหมายไดดียิ่ งขึ้น ในทาง
ตรงกันขาม หากคูแขงขันรายใหญยังคงอยูในตลาดหรือกําลังจะเขาสูตลาดจะทําใหบรรยากาศการแขงขันรุนแรง
มากขึ้น หากองคการไมปรับตัวใหสอดคลองกับการเขาหรือออกของคูแขง ขันรายใหญ การดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคก็ทําไดยาก
2.3 ความสามารถในการทดแทนของสิ น ค า และบริ การ การพั ฒ นาทางด า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการประดิษฐคิดคนสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยเกิดขึ้นเปน
จํานวนมาก ผลิ ตภัณฑข องธุ รกิจไมซมีลั กษณะคอ นไปทางการบริก ารมากกวา สินค าที่จับต องได การบริก ารมี
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ลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถลอกเลียนไปไดไมยากนัก ดังนั้น ผลิตภัณฑในธุรกิจไมซจึงตองอาศัยบุคลากรที่
มีความคิดสรางสรรคในการกําหนดรูปแบบงานที่มีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวไมซ้ําแบบใคร ข อดีอีก
ประการหนึ่งที่สําคัญ คือ ผลิตภัณฑอยางอื่นไมสามารถทดแทนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวไดอ ยางสมบูรณ เชน
แหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว เปนตน
2.4 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่สําคัญของคูแขงขัน ทําใหการแขงขัน ระหวางองคการธุรกิจเกิดขึ้น และถา
หากการแขงขัน มีความรุน แรงมากเทาใด องคการธุรกิจที่พายแพก็จะไดรั บผลกระทบที่รุน แรงตามไปดวย ทิ ศ
ทางการแขงขันในยุคใหมมีดังนี้
2.4.1 การแข งขั น เพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ กํ าไรของธุ รกิ จลดลง เป น เพราะมี ผู ใหบ ริ ก ารมากราย
ในขณะที่ลูกคาหรือผูรับบริการมีจํานวนเทาเดิม เชน ในปจจุบันบริษัทจัดนําเที่ยวเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลให
เกิดสงครามราคาหรือการตัดราคา ทําใหกําไรจากการดําเนินงานในภาพรวมลดลงและไมคุมคาตอ การลงทุน เปน
ตน
2.4.2 การแขงขันเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการเติบโตของตลาดชะลอตัวหรือชาลง เชน งานแสดง
สินคาทางดานอุปกรณคอมพิวเตอรแ ละไอทีมีบริษัทที่เปนเจาของงานนิทรรศการ (Show Owner) รายใหญอ ยูถึง
2 ราย และจัดงานตอเนื่องกันตลอดทั้งป ประกอบกับหางสรรพสินคาตางๆ ก็นิยมจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยาง
ตอเนื่องเชนเดียวกัน ทําใหตลาดงานแสดงสินคาดานนี้เริ่มคงที่หรือชะลอตัว เปนตน
2.4.3 การแขง ขัน เพิ่ม ขึ้น ในขณะที่ตน ทุ นคงที่สู ง ตน ทุ นคงที่ เป นต น ทุน ที่บริหารจั ดการให
ลดลงไดยากมากเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนผันแปร เชน คาเชาพื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา ใน
กรณีที่จัดจําหนายพื้นที่แสดงนิทรรศการและสินคาไดนอย คาเชาพื้นที่สําหรับจัดงานก็ยังคงมีอัตราเทาเดิม ยกเวน
สามารถเจรจาเพื่อขอลดขนาดพื้นที่และจัดสรรตําแหนงคูหานิทรรศการ/แสดงสินคาใหม (Re-allocation) ได เปน
ตน
2.4.4 การแขงขันเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลิตภัณฑในตลาดมีค วามแตกตางกันนอยลง ทําใหลูกค า
หรือผูรับบริการไมรับรูความแตกตางของผลิ ตภัณฑก็จะทําใหกิจการสูญเสียความไดเ ปรียบเชิงการแขงขัน เชน
โรงแรมสําหรับการประชุมในยานเดียวกันซึ่งมีทําเลที่ตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีลักษณะใกลเคียงกัน อาจจะ
ทําใหผูใชบริการไมรูสึกถึงความแตกตางๆ ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการบริการของศูนยการ
ประชุมมาตรฐานจะเห็นความแตกตางชัดเจน เปนตน

3. ผูใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมซ
ผูใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมซ10 (Suppliers) คือ ตัวบุคคลหรือบริษัทที่ทําหนาที่จัดหาสิ่งจําเปนตอการ
ผลิตสินคาและบริการใหแกอ งคการ ผู ใหบริก ารที่เกี่ยวขอ งกับธุรกิจไมซมีความแตกตางจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ตรงที่ไมไดเพียงแคจัดสงวัตถุดิบ (Raw Material) หรือสินคาที่มีรูปลักษณชัดเจน แตจะจะตองจัดสงสิ่งอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และการบริการดานตาง ๆ ใหกับองคการเชนเดียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (นุช นารถ
10

ผูใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมซ อาจเรียกดวยคําที่มีความหมายเดียวกัน ไดแก ผูจัดสงปจจัยการผลิต ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูจําหนาย
วัสดุ ผูจัดจําหนายปจจัยการผลิตใหแกองคการ
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รัตนสุวงศชัย, 2545: 35) ตัวอยางเชน หากบริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ คือ ผูผลิต ผูใหบริการที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจไมซ คือ โรงแรมสําหรับการประชุม บริษัทใหเชาโสตทัศนูปกรณ บริษัทจัดนําเที่ยวและตัวแทนการทองเที่ยว
ตลอดจนสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งบริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพจะนําบริการของแตละหนวยงานมารวมกันและ
จัดทําเปนโปรแกรมการประชุมและรายการนําเที่ยวกอนและภายหลังการประชุม
ผูใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมซมีความสําคัญตอการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง อํานาจการตอ รองในชวง
ฤดูกาลการทองเที่ยวที่ปจจัยการผลิตทางดานการทองเที่ยวเปนที่ตอ งการอยางมาก แตปริมาณผลิตภัณฑทางการ
ทองเที่ยวมีอยูอยางจํากัด หากผูใหบริการไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑไดเพียงพอหรือมีคุณภาพตรงตามที่หนวยงาน
ตองการก็จะทําใหการผลิตของหนวยงานหยุดชะงัก ผลที่ตามมาคือ องคก ารไมมีผลิตภัณฑเสนอขายใหกับลูกคา
หรืออาจะจะตองเสนอขายในราคาที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะทําใหสูญเสียลูกคาใหกับคูแขงขันไปในที่สุด จึงอาจจะกลาวได
วา ผูใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจเปนปจจัยภายนอกที่แมจะมีความใกลชิดกับหนวยงาน แตหากไมมีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ก็จะทําใหเกิดความเสียหายตอแผนการผลิตและแผนการตลาดของหนวยงานได ผูประกอบการในธุรกิจ
ไมซจึงตอ งดําเนินกิจกรรมบางอยางเพื่อปอ งกัน ไมใหเกิดปญหาขึ้ นได เชน การทําสัญ ญาการสํารองผลิตภัณ ฑ
ลวงหนา เปนตน ในขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาสรรหาผูจัดสงปจจัยการผลิตรายอื่น ๆ สํารองไวเพื่อเปนทางเลือก
ในกรณีที่ผูใหบริการรายเดิมไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑใหกับหนวยงานได

