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คำ�นำ�
อุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ (Conventions) ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์
(MICE) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล
จึงมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลของสำ�นักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. พบว่า ในปี พ.ศ. 2561
มีนักเดินทางกลุ่มการประชุมวิชาชีพ เดินทางจากต่างประเทศมาเข้าร่วมงานในประเทศไทย
สูงถึง 317,396 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำ�นวนเงินสูงถึง 25,325 ล้านบาท แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าวที่สมควรแก่การศึกษาในเชิงลึก เพื่อพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
หนังสือการประชุมวิชาชีพ (Conventions 101) สืบเนื่องจากการที่สำ�นักงาน
ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และสถาบั น การศึ ก ษา พร้ อ มคณะกรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมไมซ์ (MICE
Capabilities Committee) กำ�หนดให้มีการพัฒนาเนื้อหาเป็นรายวิชาในเชิงลึก ภายใต้
รายวิชา “ การประชุมวิชาชีพ (Conventions 101) ” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สู่สถาบันการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอด และยกระดับองค์ความรู้ด้านวิชาการจัดประชุมวิชาชีพ
(Conventions) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้หลักสูตรด้านไมซ์มาตรฐานสากล
การศึกษาการประชุมวิชาชีพในเชิงลึกนอกจากจะเป็นการวางมาตรฐานเดียวกัน
ของการศึกษาไมซ์แล้ว ยังนำ�ไปสู่การสร้างบุคลากรด้านการประชุมวิชาชีพเพื่อสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพเพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ผู้ แ ต่ ง ได้ ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณในการเก็ บ ข้ อ มู ล
การประชุมวิชาชีพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้การผสมผสานการสัมภาษณ์
สังเกตการณ์ การจัดระดมความคิด การสำ�รวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ก่อนสังเคราะห์และ
นำ�มาเปรียบเทียบกับผลวิจัยที่จัดทำ�ขึ้นโดยองค์การนานาชาติ อาทิ IAPCO และ ICCA และ
งานวิจัยในอุตสาหกรรมไมซ์ที่บรรณาธิการได้ค้นพบเพื่อเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของผล
วิจัยก่อนนำ�ผลมาสรุปในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์
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กิตติกรรมประกาศ
หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นโครงการของสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) โดยหนังสือวิชาการประชุมวิชาชีพ (Conventions 101) เล่มนี้ จะเกิดขึ้น
ไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือของบุคลากรและองค์กรต่างๆ และความกรุณาช่วยเหลือเป็น
อย่างดีจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอยากใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมให้การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ สำ�เร็จและสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
องค์การมหาชนคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยคนคุณภาพ ที่มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจไมซ์
ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำ�หรับข้อเสนอแนะและคำ�แนะนำ�
ในการจัดทำ�หนังสือ โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วย
คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา – นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณทาลูน เทง
– นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ – นายกสมาคมโรงแรมไทย
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ – นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ –
เลขาธิการ สมาคมโรงแรมไทย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี – ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคม
โรงแรมไทย คุณประพีร์ บุรี – อุปนายก สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณเปรมพร สายแสงจันทร์
– คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ – ประธานฝ่าย
การศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร – ประธานคณะ
กรรมการฝ่ายพัฒนาบริการ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณชูเลง โก – ประธาน
ร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณกฤษณี
ศรีษะทิน – เหรัญญิกและประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริม
การประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณเนตรนิภา สิญจนาคม – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์
การจัดงาน คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน คุณวราพรรณ
ทรัพย์ธนะอุดม – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช – คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.โรม จิรานุกรม – รองอธิบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
– คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
– คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ศักดา กาญจนาวนาวัลย์ –
ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
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สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ - รองผู้อำ�นวยการสายงานพัฒนา และนวัตกรรม ผู้ที่ให้ความรู้
เรื่องไมซ์ คุณอรชร ว่องพรรณงาม - ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย - ผู้จัดการอาวุโส ที่ให้เวลา หลักคิดและคอยให้คำ�ปรึกษาที่ดี
อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณอชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ -ผู้ปฏิบัติการ สำ�หรับการ
ประสานในทุกๆ ด้่าน ตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณอิงขวัญ รัชชุศิริ - ผู้ปฏิบัติการ สำ�หรับ
หนังสือดีๆ จากห้องสมุด สสปน. และทีมงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ - ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ - ผู้อำ�นวยการฝ่าย MICE
Intelligence และนวัตกรรม ที่สละเวลาเข้าร่วม Focus Group และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการทำ�หนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก คุณตฤณ ทวิธารานนท์ – ผูป้ ฏิบตั กิ ารอาวุโส
และคุณวรางคณา อดิศรประเสริฐ - ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม
สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) คุณประภาพรรณ
สังข์เมือง - ผู้จัดการทั่วไป และ คุณกิติคุณ อัศวินก่อวัฒนา - ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่สละเวลาใน
การเข้าร่วม Focus Group และการติดต่อประสานงานสนับสนุนด้วยดี รวมถึงทีมงาน TICA
ทุกท่าน คุณพีรพรรณ อังคสุโข – บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวล ลอปเม้นท์ จำ�กัด
คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร - บริษัท พีซีแอล ฮอสปิทาลิตี้ คุณวิลัดดา วนดุรงค์วรรณ – บริษัท
การะเกด เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด อาจารย์เคท สารสิน – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์ – วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวรมน รัชตารมย์ –
ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ ที่สละเวลาเข้าร่วม Focus Group
ทีมงานของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะตีพิมพ์หนังสือระดับนานาชาติ เป้าหมายนี้
จะไม่บรรลุผล หากปราศจากการแนะแนวทาง ความอดทน และคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์
จากคุณสุประภา โมฬีรตานนท์ - สมาชิกกิตติมศักดิ์ของ ICCA ผศ. จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์
และ อาจารย์นพมาส วาสนานันท์ - อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. วารุณี ปัทมะศังข์ - รองผู้อำ�นวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP Prof. Agnes DeFranco - ประธานพ้นวาระสมาคม
Hospitality Financial and Technology Professionals และ Prof. Jéanna Abbott อดีตบรรณาธิการ Journal of Convention and Event Tourism
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ขอขอบคุณ คุณสมชาย ฉันท์เศรษฐ์ - ผู้อำ�นวยการอาวุโส องค์กรสัมพันธ์,
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ คุณสานิท การุณยวนิช – ที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องไมซ์แก่ทีมงานของเรา
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ – ผู้จัดการทั่วไปบริษัท
กวิน อินเตอร์เทรด ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร – คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร. รชพร จันทร์สว่าง – สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Associate Prof. Dr. Young Hoon Kim - Chair in the
Department of Hospitality & Tourism Management at University of North Texas, Prof.
Clinton Rappole, Julie Dodds - Vice President, Convention Sales, Visit Anchorage,
Theresa Breining - ประธานบริษทั Principal Breining Group, Jessie States
ผูอ้ �ำ นวยการ MPI Academy, Mariela Mcllwraith - ผูอ้ �ำ นวยการ Industry Advancement
Events Industry Council, Nancy Tan - รองประธาน World PCO Alliances, Martin
Boyle-CEO-IAPCO, Mathias Posch – ประธาน IAPCO, Jan Tokin - ประธาน
พ้นวาระ IAPCO, -Serena Melancon, คุณวิลัดดา วนดุรงค์วรรณ - บริษัทการะเกด
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด คุณรุจิกา ลงกานี - Royal Cliff Hotels Group เชฟนูรอ โซ๊ะมณี
สเต็ปเป้ - ประธานกรรมการ บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ ปัทมา การีกลิ่น - ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การจัดเลี้ยง ภัตตาคาร บลู เอเลเฟ่นท์ คุณทวีชัย วิรามเวศย์ - ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซนเต
อร์พอยต์ประตูนํ้า ดร. พรชัย มงคลวนิช – อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร. ชนาธิป สุกใส
– อาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม Prof. Kaye Chon - ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ Asia Pacific CHRIE,
Dr. Robert Nelson - บรรณาธิการพ้นวาระ Journal of Convention and Event
Tourism. Dr. Jeffrey Beck - ประธานสหพันธ์ International Council on Hotel,
Restaurant and Institutional Education, the USA, Prof. Hailin Qu - บรรณาธิการ
พ้นวาระ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Prof. Eunjoo
Yoon - กรรมการบริหาร Korea Society of Convention, Marie-Claude-CIS-SITES
Coordinator และคุณธนภูมิ พร้อมบุญ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและช่วยตรวจทานเนื้อหา
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ที่สำ�คัญ ขอขอบคุณทีมงานของมหาวิทยาลัยสยาม รศ. ดร. บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์
งามสม อาจารย์สุภาพร รัตนาภินันท์ชัย อาจารย์แสนวิชา มุตตามระ Prof. Eric Laws รวม
ถึงผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ที่สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) ไม่
ได้กล่าวถึง ที่ล้วนมีส่วนในการให้ข้อมูลรวมถึงช่วยกันพัฒนาหนังสือเรียนเล่มดังกล่าวให้
มีคุณภาพ และช่วยให้หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นประสบการณ์ที่สำ�คัญสำ�หรับทุกๆ คนที่มี
ส่วนร่วมที่กล่าวมาทั้งหมด
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

CONVENTIONS 101

13

บทบรรณาธิการ
แม้ว่าปัจจุบันจะมีการอบรมหลักสูตรไมซ์ ทั้งในสถาบันการศึกษาและจากองค์กร
การจัดประชุมวิชาชีพ แต่ส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมต้องเข้าฟังการบรรยาย ทำ�ให้ผู้ที่ไม่มีโอกาส
เข้าอบรมขาดความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการประชุมวิชาชีพ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำ�นักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
ดำ�ริการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้จัดอาสาสมัครและ
ผู้จัดมืออาชีพที่เพิ่งก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการจัดการประชุมวิชาชีพ
ในหนังสือเล่มนี้นิยามคำ�ว่า Convention หมายถึง การประชุมวิชาชีพที่จัดโดย
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ขอบเขตของเนื้อหาเน้นที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การประชุ ม วิ ช าชี พ ส่ ว นประกอบของอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าชี พ การจั ด ทำ �
งบประมาณ การเลื อ กสถานที่ จั ด ประชุ ม วิ ช าชี พ และการจั ด การที่ พั ก การวางแผน
การตลาด การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนกิจกรรม การหาผู้สนับสนุน
การลงทะเบียน การใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุมวิชาชีพ การประเมินผลการจัดประชุม
วิชาชีพ การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต และแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมวิชาชีพ
แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะในการจัดประชุมวิชาชีพจะเพิ่มพูนตามประสบการณ์ ซึ่งไม่อาจ
นำ�เสนอได้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว บรรณาธิการและผู้แต่งหวังว่าผู้อ่านที่ต้องการเลือกสาย
อาชีพด้านการจัดประชุมวิชาชีพจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานจริงและจะได้รับประโยชน์
จากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
รองศาสตราจารย์ ดร. บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์
Ph.D, EMD, CEM, CIS - บรรณาธิการ
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำ�นวยการหลักสูตรนานาชาติ
การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
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บทที่

1

ความรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย
่ วกับ
อุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
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บทที่

1

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาชีพ  

จุดประสงค์ในการเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. นิยามการประชุมวิชาชีพ
2. รู้จักห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
3. รู้จักผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
4. รู้จักองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
5. รู้จักภาคีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
อุตสาหกรรมไมซ์ MICE มาจากคำ�ว่า การประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และ การแสดง
สินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) สุประภา โมฬีรตานนท์ (2549) กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์
แตกต่างจากการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อน แต่ไมซ์เป็นการเดิน
ทางเพื่อธุรกิจ แต่ทั้งไมซ์และการท่องเที่ยวใช้สถานที่และบริการจากอุตสาหกรรมการบริการ
ร่วมกัน อาทิ โรงแรม สายการบิน และภัตตาคาร
Frost & Sullivan (2018) รายงานว่า ในปี 2560 อุตสาหกรรมไมซ์ก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 177,273,861.37 บาท แม้ว่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์มีเพียงร้อยละ 1.2 ของจีดีพีไทย น้อยกว่าร้อยละ 21.1 ของ
จี ดี พี ข องอุ ต สาหกรรมการเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย ว แต่ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ทำ � ให้ เ กิ ด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสูป่ ระเทศไทย ผ่านการสัมมนาทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยเฉลีย่ แล้วนักเดินทางไมซ์เป็น
ผูท้ ใ่ี ช้จา่ ยเงินสูงช่วงก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมไมซ์ นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรมไมซ์ทำ�ให้รัฐ
มีรายได้จากการเก็บภาษี ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ประชาชนมั่งคั่ง
และมีรายได้ส่วนบุคคลมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1
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การใช้จ่ายของผู้จัด
สถานที่จัดประชุม
การตลาดและโฆษณา
บริการโลจิสติกส์
การติดตั้งคูหาแสดงสินค้า
การบริการจากธุรกิจบันเทิง
บริษัทจัดหาและอบรมทรัพยากรบุคคล
บริการรักษาความปลอดภัย
การให้เช่าอุปกรณ์

การใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์
บัตรโดยสารเครื่องบิน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
การเดินทางภายในท้องถิ่น
การทัศนศึกษาและแหล่งท่องเที่ยว
ชอปปิง
ธุรกิจบันเทิง
โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ตารางที่ 1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Frost & Sullivan (2018)

สมาคม International Congress and Association (ICCA) รายงานว่าตั้งแต่ปี
2506 – 2556 จำ�นวนการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติโดยสมาคมเพิม่ ขึน้ สองเท่าทุก 10 ปี
โดยเฉพาะในปี 2561 มีการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติโดยสมาคม จำ�นวน 12,973 งาน
ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติมากที่สุดในโลกได้แสดงไว้ในตารางที่ 2
อันดับ
1
2
3
4
5

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
สเปน
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร

จำ�นวนการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติ
974
642
595
579
574

ตารางที่ 2 ประเทศที่เป็นเจ้าภาพเรียงตามจำ�นวนการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติ
ที่มา: ICCA (2018)

ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติมากที่สุดห้าอันดับแรกของโลก
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร ในเอเชีย ญี่ปุ่น เป็น
ประเทศที่จัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติมากที่สุด ตามด้วย สาธารณรัฐประชาชน
จีนเกาหลีใต้ และประเทศไทย สำ�หรับเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
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มากที่สุดในโลกได้แก่ ปารีส ในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่จัดการประชุมวิชาชีพ
นานาชาติมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 70,892 คน (ICCA 2018)

รูปที่ 1: การประชุมวิชาชีพนานาชาติก่อให้เกิดการลงทุน
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการรายงานว่าในปี 2561 มีนักเดินทาง
ต่างชาติกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพนานาชาติเดินทางเข้ามาประชุมวิชาชีพในประเทศไทย
จำ�นวน 317,396 คน ก่อให้เกิดรายได้ 25,325 ล้านบาท โดยนักเดินทางกลุ่มนี้มีระยะเวลา
พำ�นักในประเทศไทย เฉลี่ย 6.11 วัน มีค่าใช้จ่ายรายวันต่อคนเฉลี่ย 13,059 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางต่อคนเฉลี่ย 79,791 บาท (MICE Intelligence Center 2019)

ประโยชน์ของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
วิ ลั ด ดา วนดุ ร งค์ ว รรณ (2554) อธิ บ ายว่ า ประโยชน์ ข องการเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น ผู้จัดประชุม
มืออาชีพ (PCO) บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC)
2) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่อมา ได้แก่ ผู้ให้บริการ ตกแต่ง แสง
เสียง จัดเลี้ยง และพนักงานชั่วคราวต่างๆ
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3) ผลประโยชน์ที่กระจายไปยังหลายภาคส่วน ที่ไม่สามารถคำ�นวณมูลค่าเป็นเงินได้
เช่น ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาชีพ
เนื่ อ งจากความต้ อ งการคุ ณ ภาพบริ ก ารที่ สู ง และจำ � นวนการจั ด การประชุ ม
วิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ทำ�ให้ประเทศไทยมีความต้องการผู้จัดประชุมมือ
อาชีพที่ได้มาตรฐานให้มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น ความเข้าใจการบริหารการจัดประชุมวิชาชีพมี
ความสำ�คัญไม่เฉพาะเพียงกับผู้จัดประชุมมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมาคมเจ้าภาพ
ภายในประเทศในการรักษามาตรฐานการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
(สุประภา โมฬีรตานนท์ 2549)

รูปที่ 2: การประชุมวิชาชีพนานาชาติสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

นิยามการประชุมวิชาชีพ
ทั้ง Meeting และ Convention ต่างมีความหมายว่า การประชุม แต่ทั้งสองคำ�
แตกต่างกันดังนี้
Meeting หมายถึง การประชุมโดยองค์กรที่แสวงหากำ�ไร โดยมีเจ้าภาพ
จัดการประชุมเป็นบริษัท แต่ Convention หมายถึง การประชุมโดยองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกำ�ไร ซึ่งอาจมีเจ้าภาพเป็นสมาคม องค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ
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ดังนั้น Meeting และ Convention จึงมีความหมายแตกต่างกัน หนังสือเล่มนี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะการประชุมวิชาชีพที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร (Convention)
สุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ (2562) กล่าวว่า ในขณะที่ภาษาไทยใช้คำ�ว่าการประชุม มี
ศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำ�ที่แทนความหมายเดียวกัน อาทิ Convention, Congress และ
Conference เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างของศัพท์ภาษาอังกฤษข้างต้น ขอยกตัวอย่าง
นิยามศัพท์ ดังนี้
IAPCO ซึ่งย่อมาจาก International Association of Professional Congress
Organisers นิยามคำ�ว่า Convention หมายถึง การประชุมทั่วไปอย่างเป็นทางการของ
กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม หรือเศรษฐกิจ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์เฉพาะ และเพื่อพิจารณาให้เกิดการยอมรับนโยบายในหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม ตาม
ปกติการประชุมลักษณะนี้มีระยะเวลาจำ�กัดและกำ�หนดวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่ไม่มีการ
กำ�หนดจำ�นวนครั้งของการประชุม

รูปที่ 3: การประชุมวิชาชีพนานาชาติก่อให้เกิดความร่วมมือ
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

IAPCO (2019) ได้ให้คำ�จำ�กัดความ Congress ดังนี้
การรวมตัวกันอย่างสมํ่าเสมอของตัวแทนกลุ่มบุคคลหลายร้อยหรือหลายพันคนที่อยู่ใน
กลุ่มอาชีพ วัฒนธรรม หรือศาสนาเดียวกัน หรือจากกลุ่มอื่น การประชุมใหญ่ลักษณะนี้มัก
จัดขึ้นเพื่อสนทนาในเรื่องเฉพาะ การมีส่วนร่วมในการนำ�เสนอและการอภิปรายในเรื่องนั้น
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มาจากสมาชิกขององค์กรผู้จัดเท่านั้น ความถี่ของการจัดประชุมมักกำ�หนดไว้ล่วงหน้า อาจ
เป็นหลายปีครั้งหรือทุกปี ส่วนใหญ่การประชุมนานาชาติหรือการประชุมระดับโลกมักเป็น
แบบหลายปีครั้ง ในขณะที่การประชุมระดับชาติมักจัดทุกปี การประชุมแบบ Congress มัก
จัดติดต่อกันหลายวันและมีการประชุมกลุ่มย่อยพร้อมกันหลายห้องในเวลาเดียวกัน

รูปที่ 4: การประชุมวิชาชีพนานาชาติก่อให้เกิดการยุติข้อพิพาท
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

ส่วนคำ�ว่า Conference IAPCO นิยามว่า
การประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่ออภิปราย ค้นหาข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหา และให้คำ�ปรึกษา
โดยปกติการประชุมแบบนี้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการประชุมแบบ Congress
และมีลักษณะจำ�กัดที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากกว่า การประชุมนี้ไม่มีข้อกำ�หนดใน
เรื่องจำ�นวนครั้ง แต่โดยปกติมีระยะเวลาจำ�กัดและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
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รูปที่ 5: การประชุมวิชาการโลกด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ, การท่องเที่ยว และการจัดอีเวนต์
ที่มา: มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อเปรียบเทียบคำ�ว่า Convention Congress และ Conference จะพบว่าทั้ง
สามคำ�มีความหมายเดียวกัน คือ การประชุมวิชาชีพ แต่อาจมีขนาดของงาน วัตถุประสงค์
หรือกิจกรรมที่แตกต่างกันไป Events Industry Council (เดิมชื่อ Convention
Industry Council) จึงได้พัฒนาคำ�ศัพท์มาตรฐานสำ�หรับการประชุมวิชาชีพ เรียกว่า
Accepted Practices Exchange (APEX) ซึ่งเป็นประมวลคำ�ศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้จัด ผู้ให้บริการ และเจ้าของงาน เข้าใจความหมายเดียวกันใน
การเจรจาต่อรอง จึงนิยามคำ�ว่า Convention Congress และ Conference โดยใช้คำ�จำ�กัด
ความดังนี้
การรวมตัวกันของตัวแทนที่ได้รับเลือก ผู้แทนและสมาชิกขององค์กรอุตสาหกรรม
ที่มาประชุมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ลักษณะทั่วไปอาจเป็นการประชุมเกี่ยวกับ
การศึกษา การประชุมคณะกรรมการ การพบปะสังสรรค์ และการประชุมเพื่อกำ�กับดูแล
กิจการขององค์กร ตามปกติการประชุมแบบ Convention จะเกิดขึ้นหลายครั้งและมีกำ�หนด
เวลาเฉพาะล่วงหน้า
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รูปที่ 6: การประชุมวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้จะใช้เพียงคำ�ว่า
Convention เพียงคำ�เดียว แม้รูปแบบงานจะแตกต่างกันไป แต่ก็แทนความหมายเดียวกัน
คือ การประชุมวิชาชีพ
VALUE CHAIN

CONVENTION

Core Business

ASSOCIATION

+Thai Asso

ประชุมวิชาชีพ
(Convention)
ต่างกัน
อย่างไร

ประชุมองค์กร
(Meetings)

PROCESS
1. Submission or Intention
to bid by local host

2. Lobbying process
3. Bidding
4. Inspection
5. Decision

Suppliers

PCO

VENUE

Service
Providers

- Program
- Budget
- Sponsorship
- Registration
- Activities
- Evaluation

- Function Rooms
- Space for Activities
- Food & Beverage
- Accommodation
- Other Services

- DMC
- Booth
- Contractor

PROCESS
1. Proposal
2. Contract
3. Agreement

- Payment
- Term of payment
- Cancellation
- Refund

4. agree, sign, approve

- Printed materials,
website’s social media
Audio visual
- Technology & Innovation
- Registration system
- ล่าม and SI equipment
- Transportation
- Catering
- Airline
- Staffing
- Miscellaneous items
NTO

1

2

Inter Asso

Inter Asso

PCO

core PCO

LOC

local PCO

3
Inter Asso
PCO

Direct
- PCO
- AMC
- DMC

- TCEB
- TAT

PCO
AMC
DMC

Convention

TICA
ATTA
THA

Airline
Venue
Hotel

Indirect
- Hotel
- F&B
- Contractor

Multiplier
- City
- Image

รูปที่ 7: ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ ที่มา: อรชร ว่องพรรณงาม
กราฟิกโดย: ทรัพย์ศิริ เปรมสง่า
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ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
อรชร ว่องพรรณงาม (2562) เสนอห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุม
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการนำ�ทฤษฎีห่วงโซ่มูลค่าของ Michael Porter มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
การประชุมวิชาชีพในประเทศไทยได้ดังนี้
จากแผนภู มิ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ของอุ ต สาหกรรมการประชุ ม วิ ช าชี พ จะเห็ น ได้ ว่ า
การประชุมวิชาชีพเป็นตัวก่อให้เกิดมูลค่าในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
กล่าวคือ เมื่อสมาคมในประเทศเริ่มดำ�เนินการประมูลสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ้ น สุ ด ที่ ผ ลกระทบที่ ก ารประชุ ม วิ ช าชี พ นำ � สู่ ชุ ม ชน โดยหั ว ใจสำ � คั ญ ในการจั ด การ
ประชุมวิชาชีพ คือ การสร้างสรรค์อาชีพและรายได้ทั้งทางตรง ทางอ้อม และการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากเม็ดเงินที่การประชุมวิชาชีพนานาชาตินำ�เข้ามาพัฒนาประเทศ เมื่อ
วิเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ จะพบว่ามูลค่าที่เพิ่ม
นี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้นโดยกระบวนการประมูลสิทธิ์ เมื่อเจ้าภาพสามารถระบุ
ผู้จัดประชุมมืออาชีพได้แล้วจะต้องหาพันธมิตรร่วมกันเป็นทีมประมูลสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น
สมาคมในประเทศไทยตั้ ง ที ม ประมู ล สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ (PCO)
หรือ บริษัทบริหารสมาคม (AMC) และ บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและ
แหล่งท่องเที่ยว (DMC) โดยมี PCO หรือ AMC เป็นผู้จัดหลัก โดยหาพันธมิตร อาทิ
สายการบิน สถานที่จัดประชุม โรงแรม สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(TCEB) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
(TICA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ สมาคมโรงแรมไทย (THA) และ องค์กร
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพ ปัจจัยแห่งความ
สำ�เร็จของแนวคิดนี้คือความร่วมมือร่วมใจ คล้ายกับข้อต่อโซ่ที่เชื่อมกันอันนำ�มาซึ่งประโยชน์
ของการ-เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพ อาทิ รายได้ทั้งทางตรง ทางอ้อม และการกระ
จายรายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย)(2562) กล่าวว่า
ทีมประมูลสิทธิ์ต้องสื่อสารกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบความต้องการของ
คณะกรรมการที่เจ้าของการประชุมตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูล และตระหนักถึง
ความสามารถของสมาคมพันธมิตรที่จะจ่ายค่าจ้าง PCO และซัพพลายเออร์รายอื่นๆ และ
การหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการประมูลสิทธิ์การประชุมจะมีความเสี่ยงตํ่ากว่าการเป็น
เจ้าภาพงานเมก้าอีเวนต์ เช่น โอลิมปิก ฟุตบอลโลก หรืองาน World Expo ที่ต้องสำ�รองเงิน
ลงทุนเรื่องสาธารณูปโภค การคมนาคมเดินทาง ที่พัก การปรับปรุงเมือง ความปลอดภัย แต่
งานประชุมส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ที่เมืองๆ นั้น มีการสร้างไว้อยู่แล้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 2562)
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ในขณะที่ ส มาคมประมู ล สิ ท ธิ์ ก ารจั ด งานประชุ ม เนื่ อ งจากต้ อ งการเกี ย รติ แ ละ
ศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าภาพ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ สิทธิพิเศษที่ให้กับประเทศเจ้าภาพ
อาทิ การนำ�เสนองานวิจัย การเข้าถึงนายทุนที่ต้องการจะให้เงินสนับสนุนงานวิจัย หรือ
สิ น ค้ า ใหม่ ๆ ส่ ว น PCO ต้ อ งการรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท จากการบริ ห ารจั ด การประชุ ม
(มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 2562)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพมีดังนี้
ผู้จัด (Organizer)
ผู้ จั ด อาจเป็ น อาสาสมั ค รที่ จั ด งานเพี ย งบางครั้ ง หรื อ อาจเป็ น ผู้ จั ด ประชุ ม
มืออาชีพ (Professional Convention Organizer - PCO) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็น
ผู้จัดประชุมจากเจ้าภาพ อาทิ สมาคม องค์กร และหน่วยงานของรัฐ ในประเทศไทยเรียก
ผู้จัดประชุมมืออาชีพนี้ว่า PCO
PCO หมายถึง บุคคล หรือ บริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายจัดการประชุมเพื่อแสวงหา
ผลกำ�ไร PCO เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของงาน หรือ เจ้าภาพ ที่ขาดเวลา ขาดความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาชีพ PCO อาจได้รับการว่าจ้างตั้งแต่การประมูล
สิทธิ์เพื่อดึงงานเข้ามาจัดในประเทศ โดยทำ�งานร่วมกับเจ้าภาพ ผู้ให้บริการและสำ�นักงาน
ส่งเสริมการประชุม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้คำ�ว่า Meeting Planner หรือ Meeting
Professional แต่ในเม็กซิโก Meeting Planner ใช้เรียกผู้จัดประชุมบริษัท แต่ PCO ใช้
เรียกผู้จัดประชุมองค์กรวิชาชีพ (Reyes 2019) ในยุโรป นิยมใช้คำ�ว่า PCO (Professional
Congress Organizer) แต่ในประเทศไทยนิยมเรียกสั้นๆ ว่า PCO
ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จึงขอใช้คำ�ว่าผู้จัดแทนคำ�ว่า PCO หรือ ผู้จัดประชุมมืออาชีพ
เพื่อให้ครอบคลุมความหมายทั้งผู้จัดประชุมอาสาสมัครและผู้จัดประชุมมืออาชีพ
หน้าที่หลักของผู้จัด คือ วางแผนการประชุมวิชาชีพ อาทิ วางแผนการประชุม
ออกแบบกิจกรรมจัดทำ�งบประมาณ หาผู้สนับสนุน ลงทะเบียน จัดกิจกรรมให้อยู่ใน
งบประมาณ เลือกสถานที่ เจรจากับผู้ให้บริการ ประเมินผลการประชุม ตอบสนองความ
ต้องการของเจ้าภาพและทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพอใจ (Tan 2019)
Tan (2019) อธิบายว่า ผู้จัดประชุมมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุม
วิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของการประชุมและทำ�หน้าที่ประสานงานในฐานะ
หัวหน้าผู้บริหารการประชุมทั้งงาน แต่ผู้จัดประชุมมืออาชีพอาจจ้าง DMC ให้ดูแลกิจกรรม
ทางสังคม การจัดการเดินทางและท่องเที่ยว การจัดรถโดยสารรับส่งภายในท้องถิ่น และ
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จองที่พักให้กับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ PCO อาจว่าจ้างผู้ให้บริการ ได้แก่ DMC
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า พนักงานทำ�ความสะอาด ผู้ให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์ บริษัทโฆษณา
บริษัทประชาสัมพันธ์ ช่างภาพ ช่างวีดิทัศน์ บริษัทขนส่ง ผู้ให้บริการอุปกรณ์สำ�หรับล่าม
พูดพร้อม เครื่องพิมพ์ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทออกบัตรโดยสาร เป็นต้น ในการดูแล
การจัดการประชุมในส่วนต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของผู้ให้บริการ
Abbey (2016) ได้จำ�แนกผู้จัด ดังต่อไปนี้
1. ผู้จัดประชุมแบบเต็มเวลา (Full-time Organizer) ซึ่งเป็นผู้จัดที่มีประสบการณ์
และทำ�งานให้สมาคมและบริษัทขนาดใหญ่ ในฐานะพนักงานประจำ� (Breining 2019) และ
มักจัดประชุมปีละ 5 – 12 งาน
2. ผู้จัดประชุมงานเดียว (Single-event Organizer) ซึ่งจัดการประชุมเฉพาะกิจ
ประสบการณ์ของ ผู้จัดประเภทนี้มีตั้งแต่ไม่มีความรู้ในการจัดการประชุม มีความรู้บ้างเล็ก
น้อย จนถึงมีความรู้และประสบการณ์มากในการจัดการประชุม
3. กรรมการสมาคม (Association Committee) ซึ่งเป็นอาสาสมัครในการบริหาร
สมาคม และมีวาระชั่วคราวในการดำ�รงตำ�แหน่งโดยมีประสบการณ์ในการจัดประชุมวิชาชีพ
ตั้งแต่แบบสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพ
4. ผู้จัดที่รับช่วงงานต่อ (Third-party Organizer) ซึ่งเป็นผู้จัดที่มีประสบการณ์
และได้รับการว่าจ้างให้จัดประชุมเพื่อแสวงหาผลกำ�ไร ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดประชุมมือ
อาชีพ (PCO) บริษัทบริหารการประชุมวิชาชีพ (AMC) ผู้จัดประเภทนี้ทำ�หน้าที่เป็นตัวกลาง
ระหว่างองค์กรนานาชาติที่เป็นเจ้าของงานที่เป็นผู้ก่อตั้งการประชุมวิชาชีพนานาชาติ สมาคม
ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และผู้ให้บริการ ผู้จัดประเภทนี้จะคิดค่าบริการเป็นค่าบริหารซึ่งเป็น
อัตราคงที่หรือตามจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม (Breining 2019) แต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบทางการเงินทั้งหมดยังคงเป็นของเจ้าภาพ
เจ้าของงาน และ เจ้าภาพ (Convention Owner & Host)
เจ้าของงาน หมายถึง ผู้ก่อให้เกิดการประชุมและเป็นเจ้าของงาน ซึ่งอาจเป็นสมาคม
รัฐบาล หรือองค์กรอิสระ โดยอาจเป็นทั้งเจ้าของงานและเจ้าภาพ หรือเป็นเฉพาะเจ้าของ
งาน โดยเปิดประมูลหาเจ้าภาพ ตัวอย่างเช่น สมาคมยุโรปแห่งหนึ่งก่อตั้งและเป็นเจ้าของการ
ประชุม-วิชาชีพ ซึ่งสมาคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอาจขอประมูลสิทธิ์เพื่อ
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งหน้าที่ประเทศไทย ในทำ�นองเดียวกัน เป็นไปได้ที่สมาคม
นานาชาติที่เป็นเจ้าของการประชุมจะเป็นเจ้าภาพเองในการจัดประชุมครั้งหน้าที่ประเทศ
ของสมาชิก ในกรณีแรกเรียกสมาคมยุโรปว่าเจ้าของงานและเรียกสมาคมไทยว่าเจ้าภาพ
ในกรณีที่สองสมาคมนานาชาตินั้นเป็นทั้งเจ้าของงานและเจ้าภาพ
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เจ้าของงานและเจ้าภาพอาจมอบหมายให้บุคลากรในองค์กรของตนเป็นกรรมการ
จัดงาน หรืออาจว่าจ้าง PCO ให้เป็นผู้จัดการประชุมโดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าบริหาร
จัดการ และค่าคอมมิชชั่น
ผู้เข้าร่วมประชุม (Participant)
Events Industry Council นิยาม Delegate ว่าเป็นคำ�สามัญที่ใช้เรียกผู้เข้า
ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนนอกทวีปอเมริกาเหนือ ส่วน IAPCO นิยาม Participant ว่า คนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม แต่ไม่พบคำ�ว่า Delegate ในอภิธานศัพท์ของ IAPCO กระนั้น
IAPCO ใช้ ค ำ � ว่ า Attendee ในบริ บ ท Accompanying Attendee (US) ดังนั้นใน
หนังสือเล่มนี้จะใช้คำ�ว่า Participant หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจเป็น
สมาชิกสมาคมหรือไม่ก็ได้ เพราะทั้ง IAPCO และ Events Industry Council อ้างถึงคำ�นี้

รูปที่ 8: ผู้เข้าร่วมประชุมมีวาระของตนในการเข้าร่วมงาน
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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สถานที่จัดประชุม (Venue)
สถานที่จัดประชุม หรือที่นิยมเรียกในอุตสาหกรรมไมซ์ว่า Venue หมายถึง สถานที่
จัดการประชุม อาทิ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า โรงแรมจัดประชุม หอประชุม สถานที่
จัดประชุมนั้น ไม่ใช่แค่มีห้องประชุมที่มีระบบสาธารณูปโภคเท่านั้น แต่รวมถึงการให้บริการ
ในด้านต่างๆเพื่อให้การประชุมประสบความสำ�เร็จ (ประสาน ภิรัชบุรี, 2546)
ผู้ให้บริการ (Service Provider )
ผู้ให้บริการ (Service Provider) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำ�เนินการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาชีพ ผู้ให้บริการมีความชำ�นาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และพร้อมทั้งมีทรัพยากรทั้งกำ�ลังคน และอุปกรณ์ครบครัน อาทิ ผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
ผู้ให้บริการด้านโฆษณา หรือผู้รับเหมาให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างคูหา หรือส่วน
ตกแต่งในงานต่างๆ (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 2551)
ในหนังสือเล่มนี้ ขอใช้คำ�ว่า ผู้ให้บริการ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่เพียงแต่ให้
ความเชี่ยวชาญและทรัพยากร แต่ยังต้องคอยดูแลให้ความช่วยเหลือและบริการที่ประทับใจ
และความรับผิดชอบต่อผลงานอย่างมืออาชีพ (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 2551)

รูปที่ 9: ผู้ให้บริการใส่ใจในรายละเอียด
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC)
บริษทั จัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเทีย่ ว (DMC) หมายถึง ผู้ให้
บริการมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมท้องถิ่นและชำ�นาญในการจัดกิจกรรม
พิเศษและการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมและจัดทัวร์ก่อนและหลังการประชุม นอกจากนี้ DMC
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว และบริหาร ฝึกอบรม กำ�กับดูแล และให้การสนับสนุนลูกจ้างเหล่านี้
(IAEE 2016).
สายการบิน (Airline)
สายการบิน เป็นภาคีที่สนับสนุนการประชุมวิชาชีพระดับชาติและระดับนานาชาติ
โดยให้การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่วิทยากรและผู้จัดหรือเจ้าภาพในการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์
รวมถึงการให้ส่วนลดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้สนับสนุน (Supporter)
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการประชุมวิชาชีพทั้งด้านการเงินหรือ
สนับสนุนในด้านอื่น ผู้สนับสนุนสามารถเป็นได้ทั้งบุคคล และบริษัท
อภิธานศัพท์ของ Events Industry Council และ IAPCO ไม่ได้มีคำ�ว่า Supporter
แต่คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และ TICA เห็นว่าคำ�ว่าผู้สนับสนุนมีการใช้
บ่อยในประเทศไทย ดังนั้นจึงให้ใช้คำ�ว่า ผู้สนับสนุน (Supporter) ในหนังสือเล่มนี้ ตัวอย่าง
ผู้สนับสนุนมีดังนี้
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีหน้าที่ดำ�เนินการตลาด
และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับประเทศไทย ช่วยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ระหว่างการประมูลสิทธิ์ และยังช่วยสนับสนุนด้านการเงินและความช่วยเหลืออื่น
อาทิ การให้ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประชุมวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน การสนับสนุนจาก
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการประชุม
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รูปที่ 10: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาชีพ
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (Thailand Incentive and Convention
Association- TICA) มีสมาชิกเป็นโรงแรม PCO DMC ศูนย์การประชุม สายการบิน ผู้ค้า
อาหารเครื่องดื่ม ร้านค้า และสถาบันการศึกษา TICA มีวัตถุประสงค์ ช่วยทำ�การตลาดการ
ประชุมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร และให้คำ�แนะนำ�ในการจัด
ประชุมแก่สมาชิก และสาธารณชน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แม้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบนักท่องเที่ยว ในขณะที่ สำ�นักงาน
ส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการรับผิดชอบนักเดินทางธุรกิจ แต่ทั้งสองหน่วยงานก็
เป็นองค์กรของรัฐในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทยมีวัตถุประสงค์ช่วยประสานงาน ให้การศึกษาแก่สมาชิกและ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
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สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อุ ต สาหกรรมการ
เดินทาง และการท่องเที่ยวของไทยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย และปกป้องผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
และละเว้นการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (Other Stakeholders)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ หมายถึง บุคคล บริษัท หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกที่
อาจได้รับประโยชน์หรือโทษและมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมวิชาชีพ
องค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการประชุ ม วิ ช าชี พ (Supply Chain of
Convention Industry)
อรชร ว่ อ งพรรณงาม (2562) ได้ เ สนอองค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพในประเทศไทยไว้ดังนี้
สมาคม ซึง่ แบ่งได้เป็นสมาคมนานาชาติซง่ึ เป็นเจ้าของงาน และสมาคมในประเทศไทย
• การประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อสมาคมในประเทศไทยต้องการประมูลสิทธิ์ ซึ่งสมาคม
นานาชาติเป็นเจ้าของงานเข้ามาจัดในประเทศ
• สมาคมในประเทศไทยตั้ ง ที ม ประมู ล สิ ท ธิ์ โดยทำ � หนั ง สื อ ยื่ น ความจำ � นงใน
การประมูลสิทธิ์ (รายละเอียดจะอธิบายในบทที่ 2 เรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ)

รูปที่ 11: สหพันธ์ Asia Pacific CHRIE เป็นเจ้าของการประชุม Apac-CHRIE
ที่มา: ผู้แต่งความจำ�นงขอประมูลสิทธิ์ (Intention to bid by local host)
CONVENTIONS 101
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IAPCO (2018) อธิบายขั้นตอนการประมูลสิทธิ์ เริ่มต้นเมื่อสมาชิกผู้สนใจจะแสดง
ความจำ�นงขอประมูลสิทธิ์ (Intention to bid by local host) ซึ่งหมายถึง การประมูลสิทธิ์
เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไปของสมาคม กระบวนการประมูลสิทธิ์มีขั้นตอน
ดังนี้
1. ประเทศเจ้ า ภาพส่ ง ความจำ � นงขอประมู ล สิ ท ธิ์ ไ ปยั ง สมาคมนานาชาติ ซึ่ ง มี
คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอภิปรายทุกข้อเสนอ กรรมการบริหารจะมีสิทธิ์ออกเสียง
เพียงหนึ่งเสียงเพื่อตัดสินใจว่าใครควรเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป
2. การล็อบบี้ (Lobby) ซึ่ง หมายถึง การที่ผู้แข่งขันประมูลสิทธิ์ดำ�เนินการใดๆ ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการในการเลือกผู้ชนะ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ผู้เสนอขอเป็น
เจ้าภาพแสดงความสนใจที่จะประมูลสิทธิ์และดำ�เนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่ตัดสินผู้ชนะ
การประมูลสิทธิ์
3. การตรวจเยี่ยมสถานที่ โดยตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคม 1 – 2 คน
โดยที่ประเทศผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด
อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธุรกิจ โรงแรมและอาหารทุกมื้อ โดยผู้ตรวจเยี่ยมมักเดินทาง
ไปประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 2 – 3 ประเทศ เพื่อหาข้อมูลและทำ�การเปรียบเทียบ
ศักยภาพของผู้เสนอตัวเข้าประมูลสิทธิ์ หลังจากตรวจเยี่ยม กรรมการผู้ตรวจเยี่ยมจะปรึกษา
กันและจะส่งผลการตรวจเยี่ยมไปให้กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาพร้อมฟังการนำ�เสนอ
ของประเทศเจ้าภาพที่เสนอตัวประมูลสิทธิ์ โดยระหว่างการตรวจเยี่ยม กรรมการผู้ตรวจ
เยี่ยมจะแจ้งให้ประเทศเจ้าภาพเตรียมเอกสารเพิ่มเติมและหาเวลาอภิปรายประเด็นที่ยังไม่
กระจ่างเพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูลการนำ�เสนอ (IAPCO 2018)
หากชนะการประมูลสิทธิ์ กระบวนการวางแผนการประชุมมีดังนี้
• ผู้จัดประชุมมืออาชีพ (PCO) ทำ�หน้าที่วางแผนกิจกรรม กำ�หนดงบประมาณ
หาผู้สนับสนุน ลงทะเบียน จัดกิจกรรมและเตรียมการประมูล
• สถานที่จัดประชุม (Venue) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้เช่าห้องประชุม
พื้นที่สำ�หรับทำ�กิจกรรม ที่พัก และบริการอื่น
• ผู้จัดประชุมมืออาชีพ (PCO) แต่งตั้งผู้ให้บริการ (Service Provider) แต่ละราย
ซึ่งให้บริการตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล
2551) ดังนี้
• บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC) เป็น
บริษัทมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการออกแบบและบริหารการจัดกิจกรรมสังคม การทำ�ทัวร์
การจัดหาพนักงาน และการจัดพาหนะรับส่งที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับจุดหมาย
ปลายทางท้องถิ่น (IAEE 2016).
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• บริษัทออกแบบและก่อสร้างคูหา ส่วนตกแต่งของงาน ซึ่งให้บริการด้าน
การปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้างคูหาแสดงในงานประชุม หรือส่วนตกแต่ง ส่วนบริการ
ต่างๆ อาทิ จุดลงทะเบียน ป้ายแจ้งกำ�หนดการ เป็นต้น (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 2551)
• ผู้จัดประชุมมืออาชีพ (PCO) แต่งตั้งซัพพลายเออร์ (Suppliers) แต่ละราย ซึ่งให้
บริการตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
• บริษัทโฆษณา ผลิตสิ่งตีพิมพ์และออกแบบเว็บไซต์การประชุมทำ�การตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
• ผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้คำ�ปรึกษา วางแผน และให้เช่าโสตทัศนูปกรณ์
• บริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำ�ปรึกษาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี
• บริ ษั ท ลงทะเบี ย น ให้ บ ริ ก ารระบบการลงทะเบี ย นแบบครบวงจร อาทิ
พนักงานและการชำ�ระค่าลงทะเบียนที่เป็นเงินสดและบัตรเครดิต
• ล่ามและอุปกรณ์ล่ามพูดพร้อม ให้บริการแปลภาษาต่างประเทศแบบฉับพลัน
ประโยคต่อประโยค
• บริษัทขนส่ง ให้บริการรับ- ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุม
• ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง (Catering) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม
• สายการบินสมนาคุณและให้บตั รโดยสารราคาพิเศษแก่ผจู้ ดั และทีมประมูลสิทธิ์
• บริษัทจัดหาพนักงาน ให้บริการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและอาสาสมัคร เพื่อทำ�
หน้าที่ต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ
• ผู้ให้บริการรายการเบ็ดเตล็ด อาทิ ช่างภาพ

ภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
ภาคีเครือข่ายหลักในอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ มีดังนี้
1. ผู้จัดประชุมมืออาชีพ (PCO) บริษัทบริหารสมาคม (Association Management
Company – AMC) และบริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว
(Destination Management Company - DMC) เป็นผู้ที่ทำ�งานร่วมกับเจ้าภาพและได้รับ
ค่าตอบแทนจากเจ้าภาพโดยตรง
2. โรงแรม ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและผู้รับเหมาก่อสร้างคูหา จะได้รับ
การว่าจ้างและได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าภาพผ่านผู้จัดประชุมมืออาชีพ
3. เมื อ งและประเทศที่ จั ด การประชุ ม จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากรายได้ ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมใช้จ่ายภายในท้องถิ่นและได้รับภาพลักษณ์ที่ดี
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   สรุป

กล่าวโดยสรุป Meeting หมายถึง การประชุมโดยองค์กรที่แสวงหากำ�ไร แต่
Convention หมายถึง การประชุมโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ในขณะที่ภาษาไทยใช้
คำ�ว่าการประชุมวิชาชีพ มีศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำ�ที่แทนความหมายเดียวกัน อาทิ
Convention Congress และ Conference ภาคีเครือข่าย อุตสาหกรรมการจัดประชุม
วิชาชีพประกอบด้วย เจ้าภาพ ผู้จัดประชุมมืออาชีพ (PCO) สถานที่จัดประชุม (Venue)
และผู้ให้บริการ (Service Provider) อาทิ บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและ
แหล่งท่องเที่ยว (DMC) และผู้ให้บริการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ใน
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ

   คำ�ถามท้ายบท

1. จงนิยามความหมายการประชุมวิชาชีพ
2. จงอธิบายห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
3. จงยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
4. จงยกตัวอย่างองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
5. จงยกตัวอย่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
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บทที่

2

ส่วนประกอบของอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่

2

ส่วนประกอบ
ของอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. รู้จักจุดประสงค์ของการประชุมวิชาชีพ
2. รู้จักการกำ�หนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน
3. รู้จักตั้งหัวข้อการประชุม
4. รู้จักการกำ�หนดวันประชุม
5. รู้จักการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

จุดประสงค์การประชุม
จุดประสงค์ช่วยให้ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทราบทิศทางในการจัดงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในกระบวนการวางแผนที่ ร วมถึ ง การเลื อ กสถานที่ การกำ � หนดงบประมาณ
การจัดกิจกรรมต่างๆ จุดประสงค์ยังเป็นสัญญาระหว่างผู้จัด ผู้ให้บริการ และผู้เข้าร่วม
ประชุม อีกทั้งจุดประสงค์ยังใช้ประเมินและวัดผลการประชุม (Breining 2019)
จุดประสงค์ของการประชุมวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1 จุดประสงค์หลัก คือ เหตุผลที่เป็นสาเหตุในการจัดการประชุม
2. จุดประสงค์รอง คือ เหตุผลที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการประชุม
จุดประสงค์หลักของการจัดการประชุมวิชาชีพ อาจเพื่อ
• รายงานผลการดำ�เนินงานแก่สมาชิกองค์กร
• กำ�หนดกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานในปีต่อไป
• หารายได้เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานขององค์กร
• พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก
• ให้ความรู้แก่สมาชิก
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จุดประสงค์รองของการจัดการประชุมวิชาชีพ อาจเพื่อ
• ทัศนศึกษาในต่างประเทศ
• จัดกิจกรรมให้ผู้ติดตาม
แม้ว่าจุดประสงค์จะกำ�หนดองค์ประกอบการประชุม แต่ไม่จำ�เป็นต้องวัดผลจุด
ประสงค์ทุกข้อ อาจตัดจุดประสงค์รองทิ้ง แต่ต้องรักษาจุดประสงค์หลัก
ตัวอย่างเช่น ในช่วงหลังภัยพิบัติองค์กรนานาชาติหลายแห่งจัดประชุมในพื้นที่
ที่ประสบภัยสึนามิที่กำ�ลังฟื้นตัวในจังหวัดภูเก็ต จุดประสงค์หลักในการประชุมคือ เพื่อ
ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น จุดประสงค์รองที่ไม่ได้กล่าวถึง คือ การได้
ประสบการณ์จากการเยือนชายหาดของทะเลอันดามัน

รูปที่ 1: ชื่อการประชุมและแนวคิด
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

การกำ�หนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน
การกำ � หนดแนวคิ ด และรู ป แบบการจั ด งานควรให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์
การประชุ ม ตั ว อย่ า งเช่ น เจ้ า ของงานอาจมี เ ป้ า หมายจะเพิ่ ม จำ � นวนผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของสมาคมโดยเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก หมุ น เวี ย นการเป็ น
เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ประจำ � ปี และทำ � ให้ ส มาชิ ก ในประเทศต่ า งๆ ได้ มี โ อกาส
เข้าร่วมประชุม ในกรณีดังกล่าวการจับคู่วัตถุประสงค์กับแนวคิดเป็นสิ่งจำ�เป็น อาทิ
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Asia-Pacific CHRIE หรือที่เรียกกันว่า ApacCHRIE เป็นสหพันธ์ (Federation) ของสมาคม
ICHRIE ซึ่งสมาชิก ApacCHRIE ประกอบด้วยประเทศในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ เอเชียตะวันออก (สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลี และ ญี่ปุ่น)
ประเทศสมาคมอาเซียนและอินโดจีน (Southeast Asia-ASEAN Members Countries &
Indo-China) โอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก) และ
อนุทวีปอินเดีย (อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา) ดังนั้นสมาชิกในพื้นที่ดังกล่าว
จึงมีสิทธิ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม แต่จะไม่สามารถจัดข้ามเขตสหพันธ์ได้
แต่สหพันธ์ ApacCHRIE (2019) มีแนวความคิดว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศกำ�ลังพัฒนาเข้าร่วมการประชุมได้ ในขณะที่สหพันธ์ EuroCHRIE (2019) มีแนวคิด
ที่ทำ�ให้การประชุมน่าสนใจโดยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าภาพกับวัฒนธรรม
ของสหพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการศึกษาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ดังนั้นทั้งสองสหพันธ์จึงจัดประชุมร่วมกัน
ภายใต้ชื่อ East meets West in Hospitality and Education ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงในปี 2562

รูปที่ 2: แนวคิด East meets West in Hospitality and Education
กำ�หนดรูปแบบพิธีประกาศรางวัลในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์
ที่มา: CHRIEHK 2019

รูปแบบการประชุมวิชาชีพ
รู ป แบบการประชุ ม วิ ช าชี พ หมายถึ ง แบบแผน การออกแบบ หรื อ
การจัดองค์ประกอบกิจกรรม ICCA (2014) กล่าวถึงรูปแบบการประชุมวิชาชีพดังนี้
42

CONVENTIONS 101

1. การประชุมทั่วไป (General Session) ที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนพบกันได้ อาทิ
พิธีเปิดการประชุม พิธีปิดการประชุม การปาฐกถา การสนทนากลุ่ม

รูปที่ 3: พิธีเปิดการประชุม
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

2. การประชุมกลุ่มย่อย (Breakout session หรือ Concurrent session) ซึ่งจะ
เป็นการแยกกลุ่มไปตามแต่ละห้องตามหัวข้อที่กำ�หนด โดยแต่ละกลุ่มจะเริ่มประชุมพร้อมกัน
และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลาใกล้เคียงกัน

รูปที่ 4: การประชุมกลุ่มย่อย
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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ได้ดังนี้

การจัดรูปแบบของทั้งการประชุมทั่วไปและการประชุมกลุ่มย่อย สามารถแบ่งออก

• การปาฐกถาบรรยาย (Keynote Lecture) หมายถึง การกล่าวสุนทรพจน์โดย
วิ ท ยากรครั้ ง ละ 1 คน บรรยายในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม โดยใช้ เวลาประมาณ
20 – 60 นาที 					

						
						
						
							
รูปที่ 5: การปาฐกถาบรรยาย
							 ที่มา: WHTER
ที่มา: WHTER

• การสนทนากลุ่ม หมายถึง รูปแบบการประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1 คน ที่
ร่วมวงสนทนาบนเวที โดยมีผู้ดำ�เนินการอภิปรายเป็นผู้ตั้งคำ�ถามรวมทั้งส่งคำ�ถามจากผู้เข้า
ร่วมประชุมให้กับวิทยากรเป็นรายคน

							รูปที่ 6: การสนทนากลุ่ม
							 ที่มา: WHTER		
				

• การประชุมสัมมนา (Seminar) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ที่ดำ�เนินรายการโดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเล็ก 10 – 50 คน เข้าร่วมอภิปราย และ
ซักถามประเด็นต่างๆ
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• การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หมายถึง การประชุมที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการได้รับประสบการณ์จริงในระยะเวลาอันสั้น

การจัดรูปแบบห้องประชุม
รู ป แบบการประชุ ม ที่ แ ตกต่ า งทำ � ให้ ต้ อ งจั ด รู ป แบบห้ อ งประชุ ม แตกต่ า งกั น ไป
ด้วย ความเข้าใจ การจัดรูปแบบห้องประชุมจำ�เป็นในการสื่อสารระหว่างผู้จัด สถานที่จัด
ประชุม และผู้ให้บริการ ในการออกแบบห้องให้เหมาะกับเนื้อหากิจกรรม โดยทั่วไปรูปแบบ
การจัดห้องประชุมมีดังนี้
• การจัดห้องประชุมแบบห้องโถง หรือ โรงภาพยนตร์ (Auditorium or Theater
Style) เป็นการจัดเก้าอี้หันหน้าไปหาเวทีโดยไม่มีการตั้งโต๊ะ

รูปที่ 7: การจัดห้องประชุมแบบห้องโถง หรือ โรงภาพยนตร์ (Auditorium or Theater Style)
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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• การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน (Classroom Style) เป็นการจัดที่นั่งที่ผู้ชมหันหน้าหา
เวทีแต่จะมีโต๊ะให้สามารถจดบันทึกได้สะดวก

							รูปที่ 8: การจัดห้องประชุม

							
แบบห้องเรียน
							 ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการ
							
จัดประชุมและนิทรรศการ
							
(สสปน.)

รูปแบบการจัดห้องประชุมอื่นๆ ได้แก่ แบบโต๊ะกลม แบบสี่เหลี่ยม แบบตัวที
แบบตัวยู แบบตัววี แบบเกือกม้า ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประชุม ความสบายของผู้เข้า
ร่วมประชุม และการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

							
รูปที่ 9: การจัดห้องประชุม
							
แบบตัวยู
							 ที่มา: ณศรันย์ สุวรรณโณ,
							
โรงแรมคราวน์พลาซ่า		
							
กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

รูปแบบการจัดห้องประชุมต้องเหมาะสมกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมโดยมีพื้นที่ที่ทำ�
กิจกรรมเพียงพอสำ�หรับรองรับคนจำ�นวน 2,000 คน หากเลือกสถานที่จัดงานใหญ่เกินไป ไม่
พอดีกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน ทำ�ให้เหลือที่ว่างจำ�นวนมาก และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นก็อาจสูง
ขึ้นด้วย และอาจเป็นผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ของการจัดงานที่ดูเหมือนคน
เข้ า ร่ ว มงานน้ อ ย ไม่ ป ระสบความสำ � เร็ จ (มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและสมาคมส่ ง เสริ ม
การประชุมนานาชาติ 2562)

การกำ�หนดหัวข้อการประชุมวิชาชีพ
หั ว ข้ อ ของงานประชุ ม อาจแบ่ ง ได้ เ ป็ น งานเฉลิ ม ฉลองวั ฒ นธรรม, การประชุ ม ที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง ศิลปะและบันเทิง ธุรกิจและการค้า การศึกษา กีฬาและการแข่งขัน
46
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การจัดงานต่างๆ จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึง การวางแผน การทำ�งานเป็นทีม ซึ่งสิ่งที่ผู้จัดงาน
ควรคำ�นึงถึงการสร้างแบรนด์ของงาน ซึ่งได้แก่ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปแบบ ที่แตกต่างๆ จาก
การประชุมอื่นๆ การสร้างแบรนด์ที่ดีเพื่อให้การประชุมเป็นที่จดจำ�ของผู้เข้าร่วมงาน ว่า
การประชุมที่จัดโดยองค์กรนี้มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีหัวข้อการประชุมที่ทันสมัย
ต่อเหตุการณ์ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก (มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)
หัวข้อการประชุมจะสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมในทุกมิติ จึงควรสั้น กระชับ ได้
ใจความ และสอดคล้องกับจุดประสงค์ แนวคิด ลักษณะผู้เข้าร่วมประชุม และครอบคลุม
เนื้อหาการประชุมวิชาชีพ (มงคล วัตตะโร 2546) ตัวอย่างเช่น การใช้ชื่อว่า การประชุมโลก
ด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว และการจัดอีเวนต์ (World Conference
on Hospitality, Event, and Tourism Research) เพราะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ห้าทวีปทั่วโลก และร้อยละ 95 มาจาก 25 ประเทศ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการวิจัย
ด้านการโรงแรม การบริการอาหาร สายการบิน การเดินทาง อุตสาหกรรมไมซ์ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ระเบียบวิธีวิจัย ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคอุตสาหกรรมสนใจหัวข้อ
การเพิ่มยอดขาย และการจัดการวิกฤต ทั้งนี้วิทยากรที่จะเชิญมาพูดต้องตรงกับหัวข้อ

การกำ�หนดวันประชุม
การกำ�หนดวันประชุมควรใช้คำ�เต็ม (วัน เดือน ปี) เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
(มงคล วัตตะโร 2546) ตัวอย่างเช่น วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2563 วันที่ควรระบุวันแรก
(วันที่เปิดลงทะเบียน) จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการประชุม (ทัวร์หลัง
การประชุม) ระยะเวลาการประชุมขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ งบประมาณ กิจกรรม และ
ความต้องการของภาคีเครือข่าย/ผู้เข้าร่วมประชุม ในการกำ�หนดวันประชุมผู้จัดส่วนใหญ่มัก
หลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงเทศกาล อาทิ เทศกาลสงกรานต์ และหากสามารถหลีกเลี่ยง
การประชุมในช่วงเวลาเดียวกับการจัดประชุมสมาคมพันธมิตรจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมบาง
กลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในงานอื่นๆ ได้ (Chon 2019) แต่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มัก
มีงบประมาณจำ�กัดทำ�ให้ต้องเลือกเพียงการประชุมเดียว Van Walbeek (2012) แนะนำ�
ว่าการประชุมของภาคธุรกิจมักไม่นิยมจัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะคนทำ�งานต้องการ
การพักผ่อน ในขณะเดียวกันการประชุมวิชาการมักจัดขึ้นในระหว่างปิดภาคการศึกษาช่วง
ที่นักวิชาการว่างเว้นจากภาระงานสอน ในขณะที่โรงแรมจัดประชุมอาจให้ราคาพิเศษแก่
ผู้ จั ด และเจ้ า ภาพในวั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์ เ มื่ อ เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารใช้ บ ริ ก ารน้ อ ย อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถเลี่ยงปัญหาการจราจรในเมือง ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ควรนำ�มาพิจารณาใน
การกำ�หนดวันประชุม
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การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาชีพ
การประมูลสิทธิ์ (Bidding) หมายถึง การเข้าแข่งขันเพื่อเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม โดยมีคู่แข่งตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป และผู้ที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการ
จะเป็นผู้ชนะการประมูลสิทธิ์ การจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ (มงคล วัตตะโร 2546)
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562) แนะว่า
การเลือกงานที่จะยื่นประมูลสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับ “สถานการณ์” และ “แนวโน้ม” ของงานประชุม
นั้นๆ อาทิ ประวัติจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมมีมากพอที่จะก่อให้เกิดรายได้ ค่าสนับสนุน จำ�นวน
ผู้แสดงสินค้าที่มาเปิดบูธในงานแสดงสินค้าระหว่างงานประชุม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อมูล
ด้าน “สถานการณ์” ส่วน “แนวโน้ม” นั้น หมายถึง บทบาทของเทคโนโลยีกับการประชุม
นวัตกรรมใหม่ที่ให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย
ลง ประเทศเจ้าภาพสามารถรองรับหรือนำ�มาใช้กับการประชุมดังกล่าว

การเลือกเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ (2554) อธิบายว่า ไม่ใช่ว่าการประชุมวิชาชีพทั้งหมดจะต้อง
มีการแข่งขันประมูลสิทธิ์ การเลือกเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพสามารถทำ�ได้สองรูปแบบ
ดังนี้
1. ไม่มีการแข่งขันประมูลสิทธิ์ โดยให้สมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ตามศักยภาพ
และความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้ อาทิ การจัดประชุมสุดยอดผู้นำ�อาเซียน
ซึ่งหมุนเวียนตามอักษรตัวต้นของชื่อภาษาอังกฤษของประเทศนั้น ในปี 2562 ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพ ตามด้วยประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในปี 2563 หลังจากนั้นเริ่มจากประเทศ
ที่อักษรตัวต้นของชื่อเริ่มจาก A – Z (วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ 2554) นอกจากนี้สมาคม
ที่เพิ่งก่อตั้งและสมาคมขนาดเล็กอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพตามความสมัครใจโดยหมุนเวียน
ตามศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้ (สุประภา โมฬีรตานนท์
2549)
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รูปที่ 10: สมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน
ที่มา: วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ, KARAKED

2. การแข่ ง ขั น ระหว่ า งสมาชิ ก หมุ น เวี ย นแยกตามภู มิ ภ าคของประเทศ
สมาชิก เช่น เอเชีย ยุโรป แอฟริกา ทวีปอเมริกา โอเชียเนีย การแข่งขันของประเทศ
สมาชิ ก ในทวี ป เดี ย วกั น เริ่ ม ขึ้ น ก่ อ น ตามด้ ว ยการหมุ น เวี ย นเป็ น เจ้ า ภาพของผู้ ช นะใน
แต่ ล ะทวี ป ถ้ า ในครั้ ง นี้ ป ระเทศในทวี ป เอเชี ย เป็ น ผู้ ช นะการแข่ ง ขั น ประมู ล สิ ท ธิ์ ใ นครั้ ง
ต่อไป จะแข่งขันกันระหว่างสมาชิกในทวีปอื่น ยกตัวอย่างเช่น สมาคมสโมสรไลออนส์
สากล (The Association of Lion Clubs International) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2460
ณประเทศสหรั ฐอเมริกา จัด การประชุม หมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิก และประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าในฐานะประเทศผู้ ก่ อ ตั้ ง ในกรณี ที่ มี ส มาชิ ก จำ � นวนมากแข่ ง ขั น กั น เป็ น
เจ้าภาพ คณะอนุกรรมการจะกลั่นกรองศักยภาพและความพร้อมของผู้ที่เสนอตัวเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม (การอุดหนุนเงินทุนจากรัฐบาลและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน)
และเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ และเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ
(วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ 2554)
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รูปที่ 11: ความสำ�เร็จมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบ
ที่มา: วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ, KARAKED

เกณฑ์ในการเลือกประเทศ เมือง และสมาคมเจ้าภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (2562)
แนะนำ�ว่าเกณฑ์ของประเทศ (หรือเมือง) เจ้าภาพที่ควรคำ�นึงถึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• การเดินทางที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย อาทิ มีสนามบินนานาชาติ มีเที่ยวบินจากหลาย
ประเทศเข้า – ออก มีท่าเรือสากล การตรวจคนเข้าเมืองไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี Visa-on-Arrival
หรือ Visa Free ให้กับนักเดินทางไมซ์
• เมืองนั้นๆ ต้องมีที่พักหลายๆ แบบ หลายราคา ที่จะสามารถรองรับผู้เข้า
ร่วมประชุมได้ ทุกรูปแบบ ที่พักสะอาด ได้มาตรฐานสากล และอยู่รอบสถานที่การจัดประชุม
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางไป – กลับ ได้สะดวก
• เสน่ห์ของเมือง มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์หรือเคยเกี่ยวพันกับ
เหตุการณ์ระดับโลก ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีจิต
• มี ปัจ จั ย พื้ นฐานที่สามารถรองรับ การประชุม ระดับโลกได้ มีส าธารณูปโภคที่
ทันสมัย และเพียงพอ
• ความปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ปริมาณมลพิษก็เป็นส่วนที่นำ�เข้ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
• การขนส่งทั้งคนและของ ต้องมีความสะดวก เข้าถึงง่าย มีราคาไม่สูง มีหลากหลาย
ให้เลือก ไม่ผูกขาด มีการจัดการเรื่องการนำ�คนเข้า – ออก จากสถานที่อย่างดีเยี่ยม
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• ค่าครองชีพ อาจจะเป็นความสำ�คัญรอง แต่หากเมืองนั้นๆ มีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกครบครัน และมีค่าครองชีพที่ตํ่า ก็อาจจะส่งผลบวกและเป็นจุดขายของเมืองนั้น
• สถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม ต้องคำ�นึงถึงความเหมาะสม ความต้องการ
ความแปลกใหม่ของสถานที่ที่สร้าง ความตื่นเต้นน่าค้นหา จากผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่เป็น
สถานที่ที่อันตราย ไกล หรือเดินทางลำ�บาก

ผู้สนับสนุน
วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ (2554) กล่าวว่า ผู้สนับสนุนสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. หน่วยงานสนับสนุนการจัดประชุม ได้แก่ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
การบินไทย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการ ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น
3 หน่วยงานวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องการประชุม ได้แก่ สมาคม
วิทยาศาสตร์ กระทรวง สถาบันการศึกษา
4. หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจบันเทิง (วิลัดดา วนดุรงค์
วรรณ 2554)
การสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนทางการให้บริการและสิ่งของ จาก
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เช่น การให้ยืมเงินระหว่างประมูลสิทธิ์
(เพื่อใช้จ่ายสำ�หรับสิ่งพิมพ์ ค่าการตลาด ค่าเช่าห้องประชุม) การวางแผนการจัดประชุม
(การจัดทำ�เอกสารเผยแพร่ การประกาศการจัดประชุม การจัดทำ�เว็บไซต์) คณะกรรมการ
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้องมีการประชุมเพื่อวางแผน ศึกษาข้อมูล ตัดสินใจและ
ตอบสนองต่อเกณฑ์การประมูลสิทธิ์ (วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ 2554)
ทีมงานต้องเข้าใจหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุน
ต่างกัน ภาครัฐจะพิจารณางานเป็นประโยชน์กับประเทศไทย สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่สามารถตีออกมาเป็นมูลค่าได้ มีมูลค่าเท่าไหร่ กระจายความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมประชุมจากไทย ตอกยํ้าภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่จะจ่ายเงิน
สนับสนุน ส่วนภาคเอกชน จะพิจารณาจากผลตอบแทนกลับจากการลงทุน หรือ Return on
Investment (ROI) เป็นหลัก จะได้สิทธิ์พิเศษมูลค่าแบบ In-Kind เช่น โลโก้บนบัตรเข้างาน
พื้นที่ออกร้าน ถ่ายรูปบนเวที บริษัทจะมีการตั้งเป้าการวางขายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผ่านการออกร้านระหว่างการจัดประชุม In-Cash (มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริม
การประชุมนานาชาติ (ไทย) 2562)
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หนังสือประมูลงาน (Bid book)
Events Industry Council (2019) นิยามหนังสือประมูลงาน (bid) หมายถึง
ข้อเสนอที่สำ�นักงานส่งเสริมการประชุม และ/หรือ โรงแรม และซัพพลายเออร์ ส่งให้กับ
ผู้จัดประชุม โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ อัตราค่าบริการ และประมาณการค่าใช้
จ่าย ส่วนคำ�ว่า เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal) Events Industry
Council (2019) นิยามว่าเป็น เอกสารที่องค์กรจัดประชุม ระบุบริการที่ต้องการจากผู้ให้
บริการและขอให้ยื่นข้อเสนอสำ�หรับบริการนั้น ในที่นี้หมายถึง เอกสารที่เจ้าของการจัด
ประชุมแจ้งต่อผู้ขอประมูลสิทธิ์
เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal) จะประกอบด้วย
1.		ประวัติสมาคม
2. 		ประเทศที่เคยเป็นเจ้าภาพ และ สถานที่จัดประชุม
3. 		องค์กรที่เป็นเจ้าภาพ พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง
4. 		ข้อแนะนำ�ในการกำ�หนดวันประชุม
5. 		รูปแบบการจัดงาน
6.		งบประมาณ แหล่งรายได้และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่ทำ�ให้เห็น
ว่าการประชุมจะมีกำ�ไร
7. 		ที่พักสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร และกรรมการบริหาร
8. 		อัตราค่าลงทะเบียนประเภทต่างๆ
9.		การตลาด
10. การเชิญชวนให้ส่งบทความ
11. รายการที่เจ้าภาพต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
12. เงินประกันรายได้สมาคม หมายถึง เงินที่เจ้าภาพต้องจ่ายแก่เจ้าของงาน
ไม่ว่าการประชุมจะมีกำ�ไรหรือไม่

ทีมประมูลสิทธิ์
IAPCO (2018) อธิบายว่า ทีมประมูลสิทธิ์ หมายถึง คณะกรรมการจัดงานที่จะ
เตรียมเอกสาร นำ�เสนอ และเข้าแข่งขันประมูลสิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้ริเริ่มการประมูลสิทธิ์ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในสายการประชุมที่จะ
จัด มักเป็นคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรนานาชาติและเข้าใจนโยบายของกลุ่ม คนผู้นี้จะกลาย
เป็นประธานการจัดงานหากการประมูลสิทธิ์ประสบความสำ�เร็จ
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2. คณะกรรมการจัดงานด้านวิชาชีพ เป็นผู้นำ�ในด้านความคิดซึ่งเสนอและประสาน
งานกิจกรรมด้านวิชาชีพนั้น
3. สมาชิกที่ได้รับเชิญจากสาขาอาชีพเดียวกันอาจเป็นสมาชิกสำ�คัญ คนเหล่านี้จะ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญ เพื่อช่วยประธานจัดงานในการประมูลสิทธิ์และจัดประชุม
4. ตั ว แทนจากบริ ษั ท ผู้ จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ ซึ่ ง จะทำ � งานใกล้ ชิ ด กั บ ประธาน
กรรมการและกรรมการคนอื่นๆ ในการเตรียมการประมูลสิทธิ์ โดยช่วยกำ�หนดกลยุทธ์ ศึกษา
ศักยภาพและความอยู่รอดทางการเงินของการประชุมและเตรียมงบประมาณสำ�หรับเอกสาร
การประมูลสิทธิ์
5. ตัวแทนจากสถานที่จัดประชุม จะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่
จัดประชุมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
6. ตัวแทนสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อมูลประเทศที่จัดประชุมและช่วยเตรียมจดหมาย
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เตรียมเอกสารสนับสนุนการประมูลสิทธิ์ วิเคราะห์คู่แข่งและ
วิเคราะห์การสนับสนุนจากท้องถิ่น
7. ตัวแทนจากสายการบินประเทศเจ้าภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการล็อบบี้และช่วย
พาทีมงานประมูลสิทธิ์ไปนำ�เสนอในวันที่มีการประมูลสิทธิ์
8. ผู้สนับสนุน จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติที่ช่วยให้การ
สนับสนุนด้วย เงินทุนหรือความช่วยเหลืออื่น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562)
ยังอธิบายว่า ทีมงานประมูลสิทธิ์ควรจะประกอบด้วยบุคคลที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ฉับไว

1. หัวหน้าทีม สามารถแก้ปัญหา หาทางออก รวมถึงตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันที

2. ผู้จัดการโครงการ มองเห็นโครงการในภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ มีการแจกจ่าย
งานควบคุม และติดตามงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. ที ม นั ก คิ ด ทราบความเคลื่ อ นไหว และความเป็ น ไปของอุ ต สาหกรรม
การจัดประชุม และธุรกิจที่สมาคมนั้นๆ ดำ�เนินการอยู่ สามารถมองเห็นจุดขาย จุดเด่น
และลักษณะพิเศษของงานประชุมนั้นๆ ได้มีความคิดเห็นต่างๆ ที่สามารถนำ�มาสนับสนุน
การจัดประชุมให้โดดเด่นขึ้น มีเอกลักษณ์มากขึ้น ทราบถึงแนวโน้มของสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี อาจจะเป็นนักวิชาการของสาขาที่จะจัดประชุมนั้นๆ
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4. นักปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพในระดับบริหาร หรือระดับ
ตัดสินใจ เป็นคนที่คนอื่นๆ รู้จักนับหน้าถือตา ให้เกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ หรือ
เป็นคนที่ชอบออกสังคม แนะนำ�จับคู่ธุรกิจได้อย่างประสบความสำ�เร็จ
5. นักวิเคราะห์ ค้นหาวิเคราะห์ข้อมูล เห็นโอกาส ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง สามารถนำ�ข้อมูลดิบจากหลากหลายแหล่งมาผสมผสาน
เพื่อสกัดวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของโครงการได้
6. ที ม บริ ห ารงบประมาณและการบั ญ ชี จั ด การวางงบประมาณของโครงการ
คาดการณ์ รายรับ รายจ่าย ชี้เป้าของแหล่งเงินทุน พร้อมเตรียมการป้องกันและรับมือ
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกับงบประมาณ
7. นักประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างข่าว เสนอช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผสมผสานรูปแบบการสื่อสารที่
แตกต่างหลากหลายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8. โฆษกโครงการ สามารถนำ�เสนอโครงการได้อย่างน่าสนใจ มีเสน่ห์เรื่องการพูด
โน้มน้าวจิตใจ ใช้ถ้อยคำ�ที่สุภาพชัดเจน ส่วนใหญ่มีรูปร่างหน้าตาดี สามารถสื่อสารโต้ตอบได้
อย่างตรงประเด็น สามารถทำ�ให้ผู้ตัดสินเห็นภาพว่าจะสามารถทำ�ให้งานวันนี้เกิดขึ้นมาได้
จริงๆ (มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 2562)
การโน้มน้าวใจ และการหาผู้สนับสนุนการจัดประชุมที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียง
การได้การประชุมระดับนานาชาติมาจัดที่ไทยนั้น ถือเป็นความสำ�เร็จขั้นหนึ่งของทีมงานที่
เกี่ยวข้อง การหาเงินทุนสนับสนุนการดำ�เนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ
และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องรายสำ�คัญๆ นั้น
โดยปกติแล้ว ทีมงานจะรวบรวมรายชื่อองค์กร กลุ่มเป้าหมายไว้ก่อนเข้าไป
ประมูลสิทธิ์เรื่องนั้นๆ อยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ทีมงานมืออาชีพบางรายยังได้เข้าไปแนะนำ�คณะ
ทำ�งานและงานที่กำ�ลังจะนำ�มาจัดกับองค์กรต่างๆ อีกด้วยทำ�ให้ได้ทราบถึงความสนใจ
ความคาดหวังอีกทั้งยังให้องค์กรเหล่านั้นได้มีเวลาเตรียมงบประมาณในการสนับสนุนให้
พอเพียงกับเป้าหมายของทีมงาน (มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) 2562)

ขั้นตอนการเตรียมการประมูลสิทธิ์
IAPCO (2018) อธิบายขั้นตอนการเตรียมการประมูลสิทธิ์ดังนี้
1. ตั้งทีมงานประมูลสิทธิ์
2. ศึกษาเกณฑ์การประมูลสิทธิ์
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3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
4. เลือกเมือง และสถานที่จัดประชุม
5. วางแผนการดำ�เนินงาน
6. เตรียมงบประมาณ
7. หาแหล่งเงินทุนการจัดงาน
8. หาแนวร่วมสนับสนุนการประชุม
9. ตรวจสอบว่าได้เตรียมเอกสารการประมูลสิทธิ์ครบถ้วน
10. ผลิตเอกสารการประมูลสิทธิ์
11. เตรียมนำ�เสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์
12. นำ�เสนอการประมูลสิทธิ์
13. เตรียมเอกสารเพิ่มเติม หากกรรมการประมูลสิทธิ์ขอข้อมูลเพิ่มเติม
14. จัดนำ�ชมสถานที่ให้ผู้ตรวจเยี่ยม

การตรวจเยี่ยมสถานที่
นอกจากนี้ IAPCO (2018) ยังได้เสนอว่าสิ่งที่ทีมประมูลสิทธิ์ควรเตรียมมีดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมต้องได้รับการนำ�ชมตลอดการตรวจเยี่ยมโดยมืออาชีพ
ที่รู้จักและสามารถตอบคำ�ถามเกี่ยวกับประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
2. การตรวจเยี่ยมโรงแรมที่พักประเภทต่างๆ ควรครอบคลุมทั้งโรงแรมสำ�หรับแขก
พิเศษ จนกระทั่งถึงโรงแรมสำ�หรับนักศึกษา รวมถึงโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมอย่าง
เป็นทางการ
3. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชุม ควรมีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมสถานที่
4. เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคต้องอยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยม เพื่อตอบคำ�ถามทางเทคนิค
5. ตัวแทนจากสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมต้องมีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยม
6. ความสำ�เร็จในการประมูลสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการทำ�งานประสานกันเป็นหนึ่งและ
ความรับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าหมาย
อรรคพล สรสุชาติ (2561) กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสถานที่มีความสำ�คัญมากและ
ต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้มีอำ�นาจในรัฐบาล สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม โรงแรม
พันธมิตร สายการบินท้องถิ่น ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและศูนย์การประชุม และสมาคม
ภายในประเทศ ในการพบปะกับตัวแทนขององค์กรนานาชาติที่จะเดินทางลงพื้นที่
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มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (2562)
แนะนำ�ว่าเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะการประมูลสิทธิ์ยังพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
1. การสร้างจุดเด่นของการประชุม นอกจากการเลือกเมืองและประเทศที่มีเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นแล้ว ยังหมายรวมถึง การนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็น
ส่วนประกอบของการประชุม อาทิ การลงทะเบียนที่ไม่ใช้กระดาษ การรับเอกสารผ่านรหัสคิว
อาร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มต่าง การใช้สร้างภาพเสมือน 3 มิติ (Hologram)
ของผู้ร่วมเวทีเสวนาที่มาจากทุกมุมโลก
2. ประมาณร้อยละ 75 – 80 ของทุนสนับสนุนในการใช้บริหารจัดการประชุม
มาจากผู้สนับสนุนหลักของงาน ผ่านโปรแกรมผู้สนับสนุน บางงานประชุมอาจมีมากถึง
10 – 15 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันแตกต่างตามประเภท
ค่าสนับสนุน ผู้สนับสนุนเป็นได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นๆ และ
สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็นตัวเงินสด และ/หรือเป็นการสนับสนุนสิ่งของ อีกประมาณร้อยละ
20 – 25 นั้นมาจากค่าลงทะเบียนเข้าประชุม ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า และการขายของที่
ระลึกของงาน ระยะหลังนี้ งานประชุมระดับโลกส่วนใหญ่จะจัดพื้นที่แสดงสินค้าไว้ด้านหน้า
ด้านข้าง หรือบริเวณใกล้เคียงกับห้องประชุมเพื่อขายให้กับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมา
จัดแสดง
3. การนำ�เสนอที่สร้างความประทับใจ ผู้นำ�เสนอ (ไม่จำ�เป็นต้องเป็นคนเดียว
สามารถเป็นทีมได้) ต้องทำ�การซ้อมมากพอ เพื่อซึมซับข้อมูลของโครงการให้เข้าใจโดย
ถ่องแท้ จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการนำ�เสนอ เชื้อเชิญ ชักนำ�ความน่าสนใจของราย
ละเอียดในเอกสารการประมูลสิทธิ์ (Bid Book)
4. การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมของประเทศเจ้ า ภาพที่ แ ตกต่ า งมี ค วามสนใจ
เป็นมิตรและการแต่งกายในชุดประจำ�ชาติระหว่างการนำ�เสนอและการแจกของที่ระลึกให้
กับคณะกรรมการ (ไม่ถือเป็นการให้สินบน) หรือแม้กระทั่งการนำ�เสนอที่สอดแทรกทั้งสไลด์
และวิดีโอ เป็นรูปแบบที่หลายประเทศใช้สร้างความน่าสนใจให้กับคณะกรรมการ การประมูล
งานและการนำ�เสนองานนั้น ต้องทำ�ให้ผู้ตัดสินเห็นภาพว่าจะสามารถเกิดงานนั้นได้จริงๆ
และที่สำ�คัญคือ ต้องทำ�ได้จริง ต้องมีแผนสำ�รอง และมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการนำ�
เสนอโครงการต่างๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารเงินในอนาคต งบประมาณ เนื่องจากเงิน
มีค่าตามเวลา ดังนั้นในการนำ�เสนอ ต้องคำ�นึงค่าเงินด้วย เพราะมีผลกระทบกับรายได้ ราย
จ่าย และกำ�ไรของการจัดงาน
5. การเตรียมเอกสารคู่มือการนำ�เสนอ และการฝึกซ้อมการนำ�เสนออาจจะยังไม่
เพียงพอต่อการชนะการประมูลสิทธิ์ ทีมงานต้องมีความสามารถในการล็อบบีผ้ ทู้ ม่ี อี ทิ ธิพลใน
การชักชวนเครือข่ายเพือ่ เทคะแนนโหวตให้กบั ทีมงานด้วย การทราบถึงข้อมูลเชิงลึกว่าใครหรือ
หน่วยงานไหนมีอ�ำ นาจในการตัดสินใจและต้องเตรียมค่าใช้จา่ ยเท่าใด เป็นศาสตร์ทท่ี มี งานต้อง
ค้นหาให้พบและถูกต้อง ทีมงานต้องนำ�เสนอรายละเอียดให้กบั บุคคลทีจ่ ะช่วยล็อบบีก้ อ่ น
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6. ความพร้อมของบุคลากรและเงินทุนในสมาคม ช่วงเวลาของปีในการจัดงาน
(เพราะการประชุมบางงานมีช่วงเวลาจัดของปีที่แน่นอน ไม่สามารถยืดหยุ่น หรือเลื่อน
การจัดงานได้) และทีมงานมีเวลาเตรียมการพอที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลัง
ได้รับสิทธิ์มากน้อยเพียงใด (โดยปกติ การประชุมระดับนานาชาติงานหนึ่ง ต้องใช้เวลาเตรียม
การประมาณ 18 – 48 เดือน) ประเทศเจ้าภาพ มีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ
มากพอเกี่ยวกับเรื่องที่จะประมูลสิทธิ์ อาจจะส่งผลต่อการชนะการประมูลสิทธิ์ เพราะ
คณะกรรมการกลางการคัดเลือกเจ้าภาพที่มีความประสงค์จะเทคะแนนให้ อาจไม่แน่ใจ
ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพมากพอที่จะจัดประชุมดีกว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งอื่นๆ เป็นต้น
(มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 2562)

จริยธรรมสำ�หรับทีมงานประมูลสิทธิ์
IAPCO (2018) กล่าวว่า ข้อมูลที่ผู้จัดประชุมมืออาชีพแต่ละรายเสนอให้กับ
องค์กรในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประมูลสิทธ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัด
ประชุมมืออาชีพ ทีมประมูลสิทธ์ต้องไม่นำ�ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว รวมทั้งแนวคิดและ
ข้อเสนอของผู้จัดประชุมมืออาชีพไปใช้หรือดัดแปลง ยกเว้นจะให้ผู้จัดประชุมมืออาชีพอยู่ใน
ทีมประมูลสิทธิ์นั้น และมีส่วนร่วมในการประมูลสิทธิ์

หนังสือประมูลสิทธิ์ (Bid Book)
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (2562) กล่าว
ว่า หนังสือประมูลสิทธิ์นั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ รูปเล่ม และสไลด์พรีเซนต์ (Slide
Presentation) รายละเอียดที่ต้องระบุในรูปเล่มเอกสารการประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
1. แผนผังและข้อมูลบุคลากรในคณะทำ�งานหลัก คณะทำ�งานเสริม คณะสนับสนุน
แยกตามตำ�แหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมรูปถ่ายและประวัติการทำ�งานที่มีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเรื่องนั้นๆ และ/หรือ มีตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญๆ ในองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการกลางการเลือกเจ้าภาพจะเน้นดูที่ประธาน
ของคณะทำ�งาน
2. รายละเอียดของเมือง และประเทศที่ต้องการเสนอเป็นเจ้าภาพ มีจุดเด่นในด้าน
ที่ต้องการจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุมนั้นๆ
3. การออกวีซ่า การตรวจคนเข้าเมือง มีความสะดวกหรือมีสิทธิพิเศษให้กับกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ (ประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มี MICE Lane เป็นช่อง
ประทับตราวีซ่าพิเศษสำ�หรับนักเดินทางไมซ์ ประสานงานโดย สสปน.)
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4. จดหมาย หรื อ ข้ อ ความต้ อ นรั บ ยื น ยั น ความพร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
อำ�นวยความสะดวกของการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เตรียมไว้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วม
ประชุมจากทั่วโลก
5. ร่างวาระและกำ�หนดการงานประชุม มีจำ�นวนหัวข้อสัมมนา เกี่ยวข้องกับธีมงาน
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรม มีวิทยากร และผู้ดำ�เนินรายการที่
มีชื่อเสียง หัวข้อเสวนาน่าสนใจ
6. สถานที่จัดประชุมเป็นแบบไหน ห้องปิด หรือสถานที่เปิด มีความเหมาะสมกับ
สภาพอากาศ บรรยากาศโดยรอบ มีพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าควบคู่ อยู่ใกล้ – ไกลกับงาน
ประชุม
7. ร่างงบประมาณหลักและแผนสำ�รองหากมีเรื่องหรือคำ�ขอที่เกิดขึ้นระหว่างการ
จัดงานแบบไม่คาดคิด
8. แผนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ใช้ชื่อองค์กรหรือแบรนด์ดิ้งของการประชุม
เหมาะสมกับรูปแบบการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สื่อและเครื่องมือที่ใช้สื่อสารตรงกลุ่ม
และถูกต้อง
9. กิจกรรมการเข้าสังคม การท่องเที่ยวก่อน – หลังการประชุม มีในรูปแบบใด
ไปสถานที่ใดบ้าง ด้วยพาหนะประเภทไหน มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด ยาวนานกี่วัน และมีกี่
โปรแกรม (มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 2562)
IAPCO (2018) แนะว่า หนังสือประมูลสิทธิ์ (Bid Book) ที่ทีมประมูลสิทธ์เสนอต่อ
สมาคมนานาชาติที่เป็นเจ้าของงาน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. จดหมายให้การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของเมืองที่จะจัดการประชุม
2. ภาพรวมของประเทศที่จะจัดการประชุม
3. งบประมาณการประชุม
4. จดหมายแสดงความจำ�นงจากองค์กรที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะจัดการประชุม
6. การสนับสนุนท้องถิ่น
7. กิจกรรมการจัดประชุม
8. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้เป็นที่จัดการประชุม
9. ข้อมูลบริษัทจัดการประชุมมืออาชีพ
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การล็อบบี้
การล็อบบี้ หมายถึง การโน้มน้าวจูงใจคณะกรรมการในการตัดสินใจเลือกเจ้า
ภาพจัดการประชุม การล็อบบี้เกี่ยวข้องกับการประมูลสิทธิ์ ดังนั้นจึงต้องศึกษากระบวน
การออกเสี ย งการเลือกตั้งขององค์กรนานาชาติ ซึ่งช่วยให้ค ณะกรรมการหาวิธีในการ
เข้ า ถึ ง ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ข้ อ มู ล นี้ จ ะหาได้ จ ากคนที่ ทำ � งานร่ ว มกั บ
คณะกรรมการขององค์กรนานาชาติที่จะไปประมูลสิทธ์ ทั้งนี้ไม่ควรละเลยกรรมการบริหาร
ที่ยังไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ ประธาน หรือ รองประธาน เพราะกรรมการบริหารเหล่า
นี้มักสลับตำ�แหน่งกันเป็นกรรมการบริหารสมาคม แม้พ้นวาระการดำ�รงตำ�แหน่งไปแล้วแต่
ก็ยังมีบทบาทสำ�คัญในการบริหารสมาคมและมีสิทธิออกเสียงเลือกเจ้าภาพจัดการประชุม
กรรมการบริหารเหล่านี้จะมีข้อมูลวงใน อาทิ วันเวลา ที่จะเปิดประมูลสิทธิ์ครั้งต่อไปและ
สถานที่จัดประชุมที่คณะกรรมการบริหารคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป

การนำ�เสนอผลงาน
ประเทศผู้ท้าชิงจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2 – 3 ราย จะได้รับคัดเลือกให้
นำ�เสนอการประมูลสิทธิ์ให้กับคณะกรรมการบริหาร ในระหว่างที่นำ�เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม ไม่อนุญาตให้แจกของขวัญ หรือ ของที่ระลึก อาหารหรือเครื่องดื่มแต่อย่างใด
(ICCA 2014)
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562) แนะว่า
การออกแบบและใส่ข้อมูลในสไลด์ ผู้จัด ทำ�ต้องให้ค วามสำ�คัญกับการวางรูปแบบและ
เนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจ ไม่รกไปด้วยตัวหนังสือหรือรูปภาพมากเกินไป และต้องให้แน่ใจ
ว่าได้เลือกข้อความสำ�คัญ (Key Words) ที่ถูกต้องมาใส่เท่านั้น รูปภาพที่เลือกใช้ก็ควรเป็น
ภาพที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันในแต่ละสไลด์ หากคณะทำ�งานต้องการเพิ่มความน่าสนใจรูป
แบบของวิดีโอ ก็สามารถทำ�ได้เช่นกัน แต่ต้องให้แน่ใจว่าวิดีโอดังกล่าวนั้น ไม่ยาวจนเกินไป
(ปกติไม่ควรเกิน 4 – 5 นาที) ทำ�ขึ้นอย่างมืออาชีพ มีภาพและเสียงที่คมชัด มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
มีการใช้เสียงพากย์ที่ชัดเจน ไม่ช้า – ไม่เร็วจนเกินไป บางครั้งการใส่ข้อความใต้ภาพ ก็เป็นวิธี
ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญกับผู้ที่เข้าประชุมที่มีปัญหาด้านการฟังด้วย
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การตัดสิน
การตัดสินใจของกรรมการในการเลือกสถานที่จัดประชุม อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันที่
เปิดให้เข้าประมูลสิทธิ์ในครั้งต่อไป แต่อาจขึ้นอยู่กับการหมุนเวียน ไปจัดประชุมตามทวีป
หรือประเทศต่างๆ คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชนะและจะแจ้งผลให้ทราบเพื่อทำ�สัญญา
(ICCA 2014)

ชนะการประมูลสิทธิ์
กรรมการบริ ห ารสมาคมจะส่ ง จดหมายไปให้ ผู้ ช นะการประมู ล สิ ท ธิ์ เ พื่ อ ทำ �
สัญญาตามข้อเสนอ (Bid Book) หลังจากนั้น เจ้าภาพและผู้จัดจะเริ่มการวางแผนและ
จัดการประชุม
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   สรุป

กล่าวโดยสรุปบทนี้ได้แนะนำ�องค์ประกอบการประชุมวิชาชีพ ได้แก่การตั้งจุด
ประสงค์ในการจัดงาน การกำ�หนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน การตั้งหัวข้อการประชุม
การกำ�หนดวันประชุม และการประมูลสิทธิ์เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุม หากชนะการ
ประมูลหรือได้สิทธ์โดยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เจ้าภาพจะดำ�เนินตามข้อ
เสนอที่ให้ไว้กับเจ้าของงาน

   คำ�ถามท้ายบท

1. จงอธิ บ ายความแตกต่ า งระหว่ า งจุ ด ประสงค์ ห ลั ก และจุ ด ประสงค์ ร องใน
การจัดประชุมวิชาชีพ
2. จงบอกวิธีการกำ�หนดแนวคิด
3. รูปแบบการจัดประชุมทั่วไปมีอะไรบ้าง
4. อะไรคือปัจจัยในการกำ�หนดหัวข้อการประชุม
5. จงอธิบายวิธีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
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บทที่

3

การจัดทำ�งบประมาณ
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บทที่

3

การจัดทำ�
งบประมาณ

จุดประสงค์ในการเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. เข้าใจแหล่งที่มาของรายรับ
2. เข้าใจที่มาของรายจ่าย
3. คำ�นวณงบประมาณรายรับ
4. เข้าใจการคำ�นวณงบประมาณรายจ่าย
5. เข้าใจการคำ�นวณงบประมาณคุ้มทุน
งบประมาณ หมายถึง เอกสารแสดงสถานะของรายได้และรายจ่ายที่คาดว่าจะได้รับ
ในงวดเวลาหนึ่ง (APEX Industry Glossary 2019).

เป้าหมายของงบประมาณ
เป้าหมายของงบประมาณสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. เป้าหมายเพื่อการคุ้มทุน โดยไม่มีกำ�ไรหรือขาดทุน
2. เป้าหมายเพื่อกำ�ไร โดยมีรายรับเหนือรายจ่าย
3. เป้าหมายเพื่อขาดทุน โดยมีรายจ่ายเหนือรายรับ
องค์ประกอบสำ�คัญของงบประมาณ คือ รายรับ รายจ่าย และยอดสุทธิ (กำ�ไร/ขาดทุน)

องค์ประกอบสำ�คัญของงบประมาณ
องค์ประกอบสำ�คัญของงบประมาณ สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. รายรับ
2. รายจ่าย
3. ส่วนต่าง (Margin)
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รายรับ หมายถึง รายได้จากการจัดประชุมวิชาชีพ
รายรับที่สำ�คัญของการจัดประชุมวิชาชีพ ได้แก่
1. ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ถือเป็นรายได้หลักของการจัดประชุม
วิชาชีพ ในบทนี้จะให้แนวทางสำ�หรับการคำ�นวณค่าลงทะเบียน
2. การหาการสนั บ สนุ น (Sponsorship) ไม่ ว่ า จะเป็ น การสนั บ สนุ น ทาง
การเงิน (In-cash Sponsorship) หรือการสนับสนุนโดยให้ความช่วยเหลือสิ่งของหรือบริการ
(In-kind Sponsorship) ล้วนแต่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับเจ้าภาพและผู้จัด
3. ค่าโฆษณา (Advertising) ผู้จัดสามารถขายโฆษณาในหนังสือคู่มือการประชุม
หรือคิดค่าบริการในการแจกแผ่นพับในกระเป๋าผู้เข้าประชุม (Convention Bag)
4. ค่าขายพื้นที่จัดแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ (Exhibit Space Rental Fee) โดย
อาจคิดค่าบริการแบบเหมาตลอดงานแตกต่างกันไปตามขนาดของพื้นที่และประเภทของ
คูหา
รายจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ ซึ่งแบ่งได้เป็น ค่าใช้จ่ายคงที่และ
ค่าใช้จ่ายผันแปร
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามจำ�นวน
ผู้ เข้ า ประชุ ม เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการทำ � ธุ ร กิ จ และมี พั น ธะผู ก พั น อาทิ เงิ น เดื อ น
ค่าประกันภัย (APEX Industry Glossary 2019).
ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่
• ค่าเช่าสถานที่ (Venue Rental Fee) อาทิ ค่าเช่าห้องบอลรูมที่ใช้ในพิธีเปิดและปิด
การประชุม และ ค่าเช่าห้องประชุมเล็กสำ�หรับการประชุมกลุ่มย่อย

รูปที่ 1: ห้องประชุม
ที่มา: รุจิกา ลงกานี, โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา
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• ค่าจ้างผู้รับเหมาจัดสร้างคูหา (Booth Contractor) สำ�หรับการประชุมที่มี
การแสดงสินค้าและนิทรรศการ อาจคิดเหมาราคาเดียว (Flat Rate) โดยรวมทั้งการก่อสร้าง
และการตกแต่งซุ้มทางเข้า
• ค่าประกันรายได้ให้สมาคม (Association Fixed Revenue) สมาคมซึ่งเป็น
เจ้าของงานประชุมจะขอให้เจ้าภาพจ่ายเงินจำ�นวนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนให้สมาคมที่ให้
โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม เช่น จ่าย 200,000 บาท สำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม 600 คน
หลังจากนั้นนับจากคนที่ 600 เป็นต้นไป จะคิดค่าประกันรายได้ให้สมาคม 333 บาท ต่อผู้เข้า
ประชุมหนึ่งคน ไม่ว่าการประชุมนั้นจะมีกำ�ไรหรือขาดทุน
• ค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆ จะรวมถึงค่าโฆษณา ค่าเช่าพื้นที่ ค่าล่าม และเงินเดือน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จ้างเต็มเวลา
2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงตาม
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถเปลี่ยนได้ในระยะเวลาสั้นตามจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
(APEX Industry Glossary 2019.) หากมีผู้เข้าร่วมประชุมมาก ค่าใช้จ่ายผันแปรจะเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายผันแปร ได้แก่
• ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า (Exhibit Space Rental Fee) ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้แสดง
สินค้า หากมีจำ�นวนมากขึ้นก็ต้องเช่าพื้นที่มากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2: พื้นที่จัดแสดงสินค้า
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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• ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost) ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ทิปและค่าบริการ (Gratuities and Service Charges) ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง
รวมอยู่ในงบประมาณด้วย
• ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เช่น พนักงานลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆ อาทิ ทิปและค่าบริการพิเศษมักรวมอยู่ในค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม แต่บางครั้งในบางโรงแรมอาจมีการคิดค่าบริการเพิ่ม อาทิ ทิปให้กับพนักงานยก
กระเป๋าตามจำ�นวนกระเป๋า ในกรณีนี้โรงแรมต้องตกลงกับผู้จัดก่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาท
(Abbey 2016)
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งแบบคงที่และผันแปร
Defranco (2019) อธิบายว่า ค่าใช้จ่ายบางประเภทคงที่ 100% และค่าใช้จ่ายบางประเภท
ผันแปร 100% แต่ค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็นได้ทั้งค่าใช้จ่ายแบบคงที่และผันแปร ตัวอย่าง
เช่น เงินเดือนพนักงานจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนหนึ่ง ถ้าจ้างหัวหน้าผู้ดูแลโครงการและ
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานประจำ�ระหว่างการจัดประชุม แต่หากงบประมาณดังกล่าวได้รับ
การจัดสรรชั่วคราวไปใช้ในระหว่างการจัดประชุม เพื่อจ้างพนักงานชั่วคราวเฉพาะช่วง
การจัดประชุม และจะไม่จ้างในช่วงที่การประชุมมีงานให้ทำ�ไม่มากนักหรือเลิกจ้างหลังจาก
จบงานแล้ว กรณีนี้ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชั่วคราวถือเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร
3. ส่วนต่าง (Margin)
ส่วนต่าง (Margin) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. กำ�ไร (Profit-Based) คือ มีรายรับเกินกว่ารายจ่าย
2. คุ้มทุน (Breakeven) คือ รายรับและรายจ่ายเท่ากัน
3. ขาดทุน (Deficit) คือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ

การทำ�งบประมาณ (Budgeting)
การทำ�งบประมาณสามารถแบ่งเป็น งบประมาณเกินดุล งบประมาณขาดดุล และ
งบประมาณคุ้มทุน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเป็นตัวกำ�หนดการทำ�งบประมาณซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสามประเภทดังกล่าวข้างต้น
1. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget)
งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) หมายถึงการมีรายรับมากกว่ารายจ่าย
ทำ�ให้มีกำ�ไรเป็นค่าส่วนต่าง งบประมาณเกินดุลมีสูตรคำ�นวณดังนี้
		 รายรับ – ค่าใช้จ่าย = กำ�ไร (รายได้สุทธิ)
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วิธีคำ�นวณงบประมาณเกินดุล
Ogbeide (2015) ได้เสนอวิธีทำ�งบประมาณเกินดุลดังนี้
ขั้นตอนแรกต้องเริ่มจากการประมาณการค่าใช้จ่ายก่อน จากนั้นกำ�หนดจุดประสงค์
ทางการเงินว่าต้องการกำ�ไรเท่าใด แล้วจึงจะทราบว่าต้องทำ�รายได้เท่าใด ตัวอย่างเช่น
หากประมาณค่าใช้จ่ายไว้ที่		
200,000 บาท
ประมาณรายได้สุทธิที่ต้องการคือ		
100,000 บาท
ฉะนั้น ต้องทำ�รายได้			
300,000 บาท
ดังนั้นในการทำ�งบประมาณเกินดุล ผู้จัดต้องทำ�รายได้จำ�นวน 300,000 บาท
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการกำ�ไร 100,000 บาท (200,000 + 100,000 =
300,000) บาท

การคำ�นวณค่าลงทะเบียน
รายรับดังกล่าวจะนำ�ไปใช้คำ�นวณค่าลงทะเบียน อาทิ หากต้องการผู้เข้าร่วมประชุม
60 คน ต้องตั้งราคาค่าลงทะเบียนที่ 5,000 บาท หลังจากคำ�นวณรายรับที่ต้องการแล้ว
ควรใช้ข้อมูลการจัดประชุมปีก่อนๆ เพี่อตั้งราคาค่าลงทะเบียนโดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ข้อมูลการตลาด
2. สภาพเศรษฐกิจ
3. การตั้งราคาค่าลงทะเบียนของงานประเภทเดียวกัน
4. ประมาณการจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ประมาณการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน
1,000 คน
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ประเภทผู้เข้า
ร่วมประชุม
สมาชิก
ไม่ใช่สมาชิก
นักศึกษา
แขก
รวม

อัตราค่าลงทะเบียน
5,000
6,000
2,500
2,000
-

ประมาณการจำ�นวน ประมาณการรายรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม
700
3,500,000
150
900,000
100
250,000
50
100,000
1,000
4,750,000

ตารางที่ 1: งบประมาณรายรับคำ�นวณจากจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมและค่าลงทะเบียน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ogbeide (2015)

ประมาณการรายได้ = ค่าลงทะเบียน x จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
รายรับ
ค่าลงทะเบียน
ค่าผู้สนับสนุน
ค่าโฆษณา
ค่าขายพื้นที่แสดงสินค้าและนิทรรศการ
รวมรายรับ
รายจ่าย
ค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่
เงินเดือนเจ้าหน้าที่
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร
ค่าการตลาด
ค่าขนส่งภายในท้องถิ่น
ค่าสิ่งพิมพ์
ค่ากิจกรรมบันเทิงและการแสดง
ค่าของที่ระลึกในการประชุม
ค่าทัวร์ก่อนและหลังการประชุม
รวมค่าใช้จ่าย
ยอดสุทธิ (กำ�ไร)

บาท
850,000
125,000
95,000
775,000
1,845,000
บาท
120,000
200,000
100,000
515,000
250,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
60,000
1,645,000
200,000

ตารางที่ 2: แสดงถึงงบประมาณเกินดุล
ที่มา: ดัดแปลงจาก WHTER
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Ogbeide (2015) แนะนำ�ว่า ในการประมาณรายรับ รายจ่าย และกำ�ไรควร
หลีกเลี่ยงการประมาณการที่เกินจริงที่ยากจะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน แต่ตั้งเป้าหมายที่
เป็นไปได้ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลจากปัจจัยต่อไปนี้
1. ความสามารถในการหารายได้
2. การหารายได้ต้องไม่ขัดกับนโยบายขององค์กร
3. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
4. อัตราค่าลงทะเบียนของการประชุมที่คล้ายคลึงกัน
5. ระยะเวลาจัดการประชุม
6. ประเภทผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
7. นโยบายและกระบวนการที่ให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจ่ายค่าลงทะเบียน
ถูกประเภท
8. ส่วนลดสำ�หรับการเปิดการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจูงใจให้รีบลงทะเบียน
9. ส่วนลดค่าลงทะเบียนเป็นหมู่คณะหากมาจากองค์กรเดียวกัน
2. งบประมาณขาดดุล
งบประมาณขาดดุล หมายถึง งบประมาณที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่วนต่าง คือ
ขาดทุน
งบประมาณขาดดุล คำ�นวณได้ดังนี้
รายรับ – รายจ่าย = ขาดทุน
Ogbeide (2015) ได้เสนอวิธีทำ�งบประมาณขาดดุลดังนี้
ขั้นตอนแรกเริ่มจากการนำ�ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ มารวมเป็นประเภทเดียวกัน
ภายใต้ประเภทค่าใช้จ่าย ผู้จัดสามารถสอบถามราคาจากผู้ให้บริการเพื่อนำ�มาประมาณการ
ค่าใช้จ่าย โดยบวกเงินเฟ้อร้อยละ 5 – 7 แล้วแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมการประชุม หาก
มีข้อมูลการประชุมในอดีตสามารถนำ�มาใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายได้
งบประมาณขาดดุลจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
• ประเภทของค่าใช้จ่าย
• รายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
• จำ�นวนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของแต่ละรายการ
• ราคาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ
• ยอดรวมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
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ประเภทงบประมาณ/รายการ
ค่ากิจกรรมภายในงาน
ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร/ ค่าเดินทาง
- ค่าจ้างผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชัน
- ค่าโสตทัศนูปกรณ์
- ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน
รวม
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
- ค่าเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์/ค่าพิมพ์เอกสาร
- ค่าอุปกรณ์ป้ายชื่อ
- ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
รวม
ค่าเช่าสถานที่
- ค่าแพ็กเกจจัดการประชุม 3 วัน
- ค่าเช่าห้องประชุมย่อย
รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าเลี้ยงต้อนรับ
- ค่าอาหารคํ่า
ประเภทงบประมาณ/รายการ
รวม
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จำ�นวน

ราคา

งบประมาณ

30
30
1
1
1

5,000
10,000
100,000
1,500
2,000

150,000
300,000
100,000
1,500
2,000
553,500

2
4
5,000
4,000

15,000
2,000
10
300

30,000
8,000
50,000
1,200,000
1,288,000

5,000
2

1,500
15,000

7,500,000
30,000
7,530,000

5,000
5,000

1,000
1,000

5,000,000
5,000,000

ราคา

งบประมาณ
10,000,000
100,000
19,471,500

ตารางที่ 3: แสดงถึงงบประมาณขาดดุล
ที่มา: ดัดแปลงจาก WHTER
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3. งบประมาณคุ้มทุน หมายถึง งบประมาณที่มีรายรับเท่ากับ รายจ่าย ทำ�ให้
ค่าส่วนต่างเป็นศูนย์ คือ ไม่ขาดทุน และไม่ได้กำ�ไร งบประมาณคุ้มทุน มีสูตรคำ�นวณดังนี้
รายรับ – ค่าใช้จ่าย = ศูนย์
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร อาทิ หน่วยงานภาครัฐมักตั้งงบประมาณแบบคุ้มทุน
ตัวอย่างของงบประมาณขาดดุลคือ การฝึกอบรม การประชุมกรรมการบริหาร
หากการประชุมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลโดยคาดการณ์
งบประมาณแบบคุ้มทุน หรืองบประมาณแบบขาดทุนไปก่อน แต่หลังจากได้ลงแรงและ
ทรัพยากรไปสักสองสามปี การประชุมมักมีกำ�ไร

ประเภทของงบประมาณที่แบ่งตามข้อมูลที่ใช้จัดทำ�
IAEE (2016) ได้เสนอประเภทของงบประมาณซึ่งสามารถแบ่งได้ตามข้อมูลที่ใช้ใน
การจัดทำ� ดังนี้
1. งบประมาณฐานศูนย์ (Zero Based-Budget) คือ การตั้งงบประมาณจาก
การคำ�นวณค่าใช้จ่ายและรายรับทั้งหมดจากการประชุมทั้งงาน แต่ละบรรทัดของรายการ
รายจ่ายและรายรับสร้างขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี จากการปรับราคาตลาดให้เป็นปัจจุบัน ข้อดี
คือเป็นการวางแผนที่รอบคอบโดยกำ�จัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง แต่ข้อเสียคือเสียเวลาในการทำ�
2. งบประมาณส่วนเพิ่ม (Incremental Based-Budget) ใช้งบประมาณการประชุม
จากปีก่อนหรือการดำ�เนินงานจริงในปัจจุบันในการคำ�นวณ โดยประมาณความเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้น เช่น เงินเฟ้อ ข้อดีคือความรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปรับเปลี่ยนที่มาจากปัจจัยภายนอก อาทิ ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า
3. งบประมาณผสม (Hybrid Budget) คือ การรวมกันของงบประมาณฐานศูนย์
กับงบประมาณส่วนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ข้อดีคือสามารถเปลี่ยนแปลงรายได้และรายจ่ายที่มา
จากงบประมาณส่วนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างวิทยากร ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถนำ�งบประมาณฐานศูนย์มาใช้ในการบอกปัจจัยที่แทรกซ้อนที่อาจทำ�ให้การจัดทำ�
งบประมาณใหม่แตกต่างจากการประชุมปีก่อนๆ อาทิ การเปลี่ยนจุดหมายปลายทางใน
การจัดประชุม ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
สานิท การุณยวนิช (2561) กล่าวว่า ควรทบทวนงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอตลอด
ช่วงเตรียมการประชุม (Lead Time) เพื่อให้แน่ใจว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก ข้อมูล
จากการประชุมในอดีตสามารถช่วยในการกำ�หนดงบประมาณ หากไม่มีข้อมูลในอดีต
ต้องสอบถามจากผู้ให้บริการและประมาณการงบประมาณตามสภาพเศรษฐกิจ

72

CONVENTIONS 101

นโยบายการเงินและการอนุมัติงบประมาณ
		 IAPCO (2013) ได้เสนอให้สมาคมนานาชาติที่เป็นเจ้าของการประชุมให้คำ�ปรึกษา
คณะกรรมการจัดงานที่เป็นเจ้าภาพ เรื่องนโยบายการเงินและกำ�หนดขอบเขตผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติงบประมาณดังนี้
ข้อเสนอให้พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับผิดชอบรวบรวมและอนุมัติงบประมาณ
2. ผู้รับผิดชอบเพิ่มและถอนรายการในงบประมาณ
3. ผู้รับผิดชอบในกรณีงบประมาณขาดดุล
4. ผู้รับผิดชอบที่ได้ประโยชน์จากกำ�ไร
5. ผู้อนุมัติค่าลงทะเบียน
6. สกุลเงินที่จะเรียกเก็บ
7. แหล่งเงินทุนสำ�หรับค่าใช้จ่ายการประกันภัย
8. แหล่งเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้จ่ายก่อนที่จะมีรายรับ
9. แหล่งเงินทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำ�หรับตัวแทนจากสมาคมนานาชาติ
เพื่อตรวจเยี่ยมประเทศเจ้าภาพ
10. ผู้มีอำ�นาจเซ็นสัญญาการจัดประชุม (ผู้จัดประชุมมืออาชีพ, สถานที่
จัดการประชุม, ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง โรงแรม ล่าม)
11. ผู้มีอำ�นาจเซ็นเช็ค
12. ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจการสมนาคุณค่าลงทะเบียน
13. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานของแขกพิเศษ
14. ค่าลงทะเบียนของคูส่ มรส และเงินสมทบสนับสนุนค่าลงทะเบียนของคูส่ มรส
15. นโยบายการรับผู้สนับสนุน
16. ผู้รับผิดชอบกองทุนอุทธรณ์
ตารางที่ 4: คำ�แนะนำ�นโยบายการเงินและการอนุมัติงบประมาณจากเจ้าของงานสู่เจ้าภาพ
ที่มา: ปรับปรุงจาก IAPCO (2013)
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นอกจากนี้ IAPCO ได้เสนอให้ระบุผู้รับผิดชอบในรายการงบประมาณ ดังนี้
ข้อเสนอให้พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ

1. การรักษาบัญชี
2. การเตรียมงบประมาณ
3. การเปิดบัญชีธนาคาร
4. การจ่ายภาษีท้องถิ่น
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. การเก็บสมุดบัญชีประเภทต่างๆ
7. การตรวจสอบเอกสารการเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือ บัญชีรายจ่าย
8. การดูแลค่าใช้จ่ายภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
9. การควบคุมกองทุนกำ�ไรสุทธิและกองทุนผู้สนับสนุน
10. การรับค่าลงทะเบียนและรายได้อื่น
11. การดูแลบัญชีที่ค้างชำ�ระ
12. การให้คำ�ปรึกษาด้านการประกันภัย
13. การให้คำ�ปรึกษาด้านการโอนเงินทุน
14. การลงทุนในกองทุนรายได้ที่เกินดุล
ตารางที่ 5: ข้อเสนอให้พิจารณาผู้รับผิดชอบอนุมัติงบประมาณ
ที่มา: ปรับปรุงจาก IAPCO (2013)

สมาคมนานาชาติควรให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดงานเพื่อจัดทำ�งบประมาณ
ตามข้อเสนอที่ได้กล่าวข้างต้นและตกลงกันตั้งแต่เริ่มงาน เพราะนโยบายการเงินที่ชัดเจนมี
ความจำ�เป็นต่อความสำ�เร็จในการจัดประชุม
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   สรุป

กล่าวโดยสรุป งบประมาณประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย และยอดสุทธิ (ขาดทุน
กำ�ไร หรือคุ้มทุน) ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การจัดประชุม งบประมาณยังกำ�หนดขอบเขตของ
การประชุม อาทิ ขนาด ตลาดเป้าหมาย สถานที่จัดประชุม การเลือกอาหารและเครื่องดื่ม
หากปราศจากการวางแผนที่รอบคอบ การปรับเปลี่ยนงบประมาณอย่างสมํ่าเสมอ และขาด
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณอาจจบลงด้วยการขาดทุน

   คำ�ถามท้ายบท

1. จงบอกประเภทของรายรับ
2. จงบอกประเภทของรายจ่าย
3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร
4. จงอธิบายการจัดทำ�งบประมาณเกินดุล
5. จงอธิบายการจัดทำ�งบประมาณขาดดุล
6. จงอธิบายการจัดทำ�งบประมาณคุ้มทุน
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บทที่

4

การเลือกสถานที่จัดประชุม
วิชาชีพและการจัดการที่พัก
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บทที่

4

การเลือกสถานที่
จัดประชุมวิชาชีพและ
การจัดการที่พัก

จุดประสงค์ในการเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. ทราบปัจจัยในการเลือกสถานที่จัดประชุมวิชาชีพ
2. รู้จักชนิดของสถานที่จัดประชุมวิชาชีพ
3. รู้จักชนิดของที่พัก
4. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างการจองห้องพักเหมา และวันที่ตัดห้องพักออก
5. ตระหนักถึงผลกระทบค่าปรับอันเกิดจากการที่ไม่สามารถจองห้องพักตามจำ�นวน
ที่ทำ�สัญญาไว้

การเลือกสถานที่จัดประชุม
การเลือกสถานที่ หมายถึง กระบวนการเลือกประเทศเมืองจุดหมายปลายทาง
(Destination) และสถานที่ที่ใช้จัดการประชุม (Venue) การเลือกสถานที่จัดประชุมวิชาชีพ
ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ งบประมาณ และกิจกรรมการประชุม การประชุมวิชาชีพส่วน
ใหญ่มักหมุนเวียนไปตามภูมิลำ�เนาที่สมาชิกอาศัยอยู่ โดยมักไม่จัดซํ้าในจุดหมายปลายทาง
เดียวกันทันที แต่จะเว้นระยะเวลาช่วงหนึง่ ก่อนกลับมาจัด ณ สถานทีเ่ ดิม การเลือกสถานที่
จั ด ประชุ ม (Site Selection) มั ก ทำ � ไปพร้ อ มกั น กั บ การเลื อ กจุ ด หมายปลายทาง
(Rittichainuwat 2018b) แต่การตรวจสถานที่ (Site Inspection) เกิดตามมาหลังจากสถาน
ที่จัดประชุมได้รับการคัดเลือกแล้ว (IAEE 2016)
Tench (2014) กล่าวว่าในการเลือกสถานที่จัดประชุมควรคำ�นึงถึงจุดประสงค์ใน
การจัดประชุม และความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า
สถานที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ (Rittichainuwat, Beck, Lalopa 2001)
โดยการเลือกสถานที่จัดประชุมวิชาชีพควรคำ�นึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
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• จุดประสงค์ในการประชุมมีผลต่อการเลือกสถานที่ หากต้องการสถานที่สำ�หรับ
การจัดประชุม และต้องการให้น�ำ ครอบครัวหรือผูต้ ดิ ตามมาด้วย อาจจัดงานในแหล่งท่องเทีย่ ว
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมกำ�หนดขนาดสถานที่จัดประชุม และขนาดห้องประชุมที่
ต้องสามารถจุทุกคนให้เข้าร่วมกิจกรรมได้หมดในห้องเดียว
• ความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติควรคำ�นึงถึงระยะ
เวลาเดินทางมายังเมืองจุดหมายปลายทางและจากสนามบินไปยังสถานที่จัดประชุมด้วย
• ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัด เจ้าของงาน ผู้สนับสนุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุม ณ จุดหมายปลายทางในการจัดประชุม รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบสถานที่จัดงาน โดยภาพลักษณ์ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักใน
การเลือกสถานที่จัดประชุม (Rittichainuwat & Laws 2014)
• ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะท้องถิ่น อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถประจำ�ทาง
รถแท็กซี่ มีความสำ�คัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม (Rittichainuwat et al 2019)
• สถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐานมักมีห้องอาหาร แผนกจัดเลี้ยงและศูนย์อาหาร
นอกจากบริการอาหารเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงโดยเจ้าภาพแล้ว ควรมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่
หลากหลายและเพียงพอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกตามอัธยาศัย (ประสาน ภิรัชบุรี, 2543)
กระบวนการเลื อ กสถานที่ จั ด ประชุ ม มั ก ถู ก กำ � หนดโดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การประชุม งบประมาณ และลักษณะของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัดประชุมมืออาชีพของสมาคม
(Core PCO) จะเสนอสถานที่จัดประชุมให้เจ้าของงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกจุดหมาย
ปลายทางในการจัดประชุม

รูปที่ 1: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองจัดประชุมที่ได้รับความนิยม
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ และคณะ (Rittichainuwat et al. 2019) วิจัยภาพลักษณ์
ประเทศไทยในฐานะสถานที่จัดประชุมนานาชาติพบว่า แม้ว่าภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย
ของไทยจะลดลงในช่วงวิกฤตการเมือง แต่เป็นผลกระทบในระยะสั้น ความคุ้มค่าเงิน
คุณภาพห้องประชุม การเข้าถึงสถานที่จัดงานที่สะดวก อัธยาศัยของคนไทยและความ
หลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น จุ ด แข็ ง ของไทยในฐานะจุ ด หมายปลายทางใน
การจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ICCA (2018) ที่
พบว่า ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีการจัดประชุมมากที่สุด 1 ใน 10 ประเทศของเอเชีย โดย
กรุงเทพมหานครติดหนึ่งในสี่ของเมืองที่มีการจัดประชุมมากที่สุดในเอเชีย

ชนิดของสถานที่จัดประชุม (Type of Venues)
สถานที่จัดประชุม (Venue) หมายถึง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า โรงแรม
ร้านอาหาร สโมสร รวมถึงที่พัก ที่ใช้เป็นสถานที่จัดประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการ
(ประสาน ภิรัช บุรี 2543)

รูปที่ 2: ห้องจัดเลี้ยง
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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Monroe (2006) ได้นยิ ามและแบ่งชนิดของสถานทีจ่ ดั ประชุม เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
สถานทีจ่ ดั ประชุมทีอ่ อกแบบเพือ่ การจัดประชุมโดยเฉพาะ (Convention Venue)
สถานที่จัดประชุมมาตรฐานที่ออกแบบเพื่อการจัดประชุมโดยเฉพาะ อาทิ ศูนย์
ประชุม ห้องบอลรูม ของโรงแรม ห้องประชุมของหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาที่มี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุม อาทิ โสตทัศนูปกรณ์ แสงสี เสียงและสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีบริการสัญญาณ Wi-Fi ทั่วทั้งอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ บริการอาหาร
เครื่องดื่ม พนักงานบริการ ห้องนํ้า โทรศัพท์ โดยมีห้องประชุมที่ปราศจากเสาและมีเพดาน
สู ง ที่ ไ ม่ บ ดบั ง สายตา มี ห้ อ งโถงขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถดั ด แปลงเป็ น ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ แ ละ
มีฉากที่เลื่อนได้เพื่อกั้นผนังทำ�ให้สามารถดัดแปลงเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก มีผนังห้องเก็บ
เสียงเพื่อป้องกันการรบกวนจากการประชุมที่เกิดขึ้นในห้องข้างๆ มีประตูเข้าออกขนาดใหญ่
หลายบาน มีทางเข้า – ออกและเคาน์เตอร์ต้อนรับแยกส่วนของแต่ละห้องประชุม มีทาง
หนีไฟที่มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน และมีการดูแลงานจากเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อให้การ
ประชุมดำ�เนินไปได้โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ศูนย์ประชุมต้องมีจำ�นวนห้องสุขามากพอที่จะ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวนมากในเวลาเดียวกัน (บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 2551)