4. แรงงาน
แรงงาน คือ บุคคลที่มีความพรอ มใหองคการธุรกิจวาจางไปทํางาน แรงงานถือเปนปจจัยในการผลิตที่มี
ความสํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ไมซ อ ย า งมากเนื่ อ งจากเป น ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ต อ งอาศั ย แรงงานที่ มี
ประสบการณและความความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รายงานผลการศึกษาเพื่อกําหนดความเปนเลิศของบางกลุมสินคา
ภาคบริการในตลาดโลก (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2548) ไดวิเคราะหเงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
ในดานแรงงาน พบวา แรงงานที่เ ข ามาทํางานในธุรกิจไมซส วนใหญไมไดจบการศึกษาทางดานการจัดการการ
ประชุมและนิทรรศการโดยตรง แตจบการศึก ษาทางดานการทอ งเที่ยวและการโรงแรม และอาศัยการเรียนรูจาก
ประสบการณการทํางานดานการจัดประชุมและนิทรรศการในภายหลัง ทั้งนี้ สํานัก งานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ได ค าดการณ ถึงปริมาณความต องการแรงงานในป พ.ศ. 2552 พบวา ธุ รกิ จไมซมี ความต องการ
แรงงานเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู เดิม ถึงรอ ยละ 60 หรือประมาณ 10,700 คนในทุก กลุมธุรกิ จซึ่งเปนปริมาณที่มากกว า
บัณ ฑิตที่จบการศึก ษาทางดานนี้โ ดยตรง แมวา ในปจจุบั นจะมี สถาบั นอุด มศึ ก ษาหลายแหง เป ด หลัก สูต รและ
รายวิชาทางดานการจัดการการประชุมและนิทรรศการบางแลวก็ตาม แตก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของธุรกิจไดอยางแทจริง นอกจากนี้ ยังพบวา แรงงานระดับบริหารซึ่งมีความรูในสายงานอื่นที่ใกลเ คียงกัน ไดแก
การโรงแรม การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร ซึ่งไดทํางานสะสมประสบการณในธุรกิจไมซมาอยางยาวนานจนเกิด
ความเชี่ยวชาญยังมีปริมาณคอนขางนอย ทําใหเกิดการเปลี่ยนงานในอัตราสวนที่สูงทั้งภายในธุรกิจเดียวกันและ
ออกจากไปสูธุรกิจอื่น ๆ แสดงใหเห็นวา ปจจัยแวดลอมในดานแรงงานยังคงเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของ
ธุรกิ จไมซ นอกจากเหนื อ จากพิ จารณาปริ มาณแรงงานแลว องคก ารธุรกิจยั งต องพิจารณาคุณ ภาพของแรงงาน
ประกอบกันดวย องคประกอบในดานคุณภาพของแรงงานโดยทั่วไป มีดังนี้
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4.1 สมรรถนะทั่ วไป (Generic Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือ ทักษะที่แรงงานควรจะมีเ พื่อใช
ประโยชนในการทํางานทั่ วไป โดยเปนทั กษะที่มีความคลายคลึงกัน เช น การใช คอมพิ วเตอร การสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน
4.2 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือทักษะที่แรงงานในแตละสาขาอาชีพควร
จะมีซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตามความตองการของแตละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เชน จิตวิทยาการ
บริการ (สําหรับธุรกิจการทองเที่ยว) การจัดการเชิงรุก (สําหรับธุรกิจไมซ) เปนตน
4.3 สมรรถนะเฉพาะสาขาอาชีพ (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือทัก ษะที่แ รงงานใน
แตละตําแหนงงานควรจะมีซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการของแตละองคการ เชน การใช
โปรแกรมสํ าเร็จรูปเพื่อ การจัดการงานสวนหนา (สํา หรับ ตํา แหนงเจาหน าที่ฝ ายตอ นรับ ) การจัดการโครงการ
(สําหรับตําแหนงผูจัดการโครงการในธุรกิจไมซ) เปนตน
ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เมื่อการเปดเสรีทางการคาและการบริการในภูมิภาคอาเซียนสําเร็จลุลวงจะ
สงผลใหการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จึงรวมมือกันพัฒนากรอบมาตรฐานอาชีพระดับชาติ
(National Vocational Qualifications: NVQ) ขึ้นเพื่อ ใหการผลิตบัณฑิตและการพั ฒนาแรงงานในตําแหนงและ
ระดับเดียวกันมีมาตรฐานเชนเดียวกัน ซึ่งสงผลดีตอธุรกิจในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย กรอบมาตรฐานอาชีพ
ระดับชาติทางดานการทอ งเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน ไดแ ก ASEAN Common Competency Standard for Tourism
Professionals (ACCSTP) ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานสมรรถนะ 5 ระดับของแรงงานสากลโดยขยายคุณสมบัติทั้ง
แนวกวา งและแนวลึ ก ใน 4 ด า นหลั ก คื อ 1) คุ ณ สมบั ติ ดา นการคิ ด วิ เ คราะห 2) คุ ณ สมบั ติ ดา นพฤติ ก รรม 3)
คุณสมบัติดานการสื่อสาร และ 4) คุณสมบัติดานการใชขอมูล

5. กฎระเบียบ
การศึกษาปจจัยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีอิทธิพลโดยตรงตอธุรกิจไมซจะครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอํานาจหรือ
อิทธิพลในการตราและบังคับใชนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ รวมถึง
ภาคการเมืองซึ่งมีความใกลชิดการกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบเนื่องจากนักการเมืองเปนสวนหนึ่งของฝายนิติ
บัญญัติและฝายบริหาร ในอดีตที่ผานมา (ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2548) ธุรกิจไมซก ารรับโอกาสและผลประโยชน
ทางธุรกิจจากภาคการเมืองอยางมากเนื่องจากรัฐบาลในยุคนั้นเนนการเสริมสรางภาพลัก ษณของรัฐบาลดวยการ
สื่อสารการตลาดผานการจัดประชุมและงานนิทรรศการซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐ แตถาหากพิจารณากฎระเบียบที่มีอิทธิพลโดยตรงธุรกิจไมซ จะพบวา ยังไมมีกฎหมายเฉพาะ
แตอยางใด ยกเวน ธุรกิจนําเที่ยวและธุรกิจโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวของสวนใหญจึงเปนกฎหมายธุรกิจทั่วไป ทั้งนี้
ในระยะหลังจะปรากฏนโยบายหรือมาตรการที่เปนประโยชนตอธุรกิจไมซโดยตรง เชน การสนับสนุนงบประมาณ
ดานการประชาสัมพันธของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) เปนตน

6. ผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ
การวิเคราะหปจจัยแวดลอมเฉพาะองคกรในตําราทางดานการจัดการเชิงกลยุทธทั่วไปจะกลาวถึงเฉพาะ
ปจจัยเกี่ยวกับหุนสวนซึ่งหมายถึง ผูถือหุน (Shareholder) ทีม่ ีสถานะเปนเจาของและเปนผูกําหนดทิศทางการดําเนิน
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ขององคการ แตการดําเนินธุรกิจในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา สายสัมพันธทางธุรกิจ (Connection) ระหวางองคกร
หรือหนวยงานภายนอกองคกรมีอิทธิพลตอสมรรถนะในเชิงการแขงขัน ผูเขียนจึงขยายขอบเขตของการศึกษาปจจัย
เกี่ยวกับหุนสวนไปสูการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
6.1 หุน สวน (Shareholder) หมายถึง ผูลงทุนในการประกอบธุรกิจและมีสถานะเปนเจาของซึ่งเปนผู ที่
ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น หุนสวนจึงตองการผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุมคาเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยงหรือคุมกับคาเสียโอกาสหากนําเงินไปลงทุนทํากิจการอยางอื่น หากผูประกอบการธุรกิจไมซขยาย
ขอบเขตการใหบริการสูระดับนานาชาติ การมีหุนสวนเปนผูประกอบการชาวตางประเทศจะทําใหสามารถลดความ
เสี่ ย งต า งๆ ลงได ตลอดจนสามารถผสานความร วมมือ ในการใช ท รั พ ยากรร วมกั น เพื่อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน บริษัทรี้ด เทรดเด็ก จํากัด (บริษัทรับจัดนิทรรศการมืออาชีพ) มีหุนสวนเปน
บริษัทรี้ ด เอ็ก ซิบิชั่ น จํากั ด (Reed Exhibitions Co., Ltd.) ซึ่งมีสํ านักงานใหญตั้งอยู ในสหราชอาณาจัก รและมี
เครือขายในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกวา 93 ประเทศทําใหก ารจัดงานนิทรรศการระดับนานาชาติสวนใหญประสบ
ความสําเร็จอยางมาก นอกจากนี้ หุนสวนอาจจะเปนบุคคลหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีสวนเสริมซึ่งกันและกัน เชน บริษัท
เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด (ผูบริหารพื้นที่ของศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์) มีผูถือ
หุนใหญเปนบริษัท ที.ซี.ซี. แคปปตอลแลนด จํากัด ซึ่งมีเครือขายที่ประกอบดวยธุรกิ จโรงแรมยานสุขุมวิทเป น
จํานวนมากทําใหการจัดบริการที่พักสําหรับผูเขารวมประชุมนานาชาติสามารถทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น เปนตน
6.2 พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) หมายถึง องคการธุรกิจที่อาจจะเปนทั้งผูใหบริการที่เ กี่ยวขอ ง
หรือองคการธุรกิจในลักษณะเดียวกันตกลงรวมมือกันดําเนินธุรกิจหรือโครงการอยางใดอยางหนึ่งดวยการประสาน
ความเชี่ยวชาญของแตล ะฝายเขาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจไมซเ ปนธุรกิจที่พึ่ง พาผูใหบริการที่เ กี่ยวขอ ง
คอนขางมาก เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจรับเหมากอ สรางคูหานิทรรศการ เปนตน
ผูประกอบการในธุรกิจไมซจึงตองรักษาสายสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนอยางดี
6.3 กลุมสาธารณชน (Publics) หมายถึง กลุมบุคคลหรือองคการภายนอกโดยทั่วไปซึ่งมีบทบาทในการ
สงเสริมใหเกิดความรุงเรืองหรือ นําความเสียหายมาสูกิจการไดทั้งสองทางขึ้น อยูกับวากิจการมีความสัมพัน ธกับ
กลุมสาธารณชนนี้ดีเพียงใด กลุมสาธารณชนประกอบดวยกลุมบุคคลหรือองคการตาง ๆ ดังนี้
6.3.1 กลุมผลประโยชน ไดแก สมาคมการคา หอการคา สมาพันธการคา สหภาพแรงงาน โดย
หนวยงานเหลานี้มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนปกปองผลประโยชนของสมาชิก นอกจากนี้
ในปจจุบัน ผูบริโภคเริ่มรวมตัวกันเปนองคการหรือเครือ ขายภาคประชาชน มีบทบาทในการเรียกรองสวัสดิภาพ
และความคุมครองจากการบริโภคสินคาและบริการอยางชัดเจน
6.3.2 กลุมสื่อมวลชน ไดแก หนังสือ พิมพ นิตยสาร สถานีวิทยุแ ละโทรทัศน โดยเฉพาะสื่ อ
บุคคลเมื่อใชรวมกับสื่ออิเล็กทรอนิกสจะทําใหขอมูลขาวสารไดรับการเผยแพรอยางรวดเร็วและสงผลกระทบในวง
กวาง หากผูประกอบการรายใดไมซื่อ สัตยหรือ หลอกลวงลูกค า ลู กคาจะเผยแพรขอ มูล ในลักษณะการบอกต อ
(Word of Mouth) เชน การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแบบสงตอ (Forward Mail) การเผยแพรขอมูลในพื้นที่สวน
บุคคล เปนตน
6.3.3 สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย บริษัทคาหลักทรัพย
6.3.4 หนวยงานราชการ ไดแก หนวยงานเกี่ยวกับธุรกิจไมซโดยตรง
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6.3.5 สถาบั นการศึ กษา ได แ ก สถาบันฝ ก อบรม สถาบั นอุ ดมศึก ษาที่ เ ป ดสอนทางดา นการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว
กิจกรรม 2.3.1
จงอธิ บายแนวคิ ดและระบุอ งคประกอบของป จจัย แวดลอ มในระดั บจุล ภาคที่ ควบคุมไมได และมี
อิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.3.1
ป จจั ย แวดล อ มในระดั บจุ ล ภาคที่ ค วบคุ มไม ไ ด แ ละมี อิ ทธิ พ ลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จการจัด ประชุ ม
นิทรรศการ และการทอ งเที่ย วเพื่อเปน รางวั ลนั้ น ในอีก ความหมายหนึ่ง คื อ ปจจัย เฉพาะองค กร (Specific
Environmental Factors) ซึ่งจัดวาเปนปจจัยภายนอกองคกร ปจจัยดังกลาวมีความเกี่ยวพัน กับการดําเนินธุรกิจ
ขององคการอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาวะทางการแขงขัน ดังจะเห็นไดจากแบบจําลองในวิเคราะห
ป จจั ย แวดล อ มที่ ไ ด รั บการพั ฒ นาขึ้ น โดยศาสตราจารย ไมเคิ ล อี . พอร ตเตอร ทั้ ง สองแบบจํ าลอง ไดแ ก
แบบจํ า ลองการวิ เ คราะห แ รงผลั ก ดัน เชิ งการแข งขัน 5 ประการ (The Five Competitive Forces) และ
แบบจําลองเพชรแหงความไดเปรียบของชาติ (Diamond Model of National Advantage) ลวนมีโครงสรางและ
แนวคิดที่ครอบคลุมปจจัยในระดับนี้ทั้งสิ้น ในทางปฏิบัติ ผูบริหารหรือฝายจัดการควรศึกษาและติดตามขอ มูล
ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ ป จจั ยเหล านี้ อ ย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช ในการกํ าหนดยุ ทธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานให ทัน ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ
ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมไมไดมีองคประกอบ ดังนี้
1. ลูกคา
2. คูแขงขัน
3. ผูจัดสงปจจัยการผลิต
4. แรงงาน
5. กฎระเบียบ
6. หุนสวน พันธมิตร และผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ

เรื่องที่ 2.3.2
ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมได
ปจจั ยแวดลอ มในระดับ จุ ล ภาคที่ค วบคุมได คื อ ป จจั ยแวดล อ มภายในองคก ารนั่น เอง ป จจั ยแวดล อ ม
ดังกลาวเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอ งกับบริบททาง
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ธุรกิจ (Business Context) ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการบริหารในเชิงโครงสราง มิลเลอร (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553: 3) ไดกลาวถึง หลักการและแนวทางของการมุงสูองคการแหงความเปน
เลิศ ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ “High performance organization shift from fixed structure to dynamic structure” มี
ความหมายวา องคที่สมรรถนะสูงจะเปลี่ยนจากองคการที่มโี ครงสรางคงที่หรือตายตัวไปสูองคการที่มีโครงสราง
เปนพลวัต กลาวคือ เทคโนโลยี การตลาด วิธีการผลิต ตลอดจนการจัดจําหนายมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไม
มีใครสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา ในอนาคตสิ่งเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้น โครงสรางองคการ
และบุคลากรจึงตองมีความยืดหยุนพรอมรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดทุก เมื่อ การศึกษาปจจัยแวดลอ มภายใน
องคการประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 8 ดาน โดยผูเ ขียนไดพัฒนากลุมปจจัยขึ้นใหมบางสวนเพื่อ ใหก ารวิเคราะหมี
ความกวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. โครงสรางการบริหารองคการ
โครงสรางการบริหารองคการ (Structure) จะแสดงใหเห็นถึงการติดตอสื่อสาร อํานาจหนาที่ และการไหล
ของงานซึ่งเปนแบบแผนความสัมพันธขององคการ การจัดระเบียบ บทบาท และความสัมพันธของพนักงานอยาง
เปนทางการ โดยมาก โครงสรางการบริหารองคการประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ 1) เจาของกิจการและผูถือหุน
2) คณะกรรมการบริหาร และ 3) ลูก จาง ในกิจการขนาดกลางและขนาดยอ ม เจาของกิจการจะมีอิทธิพลตอ การ
ดําเนินงานและขนาดของธุรกิจอยางมากเพราะเจาของกิจการจะเขามาเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการในทุก
สวน เมื่อกิจการเติบโตขึ้นและตองการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ เจาของกิจการก็มักจะขายหุนสวนของตนใหแกผูอื่น
หรือองคการอื่นๆ โดยผูลงทุนเหลานั้นเรียกวา ผูถือหุน โดยเฉพาะกิจการที่เขาสูการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยจะเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปเปนผูถือครองหุนเปนจํานวนมากซึ่งเปนหุนคนละสวนกับหุน
ของผูถือหุนรายใหญ กรรมการบริหาร และผูบริหารของกิจการที่จัดจําหนายหุนนั้นๆ นอกจากนี้ หุนสวนอาจจะ
แตง ตั้ ง บุ ค คลที่ มีป ระสบการณ แ ละความเชี่ ย วชาญในด านตา งๆ ขึ้ น มาเปน คณะกรรมการบริ หารเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชนของตนเองอยางเต็มที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะทําหนาที่กําหนดนโยบายและใหคําแนะนําแกฝาย
บริหารของกิจการและดูแลรักษาผลประโยชนทั่วไป แตงตั้ง โยกยายผูบริหารระดับสูงของกิจการ ตลอดจนดูแล
นโยบายหรือแผนงานที่สําคัญของกิจการ
ธุรกิจไมซเปนธุรกิจบริการที่ตองการความคลองตัวในการดําเนินการสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการ
สวนปฏิ บัติก ารหรือ งานภาคสนามซึ่ งมี ความเกี่ย วข อ งกับลูก คาสูง ดังนั้น โครงสรา งองคก ารสวนใหญ จึง เน น
โครงสรางแนวราบ (Horizontal Organization) และมีระบบการดําเนินงานแบบเปนทีมซึ่งเปนการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจใหกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ (Team Decision Making) ภายใตลําดับขั้น ในการบังคับบัญชาที่ไม
ซับซอนมากนัก