รูปที่ 3: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพีช
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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สถานที่จัดประชุมที่ไม่ได้สร้างเพื่อจัดการประชุม (Non-traditional Venue)
สถานที่จัดประชุมที่ไม่ได้สร้างเพื่อจัดการประชุม มักถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น แต่ผู้จัดใช้สถานที่ดังกล่าวประชุม อาทิ ร้านอาหาร สโมสร ดังนั้นจึงมีข้อจำ�กัด อาทิ ขาด
โสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ และไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้ง แม่บ้าน พนักงาน
รักษาความปลอดภัย รวมถึงห้องสุขาที่ได้มาตรฐาน
ชนิดของสถานที่จัดประชุมทั้งสองรูปแบบสามารถนิยามความหมายได้ดังนี้
ชนิดสถานที่จัดประชุม

นิยาม

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ
(Convention & Exhibition
Centers)

สถานที่ที่ออกแบบเพื่อการประชุมและนิทรรศการ
โดยมีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่และ
ห้องประชุมเล็กรวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
มีบริการอาหารเครื่องดื่ม

ศูนย์ประชุม (Conference Centers)

สถานที่ที่ออกแบบเพื่อการจัดการประชุมโดยเฉพาะ
และมีบริการอาหารเครื่องดื่ม

โรงแรมจัดประชุม

ที่พักที่ให้บริการทั้งห้องพัก บริการอาหารเครื่องดื่ม
แก่นักเดินทางพักผ่อนและนักธุรกิจ และพื้นที่จัด
ประชุมและนิทรรศการ แต่มักมีขนาดเล็กกว่า
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ

รีสอร์ท

ที่พักที่ให้บริการห้องพัก บริการอาหารเครื่องดื่ม
ห้องประชุม และสถานที่ทำ�กิจกรรมนันทนาการ

เรือสำ�ราญ

ที่พักลอยนํ้าที่มีบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องประชุม
พื้นที่แสดงนิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการ

หอประชุมมหาวิทยาลัย

ห้องประชุมที่ใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย แต่
อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้

สถานที่จัดประชุมอื่นๆ

สถานที่ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาทิ
พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา (Tench 2014)

บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ และจูดิท แมร์ (Rittichainuwat & Mair 2014) วิจัยพบว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาไกลมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหลังการประชุม
ตลอดทั้งวัน ณ สถานที่ที่จัดประชุม จุดหมายปลายทางส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม เช่น
รีสอร์ทชายทะเล เพราะผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนมองการประชุมเป็นโอกาสในการเดินทาง
เพื่อทำ�ธุรกิจและพักผ่อนพร้อมๆ กัน สถานที่จัดประชุมที่ติดกับศูนย์การค้าจูงใจผู้เข้าร่วม
ประชุมที่โน้มเอียงไปกับนันทนาการ
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รูปที่ 4: รอยัล พารากอน ฮอลล์
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ความคุ้มค่าเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการจูงใจให้เข้าร่วมการประชุมในเมืองรอง
เมืองรอง หมายถึง เมืองซึ่งอาจมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการสำ�หรับการจัดประชุม
น้อยกว่าเมืองหลัก แต่อาจมีค่าครองชีพถูกกว่าเมืองหลัก (Rittichainuwat 2018b)
เมืองหลัก หมายถึง เมืองที่พัฒนาแล้วที่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมี
สถานที่และบริการสำ�หรับการจัดประชุมหลากหลาย และเดินทางได้สะดวกทั้งทางบก และ
ทางอากาศ แต่สถานที่จัดประชุมอาจจะไม่ว่างหากจองใกล้กับวันจัดงาน ผู้จัดจึงควรจอง
สถานที่จัดประชุมล่วงหน้า หลังจากที่สถานที่จัดประชุมได้รับเลือกจึงมีการตรวจเยี่ยมเพื่อให้
แน่ใจว่าสถานที่ดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม (IAEE 2016)
การเลือกสถานที่เริ่มที่การเลือกจุดหมายปลายทางในการเป็นเจ้าภาพ และเลือก
สถานที่จัดประชุมที่เป็นทางการ ขั้นตอนต่อไป คือผู้จัดขอให้สถานที่จัดประชุมส่ง Request
for Proposal ซึ่งเจ้าภาพจะกำ�หนด งบประมาณ ช่วงเวลาที่ต้องการจัดการประชุม ขนาด
ของห้องประชุม จำ�นวนและรูปแบบของห้องประชุมย่อย การจัดเลี้ยง คุณภาพและตัวเลือก
ของที่พักและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ต้องการ (Nelson 2014) ผู้จัดควรขอตรวจเยี่ยม
สถานที่จัดประชุมสัก 2 – 3 แห่ง เพื่อให้เข้าใจสภาพของสถานที่จัดประชุม ควรให้เจ้าภาพ
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจเลือกสถานที่เดินทางไปเลือกสถานที่จัดประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าจุดประสงค์
ของงานสอดคล้องกับสถานที่ (Tench 2014)
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Tench (2014) แนะนำ�ว่าในการเลือกสถานที่ยังควรคำ�นึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
• สถานที่สามารถเข้าออกได้โดยสะดวก
• ควรตรวจดูสิ่งอำ�นวยความสะดวก อาทิ จำ�นวนห้องสุขา
• กระบวนการกำ�จัดขยะและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
• ทางหนีไฟ
• ลิฟท์
• หัวต่อดับเพลิง
• คีย์การ์ด
• การประกันภัย
• ไฟส่องสว่าง
• บริการทางการแพทย์ แผนกจัดการฉุกเฉิน
• อาคารสถานที่ควรมีลิฟท์สำ�หรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (Disabled
Person) และทางเดินสำ�หรับรถเข็นผู้พิการ (Tench 2014)
ระหว่ า งการตรวจเยี่ ย มควรพบผู้ อำ � นวยการด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย เพื่ อ
สอบถามข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย หลังจากตรวจเยี่ยมสถานที่แล้ว ควรทำ�การ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและสรุปผลการพิจารณา (Rushing & Robson 2015)
ทั้งนี้ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2013) วิจัยพบว่า ผู้อำ�นวยการด้าน
การรักษาความปลอดภัยของโรงแรมมักไม่ค่อยบอกความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แขกกังวล
เกินเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่มองว่าการเตือนผู้เข้าพักถึงความเสี่ยงที่มีความรุนแรงแต่โอกาส
เกิดน้อยจะสร้างความกังวลอันไม่จำ�เป็นและจะทำ�ลายบรรยากาศการเดินทางของผู้เข้าพัก
แต่การเพิกเฉยเสี่ยงต่อความปลอดภัยและอาจนำ�ความเสียหายมาสู่ผู้จัด

ชนิดของที่พัก (Type of accommodations)
นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวถึงในการเลือกสถานที่จัดประชุมแล้ว การจัดชนิดของ
ที่พัก ควรคำ�นึงถึงงบประมาณของผู้เข้าร่วมประชุม คุณภาพห้องพัก ความสะอาด ความคุ้ม
ค่าเงิน และสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกสำ�หรับติดต่อธุรกิจ อาทิ Business Center และ Executive Lounge โดยผู้จัด
ควรเลือกโรงแรมที่มีจำ�นวนห้องพักเพียงพอต่อจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดให้พักในสถานที่
เดียวกัน หากจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมมีเป็นจำ�นวนมากทำ�ให้ไม่สามารถพักรวมกันในโรงแรม
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เพียงแห่งเดียว ควรมีโรงแรมที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและอยู่ในทำ�เลเดียวกับสถานที่จัด
ประชุม การเลือกที่พักยังควรคำ�นึงถึงภาพลักษณ์ในการจัดประชุม การเลือกที่พักที่หรูหรา
อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยของแหล่งเงินทุนจากผู้สนับสนุนโดยเฉพาะสมาคมวิชาชีพทางการ
แพทย์มีข้อจำ�กัดในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและความโปร่งใสเพื่อป้องกันข้อครหา (Reiser
2019)
ชนิดของห้องพักสามารถจำ�แนกได้ ดังนี้
1. ห้องเดี่ยว (Single) หมายถึง ห้องพักที่มีผู้เข้าพักคนเดียวจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ก็ได้
2. ห้องคู่ (Double) หมายถึง ห้องพักที่มีผู้เข้าพัก 2 คน จะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ก็ได้
3. ห้อง Twin หมายถึง ห้องที่มีเตียงเดี่ยว 3.5 ฟุต 2 เตียง
4. ห้อง Triple หมายถึง ห้องที่มีผู้เข้าพัก 3 คน จะเป็นเตียงเดี่ยว 1 เตียง และเตียงคู่ 1 เตียง
5. ห้อง Quad หมายถึง ห้องพักที่สามารถพักได้สี่คน
6. ห้อง Suite หมายถึง ห้องพักที่แยกห้องนั่งเล่นออกจากห้องนอน
7. ห้องติดกัน (Connecting Room) หมายถึง ห้องพักตั้งแต่สองห้องที่มีประตูติดกันแทนที่
จะเปิดจากทางเดิน (Events Industry Council 2019)

รูปที่ 5: ห้องเดี่ยว (Single)
ที่มา: ธนภูมิ พร้อมบุญ, โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
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รูปที่ 6: ห้องคู่ (Double)
ที่มา: วรมน รัชตารมย์, โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนท์

รูปที่ 7: ห้อง Twin ภาพ
ที่มา: ชนิดาภา บูรณศิลปิน, โรงแรมสยามเคมปินสกี้
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รูปที่ 8: ห้อง Triple
ที่มา: รุจิกา ลงกานี, โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา

รูปที่ 9: ห้อง Quad
ที่มา: ทวีชัย วิรามเวศย์, โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ ประตูนํ้า
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รูปที่ 10: ผังห้องสวีท
ที่มา: วรมน รัชตารมย์, โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนท์

รูปที่ 11: ห้องสวีท (Suite)
ที่มา: รุจิกา ลงกานี, โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา
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รูปที่ 12: ห้องติดกัน (Connecting Room)
ที่มา: ณัฐพร ลออจันทร์, โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพ

รูปที่ 13: ห้องติดกัน (Connecting Room)
ที่มา: ธนภูมิ พร้อมบุญ, โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา
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หลักเกณฑ์การเลือกโรงแรมสำ�หรับจัดประชุม
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และ โจน สารสิน (2546) ได้เสนอหลักเกณฑ์การเลือกโรงแรม
สำ�หรับจัดประชุม โดยคำ�นึงถึง
1. ขนาดของโรงแรม ที่สามารถรองรับจำ�นวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม
2. มาตรฐานของโรงแรม ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการประชุมและอาจใช้จูงใจ
ผู้เข้าร่วมประชุม และควรให้สอดคล้องกับระดับของผู้เข้าร่วมประชุม
3. ทำ�เลที่ตั้ง ซึ่งควรอยู่ในทำ�เลที่สะดวกในการเดินทาง
4. ความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงบริเวณใกล้เคียงโรงแรม
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และ โจน สารสิน (2546) ยังได้แบ่งประเภทของโรงแรมที่จัดไว้
สำ�หรับการประชุม เป็น
1. โรงแรมหลัก (Official Convention Hotel) หมายถึง โรงแรมที่จัดไว้สำ�หรับผู้
เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในระยะทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินเท้าไปได้ภายใน
ระยะเวลา 5 – 15 นาที
2. โรงแรมรอง (Satellite Hotel) หมายถึง โรงแรมที่มีมาตรฐานรองลงมาจาก
โรงแรมหลัก และราคาห้องพักที่ตํ่ากว่าโรงแรมหลัก แต่หากเป็นการประชุมระหว่างประเทศ
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนแต่ละประเทศ จะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงเหมือนกัน

การจองห้องพัก
การจองห้องพักเป็นหน้าที่ของผู้จัดและเจ้าภาพซึ่งอาจต้องรับผิดชอบต่อการจ่าย
ค่าปรับในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จองห้องพักตามที่ผู้จัดได้ตกลงในสัญญากับโรงแรม ทั้งนี้
ค่าปรับอาจทำ�ให้การจัดประชุมขาดทุนดังนั้นจึงจำ�เป็นที่ผู้จัดต้องทำ�ความรู้จักกับชนิดของ
ห้องพักและศัพท์เฉพาะ อาทิ จำ�นวนห้องพักที่กันไว้สำ�หรับผู้เข้าประชุม (Abbey 2016,
Events Industry Council 2019) วันที่ต้องตัดยอดจำ�นวนห้องพักเข้าสู่ระบบการจอง (Cut
Off Date) รวมทั้งวันที่ที่ต้องคืนห้องพักกลับไปในระบบการจอง (Release Date) เพื่อให้
สามารถสื่อสารกับโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
การจองห้องพักแบบเหมา (Room Block)
การจองห้องพักแบบเหมา (Room Block) หมายถึง จำ�นวนห้องพักทั้งหมดที่จอง
ให้การประชุมกลุ่มหนึ่ง (Abbey 2016, Events Industry Council 2019) เป็นงานหลักที่
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ผู้จัดจะต้องเจรจาราคาเหมาให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้อัตราค่าห้องพักถูกกว่าการจอง
เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ราคาห้องพักขึ้นอยู่กับ
1. จำ�นวนห้องพักที่จะจอง
2. รายได้ที่โรงแรมจะได้รับจากการใช้บริการจัดเลี้ยงและบริการอื่นนอกเหนือจาก
ห้องประชุม
3. โอกาสที่จะได้ใช้บริการกันอีกในอนาคต
4. ประสบการณ์ (ดี/ร้าย) จากการทำ�ธุรกิจร่วมกัน
นอกจากนี้ผู้จัดยังสามารถต่อรองเพื่อขอบริการพิเศษจากโรงแรมที่จัดประชุมดังนี้
1. บริการรถรับส่งจากโรงแรมไปยังศูนย์ประชุม
2. ห้องประชุมเล็กที่ใช้เป็นสำ�นักงานสำ�หรับผู้จัดในการติดต่อ ประสานงาน และ
เก็บอุปกรณ์
3. การเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มสำ�หรับการประชุมกรรมการบริหารสมาคม
4. การขอเคาน์ เ ตอร์ เช็ ค อิ น และเช็ ค เอาท์ เ ฉพาะสำ � หรั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ ม า
ร่วมงาน
5. การขอป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
6. คูปองส่วนลดบริการนันทนาการ อาทิ สปา
7. การอัพเกรดห้องพักให้กับแขกวีไอพี

รูปที่ 14: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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การเจรจาและการทำ�สัญญา
การเจรจาที่ดี คือ การรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและอยู่บนพื้นฐานของ
ความถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีการเจรจาใดจะลงเอยด้วยดี หากอีกฝ่ายเสีย
ผลประโยชน์ การต่อรองมากจนทำ�ให้โรงแรมเสียผลประโยชน์บริการที่ได้รับย่อมลดน้อย
ลงไป ด้วยเหตุนี้การเจรจาในส่วนที่เห็นชอบร่วมกันย่อมเจรจาให้บรรลุประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ย่อมทำ�ได้ง่ายกว่าส่วนที่จะทำ�ให้อีกฝ่ายเสียผลประโยชน์ ในการเจรจากับโรงแรมจะมีการใส่
วลีในสัญญาที่ผู้จัดควรทำ�ความรู้จัก
Abbey (2016) แนะนำ�ว่าการจองห้องพักโดยปกติมักทำ� ดังนี้
1. การจองแบบเหมา (Room Block) โรงแรมมักจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมพักอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน โดยโรงแรมกำ�หนดห้องพักตามราคาและคำ�ขอพิเศษ อาทิ ห้องไม่สูบบุหรี่
ห้องพักอยู่สูง ห้องเงียบสงบ ห้องเตียงเดี่ยว ห้องเตียงคู่ การขอเช็คเอาท์สาย
2. การจัดห้องพักตามรายชื่อ (Rooming List) การจัดห้องพักแบบนี้มักใช้กับการ
จองห้องพักที่มีการกำ�หนดว่าใครพักห้องเดียวกับใคร ใครเป็นแขกพิเศษที่พักเดี่ยว อาทิ
ประธานสมาคม วิทยากร โดยผู้จัดจะระบุประเภทห้องพัก อาทิ ห้องสวีท ห้องพักอยู่สูง การ
จัดการห้องพักประเภทนี้ ผู้จัดจะสามารถกำ�หนดรายชื่อ เวลาเข้าพัก และเวลาเดินทางไป
กลับของทั้งคณะให้กับทางโรงแรม รวมทั้งจัดการคำ�ขอพิเศษต่างๆ ผ่านผู้จัดในคราวเดียวกัน
ทำ�ให้โรงแรมสามารถออกกุญแจและจัดห้องพักตามที่กำ�หนด
ทั้งนี้ ในการคำ�นวณจำ�นวนห้องพักควรใช้การคำ�นวณแบบยอดรวม (Cumulative
Room Night) จะเป็นประโยชน์แก่ผู้จัดมากกว่าการคำ�นวณแบบต่อวัน (per-night) [Abbey
2016]
วันคืนห้องพักกลับสู่ระบบการจอง (Release Date) หรือ วันตัดยอดจำ�นวนห้องพัก
(Cut Off Date)
Events Industry Council (2019) อธิบายว่า วันคืนห้องพักกลับสู่ระบบการจอง
(Release Date) หรือ วันตัดยอดจำ�นวนห้องพัก (Cut Off Date) มีความหมายเดียวกัน
วันคืนห้องพักกลับสู่ระบบการจอง (Release Date)
วันคืนห้องพักสู่ระบบการจอง (Release Date) หมายถึง วันที่โรงแรมจะคืน
ห้องพักส่วนที่ไม่ใช้เพื่อขายให้กลุ่มอื่น โรงแรมจำ�เป็นต้องเฉลี่ยจำ�นวนห้องที่แขกกลุ่มอื่นที่
จะมาใช้บริการร่วมกับกลุ่มประชุม โดยโรงแรมจะกำ�หนดวันสุดท้ายที่ผู้จัดต้องแจ้งจำ�นวน
ผู้เข้าพักเพื่อให้ได้ราคาเหมาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 3 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้โรงแรม
สามารถขายห้องพักส่วนที่เหลือ
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วันตัดยอดจำ�นวนห้องพัก (Cut Off Date)
วันตัดยอดห้องพัก (Cut-off-date) หมายถึง วันที่โรงแรมจะปล่อยห้องพักที่
การประชุมไม่ใช้แต่จองไว้ให้แขกทั่วไป (Events Industry Council 2019) โดยหลังจาก
วันดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้ราคาพิเศษและอาจไม่มีห้องพัก หรือมีแต่ราคาแพง
ขึ้น ซึ่งหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจ่ายราคาห้องพักสูงกว่าราคาเหมาแล้วอาจไม่มี
ห้องพักเพียงพอ ดังนั้น ผู้จัดจึงต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและรีบจองก่อนวันตัด
ยอดห้องพัก
วลีค่าปรับส่วนต่างที่ไม่สามารถทำ�ยอดพื้นที่จัดประชุมและจำ�นวนห้องพักได้ตามเป้า
(Attrition Clause)
ค่าปรับการสูญเสียรายได้ (Attrition Penalty) หมายถึง การที่ผู้จัดไม่สามารถใช้
พื้นที่จัดประชุมและทำ�ยอดห้องพักที่เจรจาตามสัญญาเดิมได้ทำ�ให้ต้องเสียค่าปรับส่วนต่าง
(Abbey 2016)
• ส่วนต่างห้องพัก (Slippage) หมายถึง ส่วนต่างการลดลงระหว่างห้องที่ลูกค้า
เข้าพักจริง กับห้องที่จองไว้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม (Events Industry Council 2019)
• การกันห้องพัก (Room Block) หมายถึง ห้องพักที่จองไว้ให้กับการประชุมหนึ่ง
(Rushing & Robson 2015) ราคาห้องพักมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมและจำ�นวนวัน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะพักต่อ (Rittichainuwat et al. 2014)
• การเรียกร้องค่าสูญเสียรายได้ (Attrition Clause) หมายถึง ข้อความที่ใส่ในสัญญา
เพื่อชดเชยให้กับผู้เสียหาย (โรงแรม) เมื่อ(กลุ่มประชุม) ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา (Abbey 2016, Events Industry Council 2019)
• ค่าปรับเรียกร้องค่าทดแทนการสูญเสียรายได้ (Attrition Fees) เป็นรายจ่ายที่ผู้จัด
อาจขาดทุนและต้องถูกฟ้องร้องจากศาล ฉะนั้นผู้จัดจึงต้องระวังในการประมาณการจำ�นวน
ห้องพักที่จะใช้ เพราะส่วนลดหรือห้องพักฟรีจากการจองห้องพักจำ�นวนมากไม่คุ้มกับค่าปรับ
การจ่ายค่าทดแทนการสูญเสียรายได้
การยกเลิกการจอง
Abbey (2016) แนะนำ�ว่า ในการบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญาจะทำ�ให้อีกฝ่าย
เกิดความเสียหาย โรงแรมจึงมักมีการคิดค่าปรับเพื่อชดเชยกำ�ไรที่สูญเสีย เช่นเดียวกับห้อง
อาหารที่จะคิดค่าปรับสำ�หรับการยกเลิก โดยในสัญญาจะต้องมีการระบุวันและระยะเวลา
ที่จะบอกเลิกสัญญาและอัตราค่าปรับ โดยยิ่งใกล้วันจัดประชุม โรงแรมก็ยิ่งเสียโอกาสใน
การขายห้องพัก ในกรณีนี้โรงแรมจะคิดค่าปรับมากขึ้น ผู้จัดควรเจรจาอัตราค่าปรับตามที่
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ทั้งสองฝ่ายตกลงกันถึงจำ�นวนที่ค่าชดเชยความเสียหายที่จะระบุในสัญญาก่อนการประชุม
จะเริ่ม (Liquidated Damage) ไม่ใช่รายได้ที่สูญเสียจริงหลังคำ�นวณเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
(Mitigation of Damage) ซึ่งผู้จัดต้องจ่ายเต็มจำ�นวนเพราะการยกเลิกห้องพักที่ยังไม่ได้ใช้
ไม่ก่อให้เกิด ค่าใช้จ่ายแก่โรงแรมเพียงแค่ทำ�ให้ขาดกำ�ไร ด้วยเหตุนี้โรงแรมอาจคิดค่าห้องพัก
เพียงร้อยละ 70 – 80 จากราคาห้องพักที่เจรจากันไว้หรือร้อยละ 30 – 40 สำ�หรับอาหาร
และเครื่องดื่มแทนที่จะคิดเต็มอัตราร้อยละ 100 (Abbey 2016)

ข้อควรระวังในการทำ�สัญญาสถานที่จัดประชุมและที่พัก
Abbey (2016) แนะนำ�ว่า ในการเจรจาวันตัดยอดห้องพักขึ้นอยู่กับความต้องการ
ใช้ห้องพักว่าเป็นช่วงที่มีความต้องการสูงหรือไม่ โรงแรมอาจจะขอให้ร่นวันคืนห้องพักส่วน
ที่ไม่ได้ใช้เป็น 45 วัน เพื่อให้โรงแรมสามารถขายห้องพักส่วนที่เหลือได้ แต่หากเป็นช่วงที่มี
ความต้องการห้องพักตํ่า โรงแรมอาจยินยอมให้ขยายวันตัดยอดห้องพัก เป็น 30 หรือ 21 วัน
ก่อนการประชุม ทั้งนี้แต่ละโรงแรมมีนโยบายแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการขออัพเกรดห้องพัก
หากช่วงที่ผู้จัดประชุมต้องการใช้ห้องสวีทในช่วงโลว์ซีซั่นย่อมเจรจาได้ง่ายกว่า ช่วงไฮซีซั่น
ในการเจรจาเรื่องห้องจัดเลี้ยง ควรระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาถึง วัน เดือน ปี และ
เวลาที่กลุ่มประชุมต้องใช้ในการติดตั้ง (Set-up) และรื้อถอน (Tear down) เพื่อให้มั่นใจว่า
มีเวลาเพียงพอในการเก็บงานและหลีกเลี่ยงปัญหาข้อพิพาท เมื่อมีงานชนกันที่ต้องใช้ห้อง
จัดเลี้ยงในเวลาที่คาบเกี่ยวกัน หากต้องการพื้นที่บริเวณใดเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดงานควรระบุสถานที่ จำ�นวนห้อง วัน เวลา ไว้ในสัญญา ผู้จัดอาจขอ
ให้โรงแรมจองพื้นที่สาธารณะหรือห้องจัดเลี้ยงไว้จนกว่าจะยืนยันจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เสร็จ ในกรณีนี้โรงแรมอาจขอให้ผู้จัดคืนพื้นที่สาธารณะหรือห้องจัดเลี้ยงเป็นส่วนๆ แทนที่จะ
จองไว้ทั้งหมด เพราะโรงแรมยังสามารถใช้พื้นที่สาธารณะนั้นขายให้กับลูกค้ารายอื่น (Abbey
2016)
โรงแรมจัดประชุมมักจะกระจายความเสี่ยงโดยการขายห้องพักให้กับลูกค้ากลุ่ม
ท่องเที่ยวและลูกค้ากลุ่มอื่นที่อาจไม่ต้องการห้องจัดเลี้ยง แต่ต้องการเพียงห้องพัก ดังนั้นหาก
ผู้จัดยินดีเลื่อนวันจัดประชุมมาใช้พื้นที่ห้องจัดเลี้ยงในช่วงที่โรงแรมไม่มีลูกค้ากลุ่มอื่น โรงแรม
อาจยินดีที่จะเจรจามากขึ้น เพราะโรงแรมไม่ต้องเสียพื้นที่ห้องจัดเลี้ยงและสามารถขายทั้ง
ห้องพักและพื้นที่จัดประชุมในคราวเดียวกัน (Abbey 2016) นอกจากนี้ ผู้จัดอาจขอส่วนลด
ค่าห้องพักให้กับวิทยากร แขกวีไอพี และคณะผู้จัด โดยโรงแรมจะขอจำ�นวนคนที่เข้าพัก ทั้งนี้
ผู้จัดอาจขอให้โรงแรมให้ส่วนลดเพื่อแลกกับการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ก็ได้
ในการเจรจากั บ โรงแรมควรระบุ พื้ น ที่ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ห้ อ งทำ � งานขณะจั ด ประชุ ม
หากโรงแรมจะให้ห้องจัดเลี้ยงฟรี หรือคิดค่าบริการ ควรระบุในสัญญา โดยเฉพาะควรเป็น
ห้องที่ใกล้กับการจัดงาน
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การจัดการห้องพักควรทำ�ไปพร้อมกับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบถึงเงื่อนไขการจองและค่าปรับ รวมถึงการให้ส่วนลดราคาพิเศษและบริการ
พิเศษ อาทิ อาหารเช้า รถรับส่งเพื่อกระตุ้นการจอง แต่ทั้งนี้โรงแรมอาจไม่สามารถทำ�ตาม
ข้อเสนอนี้ได้หากมีลูกค้ารายอื่นที่ใช้บริการเช่นกัน เพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ โรงแรมอาจ
เรียกเก็บเงินอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการละเมิดสัญญาสำ�หรับผู้เข้าพักที่คืนห้องพัก
เร็วกว่าที่จองไว้ หากโรงแรมมีนโยบายดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้จัดและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างการจองเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ในการเจรจาทั้งสอง
ฝ่ายต้องไม่เสียผลประโยชน์
   สรุป

กล่ า วโดยสรุ ป การเลื อ กสถานที่ จั ด ประชุ ม เริ่ ม ที่ ก ารเลื อ กจุ ด หมายปลายทางใน
การเป็นเจ้าภาพ แล้วจึงเลือกสถานที่จัดประชุมเป็นทางการ ผู้จัดอาจขอให้สถานที่จัดประชุม
ส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการ (Request for Proposal) ให้ผู้จัดพิจารณา หลังจากนั้นจึงเข้า
เยี่ยมชมสถานที่ การจองสถานที่จัดประชุมเกิดขึ้นหลังจากการตรวจเยี่ยมและการเซ็นสัญญา
การจองสถานที่จัดประชุมและที่พักที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้จัดและเจ้าภาพต้องใส่ใจ
รายละเอียดเพราะมีผลต่องบประมาณ โดยเฉพาะค่าปรับการสูญเสียรายได้อันเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกซึ่งนำ�มาซึ่งความเสี่ยงต่อการขาดทุน
   กรณีศึกษา

โรงแรมที่มีนโยบายใช้ห้องจัดเลี้ยงให้เกิดรายได้สูงสุดจะประสบปัญหาเมื่อมีงาน
ซ้อนกัน ผู้จัดจึงต้องระบุไปในสัญญาและบริการการใช้ห้องพักให้หลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปัญหาที่
ผู้จัดจะพบเมื่อการประชุมใช้ห้องจัดเลี้ยงเดียวกันกับงานแต่งงาน คือ ขณะที่การประชุมยัง
ไม่เลิกจะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมขอให้รีบจบการประชุมเพราะมีงานเลี้ยงต่อจากนั้น ซึ่ง
โรงแรมต้องใช้พนักงานมาจัดโถงใหม่ ดังนั้น การประชุมที่เกินเวลา 17.00 น. และงานแต่งจะ
เริ่มในเวลา 18.00 น. แต่ใช้ห้องบอลรูมเดียวกัน จึงเป็นปัญหาเพราะแขกของทั้งสองงานจะ
ไม่พอใจที่พนักงานรบกวนการประชุม และทำ�ให้แขกงานแต่งงานไม่พอใจที่ต้องยืนรอ
หน้าห้องประชุม
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   หัวข้ออภิปราย

1. หากท่ า นเป็ น ผู้ จั ด ท่ า นจะเจรจากั บ โรงแรมในการแก้ ไขปั ญ หานี้ อ ย่ า งไร
เพราะเหตุใด้
2. หากท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการจัดประชุมท่านจะตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้จัดอย่างไร โดยที่ยังคงใช้พื้นที่ให้เกิดรายได้สูงสุด
หั
   คำ�ถามท้ายบท
ข้ออภิปราย

ว

1. อธิบายปัจจัยในการเลือกสถานที่จัดประชุม
2. จงบอกประเภทสถานที่จัดประชุม
3. บรรยายชนิดของห้องพัก
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจองห้องพักเหมา และวันที่ตัดยอด
ห้องพักออก
5. ยกตัวอย่างผลกระทบค่าปรับอันเกิดจากการที่ไม่สามารถจองห้องพักตาม
จำ�นวนที่ทำ�สัญญาไว้
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บทที่
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การวางแผนการตลาด
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บทที่

5

การวางแผนการตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. เข้าใจแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
2. เข้าใจอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
3. รู้จักปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาชีพนานาชาติ
4. ทราบข้อควรระวังในการทำ�การตลาด
5. เข้าใจผลสำ�รวจของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการจัดประชุมวิชาชีพ มีดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงตัวงานประชุม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาชีพ พบปะ เรียนรู้ สร้างเครือข่าย และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจและ
ความเป็นผู้นำ�
2. ราคา (Price) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ในการไปร่วมการประชุม
รวมถึงค่าลงทะเบียน
3. สถานที่ (Place) หมายถึ ง ภาพลั ก ษณ์ แ ละตำ � แหน่ ง ทางการตลาดของ
การประชุมนั้น เมื่อเทียบกับการประชุมอื่น และหมายถึงประเทศและเมือง
ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม รวมถึ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การจัดประชุม
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทำ�การตลาด
การประชุม (Glau, 2014)
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รูปที่ 1: การวางแผนการตลาด
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

จุดประสงค์ทางการตลาด คือ การตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้สนับสนุน เจ้าของงาน ผู้จัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การทำ�ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมใน
จำ�นวนที่พอเพียง ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดความสำ�เร็จของการทำ�ให้ผู้เข้าประชุมพอใจการ
จัดประชุม นอกจากนี้การทำ�วิจัยตลาดช่วยผู้จัดในการตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจ
มุมมองและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายต่อการส่งเสริมการตลาดและการตลาดผ่านเว็บไซต์
ตัวอย่าง เช่น ผู้จัดสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น เป็นต้นว่า การใช้ Mobile Application ในการลงทะเบียน และ
สื่อสารกับกลุ่มสมาชิก นักธุรกิจ คนรุ่นใหม่ แทนการสื่อสารด้วยเอกสารที่ส่งผ่านไปรษณีย์
ตามที่เคยเป็นมาเท่านั้น
เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานในแต่ละงานมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน เช่น ผู้เข้า
ร่วมงานท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมงานนานาชาติ ผู้เข้าร่วมงานอาวุโสและผู้เข้าร่วมงานที่เป็นวัย
เริ่มต้นทำ�งาน อีกทั้งการเลือกสถานที่จัดงานควรเลือกให้เหมาะสมกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
(มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)
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							รูปที่ 2: การตลาดโดยใช้

							
Mobile Application
							 ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการ
							
จัดประชุมและนิทรรศการ
							
(สสปน.)

		
ในหนังสือเล่มนี้นิยาม กลุ่มเป้าหมายในการประชุม (Target Market or Target segment) หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนับสนุน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ

การวิเคราะห์ตลาด
บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (2546) ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์ตลาดสำ�หรับ
การจัดประชุมดังนี้
1. ใครคือตลาดเป้าหมายของการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเพศใด อายุเท่าใด
มีรายได้ และสถานภาพทางสังคมอย่างไร
2. ความต้องการของตลาดกลุ่มนี้คืออะไร ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการความรู้มากกว่า
การสร้างเครือข่าย การพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต้องการพัฒนาโอกาสทาง
ธุรกิจหรือไม่
3. ตลาดเป้าหมายมาจากไหน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นต่างชาติหรือคนท้องถิ่น
4. ตลาดเป้าหมายต้องการประชุมเมื่อใด อาทิ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วง
วันทำ�งาน
5. เหตุใดกลุ่มเป้าหมายจึงมาร่วมการประชุมต่างๆ อาทิ การประชุมสามัญประจำ�ปี
ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมการประชุมที่มีวาระเร่งด่วนที่จะแจ้ง
แก่สมาชิกเพื่อมิให้เสียสิทธิ์ เช่น การออกกฎหมายที่สมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ตลาดเป้าหมายจะเดินทางมาร่วมประชุมอย่างไร ผู้จัดมีบริการรถรับส่ง หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องจัดการเรื่องพาหนะเอง
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การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การสำ�รวจปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบ
ต่อการประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของการประชุม การวิเคราะห์สถานการณ์เริ่มจาก
ความเข้าใจแรงจูงใจ อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนของผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้ตัดสินใจใน
การเข้าร่วมงาน

แรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม
แรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม หมายถึง ความต้องการของมนุษย์ที่ผลักดันให้
สมาชิกสมาคม และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุม ในขณะที่ยังมีแรงจูงใจจาก
ความน่าสนใจของกิจกรรมการประชุม และสถานที่จัดประชุม (Rittichainuwat, Beck &
Lalopa, 2001)
สมาชิกสมาคมเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมเพราะเล็งเห็นประโยชน์จากการประชุม
อาทิ โอกาสในการแสวงหาความรู้ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาภาวะผู้นำ� ประโยชน์
ของการเป็นสมาชิกสมาคมคือ การได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การอบรมและสัมมนา
นอกจากนี้การเข้าร่วมประชุมยังช่วยสร้างเครือข่าย ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ช่วยให้ ห ลบเลี่ ย งจากความเบื่ อ หน่ า ยไปสู่ บ รรยากาศที่ ผ่ อ นคลาย การประชุ ม ที่ ส นอง
ความต้องการสมาชิกที่มีจุดประสงค์หลักในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพักผ่อน จึงจัดที่รีสอร์ท
ที่มีกิจกรรมนันทนาการทั้งในร่มและกลางแจ้ง (Ngamsom & Beck 2000) ในทางตรง
ข้ามการประชุมทางการแพทย์มักไม่มีจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนและมักไม่จัดที่รีสอร์ทเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ทางลบต่อแหล่งที่มาของเงินทุนในการจัดประชุม
การศึกษาหาความรู้ใหม่ การพบปะสร้างเครือข่าย โอกาสทางธุรกิจ และการได้
เดินทางไปยั ง สถานที่ ที่ ต้ อ งการ เป็ น แรงจู ง ใจหลั ก ของสมาชิ ก สมาคมในการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมนานาชาติ งานวิจัยชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและ
กิ จ กรรมสั ง สรรค์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ประโยชน์
ทางธุรกิจ นอกจากนี้การหมุนเวียนสถานที่จัดประชุมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ยังสามารถเพิ่มจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยว
มีผลต่อการจูงใจ ผู้ติดตามของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
และจำ�นวนวันในการพัก ณ ที่จัดประชุมให้นานขึ้น แต่การประชุมทางการแพทย์ ไม่มี
การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมนั น ทนาการเพราะอาจทำ � ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Reiser, 2019).
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อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
อุปสรรคในการประชุมวิชาชีพ หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการเข้า
ร่วมประชุม อาทิ การขาดแคลนทุนทรัพย์ เวลา ระยะทางที่ห่างไกล ปัญหาสุขภาพ ภาระ
ครอบครัว และทัศนคติทางลบต่อสถานที่จัดการประชุม (Rittichainuwat et al, 2001)
อุปสรรคในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ ยังรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
จากฝีมือมนุษย์และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (Miller 2014) ผู้จัดจึงควรพิจารณา
ถึ ง อุ ป สรรคเหล่ า นี้ ใ นการเลื อ กประเทศเจ้ า ภาพการจั ด ประชุ ม ทั้ ง นี้ ผู้ จั ด ควรคำ � นึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยซึ่งสำ�คัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม (Yoo & Chon 2008)
อุปสรรคสำ�คัญต่อการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพนานาชาติ ได้แก่
• ขาดทุนทรัพย์ เป็นสาเหตุหลักที่สมาชิกสมาคมไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
ประจำ�ปี
• ไม่มีเวลา อาทิ ตารางเวลาที่ตรงกันระหว่างการประชุมกับภาระงาน เป็นสาเหตุ
สำ�คัญที่ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
• ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยเฉพาะสถานที่จัดประชุมที่ไม่มีเที่ยวบินตรง
ราคาบัตรโดยสารที่แพง และระยะเวลาเดินทางไกล เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
ประชุม
• ความแตกต่างของเขตเวลา (Time Zone) ในการเดินทางไปต่างประเทศ มีผลต่อ
การปรับตัวของสภาพร่างกาย
• ความปลอดภัยในต่างแดน ทำ�ให้เสี่ยงเรื่องการขาดสวัสดิภาพ อาทิ สถานการณ์
ทางการเมือง จลาจล
• ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ
• ภาระครอบครัว โดยเฉพาะคู่สามีภรรยาที่เดินทางไปทำ�ธุรกิจบ่อย
• ยิ่งระยะทางไกลเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็เพิ่มขึ้น ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายบาง
ส่วนอยากเดินทางน้อยลง
แม้ปัญหาที่กล่าวมามากมายเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม ยังมีปัจจัยสนับสนุน
ให้เข้าร่วมประชุม

ปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
ปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ หมายถึง ปัจจัยที่ทำ�ให้
การเข้าร่วมประชุมง่ายขึ้น อาทิ มีเวลา มีทุนทรัพย์ มีสุขภาพที่ดี ตัวช่วยเหล่านี้เอื้ออำ�นวย
ให้เข้าร่วมประชุม ยกตัวอย่างเช่น สมาคมมักเปิดโอกาสให้สมาชิกเดินทางไปยังสถานที่ท่อง
เที่ยวที่ต้องการในราคาที่รับได้ การจองที่พักเป็นจำ�นวนมาก และการช่วยสนับสนุนจาก
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สำ�นักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการท้องถิ่นทำ�ให้สมาชิกสมาคมได้รับราคาตั๋ว
เครื่องบินและที่พักถูกกว่าการซื้อเอง อีกทั้งสมาคมหลายแห่งยังรวมอาหารไว้ในแพ็กเกจ
การประชุม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวัน
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ทราบแรงจูงใจ อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่ม
เป้าหมายสามารถเข้าร่วมประชุมทำ�ให้ผู้จัดสามารถออกแบบกิจกรรมสนองความต้องการได้
อาทิ การจัดสัมมนา การบรรยายเพื่อให้ความรู้รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กิจกรรมเหล่านี้ควรใช้เป็น
จุดขายในการส่งเสริมการตลาด
การส่งเสริมการตลาดสำ�หรับการจัดประชุมวิชาชีพ
การส่งเสริมการตลาดสำ�หรับการจัดประชุมวิชาชีพ สามารถจำ�แนกได้ดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) คือ การซื้อเวลาและเนื้อที่ในการส่งสาร (แจ้ง จูงใจ
ชักชวน เตือน) ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าร่วมประชุม อาทิ การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ วารสาร และ ป้ายโฆษณา ทั้งนี้โฆษณาควรสั้น กระชับ ตรงจุด เนื่องจากเนื้อที่
และเวลาที่จำ�กัด จึงควร
• หลีกเลี่ยงคำ�ศัพท์กำ�กวม (ดีที่สุด ดี ยอดเยี่ยม)
• ตรงประเด็น (วันที่ เวลา สถานที่)
• ชักชวนให้ลงทะเบียน (ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลด)
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายรับรู้และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการประชุมและเจ้าภาพผ่านบุคคลที่สาม อาทิ สื่อมวลชนและพันธมิตร อาทิ การให้
ข่าว การแถลงข่าว และการเข้าร่วม Road Show

รูปที่ 3: การแถลงข่าว 			
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

รูปที่ 4: การเข้าร่วม Road Show
ที่มา: บริษัท ซันนี่ ซันฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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ทั้งโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็นการแจ้ง ชักชวน และสร้างทัศนคติที่ดีแก่
การประชุม ในขณะที่การโฆษณาเป็นการสื่อสารทางเดียว ผ่านสื่อที่จ่ายเงินซื้อออกไปแต่
การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง ผ่านสื่อที่ได้รับเป็นผลตอบแทนเข้ามาจากการรับ
ฟังและการตอบสนองต่อสาธารณะ
3. การตลาดทางตรงและโดยอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Marketing and Electronic
Marketing)
การตลาดทางตรง คือ การส่งข้อมูลอย่างละเอียดไปยังกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันมักทำ�
ผ่านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) ซึ่งหมายถึง การผสมผสานการตลาด
ทางตรงกับการสื่อสารออนไลน์ เช่น การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และ
เว็บไซต์ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารการตลาดสำ�หรับอุตสาหกรรมการประชุม
วิชาชีพนานาชาติ
• เว็บไซต์ (Website) เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่สำ�คัญยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจหาข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปที่ 5: เว็บไซต์
ที่มา: World Conference on Hospitality, Tourism & Event Research

• สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึงการใช้การสื่อสารทางออนไลน์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนมิใช่ต่อ
ผู้ทำ�การตลาด โดยสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยบอกต่อ (Patterson 2009)
• บล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือการตลาดด้านเนื้อหา (Content Marketing) ใช้แสดง
ความคิดเห็น การถามตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าชมและเจ้าของ
บล็อก
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของ Oppermann and Chon (1997) พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมนานาชาติมากกว่าครึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากองค์กร
ที่ตนสังกัด มากกว่าร้อยละ 66 ตัดสินใจเลือกการประชุมเอง
แต่ทว่าสถานทีจ่ ดั ประชุมมีผลต่อการพาครอบครัวเข้าร่วมประชุม บงกช ฤทธิชยั นุวฒ
ั น์
และจูดิท แมร์ (Rittichainuwat & Mair 2014) พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ส่วนใหญ่ไม่นำ�ครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วย มีเพียงร้อยละ 4 ของสมาชิกสมาคมนานาชาติ
ที่ เ ดิ น ทางพร้ อ มครอบครั ว ทั้ ง นี้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ พ าครอบครั ว เดิ น ทางไปด้ ว ยมั ก มี
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่งสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้ติดตามเอง อาทิ ในการจัดประชุม World University Presidents ที่กรุงเทพฯ พบว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 50 เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยพร้อมครอบครัว วัฒนธรรม
ธรรมชาติ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย และความคุ้มค่าเงิน เป็นภาพลักษณ์ที่จูงใจให้ประชุม
ในไทยพร้อมครอบครัว วัฒนธรรม ธรรมชาติ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย และความคุ้มค่าเงิน
เป็นภาพลักษณ์ที่จูงใจให้ประชุมในไทยพร้อมครอบครัว (Rittichainuwat, Qu, Brown
2001) ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อกำ�หนดทิศทางการจัดทำ�กรอบ
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563-2565 ของฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่พบว่า ความคุ้มค่าและราคา
สถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย รวมทั้งที่พักและร้านอาหาร
ที่มีให้เลือกมากมาย เอกลักษณ์ของไทยด้านศิลปวัฒนธรรมและอาหาร ความสะดวกใน
การเดินทางมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินตรงจากเมืองหลักต่างๆ ชื่อเสียงด้านความ
เป็นมิตรและหัวใจบริการ เป็นจุดแข็งของประเทศไทยสำ�หรับการตัดสินใจของลูกค้าใน
การพิจารณาประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานประชุม (มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่ง
เสริมการประชุมนานาชาติ 2562)
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รูปที่ 6: วัฒนธรรมจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาประเทศไทย
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ข้อควรระวังในการทำ�การตลาด
การทำ � การตลาดสำ � หรั บ การประชุ ม ในต่ า งประเทศควรนำ � ความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมและประเพณีมาพิจารณา (Glau 2014) รวมทั้งควรหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ท้องถิ่นที่อาจมีผลต่อการทำ�การตลาดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เมื่อมีการใช้แผนภูมิ (Graphics)
และภาพจะต้องขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของภาพเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ทำ�การตลาดควรถ่ายภาพ
เป็นของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์
การทำ�การตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยากที่จะควบคุมเนื้อหา เนื่องจาก
ผู้จัดไม่สามารถปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับการประชุม แต่ก็จำ�เป็นต้อง
ควบคุมการแพร่กระจายของการบอกต่อในแง่ลบผ่านเครื่องมือการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์
และใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประชุม
(Peterson 2015)
สมชาย ฉันท์เศรษฐ์ (2555) เตือนให้ระวังการทำ�การตลาดโดยการเชิญบุคคลที่มี
ชื่อเสียง และสื่อมวลชนมาแถลงข่าวหรือเปิดการประชุม ในขณะที่ผู้จัดต้องซื้อเวลาบุคคลที่
มีชื่อเสียงให้มาร่วมงาน แทนที่สื่อมวลชนจะประชาสัมพันธ์จุดเด่นของการประชุมจากการ
ปรากฏตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น แต่สื่อมวลชนอาจใช้โอกาสดังกล่าวทำ�ข่าวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการประชุม
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การตลาดเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาด
การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและแรงจูงใจ อุปสรรค และปัจจัย
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม การส่งเสริมการตลาดที่สำ�คัญในการประชุมวิชาชีพ ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงโดยไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Marketing) แต่การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาจมีผลกระทบ เพราะไม่
สามารถควบคุมการแสดงความเห็นเชิงลบได้

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1. อะไรคือแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
2. จงบอกอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
3. อะไรคือปัจจัยสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
4. จงยกตัวอย่างการทำ�การตลาดที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาชีพ
5. อภิปรายข้อควรระวังในการทำ�การตลาดสำ�หรับการประชุมวิชาชีพ
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บทที่

6

การจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม
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บทที่

6

การจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม

จุดประสงค์ในการเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้แล้วผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. รู้จักการเลือกเมนู
2. รู้จักการจัดอาหารว่าง
3. รู้จักรูปแบบการจัดอาหาร
4. รู้จักการจัดเครื่องดื่ม
5. ทราบข้อควรระวังในการจัดอาหารและเครื่องดื่ม

ความสำ�คัญของอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมวิชาชีพ
เคท สารสิน (2562b) กล่าวว่า การจัดการอาหารและเครื่องดื่มมีความ
สำ�คัญต่อการจัดประชุมวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์
(Rittichainuwat 2018a) ที่ว่าผู้เข้าร่วมประชุมมักจดจำ�อาหารและเครื่องดื่มที่เจ้าภาพจัด
ได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการประชุม หากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่สร้างความประทับใจ มักถูกเก็บไว้ในความทรงจำ� และเป็นหัวข้อในการสนทนาเกี่ยวกับ
การประชุมนั้น ดังนั้นการเลือกเมนูอาหารจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้การจัดเลี้ยงอาหารสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม (Kim, Lee & Love, 2009)

การเลือกเมนู
ในการวางแผนการคัดสรรเมนูควรคำ�นึงถึงจุดประสงค์ งบประมาณ ความคาดหวัง
ของผู้เข้าร่วมประชุม คุณค่าทางโภชนาการ อาหารพิเศษในท้องถิ่น และช่วงเวลาในการทำ�
กิจกรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เลือกรายการอาหารเพื่อสร้างความประทับใจ
เชฟ นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ (2562) จากร้านอาหารไทยบลู เอเลเฟ่นท์ แนะนำ�ว่า
อาหารที่เลือกควรมีเรื่องเล่าซึ่งสัมพันธ์กับงานที่จัด เน้นวัตถุดิบพื้นเมือง โดยพิจารณาว่า
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เป็นช่วงที่ทางรัฐบาลต้องการโปรโมต วัตถุดิบ เลือกเมนูที่เป็นที่รู้จักสำ�หรับคนทั่วโลก เช่น
แกงมัสมั่น และเมนูควรมีรสชาติกลมกล่อมทั้งเมนู ครบรส เปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ด

ชนิดของเมนู
ชนิดของเมนูที่นิยมใช้ในการจัดเลี้ยงในการประชุมวิชาชีพสามารถจำ�แนกได้ดังนี้
1. อาหารเรียกนํ้าย่อย
2. สลัด หรือ ซุป
3. อาหารจานหลัก มักนำ�เสนอเป็นจุดเด่นของมื้ออาหาร โดยปกติจะประกอบด้วย
แป้ง เนื้อสัตว์ และ/หรือผัก
4. ของหวานจะถูกเสิร์ฟปิดท้าย โดยอาจเป็น เค้ก พาย ทาร์ต หรือ ผลไม้ พร้อมชา
หรือกาแฟ
5. เครื่องเคียง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือไม่มีแอลกอฮอล์ มักจะเสิร์ฟพร้อม
อาหาร
ผู้จัดและเชฟควรตกลงกันเรื่องรายการอาหารที่จะเลือกเป็นเมนู เพราะปัจจุบัน
ผู้เข้าร่วมประชุมใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และอาจไม่ชอบอาหารจำ�พวกคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน อีกทั้งภัตตาคารสามารถลดต้นทุนอาหารโดยสั่งอาหารสดตามฤดูกาล (โซ๊ะมณี สเต็ป
เป้ 2562)

						รูปที่ 1: การจัดเลี้ยงอาหารว่าง
						 ที่มา: ปัทมา การีกลิ่น ร้านอาหารบลู
						
เอเลเฟ่นท์		
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การจัดอาหารว่าง
อาหารว่างถือเป็นอาหารที่พบได้บ่อยที่สุดในการจัดประชุมวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมวันเดียว หรือการประชุมติดต่อกันหลายวัน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้พลังงาน แต่ยังเป็น
ช่วงเวลาพักผ่อน ช่วงเวลารับประทานอาหารว่างมักใช้เวลา 10 - 30 นาที จุดประสงค์ของ
ช่วงเวลาอาหารว่างมีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม พักทำ�ธุระส่วนตัวและพบปะพูดคุย
ทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม อาหารว่างไม่จำ�กัดต้องเป็นเฉพาะ กาแฟ หรือ เบเกอรี่ แต่รวม
ถึงอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ ผลไม้ และนํ้าผลไม้ ซึ่งมักได้รับความนิยม ถ้าเลือกอาหารไทย
ในมื้ออาหารว่าง ควรจัดอาหารรสจัด เช่น ยำ�ที่เป็นคำ�ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกตื่นตัว
(โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ 2562)

รูปที่ 2: ผลไม้อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ที่มา: ผู้แต่ง

นอกจากนี้ในการประชุมที่มีตารางเวลาแน่น อาจเตรียมอาหารว่างเป็นอาหารกล่อง
แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่หน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับประทานอาหาร
ว่างนี้ตามอัธยาศัย หรือจะนำ�ออกนอกห้องประชุมในขณะที่การประชุมยังคงดำ�เนินต่อไป
อาหารที่นิยมเสิร์ฟมักเป็นเครื่องดื่มกล่อง เบเกอรี่ หรือแซนด์วิชที่ห่อไว้
อาหารว่างมักตั้งราคาต่อคน หรือ เหมาเป็นถาด ทั้งนี้ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ราคาวัตถุดิบ และกระบวนการเตรียม ของว่างราคาถูกมักเป็นอาหารสำ�เร็จรูปที่ไม่ต้องจัด
เตรียม เช่น กะหรี่ปั๊บ ชา กาแฟ และนํ้าเปล่า แต่หากต้องการอาหารสุขภาพที่พิถีพิถันใน
การเตรียม ราคาย่อมสูงขึ้น อาทิ นํ้าผลไม้ปั่น ซูชิ นํ้าชาสมุนไพร
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รูปแบบการจัดอาหาร
รูปแบบการจัดอาหารสำ�หรับการประชุมวิชาชีพสามารถแบ่งได้ดังนี้
บุฟเฟต์ (Buffet)
บุฟเฟต์ (Buffet) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมชิมอาหารหลากหลาย แต่ราคาอาจ
จะแพงกว่าอาหารที่สั่งเป็นจาน (A la carte) เนื่องจากต้องเตรียมวัตถุดิบหลากหลาย โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตักอาหารในปริมาณที่ต้องการ แต่ควรมีคนครัวแบ่งปริมาณอาหาร
ที่มีราคาแพง เพื่อป้องกันการตักอาหารเกินปริมาณ เพียงให้มีปริมาณอาหารเพียงพอกับ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดังนั้นผู้ให้บริการจัดเลี้ยงจึงต้องให้ผู้จัดจ่ายประกันจำ�นวนยอดขั้นตํ่า
(Minimum Guarantee) เพื่อป้องกันการขาดทุน
บริการอาหารจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟ (Plated Course Menu)
การบริการอาหารที่จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟมักทำ�ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวน
มาก และมีระยะเวลาในการรับประทานอาหารที่จำ�กัด โดยอาหารที่จะบริการมักเป็นอาหาร
ประเภทที่ไม่ต้องการอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเพื่อคงรูปอาหาร อาหารประเภทนี้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถรับประทานทันทีที่นั่งโต๊ะ โดยบริกรจะมีเวลาในการเตรียมบริการอาหาร
ชุดต่อไประหว่างแขกรับประทานอาหารจานแรก ซึ่งรูปแบบอาหารนี้ใช้ได้กับการจัดเลี้ยง
อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารคํ่า

						รูปที่ 3: บริการอาหารพร้อมเสิร์ฟ
						 ที่มา: ผู้แต่ง

การเลี้ยงรับรอง จัดก่อนการเลี้ยงอาหารคํ่า โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์
และดื่มค็อกเทลแก้วเล็กหลากหลายชนิด ขณะที่เดินไปชิมอาหารตามซุ้ม พร้อมเลือกเครื่อง
ดื่มที่มีหรือไม่มีแอลกอฮอล์
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รูปที่ 4: การจัดเลี้ยงรับรอง
					 ที่มา: ปัทมา การีกลิ่น ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์

ปัทมา การีกลิ่น (2562) แนะนำ�ว่า หากโรงแรมและภัตตาคารทราบว่าผู้จัดใส่ใจเรื่อง
การบริการและคุณภาพอาหารมากกว่าราคา ฝ่ายขายมักแนะนำ�ให้จัดสาธิตการประกอบ
อาหารตามความต้องการของแขก ทำ�ให้แขกเลือกวัตถุดิบหรือรสชาติได้ ซึ่งราคาการตั้งซุ้ม
สาธิตอาหารและการจัดครัวร้อนหรือเย็นภายในงานจะมีราคาที่สูงกว่าการจัดเลี้ยงอาหาร
ทั่วไป ทั้งนี้รายการอาหารสามารถจัดได้หลากหลายขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดเครื่องดื่ม
ในการเลี้ยงต้อนรับควรมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำ�พวกไวน์และเบียร์รวมทั้ง
นํ้าผลไม้ และนํ้าอัดลม Ismail (1999) แนะนำ�ว่าควรจัดบาร์เครื่องดื่มต่อแขก 30 – 40 คน
โดยสามารถจัดเป็นบาร์ที่เจ้าภาพเลี้ยง (Host Bar) โดยบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีคนละ
1 – 2 แก้ว แต่หลังจากนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้ โดยบริกร
อาจขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณจำ�กัด เพื่อควบคุมปริมาณการเสพแอลกอฮอล์และ
ป้องกันต่อภาวะมึนเมา (Intoxication)
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ชนิดของบาร์เครื่องดื่ม
Ismail (1999) ได้แบ่งประเภทบาร์เครื่องดื่มไว้ดังนี้
1. บาร์ ที่ เจ้ า ภาพจ่ า ย (Hosted Bar) บาร์ ป ระเภทนี้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์โดยที่เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าเครื่องดื่มและบริการ
2. บาร์ที่ต้องจ่ายเงินซื้อเอง (Cash Bar) บาร์ประเภทนี้ให้บริการเครื่องดื่มที่แขก
ต้องจ่ายเอง
3. บาร์ที่คิดค่าใช้จ่ายเป็นแพ็กเกจ (Open Bar) บาร์ประเภทนี้จะให้บริการเครื่อง
ดื่มแก่แขกที่มาในงานในช่วงเวลาที่กำ�หนด ไม่ว่าจะบริการเครื่องดื่มปริมาณเท่าใด ซึ่ง
เจ้าภาพจะจ่ายค่าใช้จ่ายแบบเหมา ปกติจะคิดเป็นชั่วโมง โดยรวมราคาเครื่องดื่มและค่า
บริการไว้แล้วด้วย
Ismail (1999) แนะนำ�อีกว่าในการจัดบริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ อาทิ
ไวน์ สุรา (Liquor) ทางร้านอาจมีบริการเครื่องดื่มดังนี้

					
					

รูปที่ 5: ไวน์ยี่ห้อของร้าน (House brand
ที่มา: ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์

1. ยี่ห้อทั่วไปและยี่ห้อของร้าน (House Brand) เป็นเครื่องดื่มที่ทางร้านจำ�หน่าย
เอง ซึ่งเครื่องดื่มประเภทนี้มีราคาถูกกว่ายี่ห้อพรีเมียม (โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ 2562)
2. ยี่ห้อพรีเมียม (Premium Brand) หรือ Call Brand เครื่องดื่มประเภทนี้จะมี
ราคาแพงขึ้นอีกขั้นในเรื่องคุณภาพและราคา แต่ยังไม่ใช่แพงที่สุด (โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ 2562)
3. ยี่ห้อแบรนด์ชั้นนำ� (Top-Shelf Brand) จะเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดและมีคุณภาพที่ดี
ที่สุดเท่าที่หาได้ (Ismail 1999)
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ข้อควรระวังในการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ข้อควรระวังในการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ การจำ�กัดการบริการเมื่อเห็นว่า
ผูด้ ม่ื มีอาการมึนเมา บาร์เทนเดอร์ตอ้ งหยุดให้บริการทันที เมือ่ แขกมีอาการเมา บาร์เทนเดอร์
ต้องผ่านการฝึกอบรม และต้องมีใบอนุญาตในการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดและ
เจ้าของงานต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการละเลยการควบคุมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ (Endean 2014)
นอกจากนี้ยังต้องปฏิเสธการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์
การดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแตกต่างไปตามกฎหมายแต่ละประเทศตั้งแต่ 18 ปี จนถึง 21 ปี
(Endean 2014) โดยในประเทศไทยกฎหมายกำ�หนดไว้ที่ 20 ปี
การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยของอาหาร สุขอนามัย
โภชนาการ ความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม และการแพ้อาหาร

		
		
		

รูปที่ 6: ป้ายบอกบริกรว่า
มีข้อจำ�กัดอาหาร
ที่มา: ผู้แต่ง

ข้อจำ�กัดอาหาร
ข้อจำ�กัดอาหาร หมายถึง อาหารที่ต้องจำ�กัดปริมาณ หรือ งด เพราะข้อจำ�กัดทาง
สุขภาพ อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งต้องจำ�กัด คลอเลสเตอรอล เกลือ หรือนํ้าตาล
หรือ การแพ้อาหารซึ่งอาจทำ�ให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นระหว่างการลงทะเบียนล่วงหน้าผู้จัดต้อง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งข้อจำ�กัดอาหาร เพื่อสั่งอาหารพิเศษล่วงหน้า ผู้จัดต้องปรึกษากับเชฟ
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ถึงจำ�นวนแขกที่มีข้อจำ�กัดและต้องวางแผนการบริการเพื่อให้บริกรสามารถ เสิร์ฟอาหารให้
ถูกคน โดยทำ�ป้ายเล็กๆ ที่มีสีที่แตกต่างระบุประเภทข้อจำ�กัดอาหาร อาทิ เบาหวาน แพ้ถั่ว
เป็นต้น เพื่อให้บริกรทราบว่าใครมีปัญหาเรื่องอาหาร และจัดเสิร์ฟได้ถูกต้อง

รูปที่ 7: ป้ายบอกข้อจำ�กัดอาหาร
ที่มา: ผู้แต่ง

หากมีการนำ�เสนอวัตถุดิบใหม่ๆ ควรจัดเป็นซุ้มอาหารแยกออกจากอาหารอื่นพร้อม
มีพนักงานและมีป้ายบอกชนิดของวัตถุดิบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันผู้เข้าร่วมประชุมแพ้
อาหารดังกล่าวได้

รูปที่ 8: ป้ายบอกชนิดของวัตถุดิบ ป้องกันการแพ้อาหาร
ที่มา: ผู้แต่ง
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ข้อจำ�กัดทางศาสนา
เมื่อวางแผนการจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ควรคำ�นึงถึงข้อบัญญัติ
ทางศาสนา อาทิ อาหารโคเชอร์ (Kosher) ที่ได้มาตรฐานตามกฎของยิว (Jewish Law)
อาหารฮาลาล (Halal) ซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม (Shariah) ตัวอย่างเช่น แม้ว่า
ชาวมุสลิมไม่สามารถทานเนื้อสุกรได้แต่สามารถทานอาหารทะเลที่ได้รับการรับรองว่าเป็น
ฮาลาล การขาดความรู้เรื่องอาหารฮาลาลอาจทำ�ให้ผู้จัดสั่งอาหารมังสวิรัติให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมชาวมุสลิมซึ่งอาจจะผิดหวังเมื่อเห็นผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับประทานอาหารทะเลใน
ขณะที่ตนเองได้รับประทานอาหารมังสวิรัติ

อาหารมังสวิรัติ
อาหารมังสวิรัติ หมายถึง อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ทั้งนี้สามารถแบ่งผู้ที่ทานออกเป็น
ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์นมและเนยแข็ง (Lacto-Vegetarian) ผู้ที่ทานอาหาร
มังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์ไข่ (Ovo-Vegetarian) ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์ไข่และ
นม (Ovo-Lacto-Vegetarian) และ ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติที่ไม่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เลย
ซึ่งเรียกว่าวีแกน (Vegans) หรือ เจ (เคท สารสิน 2562b) นอกจากนี้ครัวที่เตรียมอาหาร เจ
และวีแกนยังต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกจากการปรุงอาหารที่มีเนื้อสัตว์ด้วย (Ismail 1999) ดังนั้น
ผู้จัดต้องสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างลงทะเบียนล่วงหน้าว่ามีข้อจำ�กัดอาหารเรื่องใด
บ้าง เพื่อจะได้สั่งอาหารที่ถูกต้องและมีปริมาณที่เพียงพอ (Mcllwraith 2019)
ก่อนการจองอาหารเพื่อใช้ในการประชุม ผู้จัดและเจ้าภาพควรลองชิมเมนูเพื่อให้
ทราบรสชาติ การตกแต่ง และระยะเวลาที่ใช้ในการเสิร์ฟ ผู้ให้บริการอาหารมักมีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มให้ลองชิม หากผู้จัดและเจ้าภาพต้องการใช้บริการและจองอาหารกับ
ทางร้าน อาจได้รับบริการอาหารฟรี แต่หากยังไม่แน่ใจผู้จัดสามารถลองชิมอาหารได้โดยจ่าย
ค่าอาหารไปก่อน หากมีการจองจริงผู้ให้บริการอาหารจะหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากยอด
อาหารที่จอง

การประกันยอดขั้นตํ่า (Minimum Guarantee)
ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงจะขอให้ผู้จัดประกันปริมาณและราคาอาหารและเครื่องดื่มขั้น
ตํ่าโดยคำ�นวณเป็นจำ�นวนเงินต่อจำ�นวนหัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมและภัตตาคาร
ขาดทุนในกรณีที่มีแขกมาน้อยกว่าที่สั่งจอง ในกรณีนี้โรงแรมหรือภัตตาคารตั้งราคาขายที่
บวกกำ�ไร ค่าบริการ ค่าภาษี ไว้ในยอดเงินที่เจรจาแล้ว แต่หากจำ�นวนแขกมีน้อยกว่าที่แจ้งไว้
120
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ล่วงหน้า โรงแรมหรือภัตตาคารก็เสียรายจ่ายเฉพาะค่าอาหาร ค่าพนักงาน และค่าดำ�เนินการ
แต่ไม่ต้องเสียภาษี ผู้จัดอาจขอเจรจาเพื่อประกันยอดขั้นตํ่าที่ไม่รวมหักค่าภาษีและค่าบริการ
แทนที่จะจ่ายค่าประกันเต็มจำ�นวน แต่การประกันค่าเสียหายแบบที่หักภาษีค่าบริการและ
กำ�ไรออกจากต้นทุนค่าเสียหาย (Abbey 2016)
ปัทมา การีกลิน่ (2562) กล่าวว่า การประกันยอดอาหารและเครือ่ งดืม่ มักทำ�
48 ชัว่ โมง – 72 ชัว่ โมง ก่อนการจัดเลีย้ ง แต่โรงแรมและภัตตาคาร อาจขอให้ประกัน
1 สัปดาห์ ก่อนงานก็เป็นได้เพื่อให้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและหาพนักงานจัดเลี้ยงจาก
ภายนอก

มารยาทในการจัดเลี้ยง
การนำ�อาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในร้านอาหารถือว่า
เสียมารยาท โรงแรมและภัตตาคารจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นรายได้หลัก ดังนั้นการ
ที่แขกขอให้บริกรนำ�อาหารจากข้างนอกไปใส่ภาชนะและนำ�มาบริการ ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่าย
พนักงานและต้นทุนในการทำ�ความสะอาดภาชนะ ดังนั้น ภัตตาคารสามารถคิดค่าบริการใน
การเปิดขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบริการอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกด้วย

ข้อคิดจากงานวิจัย
จากงานวิจัยของบงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2018a) พบว่าการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผู้เข้าร่วมประชุมจากการติดเชื้อโรคจากการบริโภคอาหาร
สามารถทำ�ได้โดยการให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบอาหารในการปรุงอาหารให้สุก หลีกเลี่ยง
การเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีช้อนกลาง และเสิร์ฟอาหารแยกสำ�รับแทนที่จะทานรวมกันในภาชนะ
เดียว แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความรู้พื้นฐานแต่ผู้ประกอบการอาหารหลายรายไม่ปฏิบัติ
เนื่องจากอคติที่เชื่อว่าเหตุการณ์เลวร้ายใด ๆ จะไม่เกิดกับอาหารที่ตนดูแล ดังนั้น ผู้จัดจึงต้อง
ตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารก่อนจอง
							รูปที่ 9: อาหารไทยเป็น

							
ที่รู้จักไปทั่วโลก
							 ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการ
							
จัดประชุมและนิทรรศการ
							
(สสปน.)
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   สรุป

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มมีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการจัดประชุม
วิชาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมจะรู้สึกพอใจและจดจำ�การประชุม ถ้าได้รับบริการอาหารและเครื่อง
ดื่มที่มีคุณภาพสด และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แม้ว่าสิ่งสำ�คัญในการบริหารการจัดประชุม
วิชาชีพคือการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ตํ่า แต่เมนูอาหารที่ซํ้าๆ และไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และขาดการนำ�เสนอความโดดเด่นของอาหาร อาจสร้างประสบการณ์ที่เลวร้ายแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมนานาชาติ (Kim et al 2009)
การจัดเลี้ยงอาหารหลักๆ ได้แก่ อาหารเช้า อาหารกลางวัน การเลี้ยงรับรอง
อาหารคํ่า และอาหารว่าง การจัดการอาหารและเครื่องดื่มต้องรู้จักชนิดของเมนู และชนิด
ของการบริการ ผู้จัดควรวางแผนการจัดเลี้ยงร่วมกับเชฟอย่างรอบคอบเพื่อสั่งอาหารพอดี
ป้องกันอาหารเหลือทิ้งและความเสียหายจากการประกันยอดขั้นตํ่า อาหารและเครื่องดื่ม
สำ�หรับการจัดประชุมต้องเป็นอาหารที่มีโภชนาการ ปริมาณที่เล็กลง แต่มีความหลากหลาย
   กรณีศึกษา  

ในการประชุมนานาชาติงานหนึ่ง มีนักศึกษาเข้าร่วมงานด้วย และมีการเสิร์ฟ
ไวน์ในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผลิตไวน์แห่งหนึ่ง ในงาน
ดังกล่าวมีการแจกคูปองเครื่องดื่มคนละ 2 ใบให้กับแขกทุกคน แต่แขกบางคนให้คูปอง
ดังกล่าวแก่นักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบซึ่งอายุ 18 ปี อีกทั้งแขกอีกคนนำ�เครื่องดื่มไวน์
มาให้นักศึกษา
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   หัวข้ออภิปราย

1. หากท่านเป็นผู้จัดที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านจะป้องกันการมึนเมาอย่างไร
2. ควรมีการตรวจบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือไม่ หากสงสัย
		 ว่าผู้มารับเครื่องดื่มดังกล่าวอายุไม่ถึงเกณฑ์การให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1. อาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทอย่างไรต่อความสำ�เร็จของการประชุมวิชาชีพ
2. การเลือกเมนูควรคำ�นึงถึงสิ่งใดบ้าง
3. จงบอกประเภทรูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารสำ�หรับการจัดประชุมวิชาชีพ
4. ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มควรคำ�นึงถึงสิ่งใดบ้าง
5. การจัดเลี้ยงสำ�หรับการจัดประชุมวิชาชีพมีข้อควรระวังอย่างไร
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จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. รู้จักการคัดเลือกผู้บรรยาย
2. เข้าใจกระบวนการพิจารณาบทความ
3. ตระหนักถึงการจัดเรื่องล่ามสำ�หรับการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
4. รู้จักการจัดกิจกรรมทางสังคม
5. เข้าใจความสำ�คัญของการจัดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดประชุมวิชาชีพ

การคัดเลือกผู้บรรยาย
Endean (2014) แนะนำ�ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกวิทยากรดังนี้
1. ความต้องการของผู้ร่วมประชุมวิชาชีพ
2. จุดประสงค์ทางการศึกษาของการประชุมวิชาชีพ
3. งบประมาณ
4. ตารางานของวิทยากร
5. ความหลากหลายของผู้ร่วมประชุมวิชาชีพ
Endean (2014) แนะนำ�แหล่งที่มาของวิทยากรซึ่งสามารถหาได้ ดังนี้
1. สำ�นักจัดหาวิทยากร ซึ่งจะคิดค่าบริการจัดหาวิทยากร
2. บริษัทให้บริการด้านความบันเทิง
3. คณะกรรมการดำ�เนินการจัดประชุมวิชาชีพ
4. การแนะนำ�จากเพื่อนและเครือข่ายธุรกิจ
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หากติ ด ต่ อ สำ � นั ก งานจั ด หาวิ ท ยากรให้ ช่ ว ยแนะนำ � วิ ท ยากรแล้ ว อย่ า ติ ด ต่ อ
วิทยากรเองโดยตรงเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าดำ�เนินการของสำ�นักงาน เพราะผิดหลักจริยธรรม
ในการเลือกวิทยากรผู้จัดควรขอประวัติ หนังสือรับรอง และการอ้างอิง รวมทั้งวีดิทัศน์การนำ�
เสนอที่แสดงสดต่อผู้ชม วิทยากรมืออาชีพมักมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และมีการถ่ายทอดสด
แบบสตรีมมิ่ง (Endean 2014)
Endean (2014) แนะนำ�เกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากรดังต่อไปนี้
1. ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อการประชุมวิชาชีพ
2. ความเต็มใจในการปรับหัวข้อให้เข้ากับผู้ร่วมประชุมวิชาชีพ
3. การอ้างอิง
4. การเป็นผู้แต่งหนังสือขายดี
5. การเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียอย่างสมํ่าเสมอ
6. สะกดผู้ชมชวนให้ติดตาม (ดูได้จากวีดิทัศน์)
7. ความพร้อมในวันที่จัดประชุมวิชาชีพ
ผู้จัดควรติดต่อวิทยากรล่วงหน้า เพื่อให้คิดข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ ควรระบุความต้องการในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for
Proposal) และผลที่คาดว่าจะได้รับ และวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรทราบว่าควรที่จะไป
บรรยายในการประชุมนั้นหรือไม่ การส่งข้อเสนอสามารถส่งทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์หรือ
ผ่านสำ�นักงานจัดหาวิทยากร และควรแน่ใจว่าวิทยากรเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ค าดหมายจากผู้ เข้ า ประชุ ม วิ ช าชี พ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร
สามารถจ่ายในรูปค่าธรรมเนียมวิทยากรอย่างเดียว หรือค่าธรรมเนียมวิทยากรรวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรระบุความคาดหวังให้วิทยากรทราบ
Endean (2014) แนะนำ�ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
ในการส่งจดหมายเชิญวิทยากร
1. ประเภทวิทยากรที่ต้องการ
2. วันที่ เวลา และสถานที่
3. ระยะเวลาบรรยาย
4. ระยะเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า
5. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
6. การจัดการการเดินทางทั้งทางอากาศและทางบก
7. กิจกรรมภายในงาน
8. ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและอาหาร
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9. ค่าธรรมเนียมวิทยากร การคืนเงิน และเงื่อนไขการจ่ายเงินคืน
10. ความต้องการให้วิทยากรร่วมงานทางสังคม
11. การแจกเอกสาร
12. ข้อตกลงในการบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ของการนำ�เสนอ
13. นโยบายการยกเลิก
14. ความต้องการด้านโสตทัศนูปกรณ์
15. ข้อตกลงกับวิทยากรในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก่อน ระหว่าง และหลังจัดงาน
ทั้งนี้ผู้จัดต้องตกลงกับวิทยากรว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เซ็นสัญญา ตัววิทยากรเองหรือ
สำ�นักจัดหาวิทยากร ควรแจ้งให้วิทยากรทราบว่ามีวิทยากรใดเข้าร่วมงานและจะพูดหัวข้อ
อะไรเพื่อไม่ให้เนื้อหาซํ้าซ้อนกัน พร้อมบอกลักษณะความสนใจของผู้ร่วมประชุมวิชาชีพ
เพื่อให้วิทยากรเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ร่วมประชุม และควรถามวิทยากรเกี่ยวกับการ
จัดเวทีและรูปแบบการจัดห้องที่วิทยากรต้องการ ระหว่างและหลังจากการบรรยายควรให้
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพประเมินวิทยากร เพื่อช่วยในการวางแผนกิจกรรมในอนาคต ก่อน
การบรรยายอาจให้วิทยากรช่วยทำ�วีดิทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อที่จะบรรยาย รวมทั้งขอให้วิทยากร
ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาชีพบนเว็บไซต์ของวิทยากร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562)
แนะนำ�ว่าทัง้ วิทยากรและผูด้ �ำ เนินรายการต้องทราบกำ�หนดการจัดงาน โดยมีสคริปต์เกีย่ วกับ
โปรแกรมการจัดงาน กิจกรรมทางสังคมและพิธีการต่างๆ ดังนี้
กำ�หนดการจัดงาน เป็นการแสดงภาพรวมหลักการจัดงาน เพื่อให้ผู้ทำ�งานได้มอง
เห็นภาพรวมของการจัดงานหลักๆ ซึ่งผู้จัดงานอาจเตรียมกำ�หนดการจัดงานนี้ให้กับแขกคน
สำ�คัญ (VIP) เพื่อเตรียมการซักซ้อม เช่น ผู้จัดงานเตรียมกำ�หนดการพิธีเปิดงานประชุมเวลา
9:00 น. ให้กับรัฐมนตรีที่ได้รับเชิญมาเปิดงาน เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของงานและให้แขกคน
สำ�คัญได้เตรียมการซักซ้อมพิธีเปิดก่อนเริ่มงานจริง
สคริปต์สำ�หรับพิธีกร ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในแต่ละงาน ทั้งนี้ผู้จัดงานควรเตรียม
สคริปต์สำ�หรับพิธีกรผู้ซึ่งเป็นบุคคลหลักในการประกาศข้อความต่างๆ ของงาน ในบางกรณี
อาจไม่จำ�เป็นต้องจัดเตรียมสคริปต์แบบเต็ม แต่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดจุดสำ�คัญที่
ต้องการให้พิธีกรประกาศ
โปรแกรมการจัดงาน อาจอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนมือถือหรือเว็บไซต์ หรือ
อยู่ในรูปของกระดาษเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งโปรแกรมการจัดงานนี้จะรวบรวม
รายละเอียดทุกอย่างของการจัดงานเข้าไว้ด้วยกัน เช่น หัวข้อการประชุม ข้อมูลห้องประชุม
แผนผังการจัดงาน สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
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กิจกรรมทางสังคมและพิธีการต่างๆ ในงานประชุมต่างๆ โดยเฉพาะในงานประชุม
ที่หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปในแต่ละประเทศ จะมีการจัดเลี้ยงต้อนรับที่แสดงวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆ โดยมีรายละเอียด พิธีการต่างๆ เช่น การเชิญแขกคนสำ�คัญเข้าร่วมงาน
(Invitation Process) ของขวัญ (Gift) ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ (Honorarium) ลำ�ดับ
ที่นั่งภายในงาน (Seating) การรักษาความปลอดภัย (Security) และการจัดโต๊ะแบบ
I-Shape สำ � หรั บ งานเลี้ ย งอาหารคํ่ า สำ � หรั บ งานเป็ น ทางการและเลี้ ย งแขกคนสำ � คั ญ
(มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)

กระบวนการพิจารณาบทความ
1. การคัดเลือกบทความ
การประชุมวิชาการและวิชาชีพส่วนใหญ่มักใช้การส่งบทความเป็นตัวกรองในการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ (Kerl, Miersch & Walter 2018) ผ่านพิชญพิจารณ์ ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการที่ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
(Double-blind Review) กระบวนการนี้มีความสำ�คัญในการสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพ
ของบทความที่จะรวบรวมไว้ในหนังสือประมวลบทความวิชาการ (ที่ประกอบด้วยบทความ
ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยมีเลข ISBN ชื่อบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ
ปรากฏอยู่) อย่างไรก็ดี วารสารทางวิชาการชั้นนำ�มักไม่รับบทความที่ได้นำ�เสนอในหนังสือ
ประมวลบทความ
2. กระบวนการอ่านบทความ
กระบวนการอ่านบทความเริ่มจากการเชิญผู้อ่าน ประธานพิชญพิจารณ์จะเชิญ
นักวิจัยสองคนที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ผู้แต่งส่งบทคัดย่อเป็นผู้วิจารณ์ หลังจากได้รับ
ความ-คิดเห็นจากผู้วิจารณ์ ประธานจะตัดสินใจว่าจะรับหรือจะปฏิเสธบทคัดย่อนั้น และ
ส่งผลไปแจ้งเจ้าของบทความ ที่สำ�คัญควรใส่ข้อความที่ว่า เมื่อบทความได้รับการตอบ
รับแล้วอย่างน้อยเจ้าของบทความหนึ่งคนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม มาตรฐาน
ทางจริยธรรมกำ�หนดให้ผู้แต่งที่ส่งบทคัดย่อเข้าสู่กระบวนการพิชญพิจารณ์ต้องลงทะเบียน
หากเจ้าของบทความไม่ลงทะเบียนก็ไม่ควรหาผลประโยชน์จากกระบวนการพิชญพิจารณ์
และไม่ควรเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
สมาชิกสมาคมต้องของบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปนำ�เสนอผลงานทาง
วิชาการในต่างประเทศต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด การแจ้งผลการพิจารณาบทความจึงมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการลงทะเบียน ดังนั้น จึงต้องแจ้งผลการลงทะเบียนให้รวดเร็ว หากปฏิเสธ
เจ้าของผลงานจะไม่สามารถเสนอผลงานต่อสาธารณชน แต่หากตอบรับ จะมีการนำ�เสนอ
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ผลงานวิจัยด้วยวาจา หรือการนำ�เสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่าง
ระหว่างการนำ�เสนอทั้งสองรูปแบบ
การนำ�เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา
“Stand-up Presentation”

การนำ�เสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
“Poster Presentation”

เจ้าของผลงานนำ�เสนอผลงานทางวาจา
โดยใช้สื่อพาวเวอร์พ้อยท์ 10 – 20 นาที

เจ้าของผลงานนำ�เสนอผลงานแสดงราย
ละเอียดงานวิจัยในแผ่นโปสเตอร์ ประมาณ
30 – 60 นาที

ประธานกลุ่มเป็นผู้เชิญให้เจ้าของผลงานสาม
หรือสี่รายนำ�เสนอทีละคน

เจ้าของผลงานติดโปสเตอร์บนบอร์ดที่เจ้าภาพ
เตรียมไว้ให้ ในช่วงเวลาที่กำ�หนดและคอยยืน
อยู่เพื่อตอบคำ�ถามและฟังคำ�วิจารณ์

รูปแบบการจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน

รูปแบบการจัดห้องประชุมแบบนิทรรศการ

ตารางที่ 1: ความแตกต่างระหว่างการนำ�เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา และการนำ�เสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

รูปที่ 1: การนำ�เสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
ที่มา: ผู้แต่ง

			

ในการนำ�เสนอผลงานทั้งสองรูปแบบเจ้าของผลงานควรอยู่ตอบคำ�ถามและนำ�คำ�
วิจารณ์ไปปรับปรุง ผลงาน การคัดลอกผลงานผิดจริยธรรม การคัดลอกผลงาน หมายถึง
การนำ�ผลงานหรือความคิดของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตนเอง การอ้างชื่อผู้แต่งที่นำ�ผลงาน
มาใช้ต้องอ้างถึงทั้งในเนื้อหา (In-text-Citation) และ บรรณานุกรม (References) ดังนั้น
จึงแนะนำ�การอ้างอิงแบบ American Psychological Association (APA) Style ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการตกหล่นของชื่อผู้แต่งหากใช้เพียงตัวเลขหรือ
ตัวห้อย เมื่อเผลอตัดทิ้งแบบไม่ตั้งใจ
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การจัดการเรื่องล่ามสำ�หรับการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
แม้ ว่ า กฎหมายไม่ ไ ด้ บั ง คั บ ให้ ก ารประชุ ม วิ ช าชี พ นานาชาติ ต้ อ งมี ล่ า มให้ กั บ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพต่างชาติ แต่การประชุมวิชาชีพนานาชาติที่ใช้ภาษาท้องถิ่นใน
การสื่อสารต้องการล่ามเพื่อส่งสารไปยังผู้ฟังต่างชาติ (Dhawan & Schray 2014) และ
การประชุมวิชาชีพที่ดำ�เนินเป็นภาษาต่างประเทศก็ควรมีล่ามแปลจากภาษาต่างประเทศมา
เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมประชุมวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประชุมทีด่ �ำ เนินในหลายภาษาควรจัดให้มชี ดุ ล่ามทีส่ ามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่าง
ดีมา แปลสารระหว่างภาษาต่างๆ จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
อย่างแท้จริง (ศศี จันทร์ประพันธ์ 2562)
จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ นพมาส วาสนานันท์ และ วารุณี ปัทมะศังข์ (2562) กล่าวว่า
ล่ามสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้
• ล่ามพูดตาม (Consecutive Dialogue Interpreter) ซึ่งรอให้ผู้พูดพูดจบช่วงหนึ่ง
ก่อนแล้วจึงค่อยแปล
• ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous Interpreter) คือ ผู้พูดกับล่ามพูดและแปลพร้อม
กัน โดยทำ�งานจากคูหาล่าม ในห้องประชุมหรือจากสถานที่อื่น ผ่านการใช้อุปกรณ์การแปล
(Sandrelli 2017)
ระบบการแปลสำ�หรับล่ามพูดพร้อมมีดังนี้
• ล่าม ซึ่งต้องเข้าใจความหมายและใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปล
ภาษาหนึ่งให้เป็นอีกภาษาหนึ่งโดยฉับพลัน ศศี จันทร์ประพันธ์ (2559) กล่าวว่าการล่าม
ที่ใช้ในการประชุมวิชาชีพนานาชาติมักเป็นการล่ามแบบพูดพร้อมเพราะมีความสะดวกที่
ประหยัดเวลาและสามารถแปลภาษาต้นทางออกเป็นภาษาปลายทางหลายๆภาษาได้ในเวลา
เดียวกันผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับการล่ามแบบพูดพร้อมที่จะนำ�เสียงของล่ามไป
เข้าหูฟังของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกภาษาปลายทางที่ตนต้องการฟังผ่านช่อง
(Channel) ที่หูฟัง
• เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ต้องติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์อินฟาเรด
• คูหาล่าม ซึ่งเก็บเสียง อันเป็นที่ทำ�งานของล่าม
• เครื่องควบคุมการแปลที่ประกอบด้วยไมโครโฟนและจอภาพพร้อมแป้นควบคุมที่
ล่ามสามารถควบคุม การรับเข้าและส่งออกภาษาไปยังผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
• เครื่องรับที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพได้ยินข้อความที่แปลผ่านหูฟังในภาษาที่
ตนเลือก
• ตัวส่งสัญญาณ ช่วยส่งข้อความที่แปลผ่านรังสีอินฟาเรด (Carter 2015)
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ปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากในตลาด และผู้จัดประชุมวิชาชีพมักไม่เข้าใจการทำ�งาน
ของล่าม กับไม่มีอุปกรณ์ จึงตัดสินใจเลือกล่ามที่ราคาอย่างเดียว ผลคืออาจทำ�ให้การประชุม
สะดุดได้ เช่น อุปกรณ์เกิดล่มขึ้นมากะทันหัน (ศศี จันทร์ประพันธ์ 2562)

รูปที่ 2: ล่ามพูดพร้อมมืออาชีพในการประชุมนานาชาติ
รูปที่ 3: หูฟังที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มา: ปทุมทิพย์ เดชขุนทด			
วิชาชีพได้ยินข้อความที่แปล
						 ที่มา: ผู้แต่ง

เคท สารสิน (2562a) ให้ความเห็นว่าการเลือกบริการล่ามพูดพร้อม ควรพิจารณา
จากประสบการณ์ของล่ามและความพร้อมของอุปกรณ์การแปล โดยบริษัทจัดการประชุม
มืออาชีพมักให้บริการล่ามพูดพร้อม รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์การแปล แต่เคท สารสิน (2562a)
ได้เตือนเช่นกันว่า ล่ามที่ฉวยโอกาสแจกนามบัตรให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพโดยตรงเพื่อตัด
ค่าดำ�เนินการจาก PCO ถือว่าขาดจรรยาบรรณ นอกจากนี้ควรมีการจ้างล่ามให้สลับหน้าที่
แปลระหว่างที่ล่ามอีกคนได้หยุดพัก โดยปกติล่ามหนึ่งคนสามารถพูดพร้อม ได้ 1 ชั่วโมง
(Tench 2014)
การจัดกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพได้พบปะ แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพอื่น และ พักผ่อน อาทิ ช่วงเวลาอาหารกลาง
วัน อาหารคํ่าและทัวร์ก่อนและหลังการประชุม
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รูปที่ 4: กิจกรรมทางสังคม
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพนานาชาติมีเวลาทำ�กิจกรรมยามว่างน้อยในระหว่างการ
ไปประชุมในต่างประเทศ ดังนั้นกิจกรรมทางสังคม อาทิ การดูงาน หรือ การทัศนาจรใน
ช่วงบ่ายหรือคํ่าของคืนวันแรกหรือวันสุดท้ายทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพมีความพึงพอใจ
จากการได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น (Rittichainuwat & Mair 2012)
ตัวอย่างกิจกรรมทางสังคม ได้แก่
• การจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ติดตาม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ติดตามเข้าร่วมทำ�
กิจกรรมพร้อมกับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ

รูปที่ 5: การจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ติดตาม
						 ที่มา: ผู้แต่ง
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รูปที่ 6: การจัดกิจกรรมสำ�หรับคู่สมรสที่ติดตามผู้บริหาร
ที่มา: IAU

• การตักบาตร เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพรู้จักวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือกที่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม

		

รูปที่ 7: การตักบาตร
ที่มา: ผู้แต่ง

• ธีมอีเวนต์ เป็นการจัดกิจกรรมที่มีชื่อหัวข้อเป็นตัวกำ�หนดกิจกรรมและการสื่อ
ความหมาย และการสื่อความหมายผ่านการแต่งกาย การประดับตกแต่ง และ อาหาร
ผู้จัดอาจใช้กระแสความนิยมละครทีวีและภาพยนตร์มาเป็นธีมในการจัดกิจกรรม
สังคม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเช่าชุดโพสต์ท่าถ่ายรูปกับฉากหลังที่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์
อาทิ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ หรือ ฉากภาพยนตร์เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษเชื่อมกับ
สถานที่ท้องถิ่น (Rittichainuwat, Laws, Scott, & Rattanaphinanchai 2018)
การวางแผนกิจกรรมทางสังคมควรตรงตามวัตถุประสงค์และไม่เกินงบประมาณ
การประชุ ม วิ ช าชี พ นานาชาติ มั ก ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าชี พ ได้ สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ระหว่างกิจกรรมทางสังคม ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศแล้ว ยังช่วย
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
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รูปที่ 8: สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทำ�ให้เข้าใจอารยธรรมท้องถิ่น
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ทัวร์ก่อนและหลังการประชุม
ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าชี พ นานาชาติ อ าจต้ อ งการเยี่ ย มชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของ
ท้องถิ่น โดยไม่ใช้บริการท่องเที่ยวที่มีขายโดยบริษัททัวร์ทั่วไป การจัดทัวร์ดูงานเป็นเรื่อง
น่าสนใจสำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาชีพทีต่ อ้ งการข้อมูลแบบเจาะลึก (Rittichainuwat, 2010)

							

						
รูปที่ 9: ทัวร์เดินป่าหลังการประชุม
						 ที่มา: บริษัท ซันนี่ ซันฟลาวเวอร์
						
(ประเทศไทย) จํากัด
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DMC มักได้รับการว่าจ้างให้จัดการเรื่องการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพและ
จัดทัวร์ก่อนและหลังการประชุม การจัดกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาชีพบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการจัดการเดินทาง อาทิ การจอง
ตั๋วเครื่องบิน ผู้จัดควรจัดเคาน์เตอร์ทัวร์ภายในการประชุมวิชาชีพ เพื่ออำ�นวยความสะดวก
เกี่ยวกับการบริการจัดการบัตรโดยสารเครื่องบิน การรับส่งภายในท้องที่จัดประชุม และ
ทัวร์ก่อนและหลังการประชุม ซึ่งควรระบุไว้ในเว็บไซต์การประชุมวิชาชีพและแพ็กเกจ
การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ (Tan 2019)
การประสานงานการขนส่ง และ การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน สามารถวิเคราะห์ได้
จากความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน และการเข้าถึงของสถานที่นั้นๆ ทั้งนี้การบริหารจัดการ
จะรวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าทีป่ ระจำ�จุดต่างๆ เช่น ทีส่ นามบิน บนรถ ทีโ่ รงแรมทีพ่ กั โดยจัดหา
เจ้าหน้าทีจ่ ดุ ละ 2 คน เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับงานและอำ�นวยความสะดวก ในบางครัง้ การประชุม
นานาชาติที่จัดในสถานที่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้โดยใช้รถไฟฟ้า ผู้จัดงานอาจซื้อ
บัตรรถไฟฟ้าและแจกให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อเป็นของที่ระลึก (มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)
					
					
						
						
รูปที่ 10: รถโค้ชที่มีที่นั่งกว้างกว่าให้
						
ความสบายกว่ารสบัสระหว่างการทัศนาจร
						

เนื่องด้วยเวลาที่จำ�กัดของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ การจัดทัวร์ก่อนและหลังการ
ประชุมควรเป็นการทัศนาจรเยือนสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ สถานที่
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ไปกลับภายในครึ่งวันหรือวันเดียว ความคุ้มค่าเงิน วัฒนธรรม ธรรมชาติ
อาหาร ชอปปิง และความเป็นมิตรของคนไทยเป็นสิ่งจูงใจหลักของประเทศไทยที่ควรใส่ไว้ใน
รายการท่องเที่ยว (Rittichainuwat, Qu, & Mongkhonvanit 2008)
ในการวางแผนกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานพึงพอใจที่ช่วยในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คือ การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือที่ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้จักข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆ และผู้แสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ผู้จัดควรประยุกต์และบูรณาการกิจกรรม
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ที่เคยจัดร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกิดวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเขียนภาระงานทั้งหมด
ที่ต้องทำ�ตั้งแต่เริ่มจนจบงานประชุม ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำ�งาน (Event’s Flow)
รวมถึง การจัดห้องประชุม อาหาร การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษาที่จัดให้กับ
ผู้เข้าร่วมงาน (มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)

   สรุป

กล่าวโดยสรุปจุดประสงค์และงบประมาณเป็นตัวกำ�หนดการวางแผนกิจกรรม อาทิ
กิจกรรมทางการศึกษาและกิจกรรมทางสังคม พิชญพิจารณ์เป็นเกณฑ์สำ�คัญที่มหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ใช้ในการกำ�หนดว่าจะอนุญาตให้พนักงานของตนเข้าร่วมประชุมหรือไม่ การล่าม
มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการประชุมวิชาชีพนานาชาติ ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งล่าม
ที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์การล่าม การประชุมวิชาชีพนานาชาติมักให้ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาชีพได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างกิจกรรมทางสังคม

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1. ในการคัดเลือกผู้บรรยายควรคำ�นึงถึงอะไรบ้าง
2. กระบวนการพิจารณาบทความมีผลกระทบต่อยอดผู้เข้าร่วมประชุม
		 วิชาชีพอย่างไร
3. การจัดเรื่องล่ามมีความสำ�คัญต่อการประชุมวิชาชีพนานาชาติอย่างไร
4. จงยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมทางสังคมสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ
5. ใครเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมก่อนและหลังการประชุม
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บทที่

8

การสนับสนุน
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บทที่

8

การสนับสนุน

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. เข้าใจความหมายของการสนับสนุน
2. บอกความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนบริการ
และ/หรือ สิ่งของ
3. ทราบความคาดหวังจากผู้สนับสนุน
4. รู้จักข้อควรระวังในการหาผู้สนับสนุน
5. สามารถนำ�ผลวิจัยมาตัดสินใจเลือกประเภทการเป็นผู้สนับสนุน

นิยามการสนับสนุน
การสนับสนุน หมายถึง ให้การสนับสนุนด้านการเงิน สิ่งของ หรือ การบริการ
เพื่อแลกกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โอกาสในการ
เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุน โอกาสในการร่วมแสดงสินค้า หรือโอกาสในการสร้าง
ความ-สัมพันธ์กับผู้จัดและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ Peterson (2015) นิยาม
การสนับสนุนหมายถึง กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดและเจ้าภาพกับองค์กร
ทั้งที่แสวงหาผลกำ�ไรและไม่แสวงหาผลกำ�ไรในการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
อรชร ว่ อ งพรรณงาม (2562) ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ในประเทศไทยนิ ย มใช้ คำ � ว่ า
การสนับสนุน มากกว่า การอุปถัมภ์
ในหนังสือเล่มนี้จึงใช้คำ�ว่าการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและการบริการสิ่งของ
การสนับสนุน แบ่งได้ดังนี้
1. การสนับสนุนทางการเงิน (In-cash Sponsorship)
2. การสนับสนุนทางการให้บริการและสิ่งของ (In-kind Sponsorship)
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การสนับสนุนทางการเงิน (In-cash Sponsorship)
การสนับสนุนทางการเงิน (In-cash Sponsorship) หมายถึง การที่ผู้สนับสนุน
ให้การสนับสนุนการประชุมผ่านผู้จัดโดยการให้เงินสด หรือเช็ค การให้เงินนี้ไม่ใช่การให้เปล่า
แต่แลกมากับการได้โอกาสในการได้เข้าถึงผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

การสนับสนุนในการให้บริการและสิ่งของ (In-kind Sponsorship)
การสนับสนุนในการให้บริการและสิ่งของ (In-kind Sponsorship) หมายถึง
การที่ผู้สนับสนุนให้การสนับสนุนการประชุมผ่านผู้จัดโดยการให้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่
ผู้สนับสนุนจำ�หน่าย และ ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน แลกกับการได้โอกาสใน
การเข้าถึงผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
มูลค่าการสนับสนุนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน อาทิ การบริจาคผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการ จะกำ�หนดจากราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น อาทิ การสมนาคุณบริการ
ลงโฆษณาฟรีในวารสารทางการค้า การสมนาคุณห้องพัก หรือบัตรของขวัญจากโรงแรมและ
ภัตตาคาร
การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการเงิน หรือการสนับสนุนในรูป
แบบอื่นที่มิใช่ตัวเงิน (การสมนาคุณ การบริการ หรือผลิตภัณฑ์) ล้วนเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระทางการเงินของเจ้าของการประชุม ผู้จัดไม่เพียงแต่ต้องทำ�การตลาดการประชุมให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ยังต้องทำ�การตลาดสำ�หรับผู้สนับสนุน โดยเข้าใจความคาดหวังในแง่
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)

รูปที่ 1: การแสดงโลโก้ผู้สนับสนุนในพิธีเปิดการประชุม
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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ความคาดหวังในแง่ผลตอบแทนการลงทุนของผู้สนับสนุน
ความคาดหวังของผู้สนับสนุน คือ การได้รับภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้นำ�ความคิด
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา หรือ ผู้สนับสนุนอุตสาหกรรม (States 2019) และ การได้เข้าถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้
• การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Logo) ของผู้สนับสนุน
• การทำ�ให้ตราสินค้า (Logo) ของผู้สนับสนุนเป็นที่จดจำ�
• การทำ�ให้ผู้สนับสนุนเป็นที่รู้จัก
• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตราสินค้า (Logo) และผู้สนับสนุน
• การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของผู้สนับสนุน
ในทางกลับกันจุดประสงค์ของการหาผู้สนับสนุน คือ
• แบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับเจ้าภาพและผู้จัด
• เป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของการจัดประชุม
• เป็นแหล่งเงินทุนในรูปของกระแสเงินสด
• ลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้อยู่ในอัตราที่สามารถรับได้
• สร้างความพึงพอใจให้กับผู้สนับสนุน
Goldbaltt (2005) อ้างอิงใน Peterson (2015) แนะนำ�ว่า ผู้สนับสนุนจะ
เห็นคุณค่าของการเป็นผู้สนับสนุนหากผู้จัดสามารถจับคู่ความต้องการทางการตลาดของ
ผู้สนับสนุนกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้จัดก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับการประชุม อันจะนำ�มาซึ่งความสัมพันธ์อันมีพื้นฐานจากการบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้การสนับสนุนควรเริ่มตั้งแต่ 18 เดือนก่อนการประชุม เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความ
รับรู้ในตราสินค้าและองค์กรของผู้สนับสนุน
แพ็กเกจการสนับสนุน (Sponsor Prospectus)
การหาผู้สนับสนุนเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของทั้งผู้จัดและผู้สนับสนุน
แล้วจัดทำ�แพ็กเกจการสนับสนุน (Sponsor Prospectus) แพ็กเกจการสนับสนุน ควรบอก
มูลค่าการสนับสนุนและประโยชน์จากการเป็นผู้สนับสนุน อาทิ โอกาสในการมองเห็นตรา
สินค้าของผู้สนับสนุน เป็นต้น
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IAPCO (2018) ได้เสนอระดับชั้นของผู้สนับสนุนที่ควรใส่ไว้ในแบบฟอร์มใน
แพ็กเกจการสนับสนุน ดังนี้
ระดับชั้นของผู้สนับสนุนเรียงตามมูลค่าการสนับสนุน
1. ผู้สนับสนุนระดับ Platinum
2. ผู้สนับสนุนระดับ Gold
3. ผู้สนับสนุนระดับ Silver
4. ผู้สนับสนุนที่ไม่ต้องจ่ายขั้นตํ่า แต่จ่ายตามรายการที่สนับสนุน

วันสุดท้ายในการ
ยื่นความจำ�นง
วันที่ เดือน พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.

ระดับของผู้สนับสนุนชั้น Platinum จะได้รับสิทธิ์ในการเลือก
แพ็กเกจการสนับสนุนก่อน จนกระทั่งสิ้นสุดวันสุดท้ายในการยื่น
ความจำ�นง หลังจากนั้นจะให้นโยบายใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อน
ตารางที่ 1: ชนิดของการเป็นผู้สนับสนุน
ที่มา: ปรับปรุงจาก IAPCO (2018)

รูปที่ 2: ระดับชั้นผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์การประชุม
ที่มา: WHTER
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ผู้สนับสนุนมีอิสระในการเลือกชนิดของแพ็กเกจในการเป็นผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ที่ ส นั บ สนุ น การประชุ ม จนถึ ง มู ล ค่ า หนึ่ ง จะได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู่ ใ นประเภทที่
แตกต่างกัน แต่หากไม่ต้องการสนับสนุนแพ็กเกจการสนับสนุน เช่น Platinum Gold หรือ
Silver สามารถเลือกรายการสนับสนุนแบ่งแยกตามราคาที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์การประชุม
เพื่อสร้างความยุติธรรม โปร่งใสและคุ้มค่าเงินในการสนับสนุน

รายการที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจสนับสนุน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้สนับสนุนอาจเลือกจ่ายตามรายการที่สนับสนุนแทนที่จะ
เป็นผู้สนับสนุนหลัก ดังรายการ ต่อไปนี้
• โฆษณาในคู่มือการประชุม
• สิ่งตีพิมพ์ที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม
• อาหารและเครื่องดื่มที่เจ้าภาพเลี้ยงรับรอง
• การแสดงทางวัฒนธรรมในพิธีเปิดจากฝ่ายเจ้าภาพ

รูปที่ 3: การเป็นเจ้าภาพการแสดงทางวัฒนธรรม
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

• พาหนะรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายเจ้าภาพ
• กระเป๋าสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
• ป้ายชื่อสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
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• หนังสือประมวลการประชุม (Convention Proceedings)
• ประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนในระดับต่างๆ จะได้รับแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้จัดแต่โดย
ปกติแล้วจะได้ประโยชน์ดังนี้
• การแสดงโลโก้ผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์การประชุม ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ
ผู้สนับสนุน ซึ่งเปิดโอกาสโฆษณาให้ผู้สนับสนุน
• การได้พื้นที่ อาทิ คูหา หรือ โต๊ะ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์
• การสมนาคุณค่าลงทะเบียนให้กับผู้สนับสนุน
• การได้รับการประกาศชื่อบนเวที
ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนสามารถชำ�ระค่าสนับสนุนทางออนไลน์เพื่อ
ความสะดวก ยิ่งผู้สนับสนุนให้การสนับสนุนมากขึ้นเท่าไร ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น และ
ควรมีเจ้าหน้าที่ของการประชุมติดต่อสื่อสารกับผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ประชุมได้บรรลุข้อตกลงระหว่างเจ้าภาพและผู้สนับสนุน
					
					

					
รูปที่ 4. พื้นที่แสดงสินค้าแบบ
					
นิทรรศการบนโต๊ะ
					 ที่มา: ผู้แต่ง

ข้อควรระวังในการสนับสนุน
ข้ อ ควรระวั ง ในการสนั บ สนุ น คื อ การไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ส นั บ สนุ น ใช้ พื้ น ที่ ใ น
การประชุมหรือโอกาสในการโฆษณาสินค้าของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดการ
กระทำ�อันมิได้รับอนุญาตในการขายสินค้าตามคูหาแสดงสินค้า หรือนอกเหนือบริเวณที่
จัดสรรไว้ให้ เรียกว่า การเปิดกระเป๋าขายของ ซึ่งผิดจรรยาบรรณ (States 2019) จึงควรให้
รายละเอียดนโยบายการจัดสรรพื้นที่แสดงสินค้าตามประเภทของผู้สนับสนุน มาตรการการ
ยกเลิกและมาตรการเอาผิดต่าง ๆ หากฝ่าฝืน รวมถึงรายละเอียดทั่วไปของการประชุม อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา เงื่อนไขใบแจ้งหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระเบียบศุลกากร
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ในการเลือกผู้สนับสนุน ควรแยกคู่แข่งออกจากการเป็นผู้สนับสนุนร่วม เพราะการ
ปรากฏตัวของคู่แข่งมีผลต่อการจดจำ�ตราสินค้าของผู้สนับสนุน และทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สับสนในการจดจำ�ตราสินค้าระหว่างผู้สนับสนุนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน (Rittichainuwat
2014)

รูปที่ 5: สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนรายเดียว
ที่มา: WHTER

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2014) วิจัยประสิทธิภาพการสนับสนุน
ในการประชุมนานาชาติ พบว่าผู้สนับสนุนสามารถสร้างการจดจำ�ตราสินค้าและองค์กร
ของตนระหว่างการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มมากกว่าสิ่งพิมพ์โฆษณาในหนังสือกิจกรรม
การประชุม หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่เคยแม้แต่จะเปิดอ่าน
โฆษณาเหล่านี้ และสิ่งพิมพ์จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติทิ้งไว้ที่โรงแรมเพื่อ
ลดนํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวนมากยังไม่สังเกตเนื้อหาของ
ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการพักผ่อนกับผู้เข้าร่วมประชุมอื่นช่วงการเลี้ยงอาหารว่าง
งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่าแม้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องการจะจดจำ�ผู้สนับสนุนที่
อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ผู้สนับสนุนบางรายมองว่าการปรากฏตัวของ
คู่แข่ง ทำ�ให้ตนต้องสนับสนุนการประชุมเดียวกันเพื่อรักษาตำ�แหน่งทางการตลาด ในขณะ
ที่ผู้สนับสนุนอีกส่วนมองว่าผู้จัดไม่ควรเชิญบริษัทคู่แข่งมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการประชุม
เดียวกันเพราะผิดจริยธรรม ดังนั้นผู้จัดควรชั่งนํ้าหนักระหว่างรายได้และจริยธรรมเพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจ (Rittichainuwat 2014)
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รูปที่ 6: พันธมิตรร่วมในการประชุม
ที่มา: WHTER

ธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ (2562) แนะนำ�ว่า ควรยกระดับและส่งเสริมผู้สนับสนุนให้
เป็นพันธมิตรมากขึ้นโดยเฉพาะองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานที่อยู่ในประเภทธุรกิจหรือ
มีแนวทางเดียวกันหรือที่หัวข้องานประชุมเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยสามารถร่วมมือกันในระดับ
พื้นฐาน จนถึงเป็นหนึ่งในผู้จัดงานได้ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การประชุม และการจัด
งานของเราในงานประชุมของพันธมิตร หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร
ในงานประชุมของเรา การไป Road Show และร่วมกันจัดกิจกรรมภายในงานประชุม
ของเรา การยกระดับผู้สนับสนุนให้เป็นพันธมิตรทางด้านธุรกิจ นอกจากจะขยายขอบเขต
การประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น และสร้างโอกาสในการรับรู้การประชุมของ
ผู้จัดแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรด้วย (Peterson 2015)
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   สรุป

กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนสามารถทำ�ได้ในรูปแบบของการให้การช่วยเหลือ
ทางการเงินหรือการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบอื่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
แบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับเจ้าภาพและผู้จัด ทั้งนี้ความคาดหวังของการเป็นผู้สนับสนุน
คือเพื่อเพิ่มโอกาสในการจดจำ�ตราสินค้าและองค์กรของผู้สนับสนุน แต่ผู้จัดควรระวังไม่
อนุญาตให้ผู้สนับสนุนหาประโยชน์จากการประชุมหรือโดยการโฆษณาสินค้าของตนโดยไม่
ได้รับความยินยอม และผู้จัดควรชั่งนํ้าหนักระหว่างรายได้และจริยธรรมเพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจ
    กรณีศึกษา

ในพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง ในหัวข้อความยั่งยืน เพื่อลดการ
ใช้พลาสติกไวนิลเป็นฉากบนเวที ผู้จัดจึงให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ฉายโลโก้ผู้สนับสนุน
ทั้งหมดบนเวที โดยการใช้พาวเวอร์พอยต์ พร้อมให้พิธีกรอ่านรายชื่อผู้สนับสนุนแต่ละราย
จนหมด ผู้จัดได้ขายแพ็กเกจการสนับสนุนโดยการให้ผู้สนับสนุนหลักห้ารายเป็นวิทยากรใน
การบรรยาย พร้อมฉายชื่อวิทยากร และชื่อองค์กรในขณะที่วิทยากรบรรยาย หลังจากจบ
การบรรยาย พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหลักพร้อมเชิญประธานการจัดงานขึ้นบนเวที
เพื่อถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
ภายหลังการกล่าวขอบคุณวิทยากรทุกคน พิธีกรเริ่มกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนที่
โลโก้ปรากฏตามลำ�ดับในพาวเวอร์พอยต์อีกครั้ง เรียงตามลำ�ดับมูลค่าการให้การสนับสนุน
จากมากไปน้อย ซึ่งมีผู้สนับสนุนทั้งหมดประมาณ 30 ราย แต่ยังไม่ทันอ่านชื่อผู้สนับสนุน
แต่ละรายจนหมด ผู้เข้าประชุมส่วนมากก็เดินออกจากห้องประชุม เหลือไว้แต่ตัวแทนของ
ผู้สนับสนุนที่รอฟังการอ่านชื่อองค์กรของตน
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   หัวข้ออภิปราย

1. หากท่ า นเป็ น หนึ่ ง ในผู้ ส นั บ สนุ น ท่ า นจะพอใจกั บ การจั ด กิ จ กรรมในการลด
พลาสติกครั้งนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. หากท่ า นเป็ น ผู้ จั ด ท่ า นจะตอบสนองความคาดหวั ง ของผู้ ส นั บ สนุ น ใน
สถานการณ์นี้อย่างไร

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1. บอกความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนด้าน
สิ่งของและบริการ
2. ยกตัวอย่างการให้การสนับสนุนอื่นที่มิใช่เงินสด
3. อะไรคือความคาดหวังจากผู้สนับสนุน
4. มีข้อควรระวังอย่างไรในการหาผู้สนับสนุน
5. งานวิจัยมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกประเภทการเป็นผู้สนับสนุนอย่างไร
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บทที่

9

การลงทะเบียน
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บทที่

9

การลงทะเบียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. รู้จักวิธีการกำ�หนดราคาค่าลงทะเบียน
2. บอกความแตกต่างระหว่างการลงทะเบียนล่วงหน้ากับการลงทะเบียนภายในงาน
3. รู้จักการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
4. รู้จักการจัดทำ�แพ็กเกจการลงทะเบียน
5. เข้าใจนโยบายการคืนค่าลงทะเบียน
IAPCO (2019) นิยามค่าลงทะเบียน หมายถึง จำ�นวนที่จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุม
วิชาชีพ ซึ่งแตกต่างตามระดับการเข้าร่วมงาน สมาชิกภาพ หรือวันที่ลงทะเบียน การลง
ทะเบียนเป็นขั้นตอนสำ�คัญของความสำ�เร็จในการจัดประชุมวิชาชีพ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดมีเงินทุน
ไว้ใช้ในการเตรียมการประชุม ค่าลงทะเบียนโดยปกติจะรวมค่าเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาชีพ การจัดเลี้ยงอาหาร คู่มือการประชุม และหนังสือรวบรวมประมวลบทความทั้งหมดนี้
รวมอยู่ในราคาเดียว
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รูปที่ 1: ค่าลงทะเบียนสำ�หรับผู้ติดตามเปิดโอกาสให้มีการสังสรรค์
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

การกำ�หนดราคาค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนสามารถแบ่งได้ตามตลาดเป้าหมายดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำ�นวนหรือค่าลงทะเบียนมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเข้าร่วมกิจกรรมได้เกือบทั้งหมด สมาคมที่มีนโยบายให้เฉพาะสมาชิกเข้าร่วมประชุม
เท่านั้น จะไม่มีประเภทและอัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
2. ค่าลงทะเบียนวันเดียว เป็นตัวเลือกของการประชุมวิชาชีพที่มีระยะเวลาจัดงาน
หลายวันที่ค่าลงทะเบียนแพง ไม่แนะนำ�หากราคาระหว่างค่าลงทะเบียนวันเดียวไม่แตก
ต่างกับค่าลงทะเบียนเต็มจำ�นวน ผู้เข้าร่วมประชุมอาจใช้ตัวเลือกนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจ่ายค่าลงทะเบียนเพิ่มสำ�หรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น อาทิ อาหาร
คํ่า และทัวร์ก่อนและหลังการประชุม
3. ค่าลงทะเบียนสำ�หรับผู้ติดตาม ทำ�ให้ผู้ติดตามเข้าร่วมงานสังสรรค์ได้ และยังเพิ่ม
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
4. ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งราคาที่ถูกกว่าค่าลงทะเบียนมาตรฐาน หรือบาง
ครั้งยกเว้นค่าลงทะเบียน อนึ่งการยกเว้นค่าลงทะเบียน หรือการมอบส่วนลด ต้องทำ�อย่าง
ระมัดระวังเพราะถือเป็นค่าใช้จ่าย (Rittichainuwat 2018b; Rattanaphinanchai 2018).
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การคำ�นวณค่าลงทะเบียน
การกำ�หนดราคาค่าลงทะเบียนมีวิธีคิด คือ นำ�ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทั้งหมด
(ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร) หารด้วยจำ�นวนคน แล้วบวกส่วนต่างกำ�ไรที่ต้องการ
IAEE (2016) แนะนำ�วิธีการคำ�นวณค่าลงทะเบียน ดังนี้
หากผู้จัดรู้จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม และต้องการคำ�นวณจุดคุ้มทุนของค่าลงทะเบียน
วิธีการคำ�นวณเป็นดังนี้
1. หาจำ�นวนค่าใช้จ่ายคงที่
2. หาจำ�นวนค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งทำ�ได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายผันแปร = (ค่าใช้จ่ายผันแปร
ต่อคน) x (จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม)
3. บวกค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปร = ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. คำ�นวณจุดคุ้มทุนของค่าลงทะเบียนโดยหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยจำ�นวนผู้เข้า
ร่วมประชุม จุดคุ้มทุน คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
หากทราบค่าลงทะเบียนแต่ไม่ทราบจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม IAEE (2016) แนะนำ�
วิธีการคำ�นวณดังนี้
1. ลบจำ�นวนค่าใช้จ่ายผันแปรของแต่ละคนออกจากค่าลงทะเบียนเพื่อให้ทราบส่วน
แบ่งกำ�ไรดังนี้ กำ�ไรส่วนเกิน (Contribution Margin) = (ค่าลงทะเบียน) – (ค่าใช้จ่ายผันแปร)
2. หารค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยกำ�ไรส่วนเกินเพื่อหาจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ
เพื่อให้ได้จุดคุ้มทุน
ในการคำ�นวณค่าลงทะเบียนจำ�เป็นต้องหาจุดคุ้มทุนก่อน จุดคุ้มทุนคือค่าที่เท่ากัน
ระหว่างรายรับและรายจ่าย สำ�หรับเป้าหมายด้านงบประมาณของผู้จัดที่แตกต่างกัน สูตร
การคำ�นวณดังกล่าวจะใช้เป็นพื้นฐานในการคำ�นวณเพิ่มเติมเพื่อกำ�หนดความสมดุลระหว่าง
กำ�ไรกับขาดทุน (IAEE, 2016)
ในการคำ�นวณค่าลงทะเบียนที่เหมาะสม ต้องพิจารณาการจูงใจให้เข้าร่วมงาน อาทิ
จัดทำ�แพ็กเกจค่าลงทะเบียนที่รวมองค์ประกอบของกิจกรรมการประชุมต่างๆ เข้าด้วยกัน
พร้อมมีส่วนลดแก่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

ช่วงเวลาการลงทะเบียน
ช่วงเวลาการลงทะเบียนสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. การลงทะเบียนล่วงหน้า หมายถึง การลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุม มักมี
การ-ให้ส่วนลดเพื่อจูงใจ ซึ่งผู้จัดสามารถนำ�รายได้ส่วนนี้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนจ่ายค่าใช้
154

CONVENTIONS 101

จ่ายในการดำ�เนินงานก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น ผู้จัดสามารถสรุปจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ทราบสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินหมุนเวียน เพื่อใช้จองอาหารเครื่องดื่มและ
จ่ายค่ามัดจำ�ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ผู้จัดสามารถปรับลดจำ�นวนอาหารและเครื่องดื่ม ห้อง
พักและขนาดห้องประชุมจากข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนเพื่อลดความเสี่ยงถูกปรับจาก
การประกันรายได้ ผู้จัดควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมงานและจองห้องพักใน
ขั้นตอนเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมจองห้องพักกับผู้จัด การให้ส่วนลดค่าห้องพัก
และการสมนาคุณอาหารเช้าเป็นประโยชน์ของการจองห้องพักผ่านผู้จัดแทนที่จะผ่านบริษัท
จองห้องพักออนไลน์ ทั้งนี้โรงแรมจัดประชุมส่วนใหญ่จะสร้างลิงก์สำ�หรับการประชุมวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอินโดยใส่รหัสการประชุมเพื่อสิทธิพิเศษ รวมทั้งชำ�ระ
เงินออนไลน์
2. การลงทะเบียนภายในงาน หมายถึง การลงทะเบียนเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว
ค่าลงทะเบียนแบบนี้จะสูงกว่าการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อชี้ให้เห็นความคุ้มค่ากว่าของการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ในระหว่างการลงทะเบียน Rushing & Robson (2014) แนะนำ�ว่าควรติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสารสำ�หรับพิมพ์ป้ายชื่อ

รูปที่ 2: โต๊ะลงทะเบียนควรมีเครื่องพิมพ์เอกสารพิมพ์ป้ายชื่อ
ที่มา: WHTER

Rushing (2014) และ Robson (2014) แนะนำ�ว่า ก่อนการประชุม ผู้จัดควร
สอบถามข้ อ มู ล จากเจ้ า ของงานหรื อ เจ้ า ภาพเพื่ อ ให้ เข้ า ใจผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง จากผู้ เข้ า
ร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและนำ�ข้อมูลไปใช้ในการประชุม
ครั้งต่อไปได้ โดยข้อมูลที่ควรใส่ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนมีดังนี้
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• ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลหรือบัญชีผู้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์
• ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ�งาน อาทิ ตำ�แหน่ง
• จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนภายในงาน
ระหว่างการลงทะเบียนภายในงานควรแบ่งเคาน์เตอร์การลงทะเบียนตามประเภท
การลงทะเบียน อาทิ สมาชิก วิทยากร นักข่าว ดังนี้
1. เคาน์เตอร์สำ�หรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมบอกชื่อ หรือรหัส
คิวอาร์เพื่อรับแพ็กเกจการประชุมและรับป้ายชื่อ
2. เคาน์ เ ตอร์ ล งทะเบี ย นภายในงาน สำ � หรั บ ผู้ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นและยั ง ไม่
ชำ�ระเงิน เคาน์เตอร์นี้ต้องมีแคชเชียร์เพื่อรับชำ�ระเงินทั้งเงินสดและบัตรเครดิต รวมทั้งมีเจ้า
หน้าที่ช่วยกรอกข้อมูลและพิมพ์ป้ายชื่อ
3. ป้ายชื่อเรียงลำ�ดับตามชื่อและนามสกุลเพื่อความสะดวกในการค้นหา
4. เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการจัดงานคอยควบคุมดูแลพนักงานลงทะเบียน ผู้ที่มี
อำ�นาจตัดสินใจ และสามารถตอบคำ�ถามหรือแก้ปัญหาให้กับผู้ลงทะเบียน
5. เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาต่างประเทศอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการประชุมวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ
6. ทีมงานลงทะเบียนควรสับเปลี่ยนไปรับประทานอาหารในช่วงเวลาพักกลางวัน
เพื่อช่วยให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อเริ่มกิจกรรม เคาน์เตอร์ควรเปิด
1 ชั่วโมงและปิดหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
Wallsh (2014) กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทะเบียนสามารถทำ�ผ่านผู้ให้บริการ
แอปพลิเคชัน (Application Service Provider) ซึ่งอำ�นวยความสะดวกการลงทะเบียน
ออนไลน์และการทำ�ธุรกรรมอย่างปลอดภัยด้วยบัตรเครดิต และส่งข้อความยืนยัน โดยคิด
ค่าบริการตามจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือตามจำ�นวนร้อยละของการชำ�ระเงินผ่านระบบดัง
กล่าว ทั้งนี้กระบวนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันสามารถทำ�ได้ดังนี้
• 		สร้างหน้าแบบฟอร์มการลงทะเบียนบนเว็บไซต์
• 		ออกแบบการลงทะเบียนที่สามารถทำ�ผ่านเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ
• 		ระบุเฉพาะข้อมูลที่จำ�เป็นเกี่ยวกับงาน
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• หากใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถแยกชนิดของผู้ลงทะเบียน อาทิ
ผู้สนับสนุน วิทยากร
• จัดตารางการประชุมโดยมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเลือกกิจกรรมการประชุมในเวลา
เดียวกัน
• ทำ�ให้ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ปลอดภัยระหว่างลงทะเบียน
• สร้างระบบลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวที่รวมการลงทะเบียน ที่พัก และการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการไว้ด้วยกัน
• ส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันเมื่อลงทะเบียนสำ�เร็จ
ในการเลือกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันลงทะเบียนควรเปรียบเทียบค่าบริการตาม
จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมกับยอดค่าบริการทั้งหมด เพื่อดูว่าตัวเลือกใดจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ Wallsh (2014) เตือนว่าควรนับรวมการสมนาคุณค่าลงทะเบียนของวิทยากร กรรมการ
บริหาร และอาสาสมัครด้วย นอกจากนี้การเลือกผู้ให้บริการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
ควรพิจารณาปัจจัยประกอบดังนี้
• ระบบมีการป้องกันข้อมูลการจ่ายเงิน
• แอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• ผู้จัดสามารถออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และแจ้งเตือนการชำ�ระเงิน และคืน
เงินได้
ผู้จัดอาจจ้างบริษัทลงทะเบียนแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Registration
Company) ทำ�หน้าที่รับลงทะเบียน จัดการธุรกรรมทางการเงิน จัดเจ้าหน้าที่ภายในงาน
จัดการที่พัก รวมทั้งสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่างการลงทะเบียน ในการเลือกผู้ให้
บริการลงทะเบียนควรตรวจสอบแนวทางการดูแลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกรรมทางการเงิน ความสามารถในการจัดการสกุลเงินต่างประเทศ และความสามารถ
ในการจัดการภาษี ทั้งนี้การจ้างผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในการลงทะเบียนยังช่วยแบ่งเบาภาระ
ด้านการดูแลเงินสด (Wallsh 2014)
การลงทะเบี ย นผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ช่ ว ยให้ ผู้ เข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ส ามารถดู แ ละจั ด การ
ข้อมูลการลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันทำ�การ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมต่างชาติสามารถชำ�ระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตที่มีระบบป้องกันความปลอดภัย
ซึ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ควรกำ�หนดนโยบายในการลงทะเบียน
อาทิ ประเภทของผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุม (สมาชิกภาพ) รหัสสมาชิกเพื่อยืนยันฐานะ
สมาชิกภาพ การตรวจสอบสถานภาพสมาชิก การต่ออายุสมาชิกภาพเพื่อให้ได้ส่วนลด
ในการลงทะเบียน
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รูปที่ 3: เว็บไซต์การลงทะเบียน
ที่มา: Iain Bitran, ISPIM