2. กระบวนทัศนในการบริหารองคการ
กระบวนทัศนในการบริหารองคการ (Paradigm) คือ ชุดความคิดที่เปนแนวปฏิบัติรวมกันของกลุมคนใน
องคก าร กระบวนทัศนในการบริหารองคการทําหนาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ทําหนาที่เปนกําหนดกรอบหรือ
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ขอบเขตในการบริหารองคการ และ 2) ทําหนาที่บอกแนวทางปฏิบัติภายในกรอบเพื่อใหเกิดความสําเร็จ รวมไปถึง
วิธีการวัดความสําเร็จดังกลาวอยางเหมาะสม กระบวนทัศนในการบริหารองคการมีดังนี้
2.1 วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และนโยบายขององคการ สิ่งแรกที่หนวยงานจําเปนตองดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงปจจัยแวดลอมภายในองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก คือ องคการตองกําหนดทิศทางของ
ธุรกิจที่ตองการในอนาคต (วิสัยทัศน) กําหนดขอบเขตและลักษณะของธุรกิจ (ภารกิจ) กําหนดผลลัพธทางธุรกิจที่
ตอ งการทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว (เป าหมายและนโยบาย) ไว อย า งชัดเจน เพราะทั้ งหมดที่ กล าวมาจะเป น
ตัวกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของแตละหนาที่ธุรกิจ (Business Functions)
2.2 วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ระบบความเชื่อ ความคาดหวัง และคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคการ
และจะถูกถายทอดจากสมาชิกรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งโดยผานกระบวนการทางสังคม (Socialization) นอกจากนี้
วัฒนธรรมองคการยังสรางบรรทัดฐานหรือกฎที่ระบุพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับของพนักงานตั้งแตผูบริหารสูงสุ ด
จนถึงพนักงานระดับบริหารซึ่งสะทอ นออกมาในรูปแบบของการแสดงออกและพฤติกรรมที่เปนรูปธรรมหรื อ
สามารถสัมผัสไดดวยความรูสึก หรืออาจจะเปนเรื่องเลาบอกตอกันในลัก ษณะที่สรางความฝนหรือแรงบันดาลใจ
รวมกันของสมาชิกในองคการ เชน เรื่องเลาเกี่ยวกับความอุตสาหะของผูกอตั้งองคการ เปนตน อีกมุมมองที่สําคัญ
คือ วัฒนธรรมองคการเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงภารกิจของแตละองคการและสรางความรูสึกเปนเอกลัก ษณแก
องค การว า “เราคื อ ใครและอะไรคื อ สิ่ง ที่ เราทํ า ” วั ฒนธรรมองค ก ารบางแห งมุง การตลาด บางแหง อาจจะมุ ง
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับศักยภาพและแกนสมรรถนะหลักขององคการที่มีอยูเดิม จากขอมูลของบริษัทที่ปรึกษา
Hay and Associate ซึ่งไดรวบรวมจากผลการดําเนินงานของบริษัทตางๆ กวา 100 บริษัทตั้งแตป พ.ศ. 2513 – 2525
ไดชี้ใหเห็น วา “วั ฒนธรรมขององค ก ารจะมีความสัมพัน ธ กับผลการดํ าเนิน งานขององคการ” ซึ่งสอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของ Peter และ Waterman ซึ่งคนพบวา “องคการที่มีวัฒนธรรมองคการแบบมีสวนรวม ไมเพียงแตจะมี
ผลการดํ าเนิน งานที่ ดีก ว าองค การที่ ขาดวั ฒนธรรมองค ก ารเทา นั้น แต ผลการดําเนิน งานระหวางองคก ารทั้ง 2
ลักษณะจะแตกตางกันมากขึ้นเรื่อย ๆ” (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน: 2552, 101)
2.3 ยุทธศาสตร กลยุทธ และระบบการดําเนินงาน ยุทธศาสตรและกลยุทธ หมายถึง ทางเลือกในการดําเนิน
ธุรกิ จที่ธุ รกิจไดกํ าหนดขึ้น จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุด ออน โอกาส และภัย คุกคามเพื่อใหบรรลุเ ปาหมายและ
นโยบายที่ได กําหนดไว ทั้งนี้ ยุทธศาสตรและกลยุทธที่ดีจะตอ งมุงตอบสนองความตอ งการของลู กคากอนเป น
อันดับแรก และสรางขี ดความสามารถในการแขงขัน ผานระบบการดําเนิน งานตางๆ ไดอ ยางเหมาะสม ในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจนั้นจะประกอบไปดวยระบบตาง ๆ หลายระบบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตาง ๆ
จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและทาทายความสามารถขององคการ ผูบริหารหรือฝายจัดการจึงตอ งประเมินศัก ยภาพ
ของระบบอยางตอ เนื่องดวยการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่ อติดตามผลการดําเนินงานในดานตางๆ วาสามารถ
ทํางานไดดีเพียงใด ตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือไม

3. การตลาด
การตลาดเป นกระบวนการตอบตอบสนองความต อ งการของลูก ค า องคก ารธุ รกิจทุ ก แห งจํา เปน ต อ ง
วางแผนการตลาดเพื่ อ ผลัก ดั น ใหเ กิ ด การดํา เนิน ธุ รกรรมและแลกเปลี่ ยนธุ ร กรรมอยา งต อเนื่ อ ง การวางแผน
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การตลาดเปนกระบวนการที่ตอ งดําเนิน อยางเปนขั้นตอนและอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูล ตางๆ อยาง
แมนยําและมีเหตุผล การศึกษาปจจัยภายในทางดานการตลาดมุงศึกษาประเด็นที่สําคัญตางๆ ดังนี้
3.1 ตําแหนงทางการตลาด (Market Position) เปนการศึกษาการรับรูที่เกิดขึ้นในใจของลูกคาเปาหมาย
เกี่ยวกับองคการธุรกิจหรือผลิตภัณฑโดยเนนที่ความแตกตางจากคูแขงขันเปนสําคัญซึ่งเปนแนวทางในการกําหนด
สวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกลมกลืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน องคการธุรกิจตางใหความสําคัญกับ
การสรางตราสินคา (Branding) ผูบริหารการตลาดจะตองวิเ คราะหและสรุปผลใหไดวา ตราสินคาขององคก ารมี
สถานะเปนอยางไร เชน เกิดความความเจือจางของตราสินคา (Brand Dilution) หรือ ไม และมีสาเหตุมาจากอะไร
เปน ตน ทั้ งนี้ ตํ าแหนง ทางการตลาดสามารถปรับเปลี่ ยนได ในอนาคต (Repositioning) เมื่ อปจจัย แวดล อ มทาง
การตลาดหรือการรับรูของลูกคาเปาหมายเปลี่ยนแปลงไป
3.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนการศึกษาสวนประสมของปจจัยทางการตลาดซึ่ง
ประกอบด วยผลิ ตภั ณ ฑ (Product) ราคา (Price) ช อ งทางการจั ด จํ า หน าย (Place) และการส ง เสริ มการตลาด
(Promotion) การปรับเปลี่ยนสวนประสมตัวใดตัวหนึ่งยอมจะทําใหอุปทานเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอ
อุปสงค ไ ปดวย หากการปรับ เปลี่ ย นส วนประสมทางการตลาดไม ถู ก ทาง ก็จะทํา ให อุปทานที่ นํ าเสนอนั้ น ไม
สอดคลองกับอุปสงค การทําธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนก็จะไมเกิดขึ้นและสงผลตอสมรรถนะเชิงการแขงขันของ
องคการ ในปจจุบัน องคการธุรกิจสวนใหญใหความสําคัญกับแนวคิดการมุงเนนที่ลูกคา (Customer Focus) สวน
ประสมทางการตลาดในขางตนจึ งไดรับการพัฒนาให มีค วามแตกตางไปจากเดิม โดยมุงเนน การศึก ษาลัก ษณะ
พฤติกรรมของลูกคาเพื่อสรางโจทยที่นําไปสูการกําหนดสวนประสมทางการตลาดที่ตอบสนองความตอ งการของ
ลูกคาอยางแมนยํา แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดจึงเปลี่ยนไปสูแ นวทางใหม คือ ผลิตภัณฑ (Product)
เปลี่ยนเปนความตองการลูกคา (Customer’s Need) ราคา (Price) เปลี่ยนเปนตนทุนหรือราคาที่ลูก คาชื่นชอบ (Cost
of Appreciation) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปลี่ย นเปน ความสะดวกสบายในการเขาถึ งสินคาและบริการ
(Convenience to buy) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปลี่ยนเปนการสื่อสารการตลาด (Communication)
ซึ่งทั้งหมดเปนการเปลี่ยนแปลงจาก 4Ps มาเปน 4Cs นั่นเอง
3.3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) เปน การศึกษาวิวัฒนาการและสถานะของผลิตภัณฑใน
ระบบตลาดตั้งแต 1) ขั้นแนะนําเขาสูตลาด 2) ขั้นเจริญเติบโต (Growth) 3) ขั้นเติบโตเต็มที่ (Maturity) และ 4) ขั้น
ถดถอย (Decline) ผูบริหารหรือฝายจัดการจําเปนตองวิเคราะหผลิตภัณฑของตนเองใหไดวา สถานะของผลิตภัณฑ
อยูในตําแหนงใดของวงจรชีวิตเพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับแตละชวงเวลา

4. การวิจัยและพัฒนา
ปจจุบัน การวิ จัยและพั ฒนาเป น หัวใจสํ าคั ญขององคก ารธุ รกิจเนื่อ งจากผลของการวิ จัยและพั ฒ นาจะ
นําไปสูความสามารถในดานการสรางสรรคนวัต กรรมขององคการซึ่งแต ละองคการต างมีจุดเนน ที่แ ตกตางกั น
กลาวคือ บางองคการมุงเนนการวิจัยและพัฒนาทางดานการตลาด บางองคการมุงเนนการวิจัยและพัฒนาทางการ
ผลิต บางองคการมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานการควบคุมคุณภาพ อยางไรก็ตาม ผลลัพธของการวิจัยและพัฒนา
ต า งมุ ง ไปที่ ก ารเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนสร า งโอกาสทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด
ความสามารถในเชิงการแขงขันนั่นเอง ดังที่ไดก ลาวไปแลวในขางตนวา ธุรกิจ ไมซเปนธุรกิจที่เกี่ยวขอ งกับการ
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ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของหนวยงานที่เปนผูจัดกิจกรรม (กรณีการประชุมและนิทรรศการ) รวมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (กรณีการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล) ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาจึงอาจมุงเนนไปที่การศึกษาตองการ
ของหนวยงาน สถานการณความเคลื่อนไหวทางดานการตลาด ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อนํา
ผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนารูปแบบการบริการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางแทจริง

5. การผลิตและการดําเนินงาน
การผลิ ต และการดํ า เนิ น งานเป น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการกระบวนการแปรสภาพวั ตถุ ดิ บให เ ป น
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาเปาหมาย ลักษณะการผลิตและการดําเนินงานของธุรกิจ
ไมซไมไดมีลักษณะเปนสินคาที่จับตองไดเหมือนเชนธุรกิจอื่น ๆ แตมีลักษณะเปนการบริการซึ่งไมสามารถจับตอง
ได และอยู ภายใต การบริ หารจัดการโครงการ (Project Management) ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ดั งนั้น การศึก ษาปจจั ย
แวดลอมทางดานการผลิตและการดําเนินงานของธุรกิจนี้จึงมุงไปที่การวิเคราะหก ระบวนการใหบริการลูกคาและ
การควบคุมคุณภาพการบริการใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดประชุม และประเมินผลไดในหนวย
ที่ 8

6. การเงิน
ธุรกิจไมซเปนธุรกิจที่อาศัยคาใชจายในการดําเนินงานในสัดสวนที่คอนขางสูงเนื่อ งจากตอ งใชบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ผูใหบริการที่เกี่ยวของ (Supplier) เปนจํานวนมาก ดังนั้น ผูบริหารหรือฝายจัดการจึงควร
ใหความสําคัญกับการบริหารสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด รวมไปถึงการวางแผนควบคุมทางการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารโครงการจะเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) ดวย
การประมาณการรายรับและรายจายตาง ๆ ลวงหนาเพื่อนําไปวิเ คราะหความคุมคาในการลงทุน เชน ผลตอบแทน
จากลงทุน (Return on Investment) จุดคุมทุน (Break-Even Point) ที่ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปรและกําไรจากการดําเนินโครงการ เปนตน การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนดวยเครื่องมือทางเงิน
ทําใหผูบริหารหรือฝายจัดการสามารถตัดสินใจลงทุน ในโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจไดอ ยางถูกตอ ง
และแมนยํา มาก หากตัดสินใจผิ ดพลาดจะกอใหเกิดผลเสียตอ ฐานะความมั่น คงขององคการอยางมาก เชน เกิ ด
หนี้สินผูกพัน ขาดสภาพคลอง เปนตน ดังนั้น การวิเคราะหแ ละการวางแผนทางการเงินจึงตองดําเนินการอยาง
รอบคอบและรัดกุม

7. ทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจหลักของธุรกิจไมซ โทนี่ โรเจอร (Tony Rogers, 2003: 194) ไดเปรียบเทียบ
ธุรกิจไมซวาเปน “อุตสาหกรรมคน” (People Industry) สื่อความหมายถึงอุตสาหกรรมหรือ ธุรกิจที่ใชคนเปนหลัก
ในการขั บเคลื่ อ นธุ รกิจ การศึ ก ษาป จจั ย แวดล อ มเกี่ ย วกั บทรั พยากรมนุ ษ ยเ ป น การศึก ษากระบวนการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษ ย ได แ ก การสรรหาว า จ า ง การอบรมและพั ฒ นา การรั ก ษาบุ ค ลากร และการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติงาน ผูบ ริ หารหรื อ ฝายจั ด การจะต อ งดํ าเนิน การตรวจสอบข อ มู ลป อ นกลับดวยการสํารวจความคิดเห็ น
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ทัศนคติ และความพึงพอใจของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในธุรกิจบริการ บุคคลากรที่ทําหนาที่เปน
ผูใหบริการจะตองมีความพึงพอใจตองานและองคการกอนเปนอันดับแรกจึงจะสามารถใหบริก ารลูก คาไดอยางมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ เนื้องานในธุรกิจไมซมีลักษณะเปนงานบริก ารที่มีค วามเฉพาะตัว จึงตองอาศัยบุคลากร
ที่ มี ทัก ษะ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ ในด านการบริ ห ารจั ด การโครงการโดยเฉพาะ ประกอบกั บ มี
คุณลักษณะทางดานความมั่นคงทางอารมณ (Emotional Quotient: EQ) และความสามารถในการเอาชนะปญหาและ
อุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) ที่เกิดจากการดําเนินงานไดเปนอยางดี

8. ระบบสารสนเทศภายในองคการ
การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองคก ารเปนการออกแบบและบริหารการไหลเวียนของ
สารสนเทศตาง ๆ ภายในองคการเพื่อใชเปนพื้นฐานในการวางแผนและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับหนาทีท่ างธุรกิจ (Business Function) ที่สําคัญ เชน ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (สําหรับฝาย
ขายและการตลาด) ระบบการบริหารโครงการ (สําหรั บฝา ยผลิต ) ระบบการบริ หารคา ตอบแทนของบุค ลากร
(สําหรับฝายทรัพยากรมนุษย) ระบบการบริหารการเงินและบัญชี (สําหรับฝายการเงิน) เปนต น ในปจจุบันการ
แขงขันในธุรกิจไมซมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ผูบริหารหรือ ฝายจัดการจึงตอ ง
อาศัยขอมูลประกอบการตัดสินใจแบบทันทีทันใด (Real Time) เพื่อใหทันตอสถานการณการแขงขัน
กิจกรรม 2.3.2
จงอธิบายแนวคิดและระบุองคประกอบของปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมไดและมีอิทธิพล
ตอการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.3.2
ป จ จั ย แวดล อ มในระดั บ จุ ล ภาคที่ ค วบคุ ม ได แ ละมี อิ ท ธิ พ ลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จการจั ด ประชุ ม
นิทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่อ เปนรางวัล คือ ป จจัยแวดลอ มภายในองคก ารซึ่ง เกี่ยวของกั บการดําเนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการ ดังนั้น องคการจึงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานใหส อดคลองกับ
บริบททางธุรกิจ (Business Context) ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริหารในเชิ ง
โครงสรางจะตองมีความยืดหยุนพรอมรับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูทุกเมื่อ
ปจจัยแวดลอมในระดับจุลภาคที่ควบคุมไดมีองคประกอบ ดังนี้
1. กระบวนทัศนในการบริหารองคการ
2. โครงสรางการบริหารองคการ
3. การตลาด
4. การวิจัยและพัฒนา
5. การผลิตและการดําเนินงาน
6. การเงิน
7. ทรัพยากรมนุษย
8. ระบบสารสนเทศ
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เรื่องที่ 8.3.3
ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
เพ็ญทิพย ชมปรางค (2553) ไดก ลาวไววา “Everyone comes to MICE is VIP11” มีความหมายวา ลูก คาทุก
คนที่มาเขารวมการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเปนบุคคลสําคัญ (Very Important Person:
VIP) ดังนั้น การดํ าเนินงานในด านตางๆ จะตอ งเนน ความพิ เศษ ความครบถวนสมบูรณในรายละเอียด และให
ความสําคัญเปนพิเศษมากกวานักทองเที่ยวทั่วไป ความประทับใจจึงจะเกิดขึ้นได ปจจัยหลักที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจไมซ คือ การนําหลักการการใหบริการการทองเที่ยวมาประยุกต โดยเพิ่มระดับความสําคัญและ
ความพิถีพิถันในการใหบริก ารมากกวาการใหบริก ารโดยทั่วไป ปจจัยหลัก ดังกลาวประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ
ดังนี้

1. องคประกอบที่นําไปสูความสําเร็จ
องคประกอบที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไมซประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ
ดังนี้
1.1 การมุงเนนลูกคา (Customer Focus) จุดขายสําคัญของการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัล คือ การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ตรงกับความตองการของลูกคาซึ่งไมมีรูปแบบที่ตายตัวหรือสามารถระบุ
งบประมาณที่แน นอนได นอกจากนี้ ผูวางแผนกิจกรรมจะตอ งคํ านึง ถึง ความพึงพอใจของลูก ค า 2 กลุม คือ 1)
องคการที่เปนเจาภาพจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Host) และ 2) ผูเ ขารวมการประชุม
และนิทรรศการ (Visitors) หรือนักทองเที่ยวที่ไดรับรางวัล (Incentive Tourists) โดยปรกติ ผูวางแผนกิจกรรมจะไม
มีโอกาสไดติดตอโดยตรงกับผูเขารวมการประชุมและนิทรรศการและนักทองเที่ยวที่ไดรับรางวัล ซึ่งแตกตางจาก
การใหบริการนักทองเที่ยวทั่วไปที่สามารถสอบถามไดวา ชอบการทองเที่ยวในลักษณะใดเพื่อจัดเตรียมรายการนํา
เที่ยวทางเลือ ก (Optional Tours) ที่มีความใกลเ คียงกั บความตอ งการของนัก ทองเที่ยวมากที่สุ ด ดวยเหตุ นี้ การ
จัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลจึงตองคาดการณและทําความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาที่เปน
กลุมเปาหมายอยางถี่ถวนเพื่อตอบสนองความตองการที่มีลักษณะเฉพาะ
จุดเริ่มตนของการวางแผนและพัฒนากิจกรรมการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเพื่อ
ตอบสนองความตอ งการของลูก ค ากลุมเปา หมายอย า งแท จริ ง ควรเริ่ มตน จากการสนทนาระหว าง “ผูวางแผน
กิจกรรม” และ “องคการที่เ ป นเจาภาพจัดการประชุม นิ ทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่อ เปนรางวัล ” เพื่อ จัดทํ า
รายงานสรุปความตองการของลูกคาที่มีความสมบูรณ องคประกอบของรายงานสรุปความตองการของลูกคา มีดังนี้
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ลูกคาในธุรกิจการจัดประชุม นิท รรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) มีความตองการที่
มากกวาความตองการทั่วไป (More Demanding) 2) มีวุฒิภาวะสูง (Maturity) 3) สวนใหญเปนบุคคลากรสําคัญขององคการ (Cream
of the Corporation) 4) มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง (Intelligent) และ 5) มีความออนไหวงาย (Sensitive)
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1.1.1 ความเปนมา (Background) วัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Goals) ของการจัด
กิจกรรมเพื่อใหเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผน
1.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายหลัก (Target Audience) ในกรณีที่มีผลสํารวจความตองการ
ของกลุมเปาหมายทั้งในระดับธุรกิจและในระดับภาพรวมจะเปนประโยชนตอการวางแผนกิจกรรมในรายละเอียด
ตาง ๆ ใหชัดเจนขึ้น
1.1.3 ขอมูลทางดานการตลาดของหนวยงาน สินคาและบริการ สําหรับใชประโยชนในดานการ
สรางภาพลักษณใหกับหนวยงาน สินคาและบริการ
1.1.4 ข อ มู ล ความต อ งการเฉพาะ เช น ระยะเวลาในการจั ด กิ จ กรรม รู ป แบบกิ จ กรรม
งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ เปนตน
เมื่อจัดทํารายงานสรุปความตองการในขั้นแรกแลว ควรรวมกันตรวจสอบรายละเอียดและแกไขขอมูลใหมี
ความสมบูรณและครบถวนมากยิ่งขึ้น แลวจึงสรุปเปนรายงานสรุปความตองการของลูกคาขั้นสุดทายกอ นนําไปสู
การวางแผนกิจกรรมตางๆ ในลําดับตอไป
1.2 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการบริการการ
ประชุม นิทรรศการ และการทอ งเที่ยวเพื่ อเปนรางวัล การรับรูเรื่อ งคุณภาพของการบริก ารมีความแตกต างจาก
คุ ณ ภาพของสิ น ค า ที่ จับ ต อ งไดต รงที่ เ กิ ด “ช อ งว า ง” ระหว า งผู รับบริ ก ารและผูใ ห บริ ก ารตลอดกระบวนการ
ใหบริก าร เช น ชอ งวางระหวางความคาดหวัง (Expectation) กั บการบริการที่ไดรับ ของลูก คาเนื่อ งจากลู กคาไม
สามารถทดลองใชบริการกอนการตัดสินใจซื้อบริการได เปนตน
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ผูรับบริการ

ขอมูลที่ไดรับแบบปากตอปาก
หรือทางสื่อ

ความตองการ
สวนบุคคล

ประสบการณของ
ลูกคาในอดีต

บริการที่คาดหวัง
ชองวางที่ 
บริการที่ไดรับ
ผูใหบริการ

ชองวางที่ 

การสงมอบสินคาและ
บริการ

ชองวางที่ 

การสื่อสารภายนอก
ไปยังลูกคา

ชองวางที่ 
การกําหนดนโยบาย
การใหบริการ
ชองวางที่ 

องคการที่ใหบริการ

การรับรูของผูบริหาร
ในดานความคาดหวัง
ของลูกคา

ภาพที่ 2.11 แสดงแบบจําลองความพึงพอใจในการบริการ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L., L “A conceptual Model of Service Quality and Its
Implications for Future Research” Journal of Marketing, 49, 1985, p. 44.

ภาพที่ 2.11 แสดงใหเห็นถึงชองวางที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการใหบริการซึ่งเปนจุดเสี่ยงหรือเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินการบริการใหมีคุณภาพ ดังนี้
ชองวางที่ 1 เกิดขึ้นระหวางความเขาใจของผูบริหารการบริการตอความคาดหวังของลูก คาซึ่งไม
ตรงกัน
ชองวางที่ 2 เกิดขึ้นระหวางการถายทอดการรับรูความเขาใจของผูบริหารการบริก ารออกมาเปน
นโยบายการใหบริการซึ่งอาจจะเบี่ยงเบนจากการใชขอความไมชัดเจนหรือสามารถตีความไดหลายอยาง
ชองวางที่ 3 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาและบริการไมสอดคลอ งกับนโยบาย ขั้นตอน และ
วิธีการใหบริการที่กําหนดไว ทําใหเกิดความบกพรองในการควบคุมคุณภาพของการใหบริการได
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ชองวางที่ 4 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาและบริการที่ไมเ ปนไปตามขาวสารหรือขอ มูลที่
นําเสนอตอลูกคา ทําใหสินคาและบริการมีระดับคุณภาพความแตกตางไปจากขอมูลขาวสารที่ผูรับบริก ารรับรูแ ละ
กอใหเกิดความคาดหวัง
ชองวางที่ 5 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาและบริการที่มีลักษณะแตกตางไปจากความคาดหวัง
หากรูปแบบการบริการที่สงมอบมีลักษณะต่ํากวาบริการที่ลูกคาคาดหวังก็จะสงผลใหความพึงพอใจของผูรับบริการ
ลดนอยลงไป และมีผลตอเนื่องไปถึง “การซื้อซ้ํา” ซึ่งถือเปนเปาหมายสําคัญของการดําเนินธุรกิจการบริก ารอยาง
ยั่งยืน
ดังนั้น หลักสําคัญประการหนึ่งในการจัดการคุณภาพการบริการ คือ การสงมอบการบริการทีต่ รงหรือเหนือ
ความคาดหมายของลูกคาซึ่งจะกอใหเกิดความความพึงพอใจ และพัฒนาไปสูความปลาบปลื้มใจ ความประทับใจ
และความภักดีตอตราสินคา (Brand) คุณภาพการบริการในธุรกิจไมซจึงประกอบดวยมิติที่สําคัญ 2 ดาน คือ
1.2.1 มิติทางดานกายภาพ หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่อยูภ ายในบริเวณงานหรือ กิจกรรมที่
จัดขึ้นตั้งแตสถานที่จัดประชุม ที่พัก ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ อาหาร ภาชนะ บุคลิกภาพของพนักงานที่ใหบริการ
ฯลฯ โดยผูวางแผนจัดกิจกรรมควรคัดสรรมาเปนอยางดี มีระบบการตรวจสอบความเรียบรอ ยกอ นนํามาใช งาน
ตลอดจนใสใจในรายละเอียดเล็ก ๆ นอ ยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายละเอียดที่สามารถสรางความรูสึกเปนสวนตัว
(Privatization) หรือ เกิน ความคาดหมาย (Beyond Expectation) เพื่อ ก อใหเกิ ดความประทับใจ เชน การประดั บ
เครื่องหมายการคาหรือตราสัญลักษณหนวยงานของลูก คาที่บริเวณทางเขา ปายตอ นรับ เมนูบนโตะอาหาร การที่
พนักงานผูใหบริการทราบขอมูลของลูกคาแตละคนวาชอบหรือไมชอบรับประทานอาหารและเครื่องดื่มประเภทใด
เปนตน
1.2.2 มิติทางดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง ขั้นตอนและลักษณะการใหบริการซึ่งจะตอ ง
อาศัย บุค ลากรที่ มีทัก ษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณก ารให บริ ก ารตลอดทั้ง กระบวนการ โดยมาก การ
ใหบริการในธุรกิจไมซจะเกี่ยวของกับการประสานงานและการใหบริการภายในงานซึ่งจะตองควบคุมขอผิดพลาด
ใหนอยที่สุด หากมีขอผิดพลาดหรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ผูใหบริการจะตองแกไขปญหาเฉพาะหนาทันทีโดยไมให
ลูกคารูตัวหรือรูสึกวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
1.3 การนํ าเสนอกิจ กรรมที่ มีลัก ษณะดั้งเดิม (Authenticity) พฤติก รรมนั กทอ งเที่ ยวโดยทั่วไปมีค วาม
ตองการไปยังทองถิ่นที่มีลักษณะแตกตางเพื่อแสวงหาสิ่งแปลกใหมมาชดเชยบรรยากาศที่ตนไมมีอยูเดิม (นุชนารถ
รัตนสุวงศชัย, 2545) สิ่งแปลกใหมในที่นี้ หมายรวมถึง ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม กิจกรรมทางวัฒนธรรม การบริการที่
เปนเอกลักษณ ฯลฯ การที่นักทองเที่ยวเดินทางมาเขารวมประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อ เปน
รางวัลและไดสัมผัสกับคุณลักษณะแทจริงหรือดั้งเดิมยอ มสรางความรูสึกพิเศษไดมากกวารูปแบบงานหรือ การ
บริการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัฒนธรรมของทวีปเอเชียกําลังไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทวีปอื่นๆ ทั้ง
ในแงของความหลากหลายและความลุมลึกของภูมิปญญาที่สะสมมาอยางยาวนานและสะทอนออกมาในรูปของ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว รวมไปถึงลักษณะทางภูมิศ าสตรที่มีความโดดเดน ดังนั้น การจัดกิจกรรม
ตา ง ๆ จึ งควรมุ งเน น นํา เสนอลั ก ษณะดั้ ง เดิ มใหมากที่สุ ดแตอ าจจะต อ งปรั บเปลี่ย นองค ประกอบบางอย า งให
สอดคลองกับระดับหรือมาตรฐานการดํารงชีวิตของกลุมเปาหมายไมวาจะเปนเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ขอควร
ปฏิบัติทางศาสนา ตัวอยางเชน การจัดบริการอาหารไทยควรจะคํานึงถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง มีความพิถีพิถันใน
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การคัดเลือกวัตถุดิบในทองถิ่นที่มีชื่อเสียง การปรุงอาหารก็ควรจะปรุงดวยรสชาติที่มีความเปนไทยแทดวยรสชาติที่
หลากหลายและกลมกลอม มีวิธีการนําเสนอและการจัดบริก ารที่แสดงใหเ ห็นถึงความเปนไทยเขากันอยางลงตัว
อยางการตกแตงภาชนะดวยผักผลไมแกะฝมือประณีต การแสดงดนตรีไทยหรือนาฏศิลปไทย การจัดตกแตงสถานที่
ดวยบรรยากาศแบบไทย เปนตน นอกจากนี้ นักทอ งเที่ยวในปจจุบันยังใหค วามสําคัญกับเรื่องราวที่มาพรอ มกั บ
ผลิตภัณฑ (Story behind the Product) และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การนําเสนอลักษณะ
ความดั้ ง เดิ ม ให เ กิ ด ความประทั บ กั บ ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมนั้ น จึง ควรเล า เรื่ อ งราวหรื อ สื่ อ ความหมายเกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเขารวมงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากการรับชมรับ
ฟง เพียงอยางเดียว เช น การจั ดการแสดงพร อ มกั บการเล าตํ า นานพื้ น เมื อ ง การบอกสรรพคุณ ของอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทย การสาธิตการแกะสลักผลไม เปนตน
1.4 นวัตกรรม (Innovation) ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือการบริการในธุรกิจ
ไมซจะมีลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความคิดสรางสรรคของผูวางแผนกิจกรรมใน
ลักษณะ “นวัตกรรม” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้งกิจกรรมหรือโปรแกรมที่มีความแปลกใหม ตลอดจนนวัตกรรม
การบริการที่แตกตางไปจากเดิม เชน การดัดแปลงโรงละครเปนหองประชุม การประยุก ตใชรหัสแทง (Bar Code)
เพื่อสรางบัญชีรายชื่อผูแสดงสินคาที่ไดไปเยี่ยมชมสําหรับผูเขาชมงานแสดงสินคาเปนรายบุคคล เปนตน
ในป จ จุ บั น สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค ก ารมหาชน) ได ส ง เสริ ม ให
ผูประกอบการในธุรกิจไมซใชความคิดสรางสรรคเพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ รวมถึงการนําเสนอจุด
ขายใหม ๆ ออกสูสายตานักทอ งเที่ยวอย างตอ เนื่อ งทําใหนักท องเที่ยวที่ เดิน ทางมาซ้ํา (Repeat Visitors) ไดรับ
ประสบการณที่แปลกใหมและไมซ้ําซากจําเจ