ข้อมูลการลงทะเบียน
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนับสนุนควรนำ�ไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูล
การประชุมในอนาคต และในการวิจัยการตลาด ผู้จัดอาจออกแบบแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ซึ่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนับสนุน อาทิ ตำ�แหน่งงาน ชื่อองค์กรที่
สังกัด และหัวข้อสัมมนาและกิจกรรมนันทนาการที่สนใจ ระยะเวลาที่จะเข้าร่วมงาน ข้อมูล
ดังกล่าวมีความจำ�เป็นสำ�หรับการจองโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงการจัดรถรับส่งผู้เข้าร่วม
ประชุม (Madanoglu & Ozdemir 2016; Rittichainuwat 2018b)
ในหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ผู้จัดควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าลงทะเบียน
และวิธีการชำ�ระเงิน กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้ อาทิ กิจกรรมทาง
การศึกษา และกิจกรรมทางสังคม รวมทั้ง หนังสือประมวลบทความวิชาการ (Kerl, Miersch,
Walter 2018) และส่งลิงก์นี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนับสนุน
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ป้ายชื่อ
หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ ป้ายชื่อออนไลน์ ทางอีเมล หรือ
รหัสคิวอาร์ เพื่อรับบัตรหน้างาน

รูปที่ 4: ป้ายชื่อสีแตกต่างแยกตามประเภทผู้ลงทะเบียน
ที่มา: ผู้แต่ง

ป้ า ยชื่ อ ใช้ ค วบคุ ม ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมภายในงาน และระบุ ชื่ อ และองค์ ก ร
ต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ป้ายชื่อที่มีสีสันแตกต่างยังช่วยผู้เข้าร่วมประชุมให้
ทราบเครือข่ายทางธุรกิจ ผู้จัดควรให้มีเจ้าหน้าที่สแกนบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจำ�กัดสิทธิ
เฉพาะผู้จ่ายค่าลงทะเบียนให้สามารถเข้าร่วมงาน
คูปองอาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนควรลงทะเบียน เนื่องจากการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่อง
ดื่ ม เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยผั น แปร แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามอาจมี ผู้ ที่ ไ ม่ จ่ า ยค่ า ลงทะเบี ย นเดิ น เข้ า มาใน
การเลี้ยงอาหาร ดังนั้นพนักงานควรเก็บคูปองในการให้สิทธิเข้าร่วมการจัดเลี้ยงอาหารและ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมทำ�คูปองอาหารสูญหาย

การจัดทำ�แฟ้มการลงทะเบียน
แฟ้มการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้รบั แฟ้มการลงทะเบียน (Convention Kit)
ซึง่ ส่วนใหญ่มกั ประกอบด้วย
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• กระเป๋า หรือ แฟ้ม
• หนังสือคู่มือการประชุมในรูป CD หรือ ไดรฟ์
• สิ่งตีพิมพ์ อาทิ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของผู้ให้การสนับสนุน
• ของที่ระลึก สำ�หรับผู้สนับสนุน
• ปากกา หรือ ดินสอ
• หนังสือประมวลบทความวิชาการ (สำ�หรับการประชุมวิชาการ)
อนึ่ง ประเภทการลงทะเบียนจะกำ�หนดสิ่งของที่ต้องใส่ไว้ในแฟ้มการลงทะเบียน
อาทิ บัตรเชิญอาหารคํ่า

นโยบายการคืนค่าลงทะเบียน
Cook (2004) แนะนำ�ว่า ควรมีมาตรการการคืนค่าลงทะเบียนในกรณีสุดวิสัย
อาทิ การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว หรือ การล้มป่วยฉุกเฉิน นโยบายการคืนเงินค่า
ลง-ทะเบียนควรปรากฏในเอกสารการลงทะเบียน เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบในกรณี
ต้องจ่ายค่ายกเลิกการร่วมประชุม ยิ่งใกล้วันประชุมจะเริ่มเท่าไร จำ�นวนเงินที่จะคืนจะน้อย
ลงจนถึงระดับทีไ่ ม่มกี ารคืนเงิน เพราะผูจ้ ดั ได้จองและชำ�ระค่าใช้จา่ ยผันแปร อาทิ ค่าแพ็ก
เกจ การเข้าร่วมประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ให้บริการไปแล้ว มาตรการการคืน
เงินควรคำ�นวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยในการจัดการประชุมตามระยะเวลาที่ใช้
ในการจัดงาน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ควรมีมาตรการการคืนเงินสำ�หรับผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้าในกรณีที่การประชุมมิอาจ
ดำ�เนินการได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย (Cook 2014)

ตัวอย่างข้อกำ�หนดการคืนค่าลงทะเบียน
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยหรือเกิด
สถานการณ์อื่นที่ไม่ได้คาดคิด ในกรณีดังกล่าวหากผู้จัดยกเลิกการประชุม ผู้ที่ได้ลงทะเบียน
แล้วจะได้รับการคืนเงินเต็มจำ�นวน หากการประชุมเลื่อนออกไป ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินเต็มจำ�นวนหรือโอนเงินค่าลงทะเบียนนั้นไว้ใช้สำ�หรับการประชุมในครั้งหน้า ผู้จัดจะไม่
รับผิดชอบต่อการชำ�ระเงินคืนอันเนื่องมากจากผู้ลงทะเบียนขอยกเลิกหรือเลื่อนการเข้า
ประชุม การยกเลิกการลงทะเบียน 3 เดือนก่อนการประชุม จะได้รับเงินคืนหลังหักค่าบริการ
จำ�นวน 6,000 บาท การยกเลิกต้องทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และต้องได้รับคำ�ขอ
ยกเลิกก่อนวันสุดท้ายที่ระบุให้สามารถคืนค่าลงทะเบียนได้ การยกเลิกหลังจากวันดังกล่าว
จะไม่สามารถเรียกรับเงินคืนได้ แต่สามารถเก็บค่าลงทะเบียนนั้นไว้ใช้กับการประชุมครั้งหน้า
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โดยหักค่าบริการ 6,000 บาท ผู้ที่ไม่มาแสดงตนในงาน (No Show) จะไม่ได้รับการคืนเงิน
หรือได้แต้มสำ�หรับการประชุมครั้งหน้า การคืนเงินจะคืนผ่านช่องทางที่ผู้ลงทะเบียนใช้ใน
การลงทะเบียนครั้งแรกไม่เกิน 30 วัน หลังจากการแจ้งขอยกเลิกและต้องทำ�โดยผู้ลงทะเบียน
หรือผู้ถือบัตรเครดิตที่มีเลขบัตรใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น

ข้อควรคำ�นึงในการลงทะเบียน
Cook (2014) แนะนำ�ข้อควรคำ�นึงในการลงทะเบียนดังนี้
1. การให้ส่วนลดไม่ควรขยายเวลา เพราะจะส่งสัญญาณว่าการประชุมมีจำ�นวนคน
เข้าลงทะเบียนยังไม่ถึงเป้า ทั้งนี้ควรมีการจำ�กัดจำ�นวนการให้ส่วนลด และให้สิทธิเฉพาะผู้ที่
ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น
2. ในแบบฟอร์ ม การลงทะเบี ย นควรขออนุ ญ าตใช้ รู ป ถ่ า ยของผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
สำ�หรับรูปและวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการประชุมครั้งต่อไป
3. ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนภายในงาน ควรแบ่งเคาน์เตอร์การลงทะเบียน
แยกออกจากกัน เพื่อช่วยให้มีการรอคิวรับบริการสั้นลง
4. ควรเปิดเคาน์เตอร์การลงทะเบียนไว้ตลอดการประชุมเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลการประชุมและตอบข้อสงสัยต่างๆ
5. การประชุมวิชาชีพนานาชาติควรพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและภาษี
ในการคำ�นวณค่าลงทะเบียน เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจทำ�ให้ขาดทุนได้ โดยเฉพาะผู้ให้
บริการอาจบวกค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มร้อยละ 10 – 15 หากได้รับค่าบริการเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ อีกทั้งการจัดการประชุมวิชาชีพในต่างประเทศยังต้องจ่ายภาษีมูลค่า
เพิ่ม ซึ่งในยุโรปเรียกเก็บอัตราขั้นตํ่าตั้งแต่ร้อยละ 6 – 21 หรือในสหรัฐอเมริกากำ�หนดให้จ่าย
ภาษีการขายท้องถิ่น
6. ก่อนจะแต่งตั้ง PCO หรือ DMC ที่เป็นทางการเจ้าของงานควรให้ PCO หรือ
DMC แสดงประสบการณ์ในการจัดการภาษีในการจัดการประชุมในต่างประเทศก่อน
7. ควรประกาศการชำ�ระค่าลงทะเบียนเป็นสกุลเงินท้องถิ่น แต่ให้ใส่วงเล็บเทียบให้
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า แลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จะประมาณค่าได้เท่าใด
8. การชำ � ระค่ า ลงทะเบี ย นออนไลน์ โ ดยใช้ บั ต รเครดิ ต สะดวกกั บ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมวิชาชีพนานาชาติ แต่เจ้าภาพต้องรับผิดชอบค่าดำ�เนินการออนไลน์ ดังนั้น จึงควร
รวมค่าดำ�เนินการออนไลน์ไว้เป็นรายการหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
9. นอกจากนี้ค่าลงทะเบียนสำ�หรับผู้ติดตามและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพียงวัน
เดียวเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำ�หรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเฉพาะการจัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ
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   สรุป

กล่าวโดยสรุป กระบวนการลงทะเบียนเริ่มต้นทำ�ตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนการ
วางแผนการจัดประชุมวิชาชีพ การคิดค่าลงทะเบียนคำ�นวณจาก ค่าใช้จ่ายคงที่และผันแปร
บวกส่วนต่างกำ�ไร และประมาณการจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน ช่วงเวลาในการลงทะเบียนได้แก่
การลงทะเบียนล่วงหน้า และการลงทะเบียนภายในงาน การให้ส่วนลดการลงทะเบียน
สำ�หรับ สมาชิก หมู่คณะ นักศึกษาและผู้เกษียณอายุ ใช้เพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนล่วงหน้า
ผู้จัดอาจจ้างผู้ให้บริการลงทะเบียนแบบครบวงจรซึ่งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เอกสารสำ�หรับพิมพ์บัตรป้ายชื่อ และจัดการชำ�ระเงิน

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ
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1. จงแสดงวิธีคิดการกำ�หนดราคาค่าลงทะเบียน
2. จงบอกความแตกต่ า งระหว่ า งการลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า กั บ การลงทะเบี ย น
ภายในงาน
3. ประโยชน์ของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันมีอะไรบ้าง
4. ควรใส่อะไรไว้ในแฟ้มการลงทะเบียน
5. สถานการณ์ใดที่จะอนุญาตในคืนค่าลงทะเบียน
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บทที่

10

การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่

10

การใช้เทคโนโลยีในการ
จัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์ในการเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. เข้าใจว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในการสื่อสารการประชุม
• รู้จักประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุมสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม (Impressive Experience)
• แสดงความเป็นมืออาชีพ (Create an Image of Professionalism)
• สร้างการมีส่วนร่วม (Build Attendee Engagement)
• ก่อให้เกิดรายได้ (Boost Revenue Stream)
2. ยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม
• Interactive Forum
• Multisite Conference
• Co-working Conference (Individual or Self Knowledge Transfer)
• Unplugged (Hybrid)
• Virtual & Live
• Hologram
• Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)
• DRONE
• Live Streaming
3. รู้จักตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน
• Face Recognition
• Biometric Registration
• Finger Reading
4. รู้จักตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสื่อประสม
• Personalization
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5. รู้จักการประชุมไร้กระดาษ
• Card game
6. ทราบข้อคิดในการลงทุนเทคโนโลยีในการจัดประชุมวิชาชีพ
• Uniqueness and Customer Experience
7. รู้จักกรณีศึกษา
• The Future of Meeting
• German Convention Bureau
เทคโนโลยีเป็นศัพท์ที่มีความหมายกว้างที่ใช้บรรยายถึงโปรแกรมและอุปกรณ์ที่สร้าง
จากการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำ�วัน (Miller, Ried, Tatr &
Fergusan 2015).
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีซึ่งให้
บริการ ดังนี้
1. การให้เช่าอุปกรณ์
2. การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชัน
3. การมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางเทคโนโลยี ทำ � หน้ า ที่ ว างแผนติ ด ตั้ ง และควบคุ ม
ความต้องการทางเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งสัญญาณอย่างราบรื่น การบรรจุ
ขึ้น (Upload) และการบรรจุลง (Download) ข้อมูล (Miller et al. 2015)

เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในการสื่อสารการประชุมวิชาชีพ
จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ (Suwannasat 2018) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ
ที่สำ�คัญในการสื่อสารการประชุมวิชาชีพดังนี้
1. สะกดผู้เข้าร่วมประชุมให้มีส่วนร่วม ผู้จัดสามารถเข้าใจประสบการณ์การเข้า
ร่วมงานของผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้เทคโนโลยี บิ๊กดาต้า (Big data) ช่วยให้ทราบถึง
ประสบการณ์ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้เข้าใจพฤติกรรมและอุปสรรคเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ผูจ้ ดั สามารถออกแบบเนือ้ หาเฉพาะบุคคลตามความสนใจ อาทิ การแปลภาษา
จากโมบาย แอปพลิเคชัน ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทเ่ี น้นความเป็นปัจเจกบุคคล (Personalization)
มากขึน้
2. แสดงความเป็นมืออาชีพ จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อมูล
ภายในไม่กี่วินาที ผ่าน BizConnect ทำ�ให้ภาคีในอุตสาหกรรมการจัดประชุมวิชาชีพสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลทั่วทั้งประเทศ ติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม
อุตสาหกรรมไมซ์
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1. สร้างประสบการณ์การประชุมที่ดีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
ผ่าน Live Streaming ทำ�ให้เข้าใจพฤติกรรมผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสนองความต้องการจาก
วิถีชีวิตและรสนิยมการชมภาพยนตร์และการฟังเพลง ในการประชุมวิชาชีพ Data Analytics
แทนที่การสำ�รวจความคิดเห็นแบบเดิมโดยใช้ เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable Devices)
เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาผ่านข้อเสนอแนะและปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัด
เพื่อใช้ในการประชุมครั้งต่อไป ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable Devices) ได้แก่
นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ บัตรผู้เข้าร่วมประชุมอัจฉริยะ และสายรัดข้อมืออัจฉริยะ ที่เก็บข้อมูล
บิ๊กดาต้าจากผู้เข้าร่วมประชุมจากการสัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าว (MICE Intelligence center
2018b)
2. ก่อให้เกิดรายได้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมและพฤติกรรมสามารถ
หาได้จากผลตอบแทนการลงทุนและดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จโดยใช้ Event Impact Calculator
ผู้ จั ด สามารถกำ � หนดราคาค่ า สั ม มนาและจำ � นวนบั ต รที่ ต้ อ งจำ � หน่ า ยเพื่ อ ให้ คุ้ ม ทุ น และ
ประเมินผลตอบแทนการลงทุนทางการประชุม

รูปที่ 1:เทคโนโลยีกับการสื่อสารการประชุม
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการจัดประชุม
Miller et al (2015) ได้เสนอตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการจัดประชุมดังนี้
1. เว็บไซต์การจัดประชุม
เว็บไซต์มคี วามสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการประชุม เว็บไซต์จะให้ขอ้ มูล จูงใจ และ
เตือนผูเ้ ข้าร่วมประชุม และผูท้ ม่ี แี นวโน้มจะเข้าประชุมให้ทราบเกีย่ วกับข้อมูลการประชุมทีจ่ ะ
เกิดขึน้
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2. โมบายแอปพลิเคชัน
โมบายแอปพลิเคชันสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้เข้าร่วมประชุมในปัจจุบัน โดย
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมจากสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ช่วยใน
การกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ทำ�แบบสำ�รวจผู้เข้าร่วมประชุม

รูปที่ 2: โมบายแอปพลิเคชัน
ที่มา: ผู้แต่ง

3. ศูนย์จัดการทรัพยากรสำ�หรับวิทยากร
ศูนย์จัดการทรัพยากรสำ�หรับวิทยากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการอำ�นวยความ
สะดวกให้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ผู้นำ�เสนอต้องการส่งบทความหรือ
พาวเวอร์พอยต์สามารถทำ�ได้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีช่วยอำ�นวยความสะดวก
ทำ�ให้ผู้จัดสามารถระบุสถานะและติดต่อกับผู้นำ�เสนอ
4. สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram
และBlogs ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม
5. ระบบบริหารจัดการการนำ�เสนอ
ระบบบริหารจัดการการนำ�เสนอเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงเอกสารการนำ�
เสนอเพื่อการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนเริ่มการนำ�เสนอ
(Miller et al 2015)
6. ระบบสื่อสารทางดิจิทัล
ระบบสื่อสารทางดิจิทัลช่วยส่งข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดเกี่ยวกับการประชุม รายชื่อ
วิทยากร และตารางเวลา ข้อมูลการเดินทาง การปรับปรุงข้อมูลของสื่อ ผู้สนับสนุน
การโฆษณา และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม (Miller et al 2015)
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7. ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous Interpretation)
ล่ามพูดพร้อม (Simultaneous Interpretation) ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
ได้ยินข้อความจากภาษาหนึ่งหรือหลายภาษาในเวลาขณะนั้น คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย
หรืออุปกรณ์อินฟราเรดรวมกันผ่านไมโครโฟนหรือเทคโนโลยีที่จัดการส่งผลของการแปลไป
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม (Miller et al 2015)
ตฤณ ทวิธารานนท์ (2562) กล่าวว่าผูจ้ ดั สามารถใส่เทคโนโลยีการแปลแบบใหม่ อาทิ
ถ่ายทอดสดผ่านโมบายแอปพลิเคชันทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งยืมอุปกรณ์ใดๆ จากผูจ้ ดั
8. ระบบตอบรับจากผู้ชม (Audience Response System)
ระบบตอบรับจากผู้ชมเชื่อมต่อวิทยากรกับผู้ชมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมตอบโต้ผ่าน
ผู้สำ�รวจ Surveyor และถามคำ�ถามโดยใช้ปุ่มตอบคำ�ถามที่ส่งให้ผู้ชมล่วงหน้า (Miller
et al 2015) ผู้นำ�เสนอป้อนคำ�ถามและแบบสอบถามผ่านตัวอย่างภาพนิ่ง และผ่านการใช้
คลื่นความถี่วิทยุไร้สาย ผู้ฟังใช้ปุ่มกดเพื่อส่งคำ�ตอบในทันที (Miller et al 2015)
9. บิ๊กดาต้า (Big Data)
Big Data หมายถึง การเก็บข้อมูลขององค์กร จัดเก็บ ส่ง และวิเคราะห์ข้ามธุรกิจ
ข้อมูลขนาด-ใหญ่ บิ๊กดาต้า สามารถแปลงชุดคำ�สั่งการบริหารการประชุม อาทิ ระบบลง
ทะเบียน คลื่นความถี่วิทยุไร้สาย โมบายแอปพลิเคชัน (Miller et al. 2015)

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม
มิลเลอร์และคณะ (Miller et al 2015) ได้แบ่งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทสี่ ร้างแสง สี เสียง
ในการนำ�เสนอบนเวที ดังนี้
1. วีดิทัศน์
2. เครื่องเสียง
3. ไฟ
1. วีดิทัศน์
วีดิทัศน์มีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น วีดิทัศน์มาตรฐานและวีดิทัศน์ที่มีความคมชัดของ
ภาพสูง (High-Definition) ในหลายรูปแบบ ความละเอียดของภาพสูง (High Rsolution
Graphics) ชีวลักษณ์สองมิติ สามมิติ (Miller et al 2015)
1.1 เครื่องฉาย
เครื่องฉายเป็นองค์ประกอบของวีดิทัศน์ที่เห็นได้มากที่สุดและมีองค์ประกอบสูงรวม
ทั้งมีความละเอียดสูง ข้อควรคำ�นึงในการเลือกเครื่องฉายที่ส่งภาพจากข้างหน้าและข้างหลัง
(Front or Rear Projection) จะเลือกจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ขนาดและรูปทรงของ
สถานที่จัดประชุม ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม และผู้ใช้
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รูปที่ 3: ภาพเครื่องฉาย
		
		

		

ที่มา: Arunas Naujokus
จาก Unsplash (2018)

1.2 เครื่องสลับสัญญาณภาพ
เครื่องสลับสัญญาณภาพเพื่อแสดงแหล่งที่มาของภาพและเสียงที่มาจากหลายแหล่ง
ไว้บนหน้าจอ ระบบ High-end Switchers มีความสามารถสูงในการสร้างภาพที่สดถ่ายทอด
ผ่านหน้าจอโดยจัดเรียงภาพต่อภาพ การสร้างข้อความและแสงสีเขียว มิลเลอร์ และคณะ
กล่าว-ว่าเราเตอร์จะถูกใช้กับเครื่องสลับสัญญาณภาพเพื่อส่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่งไป
ยังหลายอุปกรณ์ การบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามารถทำ�ได้ผ่านการใช้อุปกรณ์การ
บันทึกที่มีความละเอียดสูง สัญญาณจะถูกส่งผ่านจากระบบเครื่องสลับสัญญาณภาพไปยัง
ระบบบันทึกเวลาซึ่งเจ้าหน้าที่เทคนิคจะสร้างความมั่นใจว่าการประชุมได้ถูกบันทึกในรูป
ดิจิทัลที่มีความ-ละเอียดสูง (Miller et al 2015)

			

			

			

รูปที่ 4: เครื่องสลับสัญญาณภาพ
ที่มา: Christer Körnbäck (2017)
จาก Pixabay
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1.2 กล้อง
กล้องจะใช้ในการขยายภาพวิทยากรบนหน้าจอผ่านการบริหารจัดการรูปภาพของ
วิทยากรจากหลายมุมมอง (Miller et al 2015)
		

		
		

		

รูปที่ 5: กล้อง
ที่มา: Photo Mix Company (2018)
จาก Pixabay

2. เสียง
มิลเลอร์ และคณะ (Miller et al 2015) แบ่งเครื่องเสียงจากอุปกรณ์ดังนี้
2.1 ระบบลำ�โพงซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น
2.1.1 ลำ�โพงแบบ Conventional Speakers คือกล่องลำ�โพงที่แยกเป็นตัวๆ
2.1.2 ระบบ Linearray Speaker ซึ่งจะใช้ลำ�โพงที่ถูกตั้งข้อมูลให้ควบคุมเส้น
เสียงที่ใช้ในคอนเสิร์ตถ่ายทอดสด
2.2 Sound Poarder Audio Console
Audio Consoles หรือ Sound Board จะให้การควบคุมอุปกรณ์แหล่งที่มาของเครื่องเสียง
ทั้งหมด เช่น ไมค์ลอย หรือไมโครโฟนที่มีสาย แหล่งวีดิทัศน์ ระบบเสียง ลำ�ดับการเล่นเพลง
ที่จะถูกควบคุมและส่งโดยวิศวกรของสถานที่จัดงานผ่านเครื่องควบคุมเสียง (Miller et al
2015).
						
						
						รูปที่ 6: เครื่องควบคุมเสียงหลัก
						 ที่มา: ผู้แต่ง
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2.3 ไมโครโฟน		
ไมโครโฟนที่นิยมใช้โดยทั่วไปได้แก่
2.3.1 ไมโครโฟนที่มีสาย ไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมในการทำ�งาน
2.3.2 ไมโครโฟนไร้ ส ายต้ อ งการบอร์ ด เสี ย งและเสาอากาศรั บ สั ญ ญาณ
(Miller et al 2015)

รูปที่ 7: เสารับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย 		
ที่มา: ผู้แต่ง				

รูปที่ 8: ไฟ
ที่มา: ผู้แต่ง

3. ไฟ
ใช้ในการสร้างแสงสำ�หรับผู้นำ�เสนอให้ผู้ชมสามารถมองเห็นและใช้สำ�หรับกล้องและ
วีดิทัศน์สามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ (Miller et al 2015)

							

รูปที่ 9: บอร์ดควบคุมไฟ 				
ที่มา: ผู้แต่ง				
						

รูปที่ 10: ไฟหุ่นยนต์
ทีม่ า: Manfred Richter (2018)
จาก Pixabay
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อุปกรณ์ไฟทั่วๆ ไป คือ
1.1 ไฟในการประชุม ใช้ในการปรับแสง
1.2 LED (Light Emitting Diode) ใช้ในการจัดการเพื่อเปลี่ยนสีได้ทันที
1.3 ไฟหุ่นยนต์ จะใช้เน้นเฉพาะจุดบนเวทีหรือในห้อง และสามารถตั้งโปรแกรมให้
ฉายไปที่จุดใดจุดหนึ่งระหว่างการแสดง (Miller et al 2015)

MICE Intelligence Center
ในประเทศไทยสามารถขอการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจาก MICE Intelligence
Center: ศูนย์ข้อมูลนวัตกรรมอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อช่วยภาคีชาวไทยในอุตสาหกรรมไมซ์
ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการจัดงาน (Teerarat 2019)

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดการประชุมวิชาชีพ
MICE Intelligence Center (2018b) ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ประชุมวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1. การประชุมที่มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interactive Forum) หมายถึง การประชุมที่
ผู้เข้าร่วมประชุม 50 ถึง 200 คน เริ่มประชุมด้วยกันจากเวทีที่มีวิทยากรเป็นศูนย์กลางแล้ว
แล้วแยกกันออกเป็นกลุ่มที่เล็กลงตามหัวข้อการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดง
ความคิดเห็น (MICE Intelligence 2018b)
2. การประชุมจากหลายสถานที่ (Multisite Conference) หมายถึง การประชุม
ตามภูมิภาคที่มีความสำ�คัญเท่ากันจัดขึ้นจากหลายสถานที่ในวันเดียวกัน วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้จากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Video Conferences ช่องทางออนไลน์ holograms
ช่องทางทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดเวลาและก่อให้เกิดความทรงจำ�น่าประทับใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม (MICE Intelligence 2018b)
3. การประชุมเพื่อทำ�งานร่วมกัน (Co-Working Conference) หมายถึง การ
ประชุมที่จัดขึ้น 2-3 วัน เพื่อแบ่งปันระหว่างบุคคลและถ่ายทอดความรู้ให้กับตนเองทำ�ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวลามากขึ้นในการได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความ
สัมพันธ์ที่ยาวนานในระหว่างทำ�งานประจำ� (MICE Intelligence 2018b)
4. การประชุมแบบถอดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Unplugged-hybrid) ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสติและสมาธิ เพื่อตัดการรบกวนจากอุปกรณ์สื่อสาร เช่น
โทรศัพท์มือถือ (Cooper 2018) มักจัดขึ้นในสถานที่ห่างไกลและสงบที่ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
เกือบถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อให้สามารถมีสมาธิในการประชุม การประชุมชนิดนี้
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ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและการดูแลประสบการณ์เป็นพิเศษ (MICE
Intelligence 2018b)
5. การประชุมถ่ายทอดสดเสมือนจริง (Virtual Goes Live) หมายถึง การประชุมที่
ให้ผู้ใช้ออนไลน์พบกันแบบเห็นหน้าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น (MICE
Intelligence 2018b)
6. การรวมสภาพแวดล้ อ มจริ ง กั บ วั ต ถุ เ สมื อ นเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ในเวลาเดี ย วกั น
(Augmented Reality [AR]) หมายถึง ประสบการณ์ที่รวมวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใน
โลกแห่งความเป็นจริงกับวัตถุที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ โลกแห่งความเป็นจริง โดยวัตถุเสมือน
ที่ว่านั้นอาจจะเป็นภาพ วีดิทัศน์ ที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2562)
7. การจำ�ลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง (Virtual Reality [VR])
หมายถึง ประสบการณ์ที่ทำ�เลียนแบบให้เหมือนโลกปัจจุบัน หรือ การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส เช่น
การแข่งขันบังคับเรื่องอากาศยานไร้คนขับ [Drone] (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2562)
8. นอกจากนี้ เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี แ ละนำ � มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การบริ ห าร
การประชุมวิชาชีพ อื่นๆ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) การถ่ายทอดสด (Live
Streaming) และ เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ (Hologram)

รูปที่ 11: Hologram
ที่มา: ตฤณ ทวิธารานนท์ MICE Intelligence Center
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ข้อคิดในการลงทุนเทคโนโลยีในการจัดประชุมวิชาชีพ
ในเรื่องเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ (Hologram) ตฤณ ทวิธารานนท์ (2562) กล่าวว่า
ค่าใช้จ่ายสูงและความไม่แน่นอนในผลตอบแทนการลงทุน ทำ�ให้แอปพลิเคชันที่กล่าวมาข้าง
ต้นไม่เป็นที่นิยมทั้งหมดในธุรกิจการจัดประชุมในไทย
ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งชั่วโมงในการใช้เทคโนโลยีภาพสามมิติ มีราคาประมาณ
500,000 บาท ในขณะที่ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจสำ�หรับวิทยากรราคา 100,000 บาท
ซึ่งคุ้มค่ากว่าในการได้พบกับวิทยากรซึ่งหน้า
ผลที่ตามมาคือ ผู้จัดการประชุมหลายคนจึงยังลังเลในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้
ดังนั้น สสปน. โดยฝ่าย MICE Intelligence & Innovation จึงได้คิดค้น Event Application
ชื่อว่า BizConnect โครงการในการลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถ
เป็นที่แพร่หลาย เข้าถึงภาคีเครือข่ายของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพื่อจูงใจให้มี
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการประชุม

ตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน
การประยุกต์เทคโนโลยีบางประเภทได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในการลงทะเบียน
การประชุม ตัวอย่างได้แก่
1. การจดจำ�ใบหน้า
2. การลงทะเบียนไบโอเมทริค
3. การอ่านลายนิ้วมือ
4. การลงทะเบียนด้วยรหัสคิวอาร์
เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยจัดการการลงทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลด
ปัญหาการต่อแถวเป็นเวลานาน การลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถทำ�ได้โดยผ่านเว็บไซต์ของ
การจัดประชุม
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รูปที่ 12: เครื่องลงทะเบียนแบบจดจำ�ใบหน้า
					 ที่มา: Pascal Lagadec, Fielddrive

ตัวอย่างเช่น Lagadec (2019) กล่าวว่า การจดจำ�ใบหน้าตัดปัญหาการรอเข้าแถว
ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและลดแรงงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในการค้นบัตรผู้เข้าร่วมประชุม
ระบบการจดจำ � ใบหน้าจะเปรีย บเทีย บใบหน้าผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งให้ผู้จัดระหว่างการ
ลงทะเบียนล่วงหน้ากับบุคคลที่มาที่เครื่องสแกนใบหน้าเพื่อออกบัตร
				
รูปที่ 13: การยืนยันการลงทะเบียน
			
			 ผ่านรหัสคิวอาร์
ที่มา: ผู้แต่ง
			

นอกจากนี้ ก ารลงทะเบี ย นด้ ว ยรหั ส คิ ว อาร์ จ ะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
หลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะสร้างรหัสคิวอาร์ (QR Code) ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของ
ผู้เข้าร่วมประชุม หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างช่วงเวลาการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถแสดงรหั ส คิ ว อาร์ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ล งทะเบี ย นเพื่ อ พิ ม พ์ ป้ า ยชื่ อ หรื อ เพี ย งตรวจ
รหัสคิวอาร์จากโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องพิมพ์ป้ายชื่อ นอกจากนี้ผู้จัดอาจใช้เทคโนโลยี
ไบโอแมทริกซ์ หรือการจดจำ�ใบหน้าในการลงทะเบียน ส่งเสริมการประชุมไร้กระดาษ
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การประชุมไร้กระดาษ หมายถึง การประชุมที่ไม่ใช้เงินสด แต่มีช่องทางการชำ�ระ
ค่าลงทะเบียนที่ยืดหยุ่นผ่านการใช้โมบายแอปพลิเคชัน แทนที่จะใช้เงินสด ความก้าวลํ้า
ทางเทคโนโลยีช่วยลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ (Hologram)
ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงในการเชิญวิทยากรมาบรรยายแบบพบกันซึ่งหน้า แต่
ทำ�ให้สามารถถ่ายทอดจากสำ�นักงานของวิทยากร
ภูมนิ ทร์ มีถาวรกุล (2562) กล่าวว่า อนาคตของธุรกิจการจัดประชุมจะบูรณาการ
เทคโนโลยีในการบริหารการจัดการประชุมมากขึน้ ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ ได้ถกู นำ�มาใช้ใน
การจัดการการเดินทาง อาทิ การจองตัว๋ เครือ่ งบิน การจองห้องพัก ให้มคี วามเป็นส่วนตัวมากขึน้
เทคโนโลยี ช่ ว ยรั ง สรรค์ ส ร้ า งความเป็ น ปั จ เจกและประสบการณ์ ก ารจั ด ประชุ ม
กระนั้นผู้เขียนเสนอแนะว่า การใช้เทคโนโลยีต้องทำ�การคิดวิเคราะห์ลักษณะของผู้เข้าร่วม
ประชุม งบประมาณ จุดประสงค์ในการจัดประชุม ในกรณีที่มีความต้องการเทคโนโลยีขั้น
สูงสำ�หรับการจัดประชุมทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ อาจจ้างผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี
จากภายนอก ในทางตรงกันข้ามการลงทุนในเทคโนโลยีที่มากเกินไปจะเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม

   กรณีศึกษา: การประชุมในอนาคต

MICE Intelligence Center (2018a) รายงานว่า การประชุมในอนาคตจะส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ศูนย์การจัดประชุม San Diego (San Diego Convention
Center) ประยุกต์ใช้บัตรผู้เข้าร่วมประชุมอัจริยะและแผนที่ตรวจจับความร้อน (Heat Map)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมงานและลดปัญหาการจราจรที่แออัดในการจัดประชุม
วิชาชีพ ในบริบทของประเทศไทย BizConnect เป็นแอปพลิเคชัน การจัดการงานอีเวนต์
ที่ใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านการลงทะเบียนหน้างาน การใช้
แอปพลิเคชันออกแบบการประชุม และ การสำ�รวจความคิดเห็น MICE Intelligence Center
มีจุดประสงค์ที่จะเห็นการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันในภาคีอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพของไทยให้มากขึ้น (Teerarat 2019)
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รูปที่ 14: กรณีศึกษา คูหาสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมของเยอรมัน
ที่มา: ผู้แต่ง

   กรณีศึกษา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมของเยอรมัน

MICE Intelligence Center (2018a) รายงานว่า ประเทศเยอรมนีเป็น
กรณีศึกษาที่ดีที่สุดที่ค้นคว้าแนวทางแก้ปัญหาด้านการประชุมด้วยแค็ตตาล็อกที่นำ�เสนอจุด
เด่นนวัตกรรมของการใช้พื้นที่การจัดประชุมในอนาคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตื่นตาตื่น
ใจกับข้อมูล และช่วยผู้จัดพัฒนาการประชุมที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม สำ�นักงานส่ง
เสริม-การจัดประชุมเยอรมันเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุมจน
ทำ�ให้เป็นผู้นำ� ทำ�ให้มีผู้จัดติดต่อให้ช่วยประสานงานผู้ให้บริการเทคโนโลยี ก่อให้เกิดราย
ได้แก่ประเทศและ ผู้ให้บริการ Matthias Schultze ผู้อำ�นวยการบริหารของสำ�นักงานส่ง
เสริม-การจัดประชุมของเยอรมันได้เปิดตัว ผลสำ�รวจการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุมในปี
2030 ว่า ในฐานะผู้นำ�นวัตกรรม สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมของเยอรมันได้ศึกษาพบ
ว่า 41.6% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำ�งานเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ผู้จัดประชุมได้บูรณาการการใช้องค์ประกอบของ
โลกเสมือนจริงในการจัดประชุมทำ�ให้เกิดการประชุมในรูปแบบสื่อผสม ซึ่งสำ�นักงานส่งเสริม
การจั ด ประชุ ม ของเยอรมั น สามารถให้ คำ � ปรึ ก ษาแก่ ผู้ จั ด ที่ ต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
การจัดประชุม
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   สรุป

กล่าวโดยสรุปบทนี้ได้แนะนำ�เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันที่ใช้ทั่วไป
ในธุรกิจการจัดประชุม โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน ได้แก่ วีดิทัศน์ เครื่องเสียง และระบบไฟ
วีดิทัศน์และระบบไฟใช้เพื่อช่วยในการมองเห็นภาพ ในขณะที่เครื่องเสียงช่วยในการได้ยิน
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจำ�เป็นต้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์เหล่านี้ โดยผู้จัดอาจจะจ้างที่ปรึกษา
ทางเทคนิค หรือผู้ให้บริการจากภายนอก
จากมุมมองของผู้เขียนเกณฑ์ที่พิจารณาว่าควรจ้างที่ปรึกษาหรือไม่ ควรพิจารณา
จากลักษณะของผู้เข้าร่วมงาน งบประมาณ และจุดประสงค์ของการประชุม เป็นตัวกำ�หนด
ว่ า สมควรเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ใ ด การลงทุ น ทางเทคโนโลยี ม ากเกิ น ไปจะเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การประชุมที่ไม่จำ�เป็น หากผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากไม่ใช้เทคโนโลยี

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ
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1. เหตุใดเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในการสื่อสารการประชุม
2. จงบอกประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม
3. จงบอกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม
4. จงบอกตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน
5. จงบอกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสื่อประสม
6. จงบอกตัวอย่างการประชุมไร้กระดาษ
7. อะไรคือข้อคิดในการลงทุนเทคโนโลยีในการจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่

11

การประเมินผล
การจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่

11

การประเมินผล
การจัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. รู้จักการจัดทำ�แบบสำ�รวจความคิดเห็น
2. รู้จักการจัดทำ�แบบสอบถาม
3. รู้จักการสัมภาษณ์
4. รู้จักการสังเกตการณ์
5. รู้จักการประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องภายหลังการจัดการประชุมวิชาชีพ
6. รู้จักการนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงการประชุมวิชาชีพครั้งต่อไป
7. รู้จักกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการประชุมวิชาชีพ
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการวัดคุณค่า และ
ความหมายของกิจกรรมหรือกระบวนการ (Phillips, 2003)
จุดประสงค์ของการประเมินผลคือ เพื่อให้ทราบว่าจุดประสงค์ใดบรรลุเป้าหมาย
และมีจุดประสงค์ใดบ้างที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและนำ�ผลสรุปไปปรับปรุงสำ�หรับการประชุม
ในอนาคต (Aaron et al. 2014)
ข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการประเมินผลแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลข
ซึ่งมีคะแนนหรือลำ�ดับกำ�กับ ทำ�ให้สามารถหาค่าเฉลี่ยและความถี่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณ
(Events Industry Council, 2019)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) หมายถึง ข้อมูลเชิงพรรณนา บันทึก
จากการสังเกต สัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เนื้อหาจากคำ�ตอบชนิดบรรยายของผู้ตอบแบบ
สำ�รวจ (Events Industry Council, 2019)
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ในการเก็บข้อมูลทั้งสองประเภทอาจเก็บได้จากข้อมูลประชากรทั้งหมด (Census)
ซึ่งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากร เรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)

รูปที่ 1: ตัวอย่างการสำ�รวจ และแบบสอบถาม
ที่มา: ผู้แต่ง

การจัดทำ�แบบสำ�รวจความคิดเห็น
การทำ � แบบสำ � รวจเป็ น กระบวนการที่ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ รวบรวม
ความคิดเห็น แม้ว่าการสำ�รวจที่ใช้แบบสอบถามบางครั้งจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน แต่การ
สัมภาษณ์อย่างเดียวมีต้นทุนสูงและเสียเวลา ดังนั้นการเก็บข้อมูลทั้งสองแบบพร้อมกันจึง
ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและสถิติที่เชื่อถือได้ (Rittichainuwat & Chakraborty 2012) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการทำ�แบบสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถามได้เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้
แบบสอบถามแบบยาวมาใช้แบบสอบถามแบบสั้น (Rittichainuwat, Nelson, Ramafitria
2018) เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาชีพไม่มีเวลาจึงยินดีช่วยตอบแบบสอบถามแบบสั้น
มากกว่าแบบสอบถามแบบยาว ในการออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ในการสำ�รวจ ผู้จัดควรใส่
เฉพาะคำ�ถามที่จำ�เป็น เช่น สถานที่ที่น่าจะจัดการประชุมครั้งต่อไป ส่วนตัวแปรที่ควรใส่ใน
แบบสอบถามที่ใช้ในการสำ�รวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ วิทยากร อาหาร
และเครื่องดื่ม และ สถานที่จัดการประชุม เป็นต้น
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รูปที่ 2: ตัวแปรที่ควรใส่ในแบบสอบถามการประชุมวิชาชีพ
ที่มา: ผู้แต่ง

การเก็บข้อมูลสามารถทำ�ได้ด้วยวิธีดังนี้
1. การสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถาม
การสำ�รวจ (Survey) คือ กระบวนการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม (Questionnaire)
คือ ชุดคำ�ถามพร้อมคำ�ตอบให้เลือกแฮร์ และคณะ (Hair et al. 2003) แนะนำ�การตั้งคำ�ถาม
แบบสำ�รวจดังนี้
1. ใช้คำ�ถามง่ายๆ หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะ ควรนิยามศัพท์เทคนิค / วิชาการ
2. ถามสั้นๆ ยิ่งคำ�ถามยาวมาก ยิ่งตอบผิดมาก
3. หลีกเลี่ยงคำ�กำ�กวม แทนที่จะใช้คำ�ว่าบ่อย (ประจำ�) ให้เปลี่ยนเป็นจำ�นวนเวลา
ที่ใช้จะเข้าใจมากกว่า
4. หลีกเลี่ยงคำ�ถามชี้นำ� อาทิ คุณคิดว่าการจัดประชุมครั้งนี้ดีใช่ไหม
5. หลีกเลี่ยงการถามสองความหมายในหนึ่งคำ�ถาม อาทิ แพ็กเกจการลงทะเบียน
และที่พักมีผลต่อความพอใจของคุณใช่ไหม
2. การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) โดยตั้งคำ�ถามผู้ถูก
สัมภาษณ์ตามคำ�ถามที่ได้เตรียมมาก่อนแล้ว
2. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) หมายถึง
การตั้งคำ�ถามที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นการถามคำ�ถามหลังจากได้ฟัง
คำ�ตอบจากผู้ถูกสัมภาษณ์
3. การสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Interviews) หมายถึง
การสัมภาษณ์ที่ไม่ได้มีการตั้งคำ�ถามมาก่อน
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ในการสัมภาษณ์หรือการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง อาทิ บุคคลทุพพลภาพ (Disabled
Person) ควรได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งจะพิจารณาคำ�ถามและ
วิธีการ-สัมภาษณ์ว่าจะไม่สร้างความลำ�บากใจและความเดือดร้อนให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ โดย
ข้อมูลที่สัมภาษณ์ต้องเป็นความลับ (FERCAP 2019)
การสัมภาษณ์ควรมีการขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่ออัดเทปและถอดเทป เพื่อให้
เก็บข้อมูลทุกคำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ควรหาสถานที่ที่เงียบสงบ
ทำ�ให้ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์มีสมาธิ ทั้งนี้การสัมภาษณ์สามารถใช้แบบสอบถามได้
3. การสังเกตการณ์
การสังเกตการณ์ สามารถทำ�โดยมนุษย์ หรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งให้
ผลลัพธ์เป็นเชิงบรรยายหรือเป็นตัวเลข (Hair et al. 2003) หากข้อมูลเป็นเชิงบรรยายจะอยู่
ในรูปของการเขียนบรรยายพฤติกรรม หรือการบันทึกเทปหรือการบันทึกวีดิทัศน์ หากข้อมูล
เป็นตัวเลขจะใช้ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการฝึก บันทึกเหตุการณ์โดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้
ก่อนแล้ว หรือใช้เครื่องมือนับจำ�นวนหรือติดตามพฤติกรรม อาทิ การสแกนบัตร การคลิกบน
เว็บไซต์
ประโยชน์ของการสังเกตการณ์ คือ พฤติกรรมจะไม่ถูกรบกวนจากผู้วิจัย แต่ถ้า
การสังเกตกระทำ�ในพื้นที่ส่วนตัว ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่หากการสังเกต
เป็นการบันทึกพฤติกรรมในที่สาธารณะซึ่งเป็นที่สังเกตเห็นได้โดยบุคคลอื่น การบันทึก
ดั ง กล่ า วไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว แต่ ทั้ ง นี้ ก ารบั น ทึ ก พฤติ ก รรมต้ อ งไม่
ระบุชื่อ หรือแสดงตัวตนเพื่อรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัว (Hair et al. 2003)

รูปที่ 3: การสังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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การสังเกตการณ์สามารถทำ�ได้โดยใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน ดังนี้
การเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
สามารถทำ�ได้โดยเจ้าของเว็บไซต์เก็บข้อมูล อาทิ จำ�นวนการคลิก จำ�นวนนาที
ที่เปิดอ่าน ประเทศผู้เปิดอ่าน และหัวข้อที่ผู้ท่องเว็บเข้าชม ทำ�ให้ผู้จัดสามารถวิเคราะห์
หัวข้อการ-ประชุมที่ได้รับความนิยม เพื่อนำ�มาใช้ในการจัดกิจกรรมการประชุมได้
การสแกนป้ายชื่อ (Badge Scanning)
เป็นการเก็บข้อมูลโดยการอ่านรหัสคิวอาร์ ทำ�ให้ทราบจำ�นวนผู้เข้าฟังในคาบ
ประชุมต่างๆ เพื่อนำ�มาใช้ในการจัดประชุมในครั้งต่อไป
โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Applications)
โมบายแอปพลิเคชัน ใช้กับสมาร์ตโฟนที่ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เพื่อแสดงความคิดเห็น ลงคะแนน หรือถามคำ�ถามวิทยากรผ่านระบบการตอบกลับจากผู้ชม
(Audience Response System) อาทิ Slido ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
ใช้เพื่อช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการลงคะแนน การถามตอบงานนั้นๆ ทั้งในรูปแบบคำ�ถาม
ปลายเปิด หรือแบบมีตัวเลือก (ILAdmin 2562)

การประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องภายหลังการจัดงาน
การประชุมประเมินผลหลังจบการประชุม ควรจัดระหว่าง 2 วันถึง 1 สัปดาห์
ภายหลั ง การประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ ป สรรคที่ ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถดำ � เนิ น การได้
ตามแผน และหาวิธีแก้ไขปรับปรุงสำ�หรับการประชุมในอนาคต (Somers & Dzick 2015)
โดยในการประชุมจะมีการเชิญตัวแทนจากคณะกรรมการจัดการประชุมดังนี้
• เจ้าภาพ
• ผู้จัด (Professional Convention Organizer - PCO, Association
Management Company - AMC)
• สถานที่จัดประชุม (Venue)
• โรงแรม
• Destination Management Company (DMC)
• สายการบิน
• สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
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รูปที่ 4: ความสำ�เร็จชองการประชุมวิชาชีพ คือ การทำ�งานเป็นทีม
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

โซแมร์และดิซิ้ค Somers & Dzick (2015) เสนอให้เก็บข้อมูลภาคีที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังการจัดงานดังนี้
1. ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจและขอข้ อ เสนอแนะใน
การปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป
2. ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนและให้บริการผู้จัดและ
ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ผู้เช่าคูหา วิทยากร สถานที่จัดประชุม ทำ�ให้ทราบข้อจำ�กัดและปัญหาใน
การจัดประชุม และเสนอวิธี การแก้ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการในการประชุมในอนาคต
3. ภาคีเครือข่ายอื่น ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดประชุม อาทิ องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ผู้สนับสนุน ชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดประชุม ทำ�ให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนจากการจัดประชุม อาทิ การจราจร ทำ�ให้ชุมชนท้องถิ่นรับทราบประโยชน์ที่ได้รับจาก
การจัดประชุม

การนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการประชุมวิชาชีพครั้งต่อไป
การนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการประชุมครั้งต่อไป โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประโยชน์ ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ข้ อ มู ล
จากการลงทะเบียนปีนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมในปีหน้า ภายหลังการประชุมผู้จัด
ควรเร่งจัดทำ�สรุปรายงานจำ�นวนผู้ลงทะเบียนและจำ�นวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผู้สนับสนุน
แขกพิเศษ และสมาชิก นอกจากนี้ควรเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายจากการลงทะเบียน
ว่าแตกต่างจากการที่คาดการณ์ไว้อย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ตลาดและเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่สามารถใช้ประชาสัมพันธ์การเชิญชวนให้เข้าร่วมงานในอนาคต
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รูปที่ 5: ความพึงพอใจต่อความสะดวกของสถานที่จัดประชุม
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

คำ�ถามที่ใช้สำ�รวจความคิดเห็นเพื่อนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงแก้ไขงานประชุมครั้งต่อไป ได้แก่
• ความพึงพอใจต่อความสะดวกของสถานที่จัดประชุม
• ช่วงเวลาที่ใช้ในการประชุม
• การบริหารจัดการงาน
• คุณภาพและปริมาณของกิจกรรมการเรียนรู้
• กิจกรรมนันทนาการ
• วิทยากร
• หัวข้อการสัมมนา
• คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
• ทัวร์ก่อนหรือหลังการประชุม
• การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า
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รูปที่ 6: ความพึงพอใจต่อคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

Breining, & Phillips (2008) และ Myhill & Phillips (2006) เสนอร้อยละของ
การจัดประชุมในองค์กรที่ควรวัดผลในระดับต่างๆ เพื่อวัดผลวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 1: ร้อยละของการจัดประชุมในองค์กรวิชาชีพที่ควรวัดผลในระดับต่างๆ
จุดประสงค์การประชุม
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลกระทบ
การประยุกต์
การเรียนรู้
ความพึงพอใจ
จำ�นวน

ระดับ
5
4
3
2
1
0

ร้อยละของการจัดงานในองค์กรวิชาชีพ
ที่วัดผลในระดับต่าง ๆ
5 – 10 %
10 – 2 0%
30 %
40 – 60 %
90 – 100 %
100 %

ที่มา: ดัดแปลงจาก Breining, & Phillips (2008) และ Myhill & Phillips (2006)
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ตารางที่ 1 แสดงผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง จากจุ ด ประสงค์ ร ะดั บ ต่ า งๆ ระดั บ ที่ 0
หมายถึง การประชุมทุกการประชุมควรตั้งจุดประสงค์ที่วัดได้โดยใช้ตัวเลขเฉพาะเจาะจง
อาทิ ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติกับผู้เข้าร่วมประชุมในท้องถิ่น ระดับที่ 1 หมายถึง
จุดประสงค์การประชุมระบุความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุม จุดประสงค์ ระดับที่ 2
หมายถึง จุดประสงค์ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่ต้องการจากการประชุม ระดับที่ 3 หมายถึง
จุดประสงค์ที่คาดหวังผู้เข้าร่วมประชุมประยุกต์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผล
มาจากความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาชีพ ระดับที่ 4 หมายถึง ผลกระทบจากการประชุมต่อ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับที่ 5 หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบอัตรา
ระหว่างประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการร่วมประชุม (Myhill & Phillips, 2006;
Breining, & Phillips, 2008)
Breining (2019) แนะว่ า จุ ด ประสงค์ ก ารประชุ ม เหล่ า นี ้ ต ้ อ งวั ด ผลและ
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการประชุม แม้ว่าอาจไม่ต้องวัดผลทุกการประชุมวิชาชีพ
   สรุป

กล่าวโดยสรุปในปัจจุบันการประเมินผลการจัดประชุมที่นิยมยังคงเป็น การถาม
ประเมินความพึงพอใจ และขอความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงการจัดประชุม
ครั้งต่อไป การประเมินมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ภาคีเครือข่าย และพันธมิตร
ที่สนับสนุนการประชุม การสำ�รวจจากแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างลึกซึ้งขึ้น

   กรณีศึกษา
ข้อ

ในการประชุมวิชาชีพนานาชาติครั้งหนึ่ง มีการถามประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุมต่อการใช้บริการพาหนะสาธารณะ อาทิ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า และ รถรับส่ง
ระหว่างสนามบินกับสถานที่จัดประชุม โดยผู้จัดได้แจกคูปองตั๋วรถรับส่งฟรีแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมที่สนามบิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถรับส่งระหว่างสนามบิน
กับสถานที่จัดประชุม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 80 นาที โดยรถพิเศษนี้ใช้รับส่งผู้โดยสารเฉพาะ
เส้นทาง และมีสภาพห้องโดยสารใหม่ พร้อมที่นั่งที่ปรับเอนได้ ทั้งนี้ผู้จัดได้ประชาสัมพันธ์
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ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าระหว่างการลงทะเบียน โดยให้นำ�บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง
ไปแสดงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 97 ขอรับคูปองตั๋วรถโดยสารปรับอากาศฟรี ซึ่งผู้จัดคาดว่าผลการประเมินความพึง
พอใจจะออกมาในทางบวก แต่ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 60 ไม่พอใจ เพราะมีผู้ใช้
บริการมากทำ�ให้แออัด และต้องรอรถ 20 นาที อีกร้อยละ 10 ทิ้งตั๋วโดยสารรถรับส่ง และ
โดยสารรถไฟเข้าเมืองแทน อีกร้อยละ 27 พอใจบริการรถรับส่งนี้ เนื่องจากเครื่องบินลงจอด
ในช่วงที่มีความต้องการใช้บริการตํ่าทำ�ให้ไม่มีปัญหาการรอคอย

   หัวข้ออภิปราย
ข้อ

1. ท่านคิดว่าการแจกคูปองตั๋วโดยสารฟรีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการชี้นำ�คำ�ตอบ
หรือไม่ โปรดให้เหตุผล
2. ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวแปรที่ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 60 ไม่พอใจบริการ
รถรับส่ง โปรดให้เหตุผล
1.