ภาพที่ 2.5 แสดงภาพการดัดแปลงสถานที่เพื่อการจัดประชุมตามแนวคิด “พลิก – สราง – แปลง – เปลี่ยน”
ของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
ที่มา : TCEB NEWSLETTER Issue 14 (July – August, 2010)
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1.5 การจัดการเชิงบูรณาการ (Integration) ลัก ษณะการจัดการการดําเนินงาน (Operations Management)
สําหรับธุรกิจไมซแตกตางจากธุรกิจอื่น ๆ ตรงที่การใชบริก ารของลูกคาเกิดขึ้นพรอมกับกระบวนการผลิต ของผู
ใหบริการ ลูกคาสามารถมองเห็นหรือสัมผัสกิจกรรมตางๆ ตลอดจนประเมินคุณภาพการบริการแบบองครวมดวย
การเปรียบเทียบกับความคาดหวังของตนเองอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชน หากหองพักในโรงแรมที่จัดไวใหมีสภาพ
ทรุดโทรม มีสิ่งอํานวยความสะดวกชํารุด ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมรองเรียน บริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ
(PCO) จะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบหรือโยนความผิดทั้งหมดใหกับโรงแรมได เปนตน ดังนั้น ลักษณะการ
จัดการการดําเนินงานจึงมุงเนนทีก่ ารประสานองคประกอบตางๆ เขาดวยกันอยางลงตัวและสอดคลอ งกับแนวคิด
หลัก (Concept) ของการจัดกิจกรรมหรือเรียกวา “การจัดการเชิงบูรณาการนั่นเอง”

2. กลไกที่นําไปสูความสําเร็จ
นอกเหนือจากองคประกอบที่สําคัญทั้ง 5 ประการในขางตน องคการยังตองอาศัยกลไกทางการจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ไปสูเปาหมายที่กําหนดไวซึ่งประกอบดวยกลไกที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
2.1 กลยุทธ (Tactics) ผู ใหบริก ารในธุร กิ จไมซ จะตอ งมี ค วามเขา ใจวัตถุ ประสงค แ ละเป าหมายในการ
ใหบริการลูกคาเปนอยางดี การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนจะชวยใหบุคลากรทราบแนวทางการ
ดําเนินงานในเบื้องตน สวนการใหบริการที่สามารถสรางความประทับใจสูงสุดใหกับผูรับบริการนั้น จะตอ งอาศัย
กลยุทธหรือยุทธวิธี (Tactics) ที่สอดคลองกับเหตุการณหรือสถานการณ ในปจจุบัน แนวทางการใหบริการที่เรียกวา
“การจัดการประสบการณของลูกคา” (Customer Experience Management: CEM) กําลังเปนที่นิยมในธุรกิจบริการ
แนวทางดังกลาวมีหลักการสําคัญ คือ การสรางองครวมแหงประสบการณ (Total Experience) เพื่อนําไปสูการสั่ง
สมความรูสึกที่ดีของลูกคาซึ่งจะเปนสายใยความผูกผันเชิงอารมณ (Emotional Attachment) ระหวางลูกคากับธุรกิจ
อยางแข็งแกรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยที่องครวมแหงประสบการณนั้นเปนการสะสมความประทับใจจาก
การมีปฏิสัมพันธ (Impression of Interactions) ที่เกิดขึ้นในแตละครั้งที่ลูกคาติดตอกับผูใหบริการผานทางจุดสัมผัส
(Touch Points) ที่กําหนดไว เชน เว็บไซต สํานักงาน หนาราน เคานเตอรบริการ เวทีภายในหองประชุม ปายบอก
ทาง บอรดนิทรรศการ สื่ อ สิ่ งพิมพ เปน ตน ดั งนั้ น หัวใจหลัก ในการสร างประสบการณที่ดี คือ การออกแบบ
รายละเอียดขององคประกอบในการใหบริการแตละขั้นตอนที่สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส ทั้งหา คือ รูป
รส กลิ่น เสียง และสัมผัส โดยที่น้ําหนัก ในแตล ะประสาทสัมผัสจะแตกตางกันไปตามประเภทของธุรกิจ (ศิริพร
วิษ ณุมหิมาชัย , มปป.) ตัวอยางเช น เว็บไซตเ ปนแหลงขอมู ลในลําดับต น ๆ ที่ผูเขาร วมประชุมและนิทรรศการ
สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ กอนการตัดสินใจลงทะเบียนเขารวมงาน ผูวางแผนจัดการประชุมและนิทรรศการจึง
ควรออกแบบเว็บไซตใหมีรูปแบบที่สะดวกตอการใชงานและมีความสวยงามดึงดูดใจ เปนตน
2.2 กระบวนการ (Process) ดังที่ไดกลาวไวขางตนวา การใชบริการของลูกคาเกิดขึ้นพรอมกับกระบวนการ
ผลิตหรือการใหบริการ ดังนั้น หากเกิดขอผิดพลาดจากการใหบริการ ลูกคาก็สามารถรับรูและประเมินคุณภาพการ
ใหบริการไดทันที การออกแบบกระบวนการใหบริการที่ดีควรเริ่มตนจากการศึก ษาพฤติก รรมการใชบริก ารของ
ลูกคาเนื่องจากลูกคาแตละกลุมมีแรงจูงใจ ความตองการ ความคิดเห็น การแสดงออก และพฤติ กรรมการบริโภคที่
แตกตา งกั นแมแ ตในเรื่อ งเดีย วกั น นอกจากนี้ ผลลั พธจากการออกแบบกระบวนการใหบริ การในมุ มมองของ
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ผูใชบริการยังมุงเนน ที่ความสะดวกรวดเร็วและความเปนมิตรกับผูใช (Friendly User) เชน ในปจจุบัน นัก ธุรกิจ
สวนใหญนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่แ บบอัจฉริยะ (Smart Phone) ซึ่งมีโปรแกรมประยุก ตที่หลากหลาย ทํา ใหเ กิด
ความสะดวกสบายในการติดตอและเจรจาธุรกิจ ผูวางแผนจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
จึงอาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการติดตอสื่อสารดวยการเพิ่มชองทางการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นไมวา
จะเปนการดาวนโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส การสํารองบัตรโดยสารบนเครื่องบิน การชําระคาลงทะเบียนและ
ยืนยันการเขาประชุมดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ การเก็บขอมูลชนิดตางๆ ดวย QR Code12 เปนตน สวนในมุมมองของผู
ใหบริก ารจะมุ งเนนกระบวนการใหบริ ก ารที่มีประสิ ทธิภ าพ มีค วามต อเนื่ อง และไมติดขัด (Flow) เชน สภาพ
การจราจรพื้ นที่ กรุ ง เทพมหานครมีค วามหนาแนน และติ ดขัด หากตอ งการขนส งผู เ ขารวมประชุ มด วยรถยนต
โดยสารขนาดใหญจํานวนหลายคันจากศูนยก ารประชุมไปยัง ที่พักหรือแหลงทองเที่ยวภายในระยะเวลาจํากัด ผู
วางแผนจัดประชุมควรประสานงานกับตํารวจจราจรเปนกรณีพิเศษดวยการขอความรวมมือจัดรถนําขบวนเพื่อ ให
เกิดความคลองตัวและถึงจุดหมายปลายทางตรงเวลา เปนตน
2.3 บุคลากร (People) ธุรกิจไมซเปนธุรกิจที่ใชบุคลากรในการสงมอบผลิตภัณฑตางๆ ไปสูลูกคาเปนหลัก
ดวยเหตุนี้ การใหบริการจึงมักจะเกิดความแปรปรวนหรือควบคุมมาตรฐานการทํางานไดยากกวาการใหบริการดวย
เครื่องมือหรืออุปกรณ ประกอบนักทองเที่ยวกลุมไมซมีลักษณะความตองการการบริการที่พิเศษกวานัก ทองเที่ยว
ทั่วไป ดังนั้น ธุรกิจไมซจึงไมเพียงแตตองการบุคลากรที่มีความรูดานการจัดการหรือความรูเชิงเทคนิคเทานั้น แตยัง
ตองการบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาที่สามารถนําไปประยุกตใชกับการบริการไดอีกดวย นอกจากนี้ ยังตอ ง
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยางตอ เนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทัก ษะทางดานการจัดการและทักษะการ
บริการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน ทัก ษะการสื่อ สารดวยภาษาตางประเทศและการสื่อสารขาม
วัฒนธรรม ทักษะการติดตอและเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแกไข
สถานการณฉุกเฉินและการแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนตน
ในปจจุบัน กลไกทีน่ ําไปสูความสําเร็จทั้งสามประการ คือ กลยุทธ กระบวนการ และบุคลากรไดรับการ
ขยายขอบเขตไปสูแนวคิดที่เรียกวา “การสงกําลังบํารุง” หรือ “โลจิสติกส” (Logistics) ซึ่งมีที่มาจากยุทธศาสตรการ
ทําสงครามสมัยใหมที่มีลักษณะเปนสงครามระยะทางไกล กองทัพจึงตองวางแผนการลําเลียงยุทธปจจัยเปนอยางดี
ดังนั้น ในทางการบริหารธุรกิจจะมีความหมายถึง กระบวนการในการเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากตนทาง
ไปยังผูบริโภคปลายทางอยางทันเวลาและมีประสิทธิภาพซึ่งกระบวนการตางๆ จะมุงเนนการปฏิสัมพัน ธในแบบ
บูรณาการ (Integration) ดวยการอาศัยขอ มูลขาวสารรวมกั น และมีเปาหมายเดียวกัน คือ การสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหกับลูกคา อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดโลจิสติกสมาใชในธุรกิจไมซนั้น จะมีขอบเขตที่แ คบกวาการใชใน
ธุรกิจอื่น ๆ เชน ธุรกิจนําเขา - สงออก ธุรกิจการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เปนตน ดังภาพที่ 2.13