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1. จงบอกวิธีประเมินที่นิยมใช้ในการประเมินการประชุม
2. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการสำ�รวจและแบบสอบถาม
3. อะไรคือประโยชน์จากการสังเกตการณ์
4. การสัมภาษณ์มีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร
5. อะไรคือประเด็นที่ควรประเมินในการประชุมวิชาชีพ
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บทที่

12

การจัดการความเสีย
่ ง
และวิกฤต
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บทที่

12

การจัดการความเสีย
่ ง
และวิกฤต

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. เรียนรู้ชนิดของความเสี่ยง
2. รู้จักวิธีการป้องกัน หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน และลดความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น
3. เรียนรู้ขีดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น
4. รู้จักประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงและวิกฤต
5. ทราบกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตใน
		 การจัดประชุมวิชาชีพดังนี้
		 • ความเสี่ยงด้านที่พัก
		 • ความเสี่ยงด้านวิทยากร
		 • ความเสี่ยงด้านอาหาร

การจัดการบริหารความเสี่ยง
วิกฤตและความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักบริหาร แต่การจัดการความเสี่ยงและ
วิกฤตเป็นหน้าที่ขององค์กรในอุตสาหกรรมบริการ (Beirman & Van Walbeek, 2011)
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพมีความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ความ
ล้ ม เหลวในการทำ � การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ความล้ ม เหลวในการวางแผนและ
การประสานงาน จนถึงการไม่รวมค่าชดเชยไว้ในสัญญาในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ
(Miller 2014) ผู้จัดจำ�เป็นต้องประกาศนโยบายและแผนการจัดการความเสี่ยงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อลดและกำ�จัดความเสี่ยงที่อาจคุกคามชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน และความ
มั่นคงทางการเงินของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัด และพันธมิตรทางธุรกิจให้น้อยที่สุด (Hilliard
2014)
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รูปที่ 1 : ความปลอดภัยของภาคีที่เกี่ยวข้อง คือเป้าหมายของการประชุมวิชาชีพ
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์, อิมแพ็ค

ความเสี่ยงและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับการประชุมวิชาชีพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด
คือ ความเสี่ยงที่ผู้จัดสามารถควบคุมได้ และความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุม
ความเสี่ยงที่ผู้จัดสามารถควบคุมได้ ได้แก่
• ห้องพักเต็ม
• วิทยากรยกเลิกการบรรยาย
• อาหารเป็นพิษ หรือ การแพ้อาหาร
ความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุม ได้แก่
• อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• เหตุการณ์ความไม่สงบทางการการเมือง
• โรคระบาด
• การก่อการร้าย
• สภาพอากาศรุนแรง
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562) แนะนำ�
ว่า ตัวอย่างของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ควรอพยพผู้คนออกจากห้องหรือสถานที่จัดประชุม อาทิ
กลุ่มควันดํา เพลิงไหม สารพิษที่ระเหยตามอากาศ การก่อการร้าย แผ่นดินไหว ทั้งนี้จำ�เป็นที่
ทีมงานที่ถูกอบรมและซักซ้อมมาเป็นอย่างดีทำ�หน้าที่อพยพ สมาชิกในทีมงานจะทราบหน้าที่
ของตนอย่างชัดเจน ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินใจให้อพยพ จุดรวมพลอยู่ที่ใดบ้าง ใครจะประกาศ
ออกไมค์ ใช้ข้อความแบบใด หากปราศจากการอบรมและฝึกซ้อมที่ดีแล้ว เพียงแค่ข้อความ
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ที่ประกาศออกสู่สาธารณชนในที่ประชุมก็สามารถสร้างความตื่นตระหนกตกใจก่อให้เกิด
การโกลาหลได้มาก
Mileti (1999) และ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2006) ได้เสนอ
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤต สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ก่อนการประชุมวิชาชีพ ป้องกันได้ด้วยการมีแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงที่
รอบคอบและรัดกุม ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองและพร้อมปฏิบัติงานหากเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านการเตรียมการ (Preparedness) หมายถึง การมีแผนจัดการความเสี่ยง
และการจัดการวิกฤตที่จะใช้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันที อาทิ พนักงานศูนย์ประชุมสามารถ
เคลื่อนย้ายผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ไปยังจุดรวมพลเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัย

รูปที่ 2: การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตเป็นผลจากความร่วมมือ
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์ IMPACT

2. ระหว่างการประชุมวิชาชีพ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ
ทุกคนต้องมีความพร้อม ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง และควบคุมมิให้ความเสี่ยงลุกลาม
กลายเป็นวิกฤต ทั้งนี้โดยผ่านการตอบสนอง (Response) หมายถึง การที่ผู้จัดสื่อสารกับ
สังคมเมื่อเกิดวิกฤต อาทิ การยอมรับว่าเกิดวิกฤตจริง แต่ผู้จัดได้เตรียมแผนจัดการวิกฤตเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมไว้แล้ว
3. หลังการประชุมวิชาชีพ มีการติดตาม สื่อสาร ผ่านการฟื้นฟู และการบรรเทา
ความเสี่ยง
การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง ช่วงเวลาที่วิกฤตผ่านพ้นไปแล้วและสถานที่จัด
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ประชุมพร้อมให้บริการ แต่จำ�นวนผู้ลงทะเบียนยังน้อยเพราะมีความลังเลและความกังวล
ถึงความไม่แน่นอนในเรื่องวิกฤต ในช่วงนี้ต้องกระตุ้นด้วยการรณรงค์ทางการตลาด อาทิ
การเสนอแพ็กเกจการประชุมวิชาชีพที่คุ้มค่าเงิน
การบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation) หมายถึง การหามาตรการในการลด
ความรุนแรงของความเสี่ยง อาทิ การแจกเสื้อกันฝนสำ�หรับกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูฝน
การบริหารความเสี่ยง ไม่ได้เป็นเพียงแค่เขียนแผนที่เขียนไว้แต่เป็นกระบวนการที่
กระทำ�อย่างต่อเนื่อง (Hilliard 2014) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์
(Rittichainuwat 2008) ว่าการบริหารความเสี่ยงจำ�เป็นต่อการสร้างความเชื่อมั่นและอาจใช้
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการจูงใจนักเดินทางไมซ์
บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2013) ได้เสนอ การวิเคราะห์และจัดการ
ความเสี่ยงในธุรกิจไมซ์ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) หมายถึง การที่ผู้จัดยอมรับความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น ใช้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงและมีความรุนแรงไม่มาก
2. การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) หมายถึง การที่ผู้จัดโอนความรับผิดชอบไปให้
ผู้อื่นใช้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้อยแต่มีความรุนแรงสูง
3. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หมายถึง การที่ผู้จัดลดความเสี่ยงโดย
การออกกฎระเบียบ ใช้เมื่อมีความรุนแรงน้อยแต่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงบ่อยครั้ง
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การที่ผู้จัดยกเลิก
การประชุมวิชาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แม้ว่าจะสูญเสียรายได้และทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ผิดหวัง ใช้เมื่อมีความรุนแรงและมีโอกาสเกิดสูง

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ผู้จัดยอมรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ใช้ใน
สถานการณ์ที่โอกาสเกิดและความรุนแรงตํ่า อาทิ ผู้จัดอาจยอมรับที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุม
บางคนไม่ได้ที่พักเดียวกับโรงแรมที่ จัดประชุมหลังวันตัดยอดห้องพัก หากการประชุมวิชาชีพ
จัดในสถานที่ที่มีโรงแรมมากมาย อาจทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จองโรงแรมผ่านผู้จัด หรือจอง
โรงแรมอื่นที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดงาน แม้จะสร้างความเสียหาย ซึ่งทำ�ให้ผู้จัดได้รับส่วนลด
หรือการสมนาคุณห้องพักฟรีน้อยลง แต่ก็เป็นเพียงความเสียหายเล็กน้อยถ้าเทียบกับการ
ถูกปรับหากจองห้องแล้วไม่มีผู้เข้าพัก หรือโรงแรมรับจองห้องพักเกินจากจำ�นวนห้องพักที่
มีอยู่ (Overbooking) ส่งผลให้แขกบางคนไม่มีที่พัก ซึ่งความเสียหายคือแขกอาจไม่พอใจ
แต่โรงแรมจะหาที่พักใหม่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันให้แทน
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การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ใช้ในสถานการณ์ที่โอกาสเกิดตํ่าแต่ความ
รุนแรงสูง อาทิ ผู้จัดอาจซื้อประกันภัยโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย หรือใส่ข้อกำ�หนด
คุ้มครองขอบเขตความเสียหาย (Indemnification Clause/Hold Harmless Clause) ซึ่ง
หมายถึง ข้อกำ�หนดใส่ในสัญญาเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองว่าคู่สัญญาจะไม่รับผิดชอบ
กับความเสียหายอันเกิดจากบุคคลที่ 3 ประมาท เลินเล่อ อาทิ ผู้จัดและโรงแรมจะไม่
รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานของผู้ให้บริการจากภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

รูปที่ 3: ศูนย์ประชุม PEACH ได้ซื้อประกันภัยคุ้มครองเหตุสุดวิสัย
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

การลดความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) ใช้เมื่อความรุนแรงตํ่าแต่โอกาสเกิดบ่อย ทำ�ได้
โดยการออกมาตรการความปลอดภัยเพื่อลดระดับความเสียหาย ตัวอย่างเช่น การแยกการ
เช็คอินและจัดทางเข้าออกพิเศษสำ�หรับคนดังและนักการเมือง เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้คนจะ
บุกรุกสถานที่จัดงาน หรือนอกจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมแล้วผู้จัดจ้าง
ตำ�รวจมาจัดการฝูงชน
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รูปที่ 4: การเยือนอย่างเป็นทางการต้องการพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับใบอนุญาต
ที่มา: วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ KARAKED

นอกจากนี้ ผู้ จั ด ควรเพิ่ ม ข้ อ กำ � หนดว่ า ด้ ว ยการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง โรงแรม
(Construction / Renovation Clause) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะไม่มีห้องประชุมในวัน
งาน หรือการก่อสร้างอาจทำ�ให้เกิดฝุ่น หรือเสียงรบกวนการประชุมวิชาชีพ ดังนั้นควรทำ�ให้
แน่ใจว่าสถานที่จัดประชุมต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญา

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) ใช้เมื่อความรุนแรงและโอกาสเกิดมี
สูง อาทิ การยกเลิกการจัดงานหรือเลื่อนการประชุมวิชาชีพในภาวะภัยพิบัติ การก่อการร้าย
หรือการเกิดโรคระบาด ณ สถานที่จัดการประชุมวิชาชีพ รวมถึงการห้ามลงเล่นนํ้าทะเลและ
งดกิจกรรมนันทนาการทางนํ้าในช่วงมรสุม โดยมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดปฏิบัติหน้าที่ดูแล และ
ติดตั้งป้ายเตือนภัย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการจมนํ้าของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตาม
สมชาย ฉันท์เศรษฐ์ (2551) เตือนว่าในการจัดประชุมวิชาชีพในสถานการณ์ปกติ
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดบ่อยและมีความร้ายแรงสูง คือ การที่ผู้จัดและเจ้าภาพขาดทุน จาก
ข้อกำ�หนดให้จ่ายค่าสูญเสียรายได้แก่โรงแรมที่พัก
ผู้ จั ด มั ก จองห้ อ งพั ก จำ � นวนมากเพื่ อ ให้ ไ ด้ ทั้ ง ส่ ว นลดและห้ อ งพั ก อภิ นั น ทนาการ
แต่ต้องแลกกับความเสี่ยงที่ผู้จัดต้องจ่ายค่าห้องพักที่จองแต่ไม่มีแขกเข้าพัก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัด
จึงควรใช้ข้อมูลในอดีตปรับลดจำ�นวนห้องพักให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด เพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกปรับ แต่จำ�นวนห้องที่คืนไม่ควรแตกต่างมากไปจากที่ได้ตกลงกับโรงแรมไว้
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แล้ว เพราะจะมีผลต่อการตัดบริการพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ โรงแรม และผู้จัดควรตกลงกัน
ว่าหากมีแขกที่จองผ่านบริษัทจองห้องพักออนไลน์แต่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว
ขอให้นับรวมกับจำ�นวนห้องพักเหมาที่ทำ�สัญญาด้วย เพราะถือว่าเป็นแขกของการประชุม
วิชาชีพ ซึ่งลักษณะการจองแบบนี้เรียกว่า Booking outside the block หมายถึง การที่
แขกไม่ได้จองห้องพักผ่านผู้จัดแต่จองด้วยตนเอง (Abbey 2016)
การทำ�สัญญาควรระบุข้อกำ�หนดที่ป้องกันการเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่มี
การยกเลิกหรืองดให้บริการเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (Act of God) จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การก่อการร้าย การจลาจล การประท้วงอันขัดขวางการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ผู้จัด
ควรระบุข้อกำ�หนดการสิ้นสุดสัญญา (Termination of Contract) ในกรณีที่โรงแรมล้ม
ละลายทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะผูกพันในสัญญา
เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า จะมี ที่ พั ก เพี ย งพอ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและสมาคมส่ ง เสริ ม
การประชุมนานาชาติ (2562) แนะนำ�ว่า การจัดการเรื่องที่พักสําหรับการประชุม หาก
เป็นงานประชุมใหญ่ๆ ผู้จัดงานควรติดต่อกับโรงแรมที่พักที่อยู่บริเวณรอบๆ สถานที่จัด
งาน (Official Hotels) ในเบื้องต้นเพื่อประสานงานเรื่องราคาและการจอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะนํามาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของงานประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการจัดงานและประเภทของงานนั้นๆ เช่น
การประชุม-สมาคมวิชาชีพ ควรมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมตั้งแต่ 1 ดาว ไป
จนถึงโรงแรม 5 ดาว รีสอร์ท สถานที่ประชุมที่มีโรงแรมบริการ มหาวิทยาลัยที่มีหอพักใน
วิทยาเขต ที่สำ�คัญสถานที่จัดงานควรมีมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอด
ภัยสําหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (MICE Security Management System)
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานได้ (มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความกังวลว่าจะเกิดความเสี่ยงสร้างความเสียหายมากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
(Rittchainuwat & Chakraborty 2009) ผู้จัดสามารถนำ�ผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ใน
การกำ�หนดนโยบายการยกเลิกการประชุมวิชาชีพและการคืนเงิน ดังนี้ คือไม่มีนโยบาย
คืนเงินหากผู้เข้าร่วมประชุมขอยกเลิกเข้าร่วมงานเพราะมองว่ามีความเสี่ยงทั้งที่ยังไม่เกิด
ความเสี่ยง แม้ว่าจะเกิดความเสี่ยงในประเทศเดียวกับการประชุม การประชุมนั้นจะไม่ถูก
ยกเลิกหากสถานที่จัดประชุมอยู่ในเมืองที่ไกลจากแหล่งกำ�เนิดความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับนโยบายการยกเลิกงานของ ICCA
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การยกเลิกงาน
ICCA (2019) ได้กำ�หนดมาตรการที่ใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขในการยกเลิก
การประชุมวิชาชีพดังนี้
1. การประชุมวิชาชีพยังคงดำ�เนินต่อไป หากภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำ�ของ
มนุษย์หรือที่เกิดจากธรรมชาติก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินเพียงเล็กน้อย
2. แม้ว่าภัยพิบัติดังกล่าวทำ�ให้เกิดการยกเลิกขอเข้าร่วมประชุม และทำ�ให้จำ�นวน
คนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ลดลง แต่ การประชุ ม วิ ช าชี พ ยั ง คงดำ � เนิ น ต่ อ ไปเพราะความเสี่ ย งต่ อ
การเสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคมทั้งต่อสมาชิกท้องถิ่นและชุมชนทั่วโลกจากการยกเลิกงานมี
มากกว่าความเสี่ยงระยะสั้นที่เกิดจากการจัดงานที่ไม่ประสบความสำ�เร็จ
3. ยกเว้นจะมีอันตรายที่เห็นได้ชัดและเกิดขึ้นในทันทีต่อผู้เข้าร่วมประชุมจนเป็นเหตุ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวนมากไม่สามารถได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยการเดินทาง
4. ICCA สนับสนุนสมาชิกที่กำ�ลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพแต่ได้รับ
ความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและการกระทำ�ของมนุษย์
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562) แนะนำ�
ว่าการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตสําหรับการจัดการประชุมนั้น ควรมีการจัดตั้งทีมบริหาร
ปัญหาวิกฤตไว้ โดยควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้ประเมินข้อมูลที่ได้รับทีมงาน
และตัดสินใจว่าจะยกเลิก เลื่อนหรือดําเนินการประชุมต่อไป กลยุทธ์ที่จะจัดการอย่างไรต่อ
ไป ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ เป็นจํานวนเท่าไร ประนีประนอมได้ไหม ใครต้องรับผิดชอบ
ประกันครอบคลุมหรือไม่
ทีมงานดังกล่าวควรมีนักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดที่จะมีส่วนในการวางแผน
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกเพื่อกําหนดเวลา วิธีและเป็นผู้ให้ข้อมูลไปยังผู้เข้าร่วมงานและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อมวลชน รวมทั้งมีนักทรัพยากรบุคคลทําหน้าที่ดูแลประสานงาน
และแจ้งเหตุไปยังครอบครัวของบุคลากรในการจัดงาน หลังจากนั้นควรมีการแต่งตั้งโฆษก
ผู้ให้ข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้สาส์นเป็นไปอย่างถูกต้องและในทิศทางเดียวกัน
ผู้ที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นโฆษกนี้ ควรผ่านการอบรมการให้ข่าวและการพูดในที่สาธารณะมาเป็น
อย่างดี มีเนื้อความที่ชัดเจน เป็นกลาง และไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในแง่ลบกับภาพงาน
และภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร (มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและสมาคมส่ ง เสริ ม การประชุ ม
นานาชาติ 2562)
มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (2562) ยังแนะนำ�
ว่าทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานควรทําประกันให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ตนเอง
รับผิดชอบ ผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนตกแต่งในงานประชุม ควรทำ�ประกันเพื่อปกป้องทรัพย์สิน
ทั้งของตัวเองและของห้องประชุมหากเกิดความเสียหายจากการก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอน
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คุ้มครองพนักงานตนเอง ในขณะทํางาน และที่บุคคลที่ 3 ที่อยู่บริเวณงาน ผู้จัดงานในฐานะ
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างหากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ก่อนการว่าจ้างหรือทํา
สั ญ ญาจ้ า งควรใส่ เ งื่ อ นไขการจั ด จ้ า งบริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งให้ มี ป ระกั น ภั ย ครอบคลุ ม
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน ผู้จัดงานประชุมควรทําสัญญากับผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์
ทุกรายและทุกครั้งที่ต้องการจัดงาน เพื่อประกันคุณภาพการทํางาน ผลงาน และการส่งมอบ
งานให้เป็นไปตามแบบแผนมาตรฐานที่ตนเองต้องการ ผู้จัดงานจากต่างประเทศจะทําสัญญา
กับผู้สนับสนุนการจัดงาน (ที่ให้การสนับสนุนเป็นเงิน) ผู้เข้าร่วมงาน (ที่มีการชําระค่าเข้างาน)
และผู้แสดงงาน (หากงานประชุมมีส่วนของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการรวมอยู่ด้วย) เพื่อ
ประกันเสถียรภาพทางการเงินของโครงการ เนื่องจากโอกาสของการยกเลิกการสนับสนุน
งานมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในงานประชุมต่างๆ
   กรณีศึกษาความเสี่ยงด้านที่พัก
ข้อ

ในการประชุ ม วิ ช าชี พ สามั ญ ประจำ � ปี ข องสมาคมนานาชาติ แ ห่ ง หนึ่ ง
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีการจัดประชุมกรรมการบริหารหนึ่งวันก่อนพิธีเปิดการประชุม
วิชาชีพสามัญประจำ�ปี มีกรรมการบริหารกลุ่มหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพราะ
โรงแรมที่มีการจัดประชุมเต็มเนื่องจากการจองห้องพักเกินจำ�นวน และผู้จัดได้ทำ�สัญญา
จองห้องพักจำ�นวนจำ�กัด จากการตรวจสอบการจองพบว่ากรรมการบริหารเหล่านี้ไม่ได้
จองห้องพักผ่านผู้จัด แต่จองด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์การจองโรงแรมออนไลน์และพักเพียง
คืนเดียว ทำ�ให้โรงแรมย้ายการจองไปไว้กับเครือโรงแรมเดียวกันแต่ตั้งอยู่อีกเขตหนึ่ง ซึ่งมี
การจราจรติดขัดเป็นผลให้กรรมการไม่สามารถมาทันการประชุม
   หัวข้ออภิปราย
ข้อ

จากกรณีศึกษาดังกล่าว ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากท่าน
เป็นผู้จัดท่านจะดำ�เนินการอย่างไร
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   กรณีศึกษาความเสี่ยงด้านวิทยากร
ข้อ

ในการประชุมสุดยอดผู้นำ�แห่งหนึ่ง มีการต่อต้านการมาเยือนของผู้นำ�ประเทศหนึ่ง
กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้กับการประชุมวิชาชีพที่จัดคู่ขนาน
กันที่ประเทศเจ้าภาพ แต่รัฐบาลประเทศเจ้าภาพ ยับยั้งการให้วีซ่าเข้าประเทศแก่วิทยากร
ที่เป็นนักเคลื่อนไหวดังกล่าว ในขณะที่การประชุมสุดยอดผ่านไปได้ด้วยดี แต่การประชุม
วิชาชีพคู่ขนานต้องขาดวิทยากร เมื่อผู้บรรยายคนสำ�คัญขอถอนตัว เพราะเกรงว่าจะมีความเสี่ยงจากนักเคลื่อนไหว
   หัวข้ออภิปราย
ข้อ

จากกรณีศึกษาดังกล่าว หากท่านเป็นผู้จัดในหัวข้อที่ต้องเชิญวิทยากรที่เป็นนัก
เคลื่อนไหวมาบรรยายแต่วิทยากรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านมีวิธีรับมือกับความเสี่ยง
นี้อย่างไร

   กรณีศึกษาความเสี่ยงด้านอาหาร
ข

ในงานเลี้ยงต้อนรับอาหารคํ่าที่เมืองตากอากาศชายทะเลแห่งหนึ่ง ผู้จัดจ้างผู้ให้
บริการจัดเลี้ยงจากภายนอกมาให้บริการอาหารทะเล และให้บริการปิ้งย่าง รวมทั้งบริการ
อาหารที่ปรุงสุกแล้วโดยวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในช่วงบ่ายสี่โมงเย็น ในเวลาหกโมงเย็นได้เปิดให้
ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหารตามอัธยาศัย ขณะที่กำ�ลังตักอาหารนั้นผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ง
ร้องว่ามูลนกตกลงมาจากต้นไม้ ลงในจานอาหารของตนทำ�ให้แขกทุกคนที่เข้าร่วมงานหยุด
รับประทานอาหารและสำ�รวจจานอาหารของตนเอง ครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมยุติการ
ทานอาหาร และเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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   หัวข้ออภิปราย

		 จากกรณีศึกษาดังกล่าว หากท่านเป็นผู้จัดท่านจะจัดการวิกฤตนี้อย่างไร ใครควร
รับผิดชอบต่อความไม่พอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมท่านจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากใคร
   กรณีศึกษาความเสี่ยงเรื่องการแพ้อาหาร
ข้อ

ในการประชุมวิชาชีพวิชาการว่าด้วยเรื่องแมลงที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนใน
อนาคต ผู้จัดได้เตรียมซุ้มอาหารที่มีแมลงเป็นวัตถุดิบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้า
ร่วมประชุมชิมเมนูใหม่ แต่แล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งตัวแดง หน้าบวม และเริ่มหายใจ
ติดขัด ผู้จัดจึงได้รีบนำ�ส่งโรงพยาบาล แพทย์ลงความเห็นว่าหากมาช้าผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้
จากการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการพบว่าอาการแพ้เกิดจากการแพ้แมลง ผู้เข้าร่วมประชุม
คนดังกล่าวไม่เคยบริโภคแมลงมาก่อน แต่มีประวัติแพ้กุ้ง

   หัวข้ออภิปราย
ข้อ

จากกรณีศึกษาดังกล่าว หากท่านเป็นผู้จัดท่านจะจัดการวิกฤตนี้อย่างไร ใครควรเป็น
ผู้รับผิดชอบความเสียหายหากมีการสูญเสียชีวิต
   สรุป
ข้อ

คนส่ ว นใหญ่ ม องว่ า โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งมี น้ อ ยและไม่ ไ ด้ บ ริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง แต่การประชุมวิชาชีพอาจล้มละลายเพราะถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย และ
เพราะความเสี่ ย งชนิ ด อื่ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ การประชุ ม ซึ่ ง ผู้ จั ด สามารถบริ ห ารได้ จ าก
การยอมรับความเสี่ยง ใช้ในสถานการณ์ที่โอกาสเกิดและความรุนแรงตํ่า การโอนความเสี่ยง
ใช้ในสถานการณ์ที่โอกาสเกิดตํ่าแต่ความรุนแรงสูง การลดความเสี่ยง ใช้เมื่อความรุนแรงตํ่า
แต่โอกาสเกิดบ่อย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ใช้เมื่อความรุนแรงและโอกาสเกิดมีสูง ทั้งนี้ควร
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเพื่อจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ กัน
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   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1. จงอธิบายสถานการณ์ที่จะใช้การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พร้อมให้เหตุผลประกอบ
คำ�อธิบาย
2. จงอธิ บ ายสถานการณ์ ที่ จ ะใช้ ก ารโอนความเสี่ ย ง พร้ อ มให้ เ หตุ ผ ลประกอบ
คำ�อธิบาย
3. จงอธิบายสถานการณ์ที่จะใช้การลดความเสี่ยงพร้อมให้เหตุผลประกอบคำ�อธิบาย
4. จงอธิบายสถานการณ์ที่จะใช้การยอมรับความเสี่ยง พร้อมให้เหตุผลประกอบ
คำ�อธิบาย
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตอย่างไร
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บทที่

13

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่

13

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังจากศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว ผู้อ่านควรจะสามารถ:
1. ทราบถึงแนวโน้มการจัดประชุมวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจถึงผลกระทบของการประชุมในยุคเศรษฐกิจแบ่งปัน
3. ตระหนักถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประชุมสีเขียว
4. ทราบถึ ง ผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อ
การจัดประชุมวิชาชีพ
5. รู้ถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาชีพ

แนวโน้มการจัดประชุมวิชาชีพ
Porch (2019) รายงานว่า ขนาดของการจัดประชุมวิชาชีพในอนาคตมีแนวโน้ม
ที่ ล ดลง แต่ เ ป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า ในขณะที่ ก ารประชุ ม วิ ช าชี พ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
การแพทย์ขนาดใหญ่มีจำ�นวนที่น้อยลง การประชุมวิชาชีพทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี
และการบริหารกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การประชุมวิชาชีพทางการแพทย์ได้แยกย่อย
ไปตามภูมิภาคโดยใช้หัวข้อการประชุมที่จำ�เพาะมากยิ่งขึ้น อาทิ การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์
(Robotic Surgery) นอกจากนี้ การจัดการประชุมวิชาชีพในสถานศึกษาและสถานที่จัด
ประชุมในลักษณะอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความ
สำ�คัญกับการท่องเที่ยวก่อนและหลังการประชุม แต่ให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้มากกว่า
เช่น ความรู้ทางคลินิกที่ใช้รักษาผู้ป่วย
หัวข้อการประชุมวิชาชีพนานาชาติจะเน้นหนักไปที่หัวข้อเฉพาะทาง แทนที่จะเน้น
ไปทางสหวิทยาการเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เช่น นวัตกรรมยังเป็นหัวข้อที่ยังได้รับความ
นิยมเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจเฉพาะทางมากขึ้น ทำ�ให้อัตราการขยายตัวของ
การประชุมวิชาชีพนานาชาติน้อยลง โดยการประชุมวิชาชีพจะมีอัตราส่วนของผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 20 ในขณะที่ร้อยละ 80 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในประเทศ
210

CONVENTIONS 101

Tonkin (2019) กล่าวว่า แนวโน้มกิจกรรมการประชุมวิชาชีพจะได้รับการออกแบบ
ให้ไม่เพียงแต่เอื้อต่อการแบ่งปันความรู้ แต่ยังช่วยส่งเสริมให้โต้วาทีและถกประเด็น ดังนั้น
ผู้ จั ด จึ ง ต้ อ งเน้ น ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ มี ค่ า เพื่ อ จู ง ใจผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ซึ่ ง จะทำ � ให้
ผู้สนับสนุนให้การสนับสนุนทางการเงิน รูปแบบของการจัดการประชุมวิชาชีพยังเป็นที่ถก
เถียงกันอยู่ โดยที่ Boyle (2019) ให้ข้อคิดว่า น่าจะต้องนำ�ประเด็นวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณา
ด้วย เพราะการแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกันและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในที่สาธารณะไม่ใช่วิถี
ชาวเอเชีย ทั้งนี้ Noor (2019) ได้นำ�แนวคิดของการอภิปรายเชิงวิพากษ์แบบเอเชียมาใช้ โดย
ให้ผู้โต้วาทีที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว โต้วาทีต่อหน้าผู้ชมที่คุ้นเคยกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งสามารถเรียก
เสียงหัวเราะจากผู้ชม และจากการสัมภาษณ์ทุกคนต่างพึงพอใจกับรูปแบบการนำ�เสนอใหม่นี้

รูปที่ 1: การโต้วาทีในวิถีแห่งเอเชีย
ที่มา: ผู้แต่ง

Porch (2019) พบว่า การศึกษาและสร้างเครือข่ายเป็นแรงจูงใจหลักในการเข้า
ร่วมประชุมวิชาชีพของสมาคมทางการแพทย์ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ เวลา ค่าใช้จ่าย
และระยะทางในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ และคณะ
(Rittchainuwat, Beck, & Lalopa 2001) ที่ได้เก็บข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ และได้ข้อค้นพบ
ไปในทิศทางเดียวกัน
Porch (2019) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม การจั ด ประชุ ม วิ ช าชี พ ที่ มี ม ากขึ้ น ใน
ภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ Wong (2018) แนะนำ�ว่า แม้ว่าประเทศในแถบเอเชียเล็งเห็นความ
สำ�คัญของอุตสาหกรรมการจัดประชุมวิชาชีพแต่ไม่ค่อยให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2013) ที่กล่าวว่า
เอเชียมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติจากฝีมือมนุษย์และจากภัยธรรมชาติมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ
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จึงต้องบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เห็นถึงความเปราะบาง
ภายในองค์กรและภัยคุกคามจากภายนอก ตลอดจนจัดเตรียมแผนรับความเสี่ยง และแผน
จัดการวิกฤตจัดการผ่านมาตรการความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การยกเลิกการ
ประกันจำ�นวนห้องพักขัน้ ตํา่ หรืออาหารและเครือ่ งดืม่ นีค่ อื ปัญหาของการจัดการประชุม
กลางใจเมืองที่รายล้อมไปด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มที่หลากหลาย ซึ่งผู้เข้า
ร่วมประชุมจะใช้บริการเหล่านี้มีมากกว่าการจองผ่านผู้จัด แต่กระนั้นประเทศไทยมีข้อได้
เปรียบหลายประเทศในเอเชียในฐานะประเทศที่มีการจัดประชุมมากที่สุด 1 ใน 10 ประเทศ
ของเอเชีย (ICCA 2018) เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในด้านมาตรฐานของสถานที่
จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และไมซ์ซิตี้อีก 4 แห่ง
อีกทั้งกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสนามบินนานาชาติ 2
แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง มีสาธารณูปโภคที่ครบ
ครัน รวมถึงการเดินทางที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถไฟฟ้า เรือ ฯลฯ การจัดงานใน
สถานที่ที่อยู่ในเมือง มีโรงแรมที่พักให้เลือกหลากหลาย ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง
เพราะผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางได้ด้วยตนเองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงช่วย
ลดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากนี้ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรไมซ์ ทำ�ให้นักเดินทาง
กลุ่มไมซ์จากต่างชาติให้ความมั่นใจประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงาน
(มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 2562)

การจัดประชุมวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจแบ่งปัน
เศรษฐกิจแบ่งปัน หมายถึง การที่บุคคลแบ่งปันรถยนต์บ้านหรือเวลาส่วนตัวให้
กับ ผู้อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนหรือพันธะทางสังคม (Hamari, Sjoklint, and
Ukkonen 2016) ซึ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านการ
ใช้โมบายแอปพลิเคชันได้อีกด้วย (Rinne 2019)
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2560) กล่าวว่า เศรษฐกิจแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลซึ่งใช้แพลตฟอร์ม (Platform) อิเล็กทรอนิกส์เสมือนเป็นตลาดแรงงานชั่วคราวและ
การทำ�สัญญาระยะสั้น เศรษฐกิจในลักษณะนี้สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการอิสระในการทำ�งาน และรับรายได้ผ่านช่องทางการทำ�งานใหม่ๆ
เศรษฐกิจแบ่งปันได้สร้างโอกาสการทำ�งานใหม่ๆ ในสาขาการจัดการประชุมวิชาชีพ
อีกด้วย เช่น ผู้จัดการเว็บไซต์ (Webmaster) สำ�หรับการจัดประชุมวิชาชีพ พนักงานขับรถรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม บริการสำ�หรับผู้จัดแสดงสินค้า และอาสาสมัครอาวุโสชั่วคราว
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ผู้ประกอบธุรกิจประเภทเศรษฐกิจแบ่งปัน สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ
1. รูปแบบธุรกิจเชิงการค้า รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้ผู้ให้บริการจะให้บริการผ่าน
โมบายแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยจ่าย
ค่าธรรมเนียม
2. รูปแบบธุรกิจที่แสวงหาผลกำ�ไร รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้มีพื้นฐานจากการให้
ยืมสินค้าหรือให้บริการฟรี หรือคิดค่าสมาชิกเพียงเล็กน้อย การดำ�เนินธุรกิจรูปแบบนี้จะใช้ได้
ดีกับสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน ทว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ต่างตอบแทน
(Habibi, Davidson, & Laroche 2016) อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจเชิงแบ่งปันนี้จะไร้ซึ่งคุณค่า
ทางสังคม (ความเกี่ยวโยงกับชุมชน) และไม่ให้ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ เนื่องจาก
สมาชิกเพียงใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบ่งปันในลักษณะของแพลตฟอร์มเพื่อเติมเต็มสิ่ง
ที่ตนเองขาดหาย หรือเพียงแค่ต่างตอบแทนระหว่างกันเท่านั้น (Habibi, Davidson, &
Laroche 2017)
เศรษฐกิจแบ่งปันนี้เป็นผลลัพธ์จากเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งทำ�ให้รายได้ของประชาชน
ในระดับต่างๆ ลดลง ดังนั้น นักเดินทางจึงมองหาวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบของ
เศรษฐกิจแบ่งปัน ในขณะที่ชุมชนก็ต้องการลดภาระจากการครอบครองทรัพยากร

รูปที่ 2: การประชุมสีเขียว
ที่มา: สมชาย ฉันท์เศรษฐ์,
IMPACT

แนวคิดการจัดประชุมสีเขียว
แนวคิดของการจัดประชุมสีเขียว ไม่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาชีพ
แต่ยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์และจูดิท แมร์ (2012) ที่ได้สำ�รวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมใน
การประชุมวิชาชีพนานาชาติพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะพักในโรงแรม
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เดียวกับสถานที่จัดประชุมและทานอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นแทนการนำ�เข้าจากต่างประเทศ
และยินดีที่จะลดอาหารเหลือทิ้งให้น้อยลงเพื่อทำ�ตามแนวคิดการจัดประชุมสีเขียวที่ว่า
ลด งด และนำ�กลับมาใช้ใหม่เพื่อความยั่งยืน งานวิจัยดังกล่าวพบว่า พฤติกรรมดังกล่าวให้
ความสะดวกอยู่แล้วแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่พักใกล้โรงแรม ทำ�ให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง
และยังได้ลองทานอาหารท้องถิ่น แต่เมื่อถามผู้เข้าร่วมประชุมถึงการนำ�กระดาษโน้ตที่ยัง
ไม่ได้ใช้จากการประชุมที่ผ่านมามาใช้ใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นขัดแย้งเล็กน้อยกับ
แนวคิดดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยินดีที่จะให้ปิดแอร์ห้องประชุมเมื่อเลิกใช้ แต่ไม่
ค่อยเห็นด้วยที่จะแลกความสะดวกสบายกับแนวคิดการประชุมสีเขียว และไม่พร้อมที่จะจ่าย
เงินเพิ่มเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งผู้สนับสนุนไม่ค่อยสนับสนุนแนวคิดการประชุมสีเขียวที่ทำ�ให้
การสนับสนุนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดูถูก เนื่องจากจุดประสงค์ของผู้สนับสนุนคือให้เป็นที่
รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือ แนวโน้มการประชุมสีเขียวไม่จำ�กัดเฉพาะแต่การลดพลังงาน
ที่ทำ�กันอยู่ในปัจจุบันแต่ในอนาคตจะเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rittichainuwat &
Mair 2014)
Mcllwraith (2019) ได้กล่าวถึงแนวโน้มการจัดเลี้ยงสำ�หรับการประชุมสีเขียวว่า
ควรสั่งอาหารจัดเลี้ยงแต่พอดีเพื่อลดอาหารเหลือทิ้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
รายงานว่ า หากเปรี ย บอาหารเหลื อ ทิ้ ง เป็ น ประเทศจะก่ อ ให้ เ กิ ด การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกมากเป็ น อั น ดั บ สามของโลกรองจาก ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอาหารที่สูญเสียไปหรือเหลือทิ้งมีปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย (Carbon Footprint) คำ�นวณ
ออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบประมาณ 3.3 พันล้านตัน การจัดการกับอาหารเหลือ
ทิ้งในการประชุมเป็นโอกาสสำ�คัญที่จะสนับสนุนจุดประสงค์ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจของสหประชาชาติ ผู้จัดและเชฟสามารถช่วยกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งได้โดย
การทบทวนจำ�นวนผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมประชุมให้รอบคอบ ยืดหยุ่นให้เชฟสามารถประกอบ
อาหารจากวัตถุดิบที่เหลืออยู่ บริหารจัดการปริมาณอาหารให้มีขนาดพอดี และส่งเสริมให้ใช้
จินตนาการในการลดอาหารเหลือทิ้งระหว่างการประกอบอาหาร

รูปที่ 3: ความนิยมเมนู
สำ�หรับการประชุมสีเขียว
ที่มา: ผู้แต่ง
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ตัวอย่าง เช่น Chef Daniel Bucher โรงแรมแมริออท มารคีย์ กรุงเทพ ควีนส์
ปาร์ค Marriott Marquis Bangkok Queen’s Park ได้ร่วมกับผู้จัดการประชุมทดลอง
นำ � ปลาทู ท่ี เ หลื อ จากอาหารมื้ อ ก่ อ นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ บ ริ โ ภคและเก็ บ ไว้ ใ นอุ ณ หภู มิ ท่ี เ หมาะสม
มาทำ � เป็ น เมนู แ กงไตปลาสำ � หรั บ มื้ อ ต่ อ ไป ซึ่ ง ช่ ว ยลดขยะที่ ม าจากอาหารเหลื อ ทิ้ ง
รูปแบบการจัดอาหารนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมการศึกษาโลกในปี 2562
ดังปรากฏในภาพที่แสดงผลสำ�รวจความนิยมที่เท่ากันระหว่างอาหารเหลือเก็บกับอาหาร
วีแกน

รูปที่ 4: สาหร่ายสไปรูลิน่าอาหาร
ว่างใหม่สำ�หรับชาววีแกน
ที่มา: ผู้แต่ง

ทั้งนี้กระแสความนิยมอาหารวีแกนในประเทศยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ
ทำ�ให้เชฟคิดค้นเมนูใหม่สำ�หรับกระแสความนิยมนี้ ตัวอย่างเช่น ในการสาธิตอาหารเพื่อ
ความยั่งยืนสำ�หรับอนาคตให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการจัดงานการประชุมโลก เชฟฮอล
(Hall 2019) ได้นำ�เสนออาหารว่างรูปแบบใหม่สำ�หรับชาววีแกนที่ไม่บริโภคอาหารที่ผลิต
จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ โดยนำ�เสนออาหารว่างที่ทำ�จากสาหร่ายสไปรูลิน่า แต่ให้โปรตีนซึ่งเป็น
ได้ทั้งอาหารว่างและอาหารเช้า นอกจากนี้ยังใช้นํ้าผลไม้แทนนํ้าตาลสำ�หรับผู้ควบคุมปริมาณ
นํ้าตาล เช่นเดียวกับเชฟนูรอที่ใช้นํ้าผลไม้แทนความหวานจากนํ้าตาล อาทิ ใช้นํ้าสับปะรด
แทนนํ้าตาลในเมนูส้มตำ� สะท้อนให้เห็นแนวโน้มอาหารว่างสำ�หรับการจัดประชุม และเครื่อง
ดื่มที่เน้นไปที่อาหารที่มีโภชนาการ ขนาดที่เล็กลง แต่มีความหลากหลาย และจำ�กัดเนื้อสัตว์
และนํ้าตาล
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รูปที่ 5: ผลสำ�รวจความนิยมอาหารยั่งยืน
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ความยั่งยืนของการประชุมวิชาชีพสามารถบรรลุผลสำ�เร็จอันเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ที่
ลด นำ�กลับมาใช้ใหม่ และการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร อาหารเหลือทิ้งสามารถลดจำ�นวน
ลงได้ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคีอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ

ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี ต่อการจัดประชุม
Beck (2019) กล่าวว่า การประชุมวิชาชีพนานาชาติต้องคงไว้ซึ่งจริยธรรม แม้
ต้องฝ่าฟันกับวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีซึ่งอาจทำ�ให้การวางแผน
การจัดประชุมต้องสะดุด เนื่องจากงบประมาณที่ถูกปรับลดน้อยลง อันเนื่องมาจากสงคราม
การค้าและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางมิชอบ อย่างไรก็ดี หน้าที่ของผู้จัดประชุมวิชาชีพ
คือต้องดำ�เนินการอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องยื่นบทความเพื่อขอรับ
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ เหล่านี้ทำ�ให้เกิดการลอกเลียนแบบ
ชื่อการประชุม และวารสารออนไลน์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มฟรี แต่เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ การกระทำ�ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการจัดการ
ประชุมวิชาการในวงกว้าง ดังนั้น ผู้จัดจำ�เป็นต้องตั้งกระบวนการพิชญพิจารณ์ทางวิชาการ
(Scholarly Peer Review, Refereeing) อาทิ พิชญพิจารณ์ทางคลินิก (Clinical Peer
Review) เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลงานก่อนที่จะนำ�เสนอในการประชุมวิชาชีพ
ในด้ า นเศรษฐกิ จ แนวโน้ ม การประชุ ม วิ ช าชี พ จะประหยั ด อั น เนื่ อ งมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อ
การประชุ ม วิ ช าชี พ ไม่ อ าจแยกกันได้ ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนการดำ�เนิน งาน
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การจัดประชุมวิชาชีพ ในขณะที่การเมืองกำ�หนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อรัฐบาล
ออกนโยบายเศรษฐกิจโดยการขึ้นกำ�แพงภาษีจากประเทศคู่แข่งทำ�ให้เศรษฐกิจอเมริกา
จีน ชะลอตัว Global Bankruptcy Report 2019 ที่ตีพิมพ์โดย Dun & Bradstreet คาด
การณ์ความเสี่ยงด้านเครดิตของโลกที่เพิ่มขึ้น แต่การล้มละลายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคู่ค้ากับประชาคมโลก ภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวของทั้งสองประเทศมีผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคมในการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาชีพผ่านเศรษฐกิจ
แบ่งปันและการประชุม สีเขียวและการใช้เทคโนโลยี ที่สำ�คัญผู้จัดควรประยุกต์แนวคิดนี้
ระหว่างการจัดประชุม
ด้านผลกระทบเชิงสังคม Tonkin (2019) กล่าวว่าเนื้อหาสาระของการประชุม
วิชาชีพต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เข้าร่วมประชุม แม้ปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี จะส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมก็ตาม แต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถแทนที่
การประชุมแบบเห็นหน้าได้ (Face-to-Face) เพราะมนุษย์ต้องการการสื่อสาร อย่างไรก็ดี
ผู้จัดการประชุมต้องประสานงาน ทดลอง กำ�หนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนสามารถออกแบบการ
ประชุมได้ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการวางแผน
Porch (2019) กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการดูบันทึกการประชุมที่ตนไม่ได้
เข้าร่วม จึงคาดหวังให้ผู้จัดการประชุมต้องบันทึกการประชุมในช่วงต่างๆ ให้สมบูรณ์
พร้อมทั้งนำ�เนื้อหาเหล่านั้นขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่อง
ทางออนไลน์ หรือจากโมบายแอปพลิเคชัน
Porch (2019) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อการลดขนาด
การประชุมวิชาชีพและงบประมาณที่ใช้สำ�หรับการเข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความพึงพอใจที่จะขาดงานมากที่สุดโดยเฉลี่ยที่ 3.26 วัน ระยะเวลาการประชุมและเวลา
การเดินทางที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ 2.25 วัน และ 4.73 ชั่วโมงตามลำ�ดับ ทำ�ให้การจัดประชุม
ในระดับภูมิภาคมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
อิ ท ธิ พ ลของเทคโนโลยี ต่ อ การจั ด ประชุ ม วิ ช าชี พ ในอนาคตมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง
ขึ้ น นำ � ไปสู่ ก ารเพิ่ม พูนการศึกษาและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ การจัดประชุมวิชาชีพ
ทางการแพทย์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง มั ก จ้ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ทำ � หน้ า ที่ บ ริ ห าร
จั ด การโสตทั ศ น์ ไ ปด้ ว ย หลายการประชุ ม ได้ ผ สมผสานการใช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง
(Virtual Reality) เพื่อการจัดงาน อาทิ Xiamen MICE Forum 2018 ซึ่งเป็นการจัดงานที่
บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงให้เข้ากับการประชุมวิชาชีพ ทั้งนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริง คือ
การสร้างสภาพแวดล้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์จำ�ลองรูปแบบขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนโลกที่แท้จริง
เทคโนโลยีนี้สามารถจำ�ลองบุคคลผ่านการนำ�เสนอเชิงกราฟิก (Lessig 2000) และในขณะ
เดียวกันก็สามารถเข้าถึงโลกที่แท้จริง เข้าร่วมกิจกรรม และสื่อสารระหว่างกันผ่านตัวอักษร
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(Aichner & Jacob 2015) รวมทั้งการฉายโสตทัศน์ (Pearlman & Gates 2010)
รูปที่ 6: Xiamen MICE Forum 2018.
ที่มา: ผู้แต่ง

เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง นี้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การประชุ ม วิ ช าชี พ ได้ เช่ น
การประชุมเสมือนจริง โดยการประชุมเสมือนจริงนี้สามารถอ้างอิงได้กับ การประชุมดิจิทัล
เทคโนโลยีการเรียนรู้ซึ่งรวมถึง Webinar การถ่ายทอดผ่านวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงสองมิติและสามมิติ (Braley 2007; Pearlman & Gates 2010)
ผ่านการประชุมทางไกล การประชุมผ่านวิดีโอ และการสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ (Webinars)
(Professional Convention Management Associations, UBM studios & Virtual Edge
Institute 2011) การจัดประชุมวิชาชีพเสมือนจริง (Virtual Conventions) สามารถจูงใจให้
กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) และกลุ่มคนเจเนเรชันวาย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ
การใช้ดิจิทัลขั้นสูง และให้คุณค่ากับการศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง (Edutainment)
ดังนั้น การบูรณาการโดยการใส่เกมส์เข้าไปในระหว่างการประชุมวิชาชีพจะสามารถสร้าง
สีสันสำ�หรับการประชุมวิชาชีพได้เป็นอย่างดี (Sox, Kline, & Crews 2014) อย่างไรก็ดี
คนวัยนี้ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำ�หรับสิ่งเหล่านี้ การประยุกต์ใช้การประชุมเสมือนจริง
ต้องการความรู้เชิงเทคนิคจากที่ปรึกษาด้านโสตทัศน์ ในอดีต การประชุมผ่านวิดีโอเป็น
เครื่องมือการสื่อสารที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำ�หรับดูแลอุปกรณ์รวมถึงเครือข่าย
พิเศษ ทว่า ปัจจุบันผู้จัดงานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะ
สามารถช่วยให้การจัดประชุมผ่านวิดีโอไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกต่อไป แต่ข้อจำ�กัด
ของอินเทอร์เน็ตก็คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่อาจมีความผันผวน (Day 2007).
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รูปที่ 7: ผู้ชมแสดงความคิดเห็นอย่างฉับพลันไปให้ผู้ร่วมสนทนาบนเวที
ที่มา: ผู้แต่ง

การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างฉับพลัน
ในที่สาธารณะผ่านการใช้โมบายแอปพลิเคชัน ที่เชื่อมไปปรากฏสู่จอแสดงผลบนเวที ทำ�ให้
ผู้จัดและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่แสดงตัวตนที่แท้จริง
(Miller 2014) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2011)
ที่ว่า การตั้งคำ�ถามให้แสดงความคิดเห็นอาจได้รับคำ�ตอบที่ผู้ถูกถามตอบในทำ�นองที่คิดว่า
เป็นที่ยอมรับในสังคม
ในการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ควรพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict
of Interest) ของทีป่ รึกษาอิสระและผูใ้ ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ประชุม และโรงแรม
มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ซ่ึงสามารถช่วยเหลือผู้จัดจัดการเรื่องโสตทัศนูปกรณ์อยู่แล้ว
ในขณะที่ผู้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สามารถให้บริการเทคนิคและการสนับสนุนบุคลากร
แต่ ด้ ว ยผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นอาจจะแนะนำ � การใช้ อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ ที่ มี ร าคาแพง
(Cohen 1996) ในทางตรงกันข้ามทีป่ รึกษาทางเทคนิคอาจให้บริการปรึกษาตัง้ แต่การกำ�หนด
แนวคิดกระทัง้ เริม่ ลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยมีราคาค่าดำ�เนินการขึน้ อยูก่ บั
ความซับซ้อนและการเข้าไปมีสว่ นร่วมมากน้อย อาทิ การช่วยวิทยากรต่อคอมพิวเตอร์เข้า
กับจอฉายภาพดิจิทัลไปจนถึงการผลิตวีดิทัศน์ซ่ึงให้เกิดการนำ�เสนอแบบอลังการ (Cohen
1996). การให้บริการแบบครบวงจรจะรวมถึงการวางแผนก่อนการประชุม การออกแบบ
การประชุ ม และความช่ ว ยเหลื อ ภายในงานเพื่อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานเป็ น ไปได้ ด้ว ยความ
เรียบร้อย (Cohen 1996) ผูจ้ ดั มักมองว่าค่าใช้จา่ ยด้านโสตทัศนูปกรณ์เป็นอุปสรรคหลักใน
การจัดประชุม แต่การประชุมทีต่ อ้ งการการนำ�เสนอด้วยเทคโนโลยีลา้ํ สมัย อาทิ การประชุม
แบบเสมือนจริง จำ�เป็นต้องใช้ผใู้ ห้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ แต่หากการนำ�เสนอเป็นแค่การ
ฉายพาวเวอร์พอยต์ท่สี ามารถให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ประจำ�สถานที่จัดประชุมช่วยติดตั้ง
อุปกรณ์ได้ อาจไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ผใู้ ห้บริการโสตทัศนูปกรณ์จากภายนอก ทัง้ นีง้ บประมาณและ
จุดประสงค์ในการจัดงานเป็นตัวกำ�หนดว่าควรว่าจ้างผูใ้ ห้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์หรือไม่
CONVENTIONS 101

219

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาชีพ
บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2008) พบว่าในช่วงหลังภัยพิบัติ
องค์ ก รนานาชาติ จั ด ประชุม วิช าชีพในพื้นที่ที่ป ระสบภัย ที่กำ�ลังฟื้น ตัว เพื่อช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ฟื้นตัว โดยมีการกระตุ้นการเดิน
ทางด้วยส่วนลดราคาตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และรถรับส่ง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่าการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ฟื้นตัว แผน
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบดังกล่าว (Plog 2006) รวมทั้งการ
สื่อสารในช่วงวิกฤต (Kivela 2006) นอกจากนี้ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ โรเบิร์ต เนลสัน และ
ฟิทริ รามาฟีเทียร (Rittichainuwat, Nelson, & Rahmafitria 2018) ได้ใช้ทฤษฎีความน่า
จะเป็นในการอธิบายความเสี่ยง และพบว่าความถี่และความรุนแรงของความเสี่ยงสัมพันธ์
กับประสบการณ์และระยะห่างจากแหล่งความเสี่ยงซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงเช่น
เดียวกัน ผลงานวิจัยเหล่านี้พยากรณ์แนวโน้มการจัดประชุมวิชาชีพในอนาคตที่จะนำ�การ
จัดการความเสี่ยงและวิกฤตมาใช้ในการวางแผนการประชุมวิชาชีพเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และจากนํ้ามือมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น
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   สรุป
ข้อ

กล่าวโดยสรุปเอเชียเป็นตลาดการประชุมวิชาชีพที่มีจำ�นวนการประชุมเพิ่มขึ้น
อีกทั้งเนื้อหาการประชุมวิชาชีพมีความสำ�คัญกว่าโอกาสในการเดินทางไปพักผ่อนช่วงก่อน
หรือหลังการประชุม ผู้เข้าประชุมให้ความสำ�คัญเรื่องเวลามากขึ้น และการประชุมวิชาชีพ
ยั ง มี ค วามจำ � เป็ น แม้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารแต่ ไ ม่ ส ามารถทดแทนการพบปะ
ซึ่งหน้า โสตทัศนูปกรณ์ไม่ได้รวมเฉพาะการมีเจ้าหน้าที่เทคนิคภายในงานเพื่อจัดการนำ�เสนอ
ด้วยพาวเวอร์พอยต์ แต่การประชุมแบบโลกเสมือนจริงได้กลายเป็นแนวโน้มในการจัดการ
ประชุมวิชาชีพให้น่าตื่นเต้น เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ในบทนี้
ยังได้สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดใหม่ อาทิ เศรษฐกิจแบ่งปันที่เริ่มมีบทบาทต่อการจัด
ประชุมวิชาชีพนานาชาติ และแนวโน้มการจัดเมนูอาหารสำ�หรับการประชุมในอนาคตที่จะ
เน้นไปที่ความนิยมอาหารวีแกน

   คำ�ถามท้ายบท
ข้อ

1.
2.
3.
4.
		
5.
		

จงบอกแนวโน้มการจัดประชุมวิชาชีพในอนาคต
เศรษฐกิจแบ่งปันมีบทบาทในอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพอย่างไร
จงบอกความสำ�คัญของการจัดประชุมสีเขียว
อะไรคือ ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี
ต่อการจัดประชุมวิชาชีพ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการพยากรณ์แนวโน้มการจัดประชุมวิชาชีพ
ในอนาคตอย่างไร
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คำ�นำ�
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของอุตสาหกรรมไมซ์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำ�คัญต่อการสร้าง
มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยนักเดินทางกลุ่มการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล เดินทางจากต่างประเทศมาเข้าร่วมงานในประเทศไทย สูงสุดถึง 335,992 คน
ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้างรายได้มูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ควรจะ
จับตามองและให้ความสำ�คัญ
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือในชื่อย่อที่
เรียกว่า สสปน. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมไปถึงเยาวชน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ ในการจะเข้ามา
เป็นกำ�ลังสำ�คัญของอุตสาหกรรม โดยทั้ง สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ ก ารมหาชน) และผู้ ป ระกอบการรวมถึ ง ภาคเอกชนล้ ว นเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า นิ สิ ต
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อไปในอนาคต
ดั ง นั้ น สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน)
ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคม
ธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมโรงแรมไทย ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ของ
ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาหนังสือเรียนวิชาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive
Travel 101) ฉบับนี้ขึ้นมาสำ�หรับนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และ
เพื่อให้องค์ความรู้มีความทันสมัยครบองค์ในเนื้อหา และสถิติต่างๆ สสปน. จึงได้มอบหมาย
ให้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ�งานร่วมกับสมาคมพันธมิตร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ในการจัดทำ�หนังสือเรียนวิชาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เพื่อ
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของประเทศไทย
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ทางสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เชื่อว่า
การพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบการผ่านทางการให้ความรู้ความ
เข้าใจด้วยหนังสือเรียนที่ถือได้ว่าเป็นหนังสือเรียนเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่
มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็น ที่ประเทศไทยคาดหวังจะเป็นพลังสำ�คัญในการช่วย
เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย รวมถึงยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบุคลากรสู่ระดับสากล และยังคงเป็นประเทศผู้นำ�การศึกษาไมซ์ของภูมิภาคและของ
ทวีป (ASEAN MICE Education Hub)

INCENTIVE TRAVELS 101
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หนังสือเล่มนี้เป็นโครงการของสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน. โดยหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ จ ะเกิ ด ขึ ้ น ไม่ ไ ด้ ห ากปราศจาก
ความร่ ว มมื อ ของบุ ค คลากรและองค์ ก รต่ า งๆ ทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ดั ง นั ้ น
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงอยากจะใช้โอกาสนี้
ในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมที่สำ�คัญในการช่วยกัน
พัฒนาให้หนังสือเรียนเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นได้ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (National MICE Capabilities
Development Committee) สำ�หรับข้อเสนอแนะ ความรู้ และประสบการณ์ที่สำ�คัญ
ที่ช่วยพัฒนาให้เนื้อหาในหนังสือเรียนเล่มนี้สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการของภาค
ธุรกิจได้อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา – นายกสมาคมฯ
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณทาลูน เทง – นายกสมาคมฯ สมาคม
การแสดงสินค้า (ไทย) คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ – นายกสมาคมฯ สมาคมโรงแรมไทย
คุ ณ อุ ป ถั ม ป์ นิ ส ิ ต สุ ข เจริ ญ – นายกสมาคมฯ สมาคมธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ก ารจั ด งาน
คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ – เลขาธิการ สมาคมโรงแรมไทย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี –
ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย คุณประพีร์ บุรี – อุปนายก สมาคมการแสดง
สินค้า (ไทย) คุณเปรมพร สายแสงจันทร์ – คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมการแสดงสินค้า
(ไทย) คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ – ประธานฝ่ายการศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดง
สินค้า (ไทย) คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร – ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการ สมาคม
ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณชูเลง โก – ประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
การขาย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณกฤษณี ศรีษะทิน – เหรัญญิก
และประธานร่ ว มคณะกรรมการฝ่ า ยส่ ง เสริ ม การขาย สมาคมส่ ง เสริ ม การประชุ ม
นานาชาติ (ไทย) คุณเนตรนิภา สิญจนาคม – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
คุณอิทธิพล สุ ร ี ร ั ต น์ – กรรมการ สมาคมธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ก ารจั ด งาน คุ ณ วราพรรณ
ทรัพย์ธนะอุดม – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
– คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.โรม จิรานุกรม –
รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละนั ก ศึ ก ษาเก่ า สั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ผศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ – คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ น ทร์ ผศ.ดร.พี ร พั ฒ น์ ยางกลาง – คณบดี ค ณะวิ ท ยาลั ย การจั ด การ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ศักดา กาญจนาวนาวัลย์ – ผู้อำ�นวยการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
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นอกจากนีย้ งั ขอแสดงความขอบคุณทีมงานทีส่ �ำ คัญอันได้แก่ คุณอรชร ว่องพรรณงาม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ให้เวลา หลักคิดและคอยให้คำ�ปรึกษาที่ดี
อยู่เสมอตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณอชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ ผู้ปฏิบัติการ สำ�หรับ
การประสานงานด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณอิงขวัญ รัชชุศิริ ผู้ปฏิบัติการ
สำ�หรับหนังสือดีๆ จากห้องสมุด สสปน. สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย)
(TICA) คุณประภาพรรณ สังข์เมือง ผู้จัดการทั่วไป และ คุณกิตติคุณ อัศวินก่อวัฒนา ผู้ช่วย
ผู้จัดการ ที่สละเวลาในการเข้าร่วม Focus Group และการติดต่อประสานงานสนับสนุนด้วย
ดี รวมถึงทีมงาน TICA ทุกท่าน และขอขอบคุณ คุณภูวณัฐ สุภาพกุล บริษัท โอมากาเสะ
คุณรังษิณี ศะศิสมิต สนุกดีทัวร์ แอนด์ เทรเวิล และคุณจินนี่ เตชะศิริวรรณ บริษัท แอมเวย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ให้สัมภาษณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ�หนังสือเล่มนี้
ขอขอบคุ ณ ผู ้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มอื ่ น ๆ ที ่ ส ำ � นั ก งาน ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
(องค์การมหาชน) ไม่ได้กล่าวถึง ที่ล้วนมีส่วนในการให้ข้อมูลรวมถึงช่วยกันพัฒนาหนังสือ
เรียนเล่มดังกล่าวให้มีคุณภาพ และช่วยให้หนังสือเรียนเล่มนี้เป็นประสบการณ์ที่สำ�คัญ
สำ�หรับทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมที่กล่าวมาทั้งหมด
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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บทบรรณาธิการ
ทางทีมงานผู้จัดทำ�มีความยินดีที่จะแนะนำ� Incentive Travels 101 หนังสือเล่มแรก
ที่ตีพิมพ์ ในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ “Incentive Travels” หรือ “การเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล” หนังสือเล่มนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา โดยโครงการนี้ มาจากการริเริ่มสร้างสรรค์ของ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
สสปน. โดยแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือ Event 101 ซึ่งจัดทำ�โดย
ทีมงานผู้เขียนเดียวกัน Incentive Travels 101 เป็นการผสมผสานระหว่างตำ�ราเรียนและ
คู่มือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เหมาะสำ�หรับทุกคนที่สนใจในเรื่องการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ
การเข้ามาเป็นบุคลากรและทำ�ธุรกิจทางด้านนี้ต่อไป
หนังสือ Incentive Travels 101 เล่มนี้ จะช่วยให้ผอู้ า่ นมีความรูแ้ ละมีความเข้าใจพืน้ ฐาน
ที่เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยทางทีมงานผู้จัดทำ�ได้เน้นสาระและองค์ประกอบ
สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและมองเห็นภาพรวม
ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 บท เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละบทจะเริ่มต้น
ด้วยบทนำ�ที่ได้นำ�เรื่องราวหรือประสบการณ์ในชีวิตประจำ�วันมาเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละบท นอกจากนี้ ทางทีมงานผู้จัดทำ�ยังได้รับ
ความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จากทั้ ง องค์ ก รภาครั ฐ
สมาคม และบริษัทเอกชน ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างและกรณีศึกษาที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้
ซึ่งทุกท่านได้ให้ข้อมูลสำ�หรับใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี้อย่างยินดีและเต็มใจ
ในการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ ทางทีมงานผู้จัดทำ�ได้มีโอกาสทำ�งานกับทีมผู้เขียนที่
ยอดเยี ่ ย มจากวิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (MUIC) ผู ้ ม ี ส ่ ว นสำ � คั ญ ใน
การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งอ่านเข้าใจง่ายและสนุกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้ช่วย
โครงการที่ประกอบด้วยศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของ MUIC ซึ่งทีมผู้ช่วยนั้น สามารถ
กล่าวได้ว่าเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพมาก ทำ�ให้การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้มีความน่าจดจำ�
มากขึ้น ผู้เขียนต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นทั้งนักศึกษาที่รักจาก
MUIC และกลายมาเป็นเพื่อนที่ห่วงใยในชีวิต คือ ลิลลี่ ชิพ มายด์ และซูม สำ�หรับการทุ่มเท
12
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รับผิดชอบในหน้าที่ และสำ�หรับความกระตือรือร้นเสมอมา สุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุด หนังสือ
เล่มนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ หากขาด สสปน. เจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนหลักที่สนับสนุน
คณะผู้จัดทำ�ทั้งหมดอย่างเสมอมา ตั้งแต่เริ่มต้นทำ�หนังสือเล่มนี้จนสามารถปิดเล่มลงได้
ทีมงานผูจ้ ดั ทำ� Incentive Travels 101 และผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนี้
จะสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้อ่านที่คิดจะเริ่มต้นทำ�งาน หรือ
ประกอบวิชาชีพในเส้นทางของอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต่อไปได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้อ่านอย่าลืมที่จะสร้างประสบการณ์ในทุกๆ วันให้มีความหมาย น่าจดจำ� มี
แรงบันดาลใจ และสามารถเติมเต็มทางจิตใจได้ ด้วยความปรารถนาดี และขอขอบพระคุณที่
ให้ความสนใจในหนังสือ Incentive Travels 101 เล่มนี้
ศริญญา สังขะตะวรรธน์ - บรรณาธิการ (Editor)
Ph.D., M.B.A., B.Arch., CIS, CEM
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2700 5000 E-mail: sarinya.sun@mahidol.edu
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บทที่