12

QR Code หรือ Two-dimensional Bar Code (2D Bar Code) คือ รหัส ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บขอมูลได มีลักษณะคลายคลึงกับ
รหัสแทง (Bar Code) แตสามารถใชงานไดรวดเร็วกวา งายกวา และมีทางเลือกที่หลากหลายกวา QR Code นี้ถูกคิดคน ขึ้น ในป ค.ศ.
1994 โดยบริษัทในประเทศญี่ปุนที่ชื่อ Denso-Wave และไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code ไปแลวทั้งในญี่ปุนและทั่วโลก
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การนําลูกคาเขาสูระบบ
- กิจกรรมทางการตลาด
- การรับลงทะเบียน
- ระบบแถวคอย
- การเคลื่อนยาย
การนําผลิตภัณฑเขาสู
ระบบ
- การคมนาคมขนสง
- การจัดบริการที่พ ัก
- กิจกรรมภายในงาน

โลจิสติกสในงานภาคสนาม
- การไหลเวียนของผูเขารวมงาน
และอุปกรณตาง ๆ ภายในงาน
- ระบบการสื่อสารภายในงาน
- เครื่องอุป โภคบริโภคภายในงาน
- การดูแลบุคคลสําคัญและ
สื่อมวลชนที่มาเขารวมงาน
- แผนฉุกเฉิน ฯลฯ

กิจกรรมที่สําเร็จลุลวงแลว
- การรื้อถอนอุป กรณและสิ่งปลูก
สราง
- การทําความสะอาดและสงมอบ
พื้นที่คืน
- การชําระคาใชจายตามสัญญา
จาง

การสิ่งอํานวยความสะดวก
เขา
- ระบบสาธารณูปโภค
- อาคารสถานที่
- วัสดุและอุป กรณ
- ฯลฯ
เวลา
ภาพที่ 2.13 แสดงระบบการสงกําลังบํารุงสําหรับการจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ที่มา: ดัดแปลงจาก I. Allen, Johnny. II., O’ Toole, William. Festival and special event management. Singapore: Jacaranda Wiley,
p. 211

จากภาพขางตนแสดงใหเห็นวา ระบบโลจิสติกสสําหรับการจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเปนรางวัลเริ่มตนจากการจัดหาวาจาง (Procuring) ผลิตภัณฑตางๆ จากผูใหบริการที่เกี่ยวของ (Suppliers) และ
การปอนลูก คา ผลิตภัณ ฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เขาสู กระบวนการผลิต ซึ่งก็ คือ การจัดกิจกรรมใน
ภาคสนามนั่นเอง การจัดกิจกรรมในภาคสนามเปนการบูรณาการการไหลเวียน การติดตอสื่อ สาร การใหบริการ
และการแกไขปญหาเฉพาะหนาเขาดวยกัน และทายที่สุด เมื่อ กิจกรรมตางๆ สิ้นสุดลง โลจิสติก สจะมีบทบาทใน
ดานการรื้อถอนอุปกรณและสิ่งปลูกสราง การทําความสะอาด การขนถายสิ่งของตางๆ ออกจากพื้นที่ใหทันเวลาที่มี
อยูอยางจํากัด รวมถึงการชําระคาใชจายตาง ๆ ใหแกผูใหบริการที่เกี่ยวของภายหลังเสร็จสิ้นการจัด งาน ในกรณีที่
การจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลที่มีขนาดไมใหญมากนัก การจัดการโลจิสติก สจะเปน
หนาที่ของผูจัดการฝายปฏิบัติก าร (Operations Manager) หรือผูจัดการฝายจัดงานกิจกรรม (Event Manager) หาก
เปนการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมีขนาดใหญก็อาจจะพิจารณาแตงตั้งผูจัดการฝาย
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โลจิสติกส (Logistics Manager) เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุงภายในงานโดยเฉพาะได สรุปแลว
การสงกําลังบํารุงหรือโลจิสติกสเปนแนวทางการจัดการการดําเนินงานรูปแบบหนึ่งที่กอใหเกิดผลลัพธในดานการ
สรางประสิทธิภาพจากกระบวนการผลิตและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูเขารวมการประชุม นิทรรศการ และ
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล หากผูวางแผนสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมก็จะทําใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและ
เปนประโยชนตอธุรกิจในระยะยาว
กิจกรรม 2.3.3
จงอธิบายแนวคิดและระบุอ งคประกอบของปจจัยหลัก ที่นําไปสูค วามสําเร็จในการดําเนิน ธุรกิจการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
แนวตอบกิจกรรม 2.3.3
ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัลเนนการใหความสําคัญกับลูกคาที่ใชบริการในฐานะบุคคลสําคัญ (VIP) ดวยการมุงเนนรูปแบบการ
บริการที่มีความสมบูรณในรายละเอียดและใหความสําคัญเปนพิเศษมากกวานักทองเที่ยวทั่วไป ทั้งนี้ สามารถ
นําหลักการใหบริการการทองเที่ยวมาประยุกตใชไดดวยการเพิ่มระดับความสําคัญและความพิถีพิถันในการ
ใหบริการใหสูงขึ้นกวาการใหบริการโดยทั่วไปนั่นเอง
ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัลมีดังนี้
1. การมุงเนนลูกคา (Customer Focus)
2. คุณภาพของการบริการ (Service Quality)
3. การนําเสนอกิจกรรมที่มีลักษณะดั้งเดิม (Authenticity)
4. การจัดการเชิงบูรณาการ (Integration)
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