1

การสร้างแรงจูงใจ และ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

เคยหรื อ ไม่? ที่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ข องคุ ณ บอกคุ ณ ว่ า จะพาไปสวนสนุ ก และ
จะซื้อของขวัญให้เป็นรางวัล หากคุณสอบได้คะแนนดีในเทอมนี้ (หรืออาจเป็น
รางวัลในรูปแบบอื่น) คุณพ่อคุณแม่ของผู้เขียนเคย และนั่นทำ�ให้ผู้เขียนตั้งใจ
เรียนมากขึ้น (มากๆ) และเมื่อผู้เขียนทำ�สำ�เร็จ แทนที่จะให้แค่รางวัล คุณพ่อ
คุณแม่ของผู้เขียนที่รับรู้ถึงความตั้งใจของผู้เขียนได้กล่าวอีกว่า “เราภูมิใจในตัว
ลูกมาก และเราเชื่อเสมอว่าลูกจะทำ�ได้ แล้วเป็นยังไงล่ะ?! ลูกทําได้จริงๆ! ตั้งใจ
ต่อไปนะลูก!” และแน่นอน ผู้เขียนได้รับรางวัลที่คุณพ่อคุณแม่ให้สัญญาไว้! ไม่เพียง
เท่านั้น ผู้เขียนยังรู้สึกประสบความสำ�เร็จและภูมิใจเป็นอย่างมาก… เพราะไม่เพียง
แค่ผู้เขียนได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ผู้เขียนยังรู้สึกว่า ผู้เขียนได้รับความเชื่อใจ ทำ�ให้มี
ความรู้สึกที่ต้องการจะสอบให้ได้เกรดที่ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป ซึ่งนี่คือแนวคิดที่
คล้ายคลึงกันกับการสร้างแรงจูงใจและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เรากำ�ลังจะได้
กล่าวถึงต่อไปในบทนี้!
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1.1 แรงจูงใจ (Motivation)
		 เมื่อพนักงานไร้ “แรงจูงใจ” ในการทำ�งาน ถึงแม้ว่าพนักงานเหล่านั้นจะเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในสายงานของตน ก็จัดว่าเป็นเรื่องยากที่พนักงานเหล่านั้นจะทำ�งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน เมื่อพนักงานมี “แรงจูงใจ” ในการทำ�งาน พวกเขาจะสนุก
และมีความพึงพอใจในการทำ�งานมากขึ้น
		 แรงจูงใจ (Motivation) คือ “เหตุผลหนึ่งหรือหนึ่งในหลายเหตุผลของการกระทำ�
หรือพฤติกรรมนั้น” (Oxford Dictionaries, n.d.) แรงจูงใจ คือ “กระบวนการที่เป็น
ความ มุ่งมั่นทิศทางและความกระตือรือร้นที่จะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคล” (Robbins
Judge & Breward, 2018, p. 127). โดยทั่วไปแล้ว แรงจูงใจคือความเต็มใจที่บุคคลคนหนึ่ง
จะใส่ความพยายามและความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ถึงแม้บุคคลนั้นจะ
เจอความยากลำ�บากก็ตาม ซึ่งในเนื้อหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นการมุ่งเน้นในส่วนของแรง
จูงใจ พฤติกรรมและเป้าหมายขององค์กร
		 1.1.1 ประเภทของแรงจูงใจ
		 การทำ�ความเข้าใจว่าพนักงานแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเป็นสิ่งสำ�คัญ การจูงใจ
พนักงานเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องมีความเข้าใจในแรงจูงใจประเภทต่างๆ โดย
แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) และ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation)
		 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation)
		 แรงจูงใจภายนอก คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยภายนอกในการกระตุ้น
พนักงานในการทำ�หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การขึ้นเงินเดือน โบนัส
วันหยุดงานพิเศษ รางวัล ฯลฯ เสมือนเวลาที่เราเล่นเกมส์เพราะต้องการรางวัลจากการชนะ
		 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)
แรงจูงใจภายใน คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคคลหนึ่งมี
ความสนใจและปรารถนาที่จะทำ�หน้าที่นั้นโดยปราศจากการชักนำ�จากภายนอก เสมือน
การเล่นเกมส์เพียงเพราะเหตุผลที่อยากเล่นเท่านั้น ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า บุคคลที่มี
แรงจู ง ใจจากภายในจะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมโดยสมั ค รใจเพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง
โดยเฉพาะเนื่องด้วยความสนใจและความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะผลักดันพวกเขาไปสู่เป้าหมายที่
ตั้งไว้ ตัวอย่างของปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความท้าทาย ความสงสัย
การเป็นผู้ควบคุม การปฏิสัมพันธ์ ความรอบรู้ การได้รับการยอมรับ สถานภาพทางสังคม
การได้รบั การกล่าวถึง ฯลฯ
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		 บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้น
เมื่อองค์กรต้องการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน การทำ�ความเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของ
พนักงานเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงจำ�เป็นต้องอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กั บ แรงจู ง ใจในเนื้ อ หาด้ วย โดยเฉพาะทฤษฎีที่ช่ว ยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความต้องการของ
มนุษย์ ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจนั้นมีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีลำ�ดับขั้นความต้องการ
(Abraham Maslow) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Douglas McGregor) ทฤษฎี 2 ปัจจัย
(Frederick Herzberg) ทฤษฎีความต้องการ (David McClelland) ทฤษฎีการกำ�หนดตนเอง
(Edward L. Deci และ Richard M. Ryan) ทฤษฎีการกำ�หนดเป้าหมาย (Edwin Locke)
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Albert Bandura) ทฤษฎีความคาดหวัง (Victor
Vroom) และ ทฤษฎีความเสมอภาค (John S. Adams) ในบทนี้ ผู้เขียนจะอธิบายทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มากที่สุด คือ ‘ทฤษฎีลำ�ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์’
(Maslow’s hierarchy of needs)
		 1.1.2 ทฤษฎีล�ำ ดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs)
		 ทฤษฎี ลำ � ดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของมาสโลว์ เ ป็ น หนึ่ ง ในทฤษฎี ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ดี ที่ สุ ด
เกี่ยวกับแรงจูงใจ ทฤษฎีนี้อธิบายระดับของความต้องการที่มนุษย์ 5 ระดับที่มนุษย์ต้องการ
เติมเต็ม ซึ่งมักมีการอธิบายด้วยกราฟฟิคในรูปแบบของปิรามิด โดยลำ�ดับขั้นของปิรามิด
จากฐานถึงยอดแสดงถึงความต้องการรากฐานหรือความต้องการพื้นฐานไปจนถึงต้องการที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อความต้องการแต่ละระดับได้รับการเติมเต็มแล้ว มนุษย์มักมีความต้องการ
ในระดับที่สูงขึ้นไป ลำ�ดับขั้น 5 ระดับของความต้องการ (รูปภาพที่ 1.1) ได้แก่
		 • ความต้องการทางสรีระ (Physiological needs) - ความต้องการพื้นฐานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของมนุษย์ เช่น อาหาร นํ้า เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
		 • ความต้องการทางความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and safety needs)
			 ความต้องการด้านร่างกายและจิตใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของชีวิต
เช่น ความมั่นคงทางการเงิน การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ฯลฯ
		 • ความต้องการทางสังคม (Social needs) - ความต้องการทางจิตใจในการได้รับ
ความรัก ความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง การได้รับการยอมรับ และมิตรภาพ
		 • ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem needs) - ความต้องการทางจิตใจ
ในการได้รับความชื่นชมและความเคารพนับถือ อีกนัยหนึ่งคือ ความต้องการ
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อบรรลุความสำ�เร็จบางอย่าง
ซึ่งความพยายามและความตั้งใจได้รับการรับรู้และยอมรับ
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		 • ความต้องการในการเข้าถึงศักยภาพแห่งตน (Self-actualization needs) ระดับความต้องการสูงสุด เป็นความปรารถนาที่จะเติมเต็มชีวิตของตนเองให้
สมบูรณ์ ยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน พัฒนา และบรรลุศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง ทั้งทางด้านสติปัญญา ทักษะ และอารมณ์ความรู้สึก
		 ในระยะหลัง การศึกษาเรื่องแรงจูงใจนั้น มักมุ่งเน้นไปที่ความต้องการระดับสูง คือ
ความต้องการความเคารพนับถือและการเข้าถึงศักยภาพแห่งตน
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้
กล่าวว่า ความต้องการในระดับนี้เป็นระดับที่สามารถสร้างแรงจูงใจในที่ทำ�งานได้ (Chand,
2014)

Self-Fulﬁllment Needs
Selfactualization
Needs

Esteem Needs

Psychological Needs

Social Needs

Security and Safety Needs

Basic Needs
Physiological Needs

รูปภาพที่ 1.1 ทฤษฎีลำ�ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

		 อย่ า งที่ ท ราบแล้ ว ว่ า แรงจู ง ใจมี ห ลายประเภทแตกต่ า งกั น ตลอดจนระดั บ
ความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้น หากตั้งคำ�ถามว่า องค์กรสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วหรือไม่? ดังที่กล่าวมาข้างต้น แรงจูงใจภายในเกิดจากภายใน และแรงจูงใจภายนอก
สามารถถูกควบคุมได้โดยปัจจัยภายนอก Deci และ Ryan (1985) อธิบายไว้ในทฤษฎี
การกำ�หนดตนเอง (Self-determination theory) ของพวกเขาว่า แรงจูงใจภายนอกอาจ
ลดทอนแรงจูงใจภายใน (เช่น พนักงานคนหนึ่งอาจไม่ได้ทำ�หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
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ความเต็มใจในกรณีที่ไม่มีสิ่งจูงใจภายนอกอยู่ด้วย) อย่างไรก็ตาม Eisenberger Pierce และ
Cameron (1999) แย้งในทฤษฎีความสนใจทั่วไป (General interest theory) ว่ารางวัล
(หรือสิ่งจูงใจภายนอก) เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสำ�เร็จและความสามารถของ
บุคคล ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายใน นักวิจัยยังค้นพบและแนะนำ�ว่าถ้า
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลถูกออกแบบอย่างเสมอภาคและมีการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถส่งผลในทางบวกมากยิ่งขึ้น
		 1.1.3 ผลประโยชน์ของพนักงานที่มีแรงจูงใจ
		 พนั ก งานที่ มี แรงจู ง ใจ สามารถสร้ า งผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ องค์ ก รหลายประการ
(Chand, 2014; Noland, 2016; R, 2019; Sorenson & Garman, 2013; Xaxx, 2017) รวมถึง
		 • พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee engagement) - พนักงานที่มี
แรงจูงใจมีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมกับงานมากกว่า มีการสร้างไอเดียใหม่ๆ
มีความพยายามในการช่วยขับเคลื่อนบริษัทไปในทางที่ดีขึ้น และจะทำ�งานด้วย
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่
		 • เพิ่ ม ความมุ่ ง มั่ น และพั ฒ นาผลิ ต ภาพของพนั ก งาน (Commitment and
productivity) - พนักงานที่มีแรงจูงใจโดยทั่วไปแล้วจะมีวินัยในตนเอง และจะ
พยายามทำ�หน้าที่ที่ได้รับและตั้งใจทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายให้ดีที่สุด เช่น
การเพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต และลดข้อผิดพลาด ซึ่ง
สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำ�ไรได้
		 • ลดการขาดงาน (Absenteeism) - เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจจะมีความสุขกับ
การทำ�งาน ดังนั้นจึงไม่มีสาเหตุที่ไม่ต้องการมาทำ�งานและลาหยุด ทำ�ให้ลด
การขาดงานได้
		 • เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน (Employee
satisfaction and retention) - พนักงานที่มีแรงจูงใจจะมีความสุขกับการทำ�งาน
ของตนมากกว่า และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
มากขึ้น ทั้งยังสามารถลดปริมาณการผลัดเปลี่ยนพนักงานได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อ
พนั ก งานอยู่ กั บ บริ ษั ท นานขึ้ น ทำ � ให้ อ งค์ ก รสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จาก
			 การฝึกอบรมและการรับสมัครพนักงานใหม่ได้
		 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน (Employee development) - แรงจูงใจ
สามารถช่วยส่งเสริมให้พนักงานบรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งขึ้น ซึ่งหลายครั้งจำ�เป็น
ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ เมื่อพนักงาน
เหล่ า นี้ ไ ด้ บ รรลุ เ ป้ า หมายเบื้ อ งต้ น ที่ ต นตั้ ง ไว้ แ ล้ ว มั ก มี แ นวโน้ ม ในการสร้ า ง
แรงจูงใจด้วยตนเองเพื่อก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
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		 • มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น (Product or
service quality) - เมื่อพนักงานพึงพอใจและมีแรงจูงใจจะมีแนวโน้มในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สูงกว่า รวมถึงมีวิธีในการรับมือหรือแก้ปัญหา
ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการ ทั้งนี้
เป็นการนำ�ไปสู่การสร้างระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น
		 • สร้ า งชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข ององค์ ก รและดึ ง ดู ด พนั ก งานที่ มี ค วามสามารถใหม่ ๆ
(Reputation) - พนักงานที่มีแรงจูงใจจะแบ่งปันประสบการณ์ในทางบวกที่มีหรือ
ที่ได้รับจากกับองค์กร ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการดึงดูดกลุ่มผู้สมัครงาน เมื่อมี
ผู้สมัครมากขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้กับธุรกิจ
		 • ผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial gain) - ดังที่ได้กล่าวข้างต้น พนักงานที่มี
แรงจูงใจนำ�ไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ซึ่งนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จทางการเงิน
และผลกำ�ไรของบริษัท
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		 1.1.4 ประโยชน์ของคู่ค้าและลูกค้าที่มีแรงจูงใจ
		 ไม่ เ พี ย งแค่ พ นั ก งานที่ มี แรงจู ง ใจนั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ แล้ ว ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีบทบาทสำ�คัญในความสำ�เร็จทางธุรกิจ เช่น ผู้จัดจำ�หน่าย (Distributors)
ช่องทางการขาย (Channels) ตัวแทนจำ�หน่าย (Dealers) ลูกค้า (Customers) หรือแม้แต่
ลูกค้าที่มีศักยภาพ (Potential clients) ก็ควรที่จะได้รับการจูงใจด้วย Calderon-Arroyo
(2018) ชี้ให้เห็นว่าการสร้างแรงจูงใจให้แก่คู่ค้าและลูกค้าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีมากมาย เช่น
การลงทุนมากขึ้น การซื้อมากขึ้น การกลับมาซื้อซํ้า หรือการซื้อบ่อยครั้งขึ้น คู่ค้าที่มีแรงจูงใจ
มักมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) ของบริษัท โดยเฉพาะจุดขายของผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คู่ค้าที่มี
แรงจูงใจมีแนวโน้มที่จะมีความกระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะขายผลิตภัณฑ์มากกว่าคู่ค้า
ที่ไม่มีแรงจูงใจ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และความกระตือรือร้นในการขายดังกล่าวของ
คู่ค้าจะนำ�ไปสู่การเพิ่มยอดขายของบริษัท คู่ค้าที่มีแรงจูงใจและได้รับการดูแลอย่างดีจะมี
การแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับบริษัท และแนะนำ�ให้กับผู้ที่อาจจะกลายเป็นลูกค้าใน
อนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ และนำ�มาซึ่งการดึงดูดคู่ค้าที่มี
ศักยภาพมาเป็นพันธมิตร สุดท้ายแล้วคู่ค้าและลูกค้าที่มีแรงจูงใจจะมีความภักดีต่อบริษัท ซึ่ง
เมื่อคู่ค้าหรือลูกค้ารับรู้ว่างานหรือการซื้อของพวกตนถูกให้คุณค่า คู่ค้าหรือลูกค้าเหล่านั้นมี
แนวโน้มที่จะคงอยู่เป็นผู้สนับสนุนหลักของบริษัทต่อไป

1.2 แรงจูงใจและโปรแกรมการให้รางวัลจูงใจ
(Motivation and incentive program)
		 ทีมงานที่มีแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำ�คัญในความสำ�เร็จขององค์กร ดังที่ได้อธิบายไว้
ข้างต้นแล้ว พนักงานที่มีแรงจูงใจสามารถทำ�ประโยชน์ในการที่จะนำ�พาองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยการสร้างแรงจูงใจนั้นมักมีการใช้ของรางวัลเข้ามาเป็นสิ่งจูงใจ
		 สิ่งจูงใจ คือ รางวัลที่พนักงาน คู่ค้า หรือลูกค้าสามารถได้รับจากผลของการทำ�งาน
ที่ไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร เมื่อบุคคลใดช่วยบรรลุหนึ่งในเป้าหมายของ
องค์กร บุคคลผู้นั้นอาจได้รับรางวัลตอบแทน โดยสิ่งจูงใจสามารถจำ�แนกเป็น 2 ประเภท
คือ สิ่งจูงใจภายใน และสิ่งจูงใจภายนอก (ซึ่งคล้ายกันกับประเภทของแรงจูงใจ) ในที่ทำ�งาน
นั้น ถึงแม้ว่าสิ่งจูงใจภายในจะมีอิทธิผลต่อผลให้ผู้ที่ทำ�งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่า
สิ่งจูงใจภายนอก (รางวัลที่สามารถจับต้องได้) มักถูกใช้ในโปรแกรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
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มากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ โปรแกรมในที่นี้กล่าวถึง โปรแกรมการให้รางวัล
จูงใจขององค์กร โปรแกรมการให้รางวัลสร้างขึ้นเพื่อให้รางวัลกับผลการทำ�งานและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน คู่ค้า หรือลูกค้า โดยอาจสร้างขึ้นในระดับบุคคล และ/หรือระดับ
กลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้บรรลุ นอกเหนือจากนั้นแล้ว การสร้าง
โปรแกรมการให้รางวัลสามารถถูกสร้างสำ�หรับบุคคล และ/หรือกลุ่มที่หลากหลายได้ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจบุคคลหลายกลุ่มเพื่อนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้
		 1.2.1 ประเภทของโปรแกรมการให้รางวัล
		 การศึกษาวิจัยตลาดการให้รางวัล ของ Incentive Federation Incorporated
(2016) กล่าวถึงประเภทของโปรแกรมการให้รางวัล โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
รางวัลจากการขาย ช่องทางการขาย พนักงาน ความภักดีของลูกค้า ของขวัญขององค์กร
		 • รางวัลสำ�หรับการขาย (Sales rewards) - เป็นการให้รางวัลและ/หรือกระตุ้น
ทีมขาย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมและความสำ�เร็จที่พึงประสงค์ในส่วนของงานขาย
		 • รางวัลสำ�หรับช่องทางการขาย (Channel rewards) - เป็นการให้รางวัลและ/
หรือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้จัดจำ�หน่าย ช่องทางการขาย หรือตัวแทนจำ�หน่ายของ
บริษัท เพื่อให้เกิดพฤติกรรมและความสำ�เร็จที่พึงประสงค์
		 • รางวัลสำ�หรับพนักงาน (Employee rewards) - เป็นการให้รางวัลและ/หรือ
กระตุ้นแรงจูงใจพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ไม่ใช่พนักงานขาย เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมและความสำ�เร็จที่พึงประสงค์
		 • รางวัลสำ�หรับความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty rewards) - เป็น
การให้รางวัลและ/หรือการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าของบริษัท ซึ่งการให้รางวัลแก่
ลูกค้า ถือป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมความภักดี (Loyalty program)
		 • ของขวัญจากองค์กร (Corporate gift spend) - เป็นการให้รางวัลเพื่อแสดง
ความซาบซึ้งหรือความขอบคุณต่อลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ หรือ
พันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท
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		 1.2.2 ประเภทของรางวัล
		 รางวัลที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจมักถูกแยกออกจากเงินเดือน แต่ก็อาจเป็นรางวัลใน
รูปแบบของตัวเงินได้ โดยประเภทของรางวัลที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจ ได้แก่
		 • เงินสด (เช่น โบนัส คูปอง บัตรเงินสด)
		 • บัตรของขวัญ (เช่น บัตรของขวัญร้านค้า บัตรของขวัญร้านอาหาร)
		 • บัตรเติมเงิน (Prepaid card) (เช่น บัตรเดบิตเติมเงิน บัตรเครดิตเติมเงิน
			 ของ Visa และ Mastercard)
		 • สิ่งของเครื่องใช้ (เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
			 และเครื่องครัว)
		 • วันหยุด (เช่น วันหยุดเพิ่มเติมเพื่อการพักผ่อน)
		 • การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (เช่น การเดินทางไปบาหลีแบบส่วนตัว หรือ
			 การเดินทางไปฟิจิแบบกลุ่ม)
		 ในขณะที่เงินสดเป็นรูปแบบของรางวัลจูงใจที่ได้รับความนิยมในธุรกิจมากที่สุด
เพราะเข้ า ใจง่ า ยและตรงไปตรงมา หากแต่ ก ารใช้ เ งิ น สดเป็ น รางวั ล อาจทำ � ให้ ผู้ รั บ มี
ความสับสนระหว่างเงินรางวัลและเงินเดือนได้ นอกจากนั้นการใช้เงินสดเป็นรางวัลไม่มีผล
ต่อความทรงจำ�ของผู้รับในระยะยาวเหมือนรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังเช่น คนเรามักไม่จดจำ�
หรือจำ�ไม่ได้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไร ในโปรแกรมของ Certified Incentive Specialist
(CIS) ปี ค.ศ. 2019 ในกรุงเทพฯ ได้มีการอธิบายว่า รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นรูปธรรมนั้น ให้
ความทรงจำ�ที่ยาวนาน ง่ายต่อการส่งเสริม ไม่สร้างความสับสนกับเงินเดือนหรือเงินชดเชย
ช่วยเพิ่มสถานะให้ผู้รับ ปราศจากความรู้สึกผิดในการใช้รางวัล สร้างความรู้สึกในการกำ�หนด
เป้าหมายการทำ�งาน และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเงินสด งานวิจัยของ Incentive Research
Foundation (IRF) ในปี ค.ศ. 2019 พบว่า 84% ของธุรกิจใช้รางวัลที่ไม่ใช่เงินสด และอีก
งานวิจัยขององค์กรเดียวกันในปี (2015) พบว่า 65% ของผู้ที่ได้รับรางวัลต้องการเป็นรางวัล
ที่ไม่ใช่เงินสดสำ�หรับรางวัลชิ้นเล็ก ในขณะที่ 80% ต้องการรางวัลการเดินทางในกรณีเป็น
ของรางวัลชิ้นใหญ่
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คุณสมบัติ
คุณทราบอยู่แล้วว่า
เงินสดคืออะไร! และใช้
อย่างไร!
(ไม่ต้องอธิบายเนอะ)

เงินสด
(Cash)

มีความยืดหยุ่นสูงสุด
ใช้เป็นรางวัลสำ�หรับ
ช่องทางการขายได้
โดยสร้างความสับสน
ระหว่างรางวัลกับเงิน
ตอบแทนน้อยกว่า
การให้รางวัลเงินสดกับ
พนักงาน
แสดงสกุลเงินสำ�หรับ
ภาษีสำ�หรับรางวัลที่มี
ขนาดใหญ่มาก (เช่น
>$5,000)

ใช้ได้เหมือนเงินสดตาม
ร้านค้าที่ระบุ ส่วนมาก
จะถูกระบุในสกุลเงินใด
สกุลหนึ่ง

บัตรของขวัญ
(Gift card)

ข้อดี

ข้อเสีย
ไม่มีความรู้สึกอบอุ่น
ที่มากับเงินสด
หายไปในบัญชีเงินฝาก
มักถูกใช้สำ�หรับชำ�ระ
ค่าใช้จ่ายและความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน
ผู้รับไม่สามารถจำ�สิ่งที่
พวกเขาซื้อด้วยรางวัล
เงินสดได้
แทบไม่สร้างความ
สัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อ
บริษัทผู้ให้
การสนับสนุนเนื่องจาก
ไม่มีคุณค่าเสมือนการ
ได้รับถ้วยรางวัล

อิสระในการเลือกซื้อ
จากร้านค้า

มีทางเลือกจำ�กัดให้
ร้านค้าเพียงรายเดียว

ผู้รับรางวัลสามารถ
ตัดสินใจว่าจะใช้เมื่อใด
และอย่างไร

โดยทั่วไปจะไม่มีการ
ปรับแต่ง หรือใส่แถบ
สปอนเซอร์

ง่ายต่อการจัดการ
ออกบัตรแค่ครั้งเดียว

ความน่าสนใจขึ้นอยู่กับ
รสนิยมส่วนบุคคลและ
ข้อเสนอของร้านค้า

ผู้รับรางวัลสามารถใช้
ประโยชน์จากการเลือก
สินค้าหรือบริการที่ลด
ราคาที่ร้านค้าได้
สามารถมั่นใจได้ว่าจะ
เป็นการใช้จ่ายรางวัลที่
มีคุณค่ายั่งยืน

ร้านค้าที่ระบุอาจ
ไม่สามารถให้ความ
สะดวกต่อการเข้าถึง
ของผู้รับรางวัลทุก
คนได้
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เงินจำ�นวนหนึ่งที่ถูก
เติมไว้ล่วงหน้า ใช้งาน
ได้เหมือนบัตรเดบิต
ทั่วไปในทุกที่ที่รับ Visa
หรือ Mastercard

ความยืดหยุ่นสูงสุด
และอิสระในการเลือก
ผู้รับรางวัลสามารถใช้
ประโยชน์จากการเลือก
สินค้าหรือบริการที่
ลดราคาที่ร้านค้าได้
สามารถสร้างการรับรู้
แบรนด์ โดยการเพิ่ม
โลโก้ของผู้สนับสนุน
ลงในบัตรเติมเงินได้
สามารถเติมเงินเพิ่มได้
หากต้องการ

บัตรเติมเงิน
(Prepaid
card)

เป็นตัวเลือกที่ดีสำ�หรับ
เป็นรางวัลสำ�หรับช่อง
ทางการขาย สำ�หรับผู้
ที่ไม่ใช่พนักงาน

โดยทั่วไปมักขาดความ
มีคุณค่าเสมือนการได้
รับถ้วยรางวัล ด้วยการ
ใช้จ่ายไปในของจำ�เป็น
ในชีวิตประจำ�วัน อาทิ
ของอุปโภคบริโภค
ต่างๆ
ความซับซ้อนในการจัด
ทำ� (การเพิ่มแบรนด์
บนการ์ด ข้อความที่
พิมพ์บนการ์ด วันหมด
อายุ)
มักจะสร้างความสับสน
กับเงินเดือน ก่อให้
เกิดความคาดหวังใน
อนาคต และความ
ไม่พอใจหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรางวัล
แผนกทรัพยากรบุคคล
หลายแห่งไม่เห็นด้วย
ที่จะให้รางวัลรูปแบบ
นี้กับพนักงานภายใน
เนื่องจากความกังวล
เรื่องค่าตอบแทน

แคตตาล็อกสินค้า
ออนไลน์ของรายการ
ที่น่าสนใจและนำ�มา
ใช้ได้จริง
สิ่งของ
(Merchandise)
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สะสมในบัญชีเพื่อแลก
รางวัล
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สะดวกในการซื้อของ
ออนไลน์
รางวัลที่น่าสนใจให้
ความตื่นเต้นจะช่วย
เพิ่มแรงจูงใจ และ
ความปรารถนา

บางคนชอบที่จะเห็น
สัมผัส และ
เปรียบเทียบสินค้าที่
ร้านค้าด้วยตนเอง
การจัดส่งล่าช้า หรือ
รายการสิ่งของที่ถูก
ยกเลิกอาจทำ�ให้เกิด
การร้องเรียน

การเดินทาง
(Travel)

มีคุณค่าเสมือน
การได้รับถ้วยรางวัลที่
สำ�คัญ เพื่อเตือนความ
ทรงจำ�เกี่ยวกับบริษัท
ที่ให้การสนับสนุนให้
ชัดเจน

อาจต้องจัดการปัญหา
สินค้าคงคลัง
(Inventory) และ
จัดการสินค้าที่ถูกส่ง
คืนและได้รับความ
เสียหาย

การเดินทางเป็นกลุ่ม
เพือ่ เป็นรางวัลให้บคุ คล
ที่มีผลงานดีเด่น

เป็นรางวัลยอดนิยม
และช่วยสร้างแรง
บันดาลใจเสมอมา

การเดินทางส่วนบุคคล
ที่ให้ผู้ได้รับรางวัลเลือก
ปลายทางและวันเดิน
ทางเองได้

สร้างประสบการณ์ที่น่า
จดจำ�ไปตลอดชีวิต

ใช้เวลานานในการ
วางแผนการเดินทาง
และการดำ�เนินงานของ
ทริปการเดินทาง

สังคมยอมรับได้กับการ
อวดรูปภาพและการ
ผจญภัยที่ได้จากทริป
การได้รับการกล่าวถึง
ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
ทำ�ให้ประสบการณ์ที่
ได้รับมีค่าขึ้นและเพิ่ม
ความมีส่วนร่วมของ
พนักงาน

ผู้เข้าร่วมการเดินทาง
ต้องหยุดงาน
มีตัวแปรที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิ สภาพ
อากาศ

รูปภาพที่ 1.2 ตารางของรางวัล (Awards matrix) (ดัดแปลงจาก Brightspot, n.d.)
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1.3 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel)
		 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งรวมถึง
การประชุมองค์กร (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travels) การประชุม
วิชาชีพ (Conventions) และนิทรรศการ (Exhibitions) คำ�นิยามจาก Society for
Incentive Travel Excellence’s (SITE) สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล คือ
“เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่ธรรมดา โดยมอบ
ประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ไม่ธรรมดานั้น”
(SITE, n.d.)
		
		 คำ�จำ�กัดความที่ได้รับการอ้างอิงถึงมากที่สุดของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลคือ
“เครื่องมือการจัดการระดับโลกที่ใช้ประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้น
และ/หรือแสดงว่าเห็นคุณค่าของผู้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพในการสนับสนุน
เป้าหมายขององค์กร”
(SITE, n.d.)
		 คำ�จำ�กัดความล่าสุดของ SITE สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นแรงจูงใจสำ�หรับตลาดโลก
ในปั จ จุ บ ั น ได้ ร วมถึ ง “การปลดปล่ อ ยศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ผ ่ า นประสบการณ์ ส ร้ า ง
แรงบันดาลใจที่แสนพิเศษ”
(CIS, 2019)
“การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้งบประมาณของตนเองได้
ซึ่งใช้ประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ที่บรรลุผลการดำ�เนิน
ธุรกิจที่โดดเด่น”
(SITE, n.d.)
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		 การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของภาคท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ
(Business tourism) โดยเป็นการเดินทางที่มีจุดประสงค์หลักเกี่ยวข้องกับงานของบุคคล
เหล่านั้น (Swarbrooke & Horner, 2001) ในปัจจุบัน 75% ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการรักษา
พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยม รวมถึงพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ ในขณะที่ อีก 25%
เกี่ยวข้องกับการลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การลดขยะ และการรักษาความภักดีของทั้ง
ลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย (SITE, n.d.) ถึงแม้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ก็มีความแตกต่างจากกิจกรรมไมซ์อื่นๆ ซึ่งโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น มุ่งเน้นที่การสร้างแผนการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
โดยให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำ�และมีความหมายแก่ผู้ร่วมเดินทาง ที่จะไม่มีกิจกรรมทาง
ธุรกิจเลย กล่าวคือ แทนที่จะมีการศึกษาดูงาน การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ งานกิ จ กรรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จะมุ่ ง ให้ ค วามสนุ ก สนานความบั น เทิ ง และ
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบบางอย่างของการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลจะคล้ายกับการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็ได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจากองค์กร ซึ่งลักษณะของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่แตกต่าง
จากการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ (CIS, 2019) ได้แก่
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ต้องได้รับมาเป็นรางวัลและไม่สามารถหาซื้อได้
มีการสร้างเงื่อนไขหรือข้อกำ�หนดในการได้รับการเดินทางเป็นรางวัล
มักเป็นประสบการณ์ที่คุณภาพดีมีราคาแพง
มีการติดตามประสิทธิภาพในการทำ�งานเพื่อรับรางวัลการเดินทาง
มีกจิ กรรมทีส่ ร้างความรืน่ รมย์ทง้ั หมด แต่อาจมีกจิ กรรมทางธุรกิจเป็นส่วนน้อยมากๆ
ผู้รับรางวัลจจะได้รับการดูแลในรายละเอียดทั้งหมดของการเดินทาง
โปรแกรมได้รบั การปรับแต่งเพือ่ สร้างประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง พิเศษ และไม่เหมือนใคร
บริษัทเป็นสปอนเซอร์และเป็นเจ้าภาพการเดินทาง
ผู้ได้รับรางวัลไม่ทราบค่าใช้จ่ายจริงของการจัดการเดินทาง

		 ระยะเวลาในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น อาจเริ่มต้นตั้งแต่ 1 วัน ถึงมากกว่า
15 คืน ระยะเวลาการเดินทางโดยทั่วไปสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมัก
อยู่ระหว่าง 3 - 4 คืน (โดยไม่รวมถึงเวลาเดินทางไป-กลับจากจุดหมายปลายทาง) (Oxford
Economics, 2019) กิจกรรมของโปรแกรมส่วนมากจะรวมถึงกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมการเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ ณ จุดหมายปลายทาง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate social responsibilities หรือ CSR) ฯ
		 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น เป็นรางวัล ซึ่งเมื่อได้รับ ก็ควรให้ความรู้สึกว่ากำ�ลัง
ได้รับรางวัล โดยสรุปแล้วการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจเพื่อตอบแทนพนักงาน ผู้จัดจำ�หน่าย คู่ค้า และลูกค้าเมื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ที่ตั้งไว้เฉพาะของบุคคลและ/หรือกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรม ในขณะที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ
เลยในโปรแกรม ก็ยังสามารถพูดได้ว่า การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นงานที่ซับซ้อนและมี
การเรียกร้องถึงความต้องการหลายอย่าง (CIS, 2019)
		 ผลการสำ�รวจทั่วโลกจาก 606 คำ�ตอบจาก Incentive Travel Industry Survey
Final (Oxford Economics, 2019) พบว่าผลประโยชน์ที่สำ�คัญที่สุดที่องค์กรได้รับจาก
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ดูรูปภาพที่ 1.3) ได้แก่
		 • เพิ่มยอดขายและ/หรือผลกำ�ไรให้กับบริษัท
		 • เพิ่มการมีส่วนร่วม (ระหว่างพนักงาน หรือคู่ค้า)
		 • เพิ่มผลิตภาพของบุคลากร
		 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
		 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
		 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด
		 • เพิ่มความสามารถในการสรรหาพนักงานใหม่ หรือคู่ค้าใหม่
		 • ยกระดับการฝึกอบรม หรือความรู้ของพนักงาน
		 • พัฒนาความร่วมมือของแบรนด์
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เพิ่มยอดขาย และ/หรือกำ�ไรของบริษัท

80%

พัฒนาการมีส่วนร่วม (พนักงานหรือช่องทางพันธมิตร)

74%

เพิ่มผลิตภาพส่วนบุคคล

71%

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร

68%

พัฒนาการอยู่ให้นานขึ้น (พนักงานหรือช่องทางพันธมิตร)

67%

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในหมู่พนักงาน

64%

พัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า

60%

เพิ่มเครือข่ายในการแข่งขันในตลาด

49%

เพิ่มความสามารถใจการรับสมัตรพนักงานใหม่หรือช่องทางพันธมิตร
เพิ่มการฝึกอบรมหรือความรู้
พัฒนาแบรนด์และความยินยอม

39%
39%

38%

รูปภาพที่ 1.3 ประโยชน์ที่สำ�คัญที่สุดที่บริษัทได้รับจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(ดัดแปลงจาก Oxford Economics, 2019)
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นายสุเมธ สุทัศน์ นายกสมาคมนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
หรือทิก้า TICA กล่าวสุนทรพจน์ในวิชาชีพการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
ปี 2562 เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไว้ว่า “การเดินทางที่รวมซึ่งความพิเศษ
อย่างสมบูรณ์แบบนับเป็นการอภินันทนาการ ปูนบำ�เหน็จรางวัล หรือแสดง
ความยกย่อง แสดงความขอบคุณ สมนาคุณ ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักการตลาด
บริหาร บุคคล ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง ว่าเป็นสุดยอดของการแสดงออก
ซึ่งความตั้งใจต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลว่าเงินทองสิ่งของต่างๆ
ถึงแม้จะมีมูลค่าสูง มูลค่านั้นยังสามารถนับได้ เปรียบเทียบได้ และซื้อหามาด้วย
ตัวเองได้ แม้แต่รายการเดินทางระดับหรู โดยเครื่องบินที่นั่งชั้นหนึ่ง พักโรงแรม
เลิศหรูรับประทานอาหารเมนูแพงๆ ไวน์ชั้นเลิศ ก็ยังสามารถตีราคาเป็นจำ�นวนเงินได้
การเดินทางที่รวมความพิเศษอย่างสมบูรณ์แบบนั้นกล่าวคือ การได้เยี่ยมชมสถานที่ที่
ปกติไม่ได้เปิดรับบุคคลทั่วไป สถานที่ส่วนตัวที่มีสิ่งสะสมมีมูลค่าสูง หายาก อาจเป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวโดยเฉพาะหากมีเจ้าของสถานที่ต้อนรับและนำ�ชม จัดงานเลี้ยงโดย
อาหารท้องถิ่นที่หาได้ยากอย่างแท้จริง การได้เข้าชม สถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง
หรือสถานที่ที่มีความสำ�คัญในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าสูงส่งทางวัฒนธรรม การได้พบ
และสนทนากับบุคคลที่มีชื่อเสียง ประสบการณ์พิเศษสำ�หรับผู้ได้รับและคู่ชีวิต
เหล่านี้ไม่สามารถตีราคาเป็นจำ�นวนเงินได้ เป็นการสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งใน
ชีวิตที่ไม่สามารถจัดหาเองได้ นำ�มาซึ่งความภูมิใจของผู้ได้รับและเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง”
		 1.3.1 ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
		 โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น มี ค วามหลากหลายโดยธรรมชาติ ซึ่ ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะ วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม โครงสร้างของกฎ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีวิธีการจัด
ประเภทโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
		 ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยผู้เข้าร่วม
		 • ผู้เข้าร่วมภายใน - โปรแกรมประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อให้รางวัลและ/หรือแสดง
ความยินดีต่อพนักงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงานขาย พนักงานทั่วไป ผู้บริหาร
และพนักงานในระดับต่างๆ
		 • ผู้ เข้ า ร่ ว มภายนอก - โปรแกรมนี้ จ ะให้ ร างวั ล และ/หรื อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้
ผู้จัดจำ�หน่าย ช่องทางการขาย ตัวแทนจำ�หน่ายของบริษัท เช่นเดียวกับการแสดง
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ความขอบคุณต่อลูกค้า หรือเพื่อตอบแทนลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า และบางครั้ ง ผู้ เข้ า ร่ ว มอาจเป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายที่ มี
ศักยภาพ หรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท
		 ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตามจำ�นวนผู้เดินทาง
		 • การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนบุคคล - โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะบุคคล
ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นบรรลุเป้าหมายให้องค์กรตามที่ตั้งไว้แล้วจะได้รับรางวัลเป็น
			 การเดิ น ทาง โดยโปรแกรมอาจได้ รั บ การวางแผนไว้ ล่ ว งหน้ า สำ � หรั บ
			 การเดินทางในประเทศ ต่างประเทศ ล่องเรือ พักโรงแรม หรือองค์กร อาจมอบ
ค่าโดยสาร สายการบินทีก่ �ำ หนดโซนการบินไว้ และบัตรของขวัญ ซึง่ การเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลส่วนบุคคลนั้น ยังเปิดโอกาสให้สร้างโปรแกรมที่สามารถกำ�หนด
เองได้อีกด้วย นอกจากนี้ โปรแกรมประเภทนี้อาจเปิดโอกาสให้มีผู้ติดตาม
			 อีกคนหนึ่ง หรือหาสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมการเดินทางได้
		 • การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแบบเป็นกลุ่ม - โปรแกรมประเภทนี้ออกแบบมา
เพื่อรวมกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดย
มักมีการกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
หรือสร้างเครือข่าย นอกจากนี้การเดินทางแบบกลุ่มยังช่วยให้สามารถเลือก
กิจกรรมที่หลากหลายซึ่งการเดินทางส่วนบุคคลไม่สามารถทำ�ได้ และยังมีค่าใช้
จ่ายต่อหัวที่ตํ่ากว่าด้วย
ข้อดี
• ไม่ต้องให้ทุกคนหยุดงานในเวลาเดียวกัน
• สามารถแยกคนที่คุณต้องการแยกออก
จากกัน
• เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง สำ�หรับ
การดึงดูด ผู้ที่ใช้สิ่งจูงใจเป็นครั้งแรก
• สะดวกต่อผู้จัดงาน

ข้อเสีย
• สูญเสียโอกาสในการสร้างความ
สนิทสนมกัน
• สูญเสียโอกาสในการสร้างการรับรู้ของ
ผู้สนับสนุน
• ยากต่อการประชาสัมพันธ์ - ไม่มีการระบุ
จุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
• ไม่มีการได้รับการกล่าวถึงและการให้คุณค่า
ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
• สูญเสียโอกาสในการสร้างกิจกรรม หรือใช้
สถานที่ซึ่งสามารถทำ�ได้กับกลุ่มเท่านั้น

รูปภาพที่ 1.4 ข้อดีและข้อเสียของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนบุคคล (อ้างอิงจาก CIS, 2019)
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		 ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตามเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
		 • โปรแกรมที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า - โปรแกรมประเภทนี้
จะพิจารณาจุดหมายปลายทางในประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้เวลาในการเดินทาง
สั้นๆ ตัวอย่าง คือ หากพิจารณาจาก ‘กรุงเทพฯ’ เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง
			 จุดหมายปลายทางสำ�หรับการเดินทางประเภทนี้อาจเป็นพัทยา หัวหิน กาญจนบุรี
(เมื่อเดินทางโดยรถยนต์) หรือภูเก็ต เชียงใหม่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว ฮ่องกง (เมื่อ
เดินทางโดยเครื่องบิน)
		 • โปรแกรมที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง - โปรแกรมประเภทนี้เลือก
จุดหมายปลายทางตามแนวคิดที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นสิ่งที่แตกต่างจาก
ความคุ้นเคยโดยสิ้นเชิง และได้รับประสบการณ์ที่พิเศษและมีความเป็นเอกลักษณ์
รวมถึงแนวคิดที่ต้องการระบุจุดหมายปลายทางที่ไม่สามารถเดินทางไปในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์ได้ง่ายๆ เนื่องจากระยะเวลาที่ต้องเดินทางและค่าเดินทาง
ดังนั้นโปรแกรมประเภทนี้จึงน่าสนใจและเชื่อว่าสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ได้ ตัวอย่าง คือ หากพิจารณาจาก ‘กรุงเทพฯ’ เป็น
จุดเริ่มต้นการเดินทาง จุดหมายปลายทางสำ�หรับการเดินทางประเภทนี้อาจเป็น
ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป อเมริกา แอฟริกา หรือ ออสเตรเลีย
		 โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประเภทต่างๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย องค์กรจึง
ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อเลือกประเภทของโปรแกรมให้เหมาะสมที่สุดกับองค์กรนั้น
องค์กรยังสามารถใช้การผสมผสานของโปรแกรมประเภทต่างๆ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และงบประมาณขององค์กรได้ด้วย โปรแกรมการเดินทางเพื่อสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
จะนำ�พาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อม
การทำ�งานที่ดีด้วย

1.4 ประเทศไทย - ภาคธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
		 ข้ อ มู ล จากฝ่ า ยพั ฒ นากลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. แสดงให้เห็นว่า ในประเทศไทย ภาคธุรกิจ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของอุตสาหกรรมไมซ์มีการเติบโตขึ้น จำ�นวนผู้เดินทางเพิ่มขึ้นจาก
190,000 ในปี 2550 เป็น 370,000 ในปี 2561 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลเพิ่มขึ้นจาก 49,567.57 บาทเป็น 55,957.44 บาทในปี 2551 และ 2561
ตามลำ�ดับ แม้ว่าแนวโน้มของระยะเวลาการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีแนวโน้มลดลง แต่
จำ � นวนกิ จ กรรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ทำ � ให้ ร ายได้ ต่ อ ปี จ าก
34
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ภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้น รายได้จากการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปี 2561 มีมูลค่า 165,447 ล้านบาท เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีอนาคต
และจะสามารถนำ�เงินเข้าประเทศได้มากขึ้น ดังนั้นจึงมีพื้นที่อีกมากให้บุคคลากร หรือองค์กร
ใหม่ๆ เข้ามาและช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจนี้ (และแน่นอน มีโอกาสสร้างรายได้จากภาคธุรกิจนี)้
สถิติตลาดต่างประเทศ (TCEB, 2019)
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สถิติตลาดภายในประเทศ (TCEB, 2019)
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บทส่
งท้งาท้
ยาย
บทส่

		 การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ข้ อ เรี ย กร้ อ งและความต้ อ งการสู ง
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายได้ ผ่านประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจที่สุดพิเศษ ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้
เข้าถึงข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต่างๆ ขอให้สนุกกับการอ่าน!
บทส่งท้าย
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

		 (1) ทดสอบความจำ� - ทบทวนเหตุการณ์ (สถานการณ์) ที่คุณมีแรงจูงใจในการทำ�
อะไรบางอย่าง แล้วทดลองระบุประเภทของแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของรางวัล
ในสถานการณ์นั้น และแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับกลุ่ม/ชั้นเรียนได้รับฟัง
		 (2) จงอภิปรายว่าโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลใด ที่เหมาะสมกับองค์กรและ
ผู้เข้าร่วมต่อไปนี้
			 (a) องค์กร - ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทย
				 กลุ่มเป้าหมาย - ผู้แทนจำ�หน่าย
			 (b) องค์กร - บริษัท เครื่องสำ�อาง
				 ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย - พนักงาน
			 (c) องค์กร - บริษัท สายการบินระหว่างประเทศ
				 กลุ่มเป้าหมาย - ลูกค้าประจำ�
			 (d) องค์กร - บริษัท เครื่องดื่มไทยที่ผลิตเครื่องดื่มชาเขียว
				 กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริโภค
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บทที่

2

โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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บทที่

2

โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ผูอ้ า่ นเคยเดินทางหรือไม่? แล้วเดินทางกับใคร ครอบครัว เพือ่ น หรือมหาวิทยาลัย?
เดินทางไปทีไ่ หน พัทยา? ภูเก็ต? ญีป่ นุ่ ? หรือทีอ่ น่ื ? มีผชู้ ว่ ยจัดการเดินทางให้หรือไม่?
ใครเป็นคนเริม่ ต้นความคิดทีจ่ ะเดินทาง? เคยคิดหรือไม่วา่ เงินทีถ่ กู ใช้ไปในการเดินทาง
จะไปอยูท่ ไ่ี หน ทีใ่ คร และอย่างไร? และผูอ้ า่ นรูจ้ กั จุดหมายปลายทางทีจ่ ะเดินทางไป
ดีแค่ไหน? ผูอ้ า่ นจะมัน่ ใจได้ยงั ไงว่าการเดินทางของคุณจะมีความหมายและน่าจดจำ�?
วันนี้ คุณอาจคิดว่าการหาข้อมูลการเดินทางเป็นเรือ่ งง่าย และ ‘Siri’ สามารถเป็น
ผูช้ ว่ ยทีด่ ขี องคุณได้ โดย Siri สามารถหาข้อมูลทีค่ ณ
ุ ต้องการผ่านการเชือ่ มต่อกับ
Google Maps Tripadvisor และแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยในการวางแผนการเดินทางได้
หากแต่ผอู้ า่ นทราบหรือไม่วา่ Siri ไม่สามารถบอกได้วา่ เบอร์ตดิ ต่อทีอ่ ยูบ่ นเว็บไซต์นน้ั
เป็นเบอร์ทด่ี ี หรือเมนูไหนคือเมนูลบั ในร้านอาหารท้องถิน่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ในเมืองนัน้ และ Siri
เองยังไม่สามารถช่วยเจรจากับผู้ให้บริการที่คุณจะใช้บริการเพื่อขออัพเกรดได้
ดั ง นั้น ข้ อ มู ล การเดิ น ทางออนไลน์ อ าจไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ในการจัดการเดินทางได้ทกุ อย่าง
ในอีกมุมหนึง่ ผูอ้ า่ นเคยสงสัยหรือไม่วา่ ข้อมูล การบริการ และเงิน มีกระแสไหลเวียน
อย่างไรในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ในบทนี้ ผูอ้ า่ นจะได้ทราบถึงข้อมูลเหล่านีใ้ นส่วน
ของอุตสาหกรรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล
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		 การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลเป็นส่วนหนึง่ ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE หรือ Meetings
Incentives Conventions และ Exhibitions) ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลคือเครื่องมือในการบริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม และ/หรือแสดง
การเห็นคุณค่าของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ผ่านประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษ ซึ่งการจัด
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จำ�เป็นต้องมีการทำ�งานร่วมกันของหลากหลายองค์กรและธุรกิจ
เช่น บริษัทเจ้าของงาน Incentive house บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บริษัท
จัดการจุดหมายปลายทาง ที่พัก และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทนี้

2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders)
		 ในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมาย ซึ่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่ Incentive house บริษัทจัดการ
จุดหมายปลายทาง (Destination management company หรือ DMC) ผู้ให้บริการต่างๆ
รวมถึงผู้สนับสนุนหลักของอุตสาหกรรม ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ (ไทย)

Key Stakeholders of Incentive Travels

Incentive
House/Company
Full-service Incentive
House
Full-service Incentive
Marketing Company
Incentive Travel
Fulﬁllment Company
Travel Agency

Destination
Management
Company (DMC)

Industry Supporters

Service Providers

Accommodation

SITE

Transportation

IRF

Food and
Beverages (F&B)

TICA

Other Service
Contactors

TCEB

Incentive
Organizer/Consultant

รูปภาพที่ 2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(นำ�มาจาก Thumachai et al., 2017)
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		 2.1.1 Incentive House/Company
		 Incentive house หรือ Incentive company เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
และนำ�เสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้
รางวัล ซึ่งอาจรวมถึง การวางแผน การเลือกสถานที่ การสร้างธีมสำ�หรับการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล การออกแบบโปรแกรม การจัดการ การสร้างแคมเปญการสื่อสาร การจอง และ
การวิเคราะห์โลจิสติกส์ในพื้นที่ ระดับการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการจะแตกต่าง
กันในแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับขนาดของโปรแกรมการเดินทาง จุดหมายปลายทาง และบริการ
ที่เลือกใช้
		 Incentive house หรือ company สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตาม
ระดับการให้บริการ ดังต่อไปนี้
		 • Full-service incentive house - บริษัทที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบสำ�หรับ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล Full-service incentive house ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลเท่านั้น ซึ่งไม่รวมการให้รางวัลรูปแบบอื่น (เช่น เงินสด สินค้า) การบริการของ
พวกเขาคือ การจัดการทุกรายละเอียดของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย
ไปจนถึงการเดินทาง และการประเมินหลังจากจบทริป บริษัทที่จ้าง Full-service incentive
house จะมีการชำ�ระค่าบริการและประสานงานกับ Incentive house แค่ที่เดียว ซึ่งโดย
พื้นฐานเสมือนเป็นการรับบริการอย่างครบถ้วนในที่เดียว (One-stop shopping) สำ�หรับ
บริษัท การบริการของ Full-service incentive house ได้แก่
• การจัดตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ของโปรแกรม
• การสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
• การสร้างข้อกำ�หนดในการรับรางวัล
• การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• การวางแผนการตลาดและการโปรโมทโปรแกรม
• การจัดการโปรแกรมและจัดการทริปการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• การนำ�เที่ยวตามโปรแกรม
• การประเมินผลของโปรแกรม
		 • Full-service incentive marketing company - บริษัทที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบเกี่ยวกับการทำ�การตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นบริษัทที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
ไม่เพียงแค่นำ�เสนอบริการเต็มรูปแบบของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่ยังขยายการบริการ
ไปในรางวัลรูปแบบอื่นๆ อาทิ รางวัลเงินสด (เช่น เงินสด บัตรกำ�นัล บัตรของขวัญ) และ
รางวัลที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงยังสามารถจัดงาน
มอบรางวัลได้อีกด้วย
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		 • Incentive travel fulfillment company - บริษัทที่นำ�เสนอเพียงแค่
การเตรียมและให้บริการเกี่ยวกับทริปการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่มุ่งเน้นในการสร้าง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ�สำ�หรับผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น บริการของ Incentive travel
fulfillment company ไม่รวมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
เช่น การตลาด หรือการติดตามผลการดำ�เนินงาน เป็นต้น
		 • ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยว (Travel agency) - ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยวที่มีบริการ
ในการจัดทริปการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยวควรจัดให้มี ‘แผนก
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล’ หรือ มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้ความแตกต่างระหว่าง โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวพิเศษ และโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยว
เฉพาะที่ไม่สามารถพบในรายการทัวร์ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยวขนาดใหญ่มัก
มีแผนก การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
		 • ผู้ จั ด ด้ า นการให้ ร างวั ล /ที่ ป รึ ก ษา (Incentive organizer/consultant) องค์กรที่มีบริการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม
การให้รางวัลที่รวมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและรางวัลในรูปแบบอื่นๆ องค์กรประเภทนี้
สามารถให้บริการในการเลือกจุดหมายปลายทาง และอาจรับผิดชอบในการดำ�เนินการจัด
ทริปการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งในกรณีนี้ Incentive organizer จะจัดจ้าง Incentive
travel fulfillment company สำ�หรับเป็นผู้จัดทริปการเดินทางให้
		 2.1.2 บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง หรือ Destination management
company (DMC)
		 บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง หรือ DMC คือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึงการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล DMC เป็น
องค์กรที่มีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง (Destination) และมีการสร้าง
เครือข่ายกับผู้ให้บริการในจุดหมายปลายทางที่ DMC จัดการอยู่ โดย DMC ส่วนใหญ่จะ
มีความเชี่ยวชาญในการบริการภาคพื้นดิน เช่น ระบบขนส่ง กิจกรรม ที่พัก ร้านอาหาร
Theme events ฯลฯ DMC โดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการในท้องถิ่นและมี
อำ�นาจต่อรองกับผู้ให้บริการ DMC ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ที่ DMC จัดการอยู่จะสามารถ
เจรจาต่อรองกับโรงแรม ธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมต่างๆ ในจุดหมายปลายทางได้ ดังนั้น
DMC จึงมีศกั ยภาพในการออกแบบและปรับกิจกรรมในโปรแกรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล
ตามความต้องการของเจ้าของงานให้มคี ณ
ุ ภาพซึง่ ไม่สามารถทำ�ในโปรแกรมท่องเทีย่ วทัว่ ไปได้
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หน้าที่ของ DMC เริ่มต้นด้วยบริการ
การสร้ า งโปรแกรมการเดิ น ทางและนำ � เสนอ
ใบราคาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละงบประมาณของ
บริษัทที่ว่าจ้าง (ผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล End-user หรือเจ้าของโปรแกรม) รวมถึง
ความประสงค์อื่นๆ เช่น ประเภทของที่พัก ประเภท
ของกิ จ กรรม ประสบการณ์ ท ี ่ ต ้ อ งการ ฯลฯ
ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ DMC ใน
การเลือกผู้ให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพ และ
มี ค วามสามารถในการนำ � ส่ ง สิ น ค้ า และ/หรื อ
บริ ก ารตามโปรแกรมที่ อ อกแบบไว้ ไ ด้ ภายหลั ง
จากการพิจารณาและทำ�ข้อตกลงกับบริษัทว่าจ้าง
ในส่
วนของโปรแกรมที่ออกแบบไว้แล้ว DMC จะ
Photo by Nawarat
จัดทำ�การทดลองดำ�เนินงานโปรแกรมการเดินทาง
(Walkthrough) พร้อมการสำ�รวจพื้นที่ ในขั้นตอนนี้จะมีการยืนยันตัวเลือกผู้ให้บริการและ
ระบบขนส่ง รวมถึงแผนสำ�รองในพื้นที่ หลังจากการปรับแก้ไขและได้รับการอนุมัติเป็นครั้ง
สุดท้ายแล้ว DMC จะยืนยันราคาและเซ็นต์สัญญากับบริษัท (หรือเซ็นต์สัญญากับ Incentive
house ในกรณีที่ End-user ว่าจ้างผ่าน Incentive house) ในขณะที่บริษัทประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล DMC จะลงรายละเอียดและประสานงานกับผู้ให้บริการ
ทุกราย สำ�หรับค่าบริการของ DMC อาจเป็นการเก็บค่าบริการในอัตราที่คงที่หรืออัตราเดียว
หรืออาจเป็นการเจรจาเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมของทริป
ในกรณี ข องประเทศไทย DMC ส่ ว นใหญ่ มั ก เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของบริ ษั ท ทั ว ร์
(Tour operator) ที่ให้บริการเฉพาะส่วนของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม การทำ�งานของ DMC ในประเทศไทยก็มีความคล้ายคลึงกับ DMC ใน
ประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้า Incentive house ต่างชาติแห่งหนึ่งต้องการที่จะ
จัดทำ�โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยแต่มีความรู้ไม่เพียงพอ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว Incentive house นั้นจะติดต่อ DMC ท้องถิ่นในประเทศไทย
และให้ข้อมูลกับ DMC เกี่ยวกับงบประมาณ ผู้เข้าร่วมงาน โปรแกรมก่อนหน้า ฯลฯ
โดยทั่วไป DMC ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเจ้าของโปรแกรม (End-user)
เพื่อให้สามารถออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับลูกค้าได้
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		 ณ จุดนี้ ผู้อ่านอาจมีคำ�ถามว่า จำ�เป็นหรือไม่ที่บริษัทต้องจัดจ้าง DMC ซึ่งเป็นองค์กร
ภายนอกในการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในความเป็นจริง ความจำ�เป็นในการจัดจ้าง
DMC นั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรและเวลาที่บริษัทมี ความเป็นไปได้ที่บริษัทสามารถได้ข้อเสนอ
ราคาที่ดี สามารถเจรจาขออัพเกรดการบริการจากผู้ให้บริการได้ มีอำ�นาจต่อรองเพื่อขอปรับ
การให้บริการตามความต้องการของเจ้าของงาน หรือมีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เข้าร่วมทริปได้หรือไม่ ซึ่ง DMC เป็นผู้ให้บริการแบบ
ครบวงจรและสามารถจัดทำ�โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้อย่างละเอียด พร้อมกับ
ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เนื่องจาก DMC คือผู้เชี่ยวชาญและมีเครือข่ายในจุดหมายปลายทาง
นั้นๆ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นเป็นโปรแกรมที่เป็นเรื่องของคุณภาพดังที่เคยกล่าวไว้
การทำ�งานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจึงมีข้อได้เปรียบ เช่น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในวินาทีสุดท้าย
DMC สามารถตอบสนองได้ทันที และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า เนื่องจาก DMC มีข้อมูล
และเชี่ยวชาญพื้นที่ รวมถึงมีเครือข่ายมากกว่า
		 2.1.3 ผู้ให้บริการ (Service providers)
		 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในอุ ต สาหกรรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล มี ค วามหลากหลายมาก
ในที่นี้จึงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบทุกประเภท ดังนั้น ในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการหลัก
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนใหญ่ ดังนี้
		 ที่พัก (Accommodation)
		 ที่พักสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อย่างน้อยที่สุดควรเป็นโรงแรม 3 ดาว ที่พัก
นั้นจำ�เป็นต้องมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรืออาจเป็นที่พักที่สามารถทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมประทับใจ
เช่น โรงแรมหรู รีสอร์ท เรือสำ�ราญ ฯ รายการที่พักในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ไม่ได้จำ�กัดแค่ที่พักรูปแบบเดิมๆ แต่สามารถเป็นที่พักในรูปแบบอื่นที่สามารถเช่าหรือเจรจา
ให้ใช้ได้ เช่น คฤหาสน์หรือปราสาทบนเขา
		 ระบบขนส่ง (Transportation)
		 โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอาจต้องใช้การขนส่งหลายรูปแบบผู้ให้บริการ
ด้านการขนส่งในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไม่ได้ถูกจำ�กัดแค่รถลีมูซีน หรือรถโค้ช แต่ยัง
รวมถึง รถวินเทจ เฮลิคอปเตอร์ เรือ รถแทรม หรือการขนส่ง ที่มีเอกลักษณ์อื่นๆ อาทิ
รถตุ๊กตุ๊ก หรือรถสองแถวติดไฟปาร์ต
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การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B service)
		 ร้ า นอาหารหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด เลี้ ย งในปั จ จุ บั น นี้ มี ค วามหลากหลายมากใน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล DMC มักมองหาผู้ให้บริการที่สามารถนำ�เสนอรายการอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบ
ท้องถิ่น เมื่อเลือกผู้ให้บริการ F&B DMC ต้องมั่นใจว่า ผู้ให้บริการนั้นมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางอาหารและมีความรู้เรื่องภูมิแพ้อาหาร ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มมี
ความสำ�คัญอย่างมากในการสร้างประสบการณ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผู้เข้าร่วม
โปรแกรม
		 ผู้ให้บริการอื่นๆ (Other service contractors)
		 นอกเหนือจาก ที่พัก ระบบขนส่ง และผู้ให้บริการ F&B แล้ว ยังมีผู้ให้บริการอื่นๆ ที่
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น ไกด์ทัวร์ แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมการสร้างทีมสัมพันธ์ (Team building) ผู้ให้
ความบันเทิง คนแปลภาษา ประกันการเดินทาง ร้านขายของที่ระลึกท้องถิ่น สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ฯลฯ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีในทุกทริปการเดินทาง แต่
สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ ‘ต้องมี’ ในการสร้าง
WOW factor ให้กับโปรแกรม
		 2.1.4 ผู้สนับสนุนของอุตสาหกรรม (Industry supporters)
		 โดยทั ่ ว ไป ผู ้ ส นั บ สนุ น ของอุ ต สาหกรรมการเดิ น ทางเพื ่ อ เป็ น รางวั ล ได้ แ ก่
Destination marketing organization (DMO) และสมาคมในอุตสาหกรรมต่างๆ สำ�หรับ
องค์กรหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่จะกล่าวถึงในที่นี้
ได้แก่ Society for Incentive Travel Excellence (SITE) Incentive Research
Foundation (IRF) สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
สสปน. และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA
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		 Society for Incentive Travel Excellence (SITE)
		 The Society for Incentive Travel Excellence (SITE) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516
เป็นสมาคมระดับโลกที่อุทิศตนเพื่ออุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งในปี พ.ศ.
2562 SITE มีสมาชิกประมาณ 2,500 จาก 90 ประเทศทั่วโลก สมาชิกของ SITE นั้นมาจาก
ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น บริษัท เอเจนซี่บริษัทสายการบิน
บริษัทเรือสำ�ราญ ฯลฯ SITE ได้จัดตั้งสาขา (Chapter) ขึ้นทั่วโลกเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงพลังของ
การสร้างประสบการณ์ที่ทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยสมาชิกสาขาที่สามารถสร้างเครือข่าย
ทั้งระดับบุคคลและระหว่างธุรกิจในท้องถิ่นกับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ ในปี พ.ศ. 2562 SITE มี
ทั้งหมด 10 สาขาในสหรัฐอเมริกา และอีกกว่า 20 สาขาทั่วโลก รวมไปถึง แคนาดา อเมริกา
กลาง เม็กซิโก อเมริกาใต้ อารเบีย เบลเยียม เยอรมัน อังกฤษ แอฟริกา ไอร์แลนด์ อิตาลี
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สกอตแลนด์ สเปน ตุรกี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย และ
ประเทศไทย
“แม้นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
แต่ไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากตลาดอินเซนทีฟเสมอ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการจัด SITE 2019 Global Conference ในไทย ยิ่งทำ�ให้
ผู้ประกอบการและเอเย่นต์อินเซนทีฟจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือมองเห็นไทย
ชั ด เจนอี ก ครั้ ง และต่ อ ไปในระยะยาวการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรองจะมี
ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจอินเซนทีฟที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่แตกต่างอยู่เสมอ”
คุณ บุญทวี จันทสุวรรณ, CIS
Thailand Chapter President
ผู้ก่อตั้ง CEO, Event Travel Asia Group
Stated at 2019 SITE Global Conference (Juergens, 2019)
		 SITE มอบประโยชน์ให้สมาชิกขององค์กรทัง้ ในระดับโลกและระดับท้องถิน่ รวมถึง
มอบโอกาสในการสร้างเครือข่าย การเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ การศึกษา ศูนย์ความรู้ และ
โปรแกรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ซึง่ โปรแกรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ SITE อาทิ
Certified Incentive Specialist (CIS) ทีอ่ อกแบบมาสำ�หรับผูท้ เ่ี ริม่ ต้นสายอาชีพในอุตสาหกรรม
การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล และ Certified Incentive Travel Professional (CITP) ซึ่งเหมาะ
สำ�หรับมืออาชีพระดับกลางถึงระดับสูงในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในปี พ.ศ. 2562
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ในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญ 138 คน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจาก CIS และมือ
อาชีพอีกหนึ่งคนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจาก CITP นอกจากนี้ SITE ยังมีสถาบัน
ที่มีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการศึกษาในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล
“SITE TALK เป็นโอกาสที่ดีและน่าตื่นเต้นสำ�หรับดิฉันในฐานะนักศึกษา ที่จะ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และเข้ า ใจอุ ต สาหกรรมนี้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะจากมื อ อาชี พ ที่ มี
ความมุ่งมั่นในการยกระดับธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไปอีกขั้น กรณีศึกษา
จริงที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการแข่งขันทำ�ให้ดิฉันเข้าใจแนวคิดของการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นเหตุการณ์ในธุรกิจจริง
การมีนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ เข้าร่วมในงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้น
ให้ดิฉัน เพราะดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลร่วมกัน ซึ่งมีในหลายๆ มุมที่ดิฉันอาจไม่เคยคิดมาก่อน”
กชมน เกตุชู
ผู้ชนะ SITE Talk #2 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
นักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ SITE

		
		
		
		 Incentive Research Foundation (IRF)
		 The Incentive Research Foundation (IRF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เป็นมูลนิธิ
เอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร IRF ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมรางวัลจูงใจระดับโลก การศึกษาของ IRF มุ่งเน้นไปที่การสรุปสมมุติฐาน
ข้อเท็จจริงและอิทธิพลเกี่ยวกับโปรแกรมการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ ข้อมูลเหล่านี้
ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจได้ ปัจจุบัน IRF มี
โครงการวิจัยประมาณ 50 โครงการด้วยทุนวิจัยเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 60 ล้านบาท
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สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ IRF

		
		 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
		 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็น
หน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำ�กับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2545 และได้เริม่ ดำ�เนินงาน ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยมีวตั ถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล ดังต่อไปนี้
		 • ส่งเสริมการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
		 • สนับสนุนหรือจัดให้มีการนำ�เสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทะนุบำ�รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
		 • ให้การบริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิด
ความชำ�นาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
		 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ
		 • ให้ความรู้แก่ผู้ดำ�เนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
		 สสปน. มีบทบาทในการมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ภายใต้อำ�นาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
		 • กำ�หนดนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ในประเทศไทย
		 • ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
		 • เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล รวมทั้ ง ให้ คำ � ปรึ ก ษาและคำ � แนะนำ � ด้ า น
การส่งเสริมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
		 • สนั บ สนุ น หรื อ จั ด การสั ม มนาฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การ
เดินทางเพือ่ เป็นรางวัลในประเทศไทย ได้แก่ CIS 2018 CIS 2019 และ TITP 2019
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		 • กำ�หนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
		 • เป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานและอำ � นวยความสะดวกแก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจั ด
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
		 • พัฒนาโครงการที่จำ�เป็นต่อการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย
ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล
		 • ให้ ก ารสนั บสนุนแก่ห น่ว ยงานต่างๆ ในการจัด การเดิน ทางเพื่อเป็น รางวัล ใน
ประเทศไทย
		 นอกจากนี้ TCEB ยังให้การสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม
และหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโครงการ
จัดทำ�หนังสือเล่มนี้ อีกทั้ง TCEB ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มพูน
ความรูข้ องนักศึกษาไมซ์ และให้โอกาสการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ส�ำ หรับนักศึกษาไมซ์ เช่น
Mice Academic Cluster และ MICE Student Chapter ตัวอย่างเช่น มีการจัดทำ� MICE
Student Chapter ทีว่ ทิ ยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีชอ่ื ทีมว่า ‘Triple 8’
นักศึกษาในทีมได้รับประโยชน์มากมายจากการเพิ่มพูนทักษะ และการพัฒนาความรู้ใน
อุตสาหกรรมไมซ์จากกิจกรรมต่างๆ ของ MICE Student Chapter
“การทำ�งานในฐานะสมาชิกของทีมผู้จัดงาน ‘Triple 8’ เป็นประสบการณ์ที่พิเศษที่
TCEB มอบให้พวกเรา ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอย่างสิ้นเชิง ผมได้มีโอกาส
ใช้ความรู้ที่ได้รับในมหาวิทยาลัยในการทำ�งานครั้งนี้ ผมเชื่อว่า ประสบการณ์ที่ผมได้รับ
จะมีส่วนช่วยให้ผมเตรียมตัวสำ�หรับงานในอนาคตของผมได้อย่างแน่นอนครับ”
ณัฐวิชญ์ ธนฤดีพร
Event coordinator - CIS 2019, ทีม Triple 8
Student Chapter วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ TCEB
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		 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA
		 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ Thailand Incentive and
Convention Assocaition (TICA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กำ�ไรและให้การสนับสนุนให้ประเทศไทยเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสำ�หรับนักเดินทางไมซ์
สมาชิกของ TICA ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่มีบทบาทสำ�คัญในอุตสาหกรรมไมซ์
ซึ่งรวมถึง โรงแรม บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้จัดงาน
ประชุมมืออาชีพ (PCO) ผู้จัดงานนิทรรศการมืออาชีพ (PEO) ผู้รับเหมา ศูนย์การประชุม ฯ
		 TICA ส่งเสริมให้มีการเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวก และบริการระดับมาตรฐาน
สากล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ชักชวน
ให้หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันจากต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และจัดให้มีการส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ เช่น
ในงาน AIME IMEX EIBTM IT&ME IT & CMA
		 นอกจากนี้ TICA ยังให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมในด้านการตลาดโดยจัดทำ�สื่อ
ส่งเสริมการขายซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงานในประเทศไทย และ TICA ยังสนับสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์ด้านการศึกษาด้วยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและโปรแกรมสำ�หรับ
นักศึกษาไมซ์ เช่น หลักสูตรการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอย่างมืออาชีพ Thailand
MICE Youth Challenge 2019 และ The Future Leaders Forum 2019

Photo by Saranporn
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“การได้เข้าร่วมโครงการ The Future Leaders Forum 2019 จัดโดย TICA นับว่าเป็น
โอกาสที่ดีของผมที่ได้รับประสบการณ์ดีๆ ได้พบปะผู้ที่ทำ�งานในสายงานการจัดประชุม
และอีเวนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการเรียน การทำ�งาน และการประกอบอาชีพใน
อนาคต เพราะอุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจที่มีความสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ งานในครั้งนี้ส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความคิด และนำ�เสนอผลงาน และการที่ผม
ได้รับรางวัล Creative Challenge ทำ�ให้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมงาน IMEX
Frankfurt ในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตของ
ผมครับ”
บดินทร์ ชินสุขเสริม
ผู้ชนะ Creative Challenge, Future Leaders Forum 2019
นักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ TICA

2.2 โครงสร้างของอุตสาหกรรม (Industrial structure)
		 มีองค์กรและธุรกิจจำ�นวนมากที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล องค์กรและธุรกิจต่างๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลใน
ระดับและรูปแบบที่ต่างกัน ซึ่งทำ�ให้โครงสร้างอุตสาหกรรมมีความซับซ้อน จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่บริษัท (ผู้ใช้ หรือ End-user) ในการทำ�ความเข้าใจว่าธุรกิจ
และองค์กรต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอย่างไร เพื่อสามารถพัฒนา
ผลประกอบการและยกระดับอุตสาหกรรมได้
		 การทำ�ความเข้าใจในโครงสร้างอุตสาหกรรมของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สามารถ
ทำ�ให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น โดยพิจารณาที่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ห่วงโซ่อุปทาน คือ
ความสัมพันธ์ของทุกธุรกิจ องค์กร และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ห่วงโซ่อุปทานแสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจและองค์กรต่างๆ กับการไหลเวียน
ของกระแสสินค้า/บริการ กระแสข้อมูล และกระแสเงิน (Cooper et al., 1997) ถึงแม้มี
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การวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานในการท่องเที่ยว อาทิ UNWTO (1994) Sinclair and
Stabler (1997) Buhalis and Laws (2001) Page (2003) และ Zhang, Song and Huang
(2009) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
เนื่องจากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล กระทั่ง
Thumachai et al. (2017) ได้จัดทำ�วิจัยและสร้างห่วงโซ่อุปทานขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
หน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders) ในการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล โมเดลนี้ยังแสดงถึงขั้นตอนของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตั้งแต่การวางแผน
ขั้นตอนการประสานงานและส่งมอบ รวมถึงกระแสของข้อมูลและการบริการด้วย
		 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
(Esichaikul, 2007; Thumachai et al., 2017) ได้แก่ (1) ผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive travel users) (2) คนกลาง (Intermediaries) (3) ซัพพลายเออร์ (Suppliers)
และ (4) ผู้สนับสนุนของอุตสาหกรรม (Industry supporters) (รูปภาพที่ 2.2)
		 (1) ผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel users) - ผู้ใช้
			 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นรวมถึง End-user (บริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจที่
เป็นผู้ใช้) และผู้ที่ได้รับรางวัล (Incentive traveler) บริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจ
ในที่นี้คือ องค์กรที่มอบการเดินทางเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล บริษัท
			 ส่วนใหญ่มักจะเป็นองค์กรแสวงหากำ�ไรที่ขายสินค้าและ/หรือขายบริการที่มี
ระบบการให้รางวัล โดยมอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้กับพนักงาน
ช่องทางการขาย หรือ ลูกค้า ตัวอย่างของบริษัทที่มีระบบการให้รางวัล เช่น
บริษัทขายรถ ธุรกิจขายตรง บริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้าง บริษัทขายประกัน ฯลฯ
ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัล คือผู้ที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และได้รับรางวัล
ตอบแทนเป็นการเดินทาง
		
		 (2) คนกลาง (Intermediaries) - คนกลางคือ หน่วนงานภายนอกที่ให้บริการ
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้กับบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นผู้ใช้
			 (Davidson & Cope, 2003; Swarbrooke & Horner, 2001) ซึ่งบริษัทใช้
บริการของคนกลางด้วยเหตุผลที่ว่า การจัดทำ�โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลมีความซับซ้อนและต้องประสานงานกับหลายฝ่าย (Davidson & Cope,
2003; Holloway et al., 2009) คนกลางจะทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
ประสานงานระหว่างบริษัทและซัพพลายเออร์ต่างๆ รวมถึงการออกแบบ และ
วางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ได้แก่ Incentive
house และ DMC
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		 (3) ซัพพลายเออร์ (Suppliers) - ซัพพลายเออร์ คือ ผู้ที่ให้บริการในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น สายการบิน ระบบขนส่งภาคพื้นดิน สถานที่
			 จัดงาน ที่พัก ร้านอาหาร เรือสำ�ราญ ฯลฯ ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้ให้บริการที่มี
ความใกล้เคียงกับการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
		 (4) ผู้สนับสนุนของอุตสาหกรรม (Industry supporters) - นอกเหนือจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลักแล้ว ยังมีองค์กรทั้งในประเทศและนานาชาติที่คอยสนับสนุน
อุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอีก ซึ่งผู้สนับสนุนหลักของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่ Society for Incentive Travel
			 Excellence (SITE) Incentive Research Foundation (IRF)
			 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA

Information Flow
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Service Flow

รูปภาพที่ 2.2 ห่วงโซ่อุปทานของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ดัดแปลงจาก Thumachai et al., 2017
และ Zhang, Song and Huang, 2009)

58

INCENTIVE TRAVELS 101

		 ตามที่แสดงในรูปภาพที่ 2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีบทบาทสำ�คัญในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมีหน้าที่แตกต่างกันใน
กระบวนการต่างๆ ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
		 กระบวนการการวางแผน (Planning process)
		 ในขั้นตอนนี้ องค์กรที่ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นเครื่องมือในการสร้างจูงใจ
จะจัดทำ�แผนเพื่อให้รางวัลกับพนักงาน ช่องทางการขาย หรือ ลูกค้า โดยเริ่มจากการเลือก
กลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล เพื่อที่จะวางแผนการเดินทางต่อ สำ�หรับโปรแกรม
การให้ ร างวั ล กั บ ตั ว แทนจำ � หน่ า ย แผนกขายจะเป็ น ผู้ ตั้ ง เป้ า หมายและคอยติ ด ตามผล
การขาย ส่วนโปรแกรมการให้รางวัลกับผู้บริหารและแผนกอื่นๆ แผนกบุคคลจะต้องรับหน้าที่
ในการโปรโมทโปรแกรมและติดตามผลการดำ�เนินการ ในส่วนของโปรแกรมการให้รางวัล
สำ�หรับช่องทางการขายหรือลูกค้า ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแผนกขายหรือแผนกการตลาด
ซึ่งโดยทั่วไปทางองค์กรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และเปรียบเทียบ
มาตรฐานโปรแกรมการให้รางวัลกับธุรกิจอื่นที่คล้ายกันก่อนที่จะจัดทำ�โปรแกรมการเดิน
ทางเพื่อเป็นรางวัล อย่างไรก็ตามบริษัทต้องตัดสินใจว่าจะใช้คนกลาง (Intermediaries) ใน
การวางแผนและจัดทำ�โปรแกรมการเดินทางหรือไม่ ซึ่งคนกลางนี้สามารถช่วยเติมเต็มใน
ทุกส่วนของโปรแกรม หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็ได้
		 กระบวนการประสานงาน (Coordinating process)
		 ในขั้นตอนนี้ บริษัทจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ผู้ได้รับรางวัล งบประมาณ
คร่าวๆ ความต้องการ และข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นอื่นๆ เพื่อจัดทำ�โปรแกรมการเดินทางและ
ประสานงานเพื่อสื่อสารข้อมูลเหล่านี้กับผู้ให้บริการ โดยรูปแบบของการประสานงานอาจ
มีความแตกต่างกัน (Thumachai et al., 2017) ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่จะใช้การบริการ
เต็มรูปแบบในการจัดโปรแกรม ใช้บริการแค่บางส่วน หรือ ติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการเอง
(รูปภาพที่ 2.3)
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รูปภาพที่ 2.3 รูปแบบการดำ�เนินงานของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในช่วงกระบวนการ
ประสานงาน (ดัดแปลงจาก Thumachai et al., 2017)

		 ในกรณีที่บริษัทเจ้าของโปรแกรมดำ�เนินการเองโดยใช้ทีมงานภายในเพื่อจัดทำ�
โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล บริ ษั ท จะติ ด ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเองโดยตรง ข้ อ ดี ก็ คื อ
บริษัทสามารถควบคุมโปรแกรมการเดินทางทั้งหมดได้ แต่บริษัทเองก็ต้องมีเครือข่ายหรือ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการ เช่น สายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ผู้ให้บริการเหล่านี้
อาจลดราคาและมอบบริการพิเศษให้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องใช้เวลาและมีบุคลากรที่
หลากหลายในการวางแผนและจัดทำ�โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเองทั้งหมด
		 ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ต่ อ เองโดยตรง บริ ษั ท จะต้ อ งประสานงานกั บ คนกลางเพื่ อ
จัดทำ�และดำ�เนินงานของโปรแกรม ดังนั้น กระแสของข้อมูลจะเดินทางจากบริษัทเจ้าของ
โปรแกรมผ่านคนกลางไปถึงผู้ให้บริการ ซึ่งคนกลางอาจรวม Incentive house หรือ
Fulfillment house และ DMC โดยบริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการ Incentive
house หรือไม่ ส่วน DMC ในขั้นตอนนี้ จะเป็นผู้จัดทำ�และนำ�เสนอราคาสำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในกรณีนี้ บริษัทจะไม่เสียเวลาในการวางแผนการเดินทาง
แต่ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างคนกลางแทน ซึ่งข้อดีของการใช้บริการคนกลางคือ
องค์กรเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ�การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการออกแบบ
และปรับแต่งโปรแกรมให้เป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยศักยภาพสำ�หรับบริษัทได้
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		 กระบวนการดำ�เนินงาน (Delivering process)
		 การดำ�เนินงานคือกระบวนการสุดท้ายของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผู้ให้บริการ
ที่ถูกเลือกแล้วจะส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการเพื่อดำ�เนินงานในส่วนของการเดินทางที่
วางแผนไว้ ผู้ให้บริการในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่ สายการบิน ที่พัก ระบบขนส่ง
ทางบก ร้านอาหาร ฯลฯ ขั้นตอนนี้เป็นการดำ�เนินงานในส่วนของการเดินทางผ่านการดำ�เนิน
งานของผู้ให้บริการในการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ที่ได้รับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
แห่งความสำ�เร็จ ซึ่ง ‘ประสบการณ์ที่พิเศษ’ นั้น จำ�เป็นต้องมีความแตกต่าง แปลกใหม่
น่าจดจำ� มีความหมาย และไม่ใช่โปรแกรมทัวร์ที่มีอยู่ทั่วไป หรือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อ
ได้ง่าย
บทส่
งท้งาท้
ยาย
บทส่

		 การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
รวมถึงกระแสไหลเวียนของข้อมูล การบริการ และเงินในห่วงโซ่อุปทานจะทำ�ให้เข้าใจ
พื้นฐานของอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ดีขึ้น ผู้อ่านอาจเห็นโอกาสที่จะมี
ส่วนร่วมในภาคธุรกิจที่กำ�ลังเติบโตนี้ และอาจเข้ามาเป็นส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ใน
อนาคต ซึ่งในบทต่อๆ ไปจะมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ การจัดสร้าง การวางแผน
การจัดการ และการประเมินผลของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงทิศทางและแนวโน้ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

		 (1) จงอภิปรายว่าควรจัดจ้าง Incentive house/company เพื่อจัดการโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับกรณีดังต่อไปนี้หรือไม่ หากเห็นว่าควร จงระบุ
ประเภทของบริษัทนั้น พร้อมอธิบายเหตุผล
			 (a) โปรแกรมสำ�หรับผู้เข้าร่วมภายใน (เช่น พนักงานขาย พนักงานต่างๆ )
			 (b) โปรแกรมสำ�หรับผู้เข้าร่วมภายนอก (เช่น ตัวแทนจำ�หน่าย และ ผู้บริโภค)
		 (2) จงอภิปรายว่าควรจัดจ้างบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) เพื่อจัดการ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลดังต่อไปนี้หรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผล
			 (a) โปรแกรมที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า
			 (b) โปรแกรมที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง
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การวางแผนกลยุทธ์

ในเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว ผู้เขียนได้ไปฉลองเทศกาลคริสต์มาสในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเล่น Escape Room ซึ่ง
Escape Room คือ เกมส์ผจญภัยที่ผู้เล่นจำ�เป็นต้องบรรลุเป้าหมายของเกมส์
และหนีออกจากห้องให้ได้ภายในเวลาที่จำ�กัด ธีมของห้องที่กลุ่มของผู้เขียนได้
เล่นคือ ‘Jumanji’ ในความรู้สึกของผู้เขียนนั้น Jumanji Escape Room เป็น
เกมส์ที่สนุกมาก เพราะผู้เขียนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ รู้เรื่องราวและตัวละคร
ของธีมเป็ น อย่ า งดี จึงทำ�ให้เป็นเกมส์ที่ไ ม่ย ากเกินไปและสามารถวางแผน
การเล่นได้ สมาชิกในกลุ่มของเราต้องทำ�งานร่วมกันเป็นทีม มองหาคำ�ใบ้
วิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ไขปริศนา จากห้องสู่ห้องจนทำ�ภารกิจสำ�เร็จและ
สามารถหนีออกจากห้องได้ สิ่งที่ผู้เขียนต้องการกล่าวถึงคือ การทำ�ภารกิจหนี
ออกจากห้องให้ประสบความสำ�เร็จได้ เกิดจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี เช่นเดียวกันกับความสำ�เร็จของการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล ที่ต้องการการกำ�หนดเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี
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3.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)
การวางแผนกลยุทธ์ คือ กระบวนการของการกำ�หนดวิธีการ และการวางแผน
ของทิศทางการดำ�เนินการในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Bryson, 2018)
การกำ�หนดเป้าหมายของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอาจมีหน้าที่ต่างกันในการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย
ของโปรแกรม ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการให้บริการของแต่ละบริษัท การวางแผนกลยุทธ์ในที่นี้
จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
• บทบาทของการพัฒนา (Development role) - ในบทบาทนี้ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จะเป็ น ผู้ ช่ ว ยในการกำ � หนดเป้ า หมายของ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และออกแบบโปรแกรมที่สนับสนุนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ (CITP, 2019)
• บทบาทของการปฏิบัติ (Implementation role) - ในกรณีนี้ เป้าหมาย
โปรแกรมจะถูกกำ�หนดไว้แล้วจากทาง End-user หรือบริษัทเจ้าของโปรแกรม
ดังนั้น บทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในที่นี้จะเป็นการ
นำ�กลยุทธ์ขององค์กรนั้นไปปฏิบัติ ซึ่งการบริการอาจรวมถึง การออกแบบ และ
		 การดำ � เนินงานในส่ว นของโปรแกรมการเดิน ทางเพื่อเป็น รางวัล เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร (CITP, 2019)
การใช้ ‘การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ’ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ โ ปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ
เป็ น รางวั ล ประสบความสำ � เร็ จ ซึ่ ง ไม่ ว่ า ผู้ จั ด ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบจะอยู่ ใ นบทบาทใดก็ ต าม
ความคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยปรับ พัฒนา และทำ�ให้โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรของลูกค้าได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลควรคำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
• ระบุและติดตามแนวโน้มในปัจจุบัน - โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงพฤติกรรม
และความสนใจของผู้บริโภค ดังนั้น การพิจารณาและระบุว่า เทรนด์ใดสามารถ
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ได้ นั้ น จึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ
แนวโน้มของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ควรพิจารณา ได้แก่ กิจกรรมที่แสดง
		 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) จุดหมายปลายทางที่เป็นที่
นิ ย มหรื อ ที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ส นใจของผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล แต่ ล ะประเภท
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• การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ - ผู้จัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำ�เป็นต้องมั่นใจว่า
โปรแกรมการเดินทางนั้นตรงกับเป้าหมายของลูกค้า (End-user) ซึ่งหากสามารถ
ให้ คำ � แนะนำ � สำ � หรั บ โปรแกรมและสามารถยกระดั บ เป้ า หมายของลู ก ค้ า ได้
		 จะเป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ โปรแกรมได้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการเดิ น ทางเพื่ อ
เป็นรางวัลควรสร้างข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจ และมีความแตกต่างกับโปรแกรม
		 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในครั้งก่อนของบริษัท (End-user) มีการระบุอะไร
ใหม่ๆ มีการทำ�ให้ดีขึ้น และมีการเตรียมข้อมูลเชิงลึกพร้อมเหตุผลไว้สนับสนุน
		 ข้อเสนอ หรืออาจเลือกนำ�เสนอการจัดโปรแกรมทีย่ ง่ั ยืนและสามารถปรับใช้ได้หลายปี
• คาดการณ์และตอบสนองกับความต้องการของตลาด - ผู้เชี่ยวชาญด้าน
		 การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไม่เพียงจำ�เป็นต้องพิจารณาความพร้อมให้
บริการของผู้ให้บริการ แต่ยังจำ�เป็นต้องพิจารณาข้อจำ�กัดต่างๆ ของตลาด
		 รวมถึงงบประมาณของลูกค้าที่อาจเป็นข้อจำ�กัดในการจัดทำ�โปรแกรมให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
• มอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า - เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลในการพัฒนาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ในการที่จะทำ�เช่นนั้นได้
ผู้เชี่ยวชาญ ฯ ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของลูกค้าที่ดี
ความคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้จุดประสงค์ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล คือ วิธีเชิงกลยุทธ์สำ�หรับการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น เมื่อมีการกำ�หนด
เป้าหมายของโปรแกรม จึงต้องพิจารณาว่าปัจจัยใดที่สำ�คัญที่สุดต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ
ตัวอย่างปัจจัยความสำ�เร็จของบริษัท (Brightspot, n.d.; May, 2018) เช่น
• ยอดขาย
• ส่วนแบ่งการตลาด
• ลูกค้าใหม่
• ความภักดีของลูกค้า
• การเปิดให้พนักงานฝึกอบรม ศึกษาเพิ่มเติม
• การมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า	
• บริการลูกค้า	
• นวัตกรรม
• ยอดขายสินค้าใหม่
• ความภักดีของพันธมิตร
• การเปิดช่องทางการขาย ฯลฯ
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เมื่อบริษัทระบุได้แล้วว่าปัจจัยใดมีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ บริษัทจะ
สามารถกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ โดยเป้าหมายของ
โปรแกรมจะต้องมีส่วนช่วยในการส่งเสริมปัจจัยที่ระบุไว้ได้ ตัวอย่างเป้าหมายของโปรแกรม
รางวัล เช่น
• เพิ่มยอดขาย (เป็นเป้าหมายของโปรแกรมการให้รางวัลที่พบบ่อยที่สุด)
• รักษาลูกค้าเก่า
• หาลูกค้าใหม่
• เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
• โปรโมทสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง
• แนะนำ�ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
• เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่
• เพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
• พัฒนาความปลอดภัย
• เพิ่มจำ�นวนตัวแทนจำ�หน่าย
• เพิ่มขวัญกำ�ลังใจ
• ลดต้นทุน
• แก้ไขปัญหาในสายงานผลิตของโรงงาน
• พัฒนาการบริการลูกค้า
• เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
• สร้างความจงรักภักดีของลูกค้า
• ลดการขาดงาน
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• รักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
• สร้างความจงรักภักดีของคู่ค้า
• ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้และการประหยัดต้นทุนของพนักงาน
• ผลักดันนวัตกรรม
หลายๆ บริษัทมักต้องการจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การที่
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโปรแกรมเดียวจะตอบรับทุกความต้องการ และแก้ไข
ทุกปัญหาที่บริษัทมีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ ดังนั้น การตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุ
ได้จริงจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
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3.2 SMART goals
ในการสร้างเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง ชัดเจน และกระชับ อาจเริ่มต้นจาก
การจำ�กัดความต้องการหรือปัญหาและจัดเรียงตามสำ�ดับความสำ�คัญ หลังจากนั้น อาจมีการ
เรียกตัวแทนจากแต่ละแผนกมาเพื่อช่วยกำ�หนดเป้าหมายอีกที ตัวเลือกที่ดีคือการเปลี่ยน
ปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด หรือความต้องการซึ่งมีผลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจที่สำ�คัญ
ที่สุดให้กลายเป็นเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับการขาย การบริการ ผลิตภาพ
ความปลอดภัย หรือการทำ�งานเป็นทีม
SMART เป็นอักษรย่อที่ชี้แนะเกี่ยวกับการสร้างเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง
โดยแนะนำ�ว่า เป้าหมายควรมีลักษณะ Specific (เฉพาะเจาะจง) Measurable (สามารถ
วัดผลได้) Attainable (สามารถทำ�ให้สำ�เร็จได้) Relevant (ตรงประเด็น) และ Timebound (มีระยะเวลากำ�หนด) (Doran, 1981) หลักเกณฑ์เหล่านี้ถูกใช้ในวงการธุรกิจมานาน
หลายปี เพื่อช่วยให้มั่นใจในการบรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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หลักเกณฑ์ SMART ในการสร้างเป้าหมาย ได้แก่
• Specific (เฉพาะเจาะจง) - เป้าหมายควรมีการมุ่งเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเ
พื่อการพัฒนาและมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถใช้
ความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจำ�เป็นต้องมีหลายเป้าหมาย ต้องมั่นใจ
ว่าสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้
		 ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมสามารถเข้ า ใจภาพรวมได้ เป้ า หมายที่ เ ฉพาะเจาะจงมี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ (การเพิ่มหรือลด)
และกรอบระยะเวลา ยกตัวอย่างเช่น การมีเป้าหมายว่า “เพิ่มยอดขาย” ควรมี
การทำ�เป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น “เพิ่มยอดขายประกันชีวิต 15%
ภายในปีงบประมาณ 2020” ซึ่งตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของ
		 เป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจง คือ
		
• ผลลัพธ์ = เพิ่มยอดขาย
		
• ผลิตภัณฑ์ = ประกันชีวิต
		
• ความต้องการ (การเพิ่มหรือลด) = เพิ่ม 15%
		
• กรอบระยะเวลา = ภายในปี 2020
• Measurable (สามารถวั ด ผลได้ ) - เป้ า หมายควรมี ก ารกำ � หนดกิ จ กรรม
		 เชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำ�ให้เป้าหมายสามารถได้รับ
		 การวัดผลของความสำ�เร็จได้ นอกจากนี้ เมื่อสามารถวัดปริมาณในรูปแบบของ
ตัวเลขได้ ก็จะสามารถติดตามความคืบหน้าของผลงานได้เช่นกัน อีกทั้งเป็นการ
ช่วยรักษาระดับแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมให้มีระดับสูงขึ้น ตัวอย่างการ
ระบุตัวเลขลงในเป้าหมาย เช่น การระบุการเพิ่มยอดขายเป็นจำ�นวนสินค้า
หรือ การระบุการลดต้นทุนในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
• Attainable (สามารถทำ�ให้สำ�เร็จได้) - เป้าหมายที่ท้าทายจะส่งผลดีต่อเมื่อ
เป็นเป้าหมายที่สามารถทำ�ให้สำ�เร็จได้ ไม่เช่นนั้น การตั้งเป้าหมายที่สูงเกิน
		 ความเป็นจริง ไม่ใช่ความท้าทาย แต่จะเป็นการลดทอนกำ�ลังใจ และสร้าง
		 ความขุ่นข้องหมองใจได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่สร้างสรรค์ หรือเพิ่ม
โอกาสในการกระทำ�ที่ไม่โปร่งใส เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลให้ได้ ดังนั้น เป้าหมายของโปรแกรมในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทหรือองค์กรได้ ไม่ควรเป็นเป้าหมายที่ง่ายหรือ
ยากเกินไป การทำ�งานร่วมกับผู้บริหารและการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้า
ร่วมโปรแกรมสามารถช่วยในการสร้างเป้าหมายที่มีความสมดุลและเป็นไปได้จริง
• Relevant (ตรงประเด็น) - เป้าหมายของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ต้องมีความเกี่ยวข้อง และมีทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร
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• Time-bound (มีระยะเวลากำ�หนด) - เพื่อให้เป้าหมายมีทิศทางที่ถูกต้อง จำ�เป็น
ต้องมีการกำ�หนดระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง ระบุทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
ของเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นการประคองยอดขาย
ในช่วงตกตํ่า หรือการเพิ่มยอดขายในช่วง High season ก็ตาม
ฉันสามารถเพิ่มยอดขาย
ของ

รถยนต์ไฟฟ้า

(ผลิตภัณฑ์)

ใน

ประเทศไทย

(ตลาด)

ผ่าน

ผู้แทนจำ�หน่าย

(ช่องทาง)

ระหว่าง

2020

(ระยะเวลา)

จำ�นวน

20%

($ หรือ %)

รูปภาพที่ 3.1 ตัวอย่างเป้าหมายที่ชัดเจน (ดัดแปลงจาก May, 2018)

การตั้ ง เป้ า หมายเป็ น การกำ � หนดทิ ศ ทางของจุ ด มุ่ ง หมายให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม
การใช้ โ ปรแกรมการให้ ร างวั ล เป็ น การกระตุ้ น และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม
ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายให้สำ�เร็จ โดยองค์กรต้องมีการประเมินขอบเขตของเป้าหมาย
ที่ต้องการบรรลุผลด้วย เมื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมบรรลุเป้าหมายของตนได้สำ�เร็จ ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมควรได้รับการยอมรับหรือชื่นชมในความสำ�เร็จ ซึ่งอาจมีการให้รางวัลด้วย
หลักเกณฑ์ของ SMART ได้มีการขยายขึ้นเป็น “SMARTER” โดยมีหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมขึ้นสองข้อ คือ Evaluate (ประเมินผล) และ Reward/Recognize or Readjust
(การให้รางวัล/การกล่าวถึง หรือการปรับแก้ไขใหม่)
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• Evaluate (ประเมินผล) - เป้าหมายจำ�เป็นต้องมีการวัดระดับของความสำ�เร็จ
องค์กรอาจใช้ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและประเมิน
เป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของตนได้ เมื่อ
มีการประเมินและติดตามผลความสำ�เร็จของเป้าหมาย มักมีแนวโน้มมากขึ้นใน
การบรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับเป้าหมายระยะยาว
• Reward/Recognize or Readjust (การให้รางวัล/การกล่าวถึง หรือ
การปรับแก้ไขใหม่) - ภายหลังการประเมิน เมื่อบรรลุเป้าหมายได้สำ�เร็จ องค์กร
ควรพิจารณาให้รางวัลหรือมีการแสดงออกในการรับรู้ความสำ�เร็จของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม นอกจากนี้ เป้าหมายของโปรแกรมการให้รางวัลควรสนับสนุนกลยุทธ์
โดยรวมขององค์กร ในขณะเดียวกันควรต้องมีการพิจารณาความเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง หรือแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย เช่น
การแข่งขันทางธุรกิจ สถานการณ์โลก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร อีกนัยหนึ่ง คือ เป้าหมายของปีที่แล้วอาจไม่สามารถทำ�ให้
สำ�เร็จได้ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป้าหมายของโปรแกรมจึงควร
มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั
รวมถึง
สภาวะทางธุรกิจขององค์กร สถานการณ์การตลาด และกลุม่ เป้าหมาย (May, 2014)
ในการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดทำ�โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ควรพิจารณา
จากมุมมองของผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้ง 2 มุมมอง คือ (1) มุมมองของเจ้าของ
โปรแกรมหรือผู้ให้ทุนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (End-user) ว่าการลงทุนในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นๆ จะสามารถสร้างผลประโยชน์ใดที่น่าพอใจกลับมาบ้าง
และ (2) มุมมองของผู้เข้าร่วมโปรแกรม (กลุ่มเป้าหมาย) เกี่ยวกับโปรแกรมว่าสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ตอ้ งการบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร (May, 2014) กล่าวคือ การจัดทำ�โปรแกรมการ
เดินทางเพือ่ เป็นรางวัล จำ�เป็นต้องมีความเข้าใจข้อมูลโดยรวมของทัง้ องค์กรและกลุม่ เป้าหมาย

3.3 ความเข้าใจข้อมูลโดยรวมของลูกค้า (Understanding the client’s profile)
ขั้นตอนต่อไปของการวางแผนกลยุทธ์ คือ การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า โดย
จำ�เป็นต้องทำ�การบ้าน เพื่อการตอบคำ�ถามว่า ควรให้บริการลูกค้าอย่างไร และจะออกแบบ
โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสำ � หรั บ ลู ก ค้ า อย่ า งไรได้ บ้ า ง
ในการนี้ จึงควรมีการใช้เวลาหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ซึ่งนอกจาก
เป้าหมายทางธุรกิจแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำ�เป็นต้องทำ�การ
หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของลูกค้าเจ้าของโปรแกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.3.1 อุตสาหกรรมของลูกค้า (Client industry)
ข้อมูลพื้นฐานแรกสุดในการทำ�ความรู้จักลูกค้า คือ การเข้าใจในอุตสาหกรรม
ของลูกค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆ มีโครงสร้าง คุณลักษณะ ความท้าทาย การเติบโต
แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ต่างกัน ซึ่งการเข้าใจในอุตสาหกรรมของลูกค้าที่ดีจะนำ�ไปสู่
การออกแบบโปรแกรมการเดินทางพื่อเป็นรางวัลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
อุตสาหกรรมที่ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น
• การเงินและการประกันภัย
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ยาและการดูแลสุขภาพ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ยานยนต์
• อสังหาริมทรัพย์
• บริการระดับมืออาชีพ
• การผลิต
• การขายตรง
• การบริการ
• การเดินทางและการท่องเที่ยว
• สื่อและความบันเทิง
• ขายปลีก
• สินค้าหรูหรา
• การขนส่ง ฯลฯ
3.3.2 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture)
วัฒนธรรมองค์กรคือ “คุณค่า ความเชื่อ และพฤติกรรมแบบแผนที่สร้างตัวตนหลัก
ขององค์กร” (Denison, 1984, p.5) ซึ่งคือคุณลักษณะขององค์กรที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อและ
คุณค่า ที่แสดงผ่านพฤติกรรมขององค์กร (Montanez, 2018) การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรของลูกค้า คือการทำ�ความเข้าใจว่าองค์กรคิดและทำ�อย่างไร วัฒนธรรม
องค์กรมักจะสะท้อนให้เห็นได้จาก พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่า หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจไม่ได้
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เข้าใจกันในองค์กร การปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมภายในและ
ภายนอกอย่างไร รวมถึงช่วงวัยในที่ทำ�งาน นโยบายการมอบรางวัล นโยบายการท่องเที่ยว
และค่าใช้จ่าย (Travel and expense policy - T&E) และนโยบายหรือระเบียบการอื่นๆ
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3.3.3 วัฒนธรรมในที่ทำ�งาน (Workplace culture)
ความหลากหลายของวัฒนธรรมในที่ทำ�งานมีส่วนในรูปแบบของการทำ�งาน ปัจจัย
ทางวัฒนธรรมที่ควรพิจารณา เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ระดับการศึกษา ศาสนา
ภาษา ความทุพพลภาพ ฯลฯ ปัจจัยทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำ�คัญในการพิจารณาออกแบบ
โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล เนื่ อ งจากปั จ จั ย ทางวั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ มี ผ ลกั บ
การสื่อสาร ช่วงเวลาและปฏิทิน และวันหยุดเทศกาล ยกตัวอย่างเช่น ผู้คนในสหรัฐอเมริกา
ใช้อีเมลหรือ WhatsApp ในขณะที่คนไทยสื่อสารผ่าน LINE ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทำ�งานในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ในขณะที่ในประเทศไทยทำ�งานวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ประเทศญี่ปุ่นมีวันหยุดยาว (Golden week) ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม ในขณะที่วันหยุดเทศกาลทีย่ าวทีส่ ดุ ของประเทศไทยคือช่วงสงกรานต์ในช่วง
กลางเดือนเมษายน นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยอีกหลายอย่างทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากความแตกต่างของ
วัฒนธรรม เช่น ตัวเลือกอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากผูท้ เ่ี ป็นมังสวิรตั ปิ ระเภท
ต่างๆ หรือ การเข้าร่วมของผูพ้ กิ ารทีม่ ผี ลต่อการเลือกสถานทีจ่ ดั งานทีม่ สี ง่ิ อำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับกลุม่ เป้าหมายนี้

3.3.4 กลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Generations)
ในปัจจุบัน ที่ทำ�งานต่างมีคนทำ�งานหลากหลายช่วงวัย การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนแต่ละ
ช่วงวัย รวมถึงคุณลักษณะที่เหมือนกันของคนในช่วงวัยเดียวกัน เช่น แรงจูงใจ ความชอบ
รางวัล ช่องทางการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ
การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและทำ�การตลาดเกี่ยวกับโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถออกแบบโปรแกรมการเดินทางที่เหมาะสมและน่าดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมายได้
จากการศึกษา พบว่า ภายในปี 2025 75 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั่วโลกจะเป็นคนใน
GEN Y หรือ Millennials (Economy, 2019) คนใน Generation นี้ไม่เหมือนคนในช่วงวัย
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อื่นๆ เนื่องจากเป็นคนที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการประสบการณ์ท้องถิ่น
ที่เป็นของแท้ นอกจากนี้ การเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมกันของแรงงานจากหลาย Generation
ในบริษัทของลูกค้า ยังช่วยให้สามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำ�หรับการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลนั้นๆ ได้
Generation

ปีเกิด

คุณลักษณะที่คล้ายกัน

Traditionalists

ประมาณปี
จงรักภักดี ระมัดระวัง เป็นทางการ มีความภูมิใจ
พ.ศ. 2465 ถึง 2488

Baby boomers

มองโลกในแง่ดี เป็นตัวของตัวเองสูง ชอบ
ประมาณปี
การแข่งขัน ทำ�งานตามหน้าที่ มีแนวคิดสร้าง
พ.ศ. 2489 ถึง 2507
สมดุลระหว่างครอบครัวกับงาน

Generation X

ประมาณปี
เป็นอิสระ ขี้ระแวง ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี
พ.ศ. 2508 ถึง 2523

Millennials
(Gen Y)

ประมาณปี
ชอบแสดงออก ชอบอยู่เป็นกลุ่ม มีความ
พ.ศ. 2524 ถึง 2540 เป็นสากล พึ่งพาเทคโนโลยี

Gen Z

ตั้งแต่ 2541

ต้องการคำ�อธิบาย พึ่งพาเทคโนโลยีสูง
มีความคิดริเริ่ม ยอมรับความแตกต่าง

รูปภาพที่ 3.2 คุณลักษณะของช่วงอายุที่ต่างกันในที่ทำ�งาน (Pollak, 2018)

สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับช่วงวัยที่แตกต่างกันในที่ทำ�งาน
3.3.5 โครงสร้างบริษัท (Corporate structure)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า งบริ ษั ท ของลู ก ค้ า จะทำ � ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัทนั้นๆ เนื่องด้วย
เป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องทราบว่าใครคือผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจ และใครมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจบ้าง ซึ่งจะทำ�ให้ประหยัดเวลาและพลังงานในการทำ�งานหากสามารถเข้าถึงผู้มี
อำ�นาจในการตัดสินใจได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามบางบริษัทอาจมีผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจ
หลายคน ลำ�ดับการตัดสินใจจึงมีผลต่อระยะเวลาที่จะได้รับผลของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น
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การรับรู้ถึงจุดการตัดสินใจ (Decision points) และลำ�ดับขั้นตอน โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้
มีการตัดสินใจภายในเวลาจำ�กัดจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
3.3.6 กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
“อาจไม่มีเกณฑ์การออกแบบโปรแกรมใดที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการออกแบบ
เท่ากับการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม” ถูกกล่าวไว้โดย Rodger Stotz หัวหน้า
เจ้าหน้าที่วิจัย จาก Incentive Research Foundation (IRF)
การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมจะช่วยสร้างกฎที่มีประสิทธิภาพและออกแบบ
โปรแกรมที่ดึงดูดใจสามารถสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งท้ายที่สุด จะนำ�ไปสู่
การบรรลุ เ ป้ า หมายของบริ ษั ท โดยคุ ณ ลั ก ษณะของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ค วรเข้ า ใจมี ห ลาย
ประการ ได้แก่ คุณลักษณะตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic) และคุณลักษณะ
ตามหลักจิตวิทยา (Psychographic) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการออกแบบโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จึงจำ�เป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 2 รูปแบบ ในหลายปัจจัย
ประกอบกัน ดังนี้
คุณลักษณะตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic) เช่น
• ประเภทของผู้เข้าร่วม (เช่น พนักงาน ช่องทางการขาย ลูกค้าที่ภักดี)
• อายุ (โดยเฉลี่ย และ ช่วงอายุ)
• เพศ
• ระดับรายได้ (โดยเฉลี่ย)
• ตำ�แหน่งและระดับการทำ�งาน
• ระดับการศึกษา
• จำ�นวนผู้เข้าร่วม
• ประเทศ/ภูมิภาคที่อยู่
• ภาษา
คุณลักษณะตามหลักจิตวิทยา (Psychographic) เช่น
• ระดับของการมีส่วนร่วม
• ระดับแรงจูงใจในปัจจุบัน
• ความสามารถในการพัฒนา เรียนรู้ หรือขาย
• มีแรงจูงใจจากภายนอกหรือภายใน
• ทัศนคติ ความสนใจ ความคิดเห็น
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อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คือ กฎ 20-60-20 ซึ่งหลักการนี้
อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม โดยการแบ่งจากระดับของผลงานของกลุ่มเป้าหมาย
TOP 20

MIDDLE 60

A Performers

B Performers

20%

60%

20%
BOTTOM 20
C Performers

Top 20 (A performers) - 20 เปอร์เซ็นต์แรก คือ กลุ่มคนที่มีผลการทำ�งานดีที่สุด
ด้วยแรงจูงใจภายใน ซึ่งไม่ว่าจะมีโปรแกรมการมอบรางวัลหรือไม่ คนกลุ่มนี้ก็จะยังคงผล
การทำ�งานที่ยอดเยี่ยมเอาไว้
Middle 60 (B performers) - 60 เปอร์เซ็นต์กลาง คือ กลุ่มคนที่ต้องมีแรงจูงใจ
ผลการทำ�งานของพวกเขาจึงจะพัฒนา ในขณะเดียวกันถ้าการมีส่วนร่วมนั้นไม่มีความหมาย
มากพอ ผลการทำ�งานก็จะตกลง ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นในการสร้างแรงจูงใจให้คนกลุ่มนี้
Bottom 20 (C performers) - 20 เปอร์เซ็นต์หลัง คือ โดยมาก คนกลุ่มนี้ไม่มี
ความสนใจในการพัฒนาผลการทำ�งานของตนเอง อาจเนื่องมาจากการขาดทักษะบางอย่าง
การขาดความสนใจในเนื้อหาของงาน หรืออาจเป็นเพียงสาเหตุของการได้รับหน้าที่ที่ไม่ถนัด
ไม่เหมาะสมกับความสามารถของตน

3.4 กลยุทธ์การคัดเลือกผู้รับรางวัลและโครงสร้างของโปรแกรม
(Qualifying strategy and program structure)
การคัดเลือกผู้รับรางวัลในโปรแกรม เป็นการตั้งกฎกติกาของโปรแกรมสำ�หรับ
ผู้รับรางวัล เช่น เงื่อนไขการเข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงมีการกำ�หนดระดับ
รางวัลด้วย โดยก่อนที่จะมีการกำ�หนดคุณสมบัติของผู้รับรางวัลนั้น การทำ�ความเข้าใจกับ
ความต้องการ ความคาดหวัง และงบประมาณของลูกค้าคือสิ่งสำ�คัญ วิธีการคัดเลือก
ผู้ชนะที่จะได้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีหลากหลายวิธี ซึ่งกลยุทธ์ของ
การคัดเลือกผู้ชนะจะจัดทำ�ตามเป้าหมายของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นๆ
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3.4.1 กลยุทธ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล (Qualifying strategy)
กลยุทธ์การคัดเลือกผูไ้ ด้รบั รางวัลทีม่ กั นิยมใช้ (CITP, 2019; Sornprom, 2018) มีดงั นี้
• กลยุทธ์มาตรฐาน (Standard) - ผู้ที่จะได้รับรางวัลต้องได้รับคะแนนตาม
		 เป้าหมายที่ได้รับการกำ�หนดไว้ล่วงหน้า
• กลยุทธ์การแข่งขัน (Only the top win) - ผู้ที่จะได้รับรางวัลคือกลุ่มผู้ที่มีผลงาน
ดีที่สุด โดยจำ�นวนผู้ที่จะรับรางวัลจะถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
• กลยุทธ์ความท้าทายของทีม (Team challenge) - กลยุทธ์นี้จะมีการตั้ง
เป้าหมายสำ�หรับทีมแต่ละทีม ถ้าทีมไหนสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ สมาชิกใน
ทีมทั้งหมดจะได้เข้าร่วมทริป
• กลยุทธ์ระบบกลุ่มการแข่งขัน (League system) - บริษัทอาจแบ่งกลุ่ม
การแข่งขันสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายและจัดให้แข่งขันกันภายในกลุ่ม ผู้มีผลงาน
สูงสุดสำ�หรับแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับรางวัล โดยการแบ่งกลุ่มการแข่งขันสามารถ
แบ่งได้หลายแบบ อาทิ แบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ แบ่งตามสินค้าหรือบริการ
หรือ แบ่งโดยลักษณะอื่นๆ
• กลยุทธ์การให้นา้ํ หนักผลงาน (Weighting performance) - กลยุทธ์นจ้ี ะมี
การให้คะแนนโดยคำ�นึงถึงนํา้ หนักของผลงาน ซึง่ ให้นา้ํ หนักของผลงานมักได้รบั การ
อ้างอิงจากผลประโยชน์ทม่ี ตี อ่ บริษทั ความสำ�คัญของงาน หรือความยากของงาน
• กลยุทธ์การเดิมพันความสามารถ (Bid-and-make) - ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะเป็น
ผู้กำ�หนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุเอง ในกรณีนี้ บริษัทต้องมีข้อชี้แนะบางอย่างให้
กับผู้เข้าร่วม เช่น การตั้งและบรรลุเป้าหมายที่สูงกว่าจะทำ�ให้ได้รับรางวัลมูลค่าสูง
กว่า เป็นต้น
• กลยุทธ์การจับฉลาก (Raffle) - ในกลยุทธ์นี้ บริษัทเป็นผู้กำ�หนดเป้าหมายที่
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องบรรลุ โดยในแต่ละครั้งที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทำ�สำ�เร็จ
		 ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นๆ จะได้รับตั๋วเพื่อจับฉลากเพื่อสุ่มคัดเลือกผู้ที่จะได้รับ
รางวัล ซึ่งยิ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากเท่าไหร่ ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมนั้นก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลและเข้าร่วมทริปการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลมากเท่านั้น
• กลยุทธ์การยอมให้ (Hit-and-win หรือ Buy-in) - ในกลยุทธ์นี้ จะมีการกำ�หนด
ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายสูงสุดของโปรแกรม ซึ่งคือ เป้าหมายขั้นตํ่ำ� โดย
กลยุทธ์นี้ นอกจากผู้ที่ทำ�ผลงานได้ตามเป้าหมายจะได้รับรางวัลแล้ว ยังอนุญาต
ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่แม้จะทำ�ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่สามารถบรรลุ
		 เป้าหมายขั้นตํ่ำ�ที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า ได้รับตัวเลือกในการจ่ายเงินเพิ่มเติมของส่วน
ต่างที่ไม่สามารถทำ�ตามเป้าหมายสูงสุดได้ และสามารถเข้าร่วมทริปได้
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วิธีที่การกำ�หนดจำ�นวนของผู้ได้รับรางวัลนั้นมีหลากหลาย โดยองค์กรสามารถ
ใช้วิธีที่นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วได้ งบประมาณเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อจำ�นวนของ
ผู้ได้รับรางวัล กลยุทธ์การกำ�หนดจำ�นวนของผู้ได้รับรางวัล โครงสร้างของโปรแกรม รวม
ถึงคุณภาพของโปรแกรมด้วย ดังนั้น ความเข้าใจในส่วนของความคาดหวังและงบประมาณ
ของลูกค้าจะช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้สามารถเลือกประเภท
โปรแกรมที่เหมาะสมกับลูกค้าได้
3.4.2 โครงสร้างของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Program structure)
โครงสร้างของโปรแกรมพื้นฐานมี 2 ประเภท คือ โปรแกรมปลายปิด (Closedended program) และ โปรแกรมปลายเปิด (Open-ended program) (CIS, 2019; CITP,
2019; May, 2018; Sornprom, 2018) หากแต่ยังมีโครงสร้างของโปรแกรมที่ซับซ้อนกว่า
โครงสร้างโปรแกรมพื้นฐานอยู่ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชนะและเพิ่มระดับ
ของรางวัลตามผลการทำ�งานของตนได้ คือ ‘Plateau program’ (May, 2018)
โปรแกรมปลายปิด (Closed-ended program) - โปรแกรมประเภทนี้มี
การกำ�หนดและจำ�กัดจำ�นวนของผู้ได้รับรางวัลไว้ล่วงหน้า โดยการใช้โปรแกรมลักษณะนี้
ส่วนใหญ่บริษัทจะมีการจัดทำ�งบประมาณล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งทำ�ให้จำ�นวนของผู้ได้รับรางวัล
มีจำ�กัด ถึงแม้ว่าการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้นำ�เสนอรางวัล
ที่ใหญ่และน่าประทับใจมากกว่า ในขณะเดียวกัน ก็อาจเป็นการลดแรงจูงใจของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมหลายคนได้ ซึ่งหลายคนเรียกโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประเภทนี้
ว่าโปรแกรมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ (Tournament) เนื่องจากผู้เข้าร่วมต้องแข่งขันกันเองให้
ได้อยู่ในรายชื่อระดับสูงที่สุดเพื่อชนะและได้รับรางวัล จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีผล
การทำ � งานในระดั บ สู ง อยู่ แ ล้ ว อาจ
กลายเป็ น ผู้ ช นะแข่ ง ขั น ในทุ ก โปรแกรม
ซึ่งนำ�ไปสู่การลดทอนกำ�ลังใจของกลุ่มที่มี
ผลงานในระดับกลาง ด้วยความคิดว่าไม่
สามารถชนะได้ ทำ�ให้ผลการทำ�งานของ
กลุ่มนี้ลดลงไปด้วย ตัวอย่างของโปรแกรม
ปลายปิด เช่น โปรแกรมที่นำ�เสนอให้ผู้ที่มี
ยอดการขายสูงสุด 20 อันดับแรก ได้รับ
รางวัลการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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1st
2nd

3rd

โปรแกรมปลายเปิด (Open-ended program) - โปรแกรมปลายเปิดเป็นโปรแกรม
ซึ่ ง ให้ โ อกาสผู้ เข้ า ร่ ว มทุ ก คนที่ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ กำ � หนดไว้ ล่ ว งหน้ า สามารถ
ได้รับรางวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดของจำ�นวนของผู้ได้รับรางวัล ดังนั้น ผู้เข้าร่วมจะมี
ความสามารถในการควบคุมความสำ�เร็จของตนเอง ขึ้นอยู่ความพยายามและความมุ่งมั่น
ของแต่ละคน และเป็นการแข่งกับตนเองเท่านั้น โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถ
สร้างแรงจูงใจได้มากกว่าโปรแกรมปลายปิด เนื่องจากทุกคนที่บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ล่วงหน้าสามารถได้รับรางวัล โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงความสำ�เร็จของผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่น
ซึ่งนำ�ไปสู่การพัฒนาบรรยากาศการทำ�งานที่ดีในที่ทำ�งานได้ ตัวอย่างของโปรแกรม
ปลายเปิดคือ เมื่อพนักงานขายใดๆ ทำ�ยอดขายเกิน 10 ล้านบาท หรือ ตัวแทนจำ�หน่ายใดๆ
ที่ขายสินค้าได้มากกว่า 10,000 ชิ้นขึ้นไป คือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลการไปท่องเที่ยวที่ประเทศ
ไอซ์แลนด์

# of Employees

A performers

B performers

C performers

Most potential
for gain
l-------------------l

Performance
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นอกจากนี้ ดังที่เคยกล่าวถึงกฎ 20-60-20 ผู้ที่มีผลการทำ�งานระดับกลาง
(B performers) ต้องการการกระตุ้นเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจ ดังนั้น โปรแกรมประเภท
นี้มักมีอิทธิพลต่อผู้ที่มีผลการทำ�งานระดับกลาง เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพมากที่สุดในการ
ได้รับรางวัล สิ่งสำ�คัญอีกประการที่ควรพิจารณาคืองบประมาณสำ�หรับโปรแกรมปลายเปิด
ซึ่งอาจยากต่อการประมาณการกว่าโปรแกรมปลายปิด เนื่องจากไม่สามารถกำ�หนดจำ�นวน
ของผู้เดินทางที่แน่นอนได้ล่วงหน้าก่อนผลตัดสินสุดท้าย อีกทั้งอาจมีความยากลำ�บากของ
การดำ�เนินงานในบางกระบวนการ เช่น การจองห้องโรงแรม ซึ่งในกรณีนี้ความยืดหยุ่นของ
โรงแรมเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น หากจำ�นวนผู้เข้าร่วมที่คาดหวังคือ 500
แต่จำ�นวนผู้ได้รับรางวัลจริงคือ 600 จะทำ�ให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตามปัญหาประเภทนี้
นับเป็นปัญหาที่ ‘Happy’ หรือปัญหาที่ดีสำ�หรับองค์กร ซึ่งดีกว่าการที่จำ�นวน
ผู้ได้รับรางวัลจริงกลายเป็น 200 คน ด้วยเหตุผลว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ทำ�ยอดขายได้ไม่ถึง
เป้าหมายที่วางไว้
โปรแกรมปลายปิด
(Closed-ended program)

โปรแกรมปลายเปิด
(Open-ended program)

Winners คงที่

ผันแปร

Budget

คงที่

ผันแปร

Pros

• สามารถจัดสรรการลงทุนที่จำ�กัดให้
กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้
• ควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน
• มักมีความง่ายต่อการดำ�เนินงาน

• ทุกคนมีโอกาสชนะโดยขึ้นอยู่กับ

Cons

• มีความเป็นไปได้ที่จะลดแรงจูงใจให้

• ความไม่แน่นอนของต้นทุนโปรแกรม

น้อยลง
• ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมทุกคนที่จะรับรู้ถึง
โอกาสที่จะได้รับรางวัล เนื่องจากต้อง
แข่งขันกันเอง
• ผู้เข้าร่วมอาจลดความพยายาม
หลังจากได้รับรางวัลสูงสุดแล้ว

ผลงานของตนเอง
• ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มในสัดส่วน
โดยตรงกับผลลัพธ์ (ซึ่งไม่เป็นปัญหา
เพราะจะถูกหักลบในยอดขายที่เพิ่ม
ขึ้น)
• การสร้างแรงบันดาลใจให้ผลสูงสุด
• ความสามารถในการทำ�รายได้
ไม่จ�ำ กัด ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมมากขึน้

รูปภาพที่ 3.3 ข้อดีและข้อเสียของโปรแกรมปลายเปิดและปลายปิด (นำ�มาจาก May, 2018)
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Plateau program (โปรแกรมแบบระดับชั้น) - Plateau program สามารถ
เรียกได้อีกอย่างว่า Tier program ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้จะมอบรางวัลให้ตามระดับ
ความสำ�เร็จที่แตกต่างกัน โดยสามารถเป็นเหตุผลให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความพยายามหรือ
ทำ�งานอย่างฉลาดมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้น การมอบรางวัล
ให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่มีการกำ�หนดระยะเวลาของผลการทำ�งานที่แน่นอน อาจช่วยลด
ผลกระทบของการไม่สามารถระบุงบประมาณที่แน่นอนของโปรแกรมปลายเปิดได้ ตัวอย่าง
เช่น โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับช่องทางการขาย โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
ยอดขายในไตรมาสหน้า ซึ่งหากผู้เข้าร่วมทำ�ยอดขายได้ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับรางวัล
การเดินทางระดับที่ 1 ให้ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ หากผู้เข้าร่วมทำ�ยอดขายได้ระหว่าง 5-10
ล้าน จะได้รับรางวัลการเดินทางระดับที่ 2 ไปญี่ปุ่น และหากผู้เข้าร่วมทำ�ยอดขายได้ระหว่าง
1-5 ล้าน จะได้รับรางวัลการเดินทางระดับที่ 3 เพื่อท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือสามารถ
เลือกรับเป็นของขวัญแทน

Tier 1

Tier 2

Tier 3

กลยุ ท ธ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ รั บ รางวั ล และโครงสร้ า งโปรแกรมที่ แ ตกต่ า งกั น อาจมี
ความเหมาะสมสำ�หรับองค์กรที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมขององค์กรนั้น วัฒนธรรม
ในที่ทำ�งาน และกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม ซึ่งการเลือกกลยุทธ์และโครงสร้างโปรแกรมที่
เหมาะสมจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น การทำ�ความเข้าใจ
กับแนวโน้มในปัจจุบันก็มีความสำ�คัญมากในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเป้าหมายที่
มีความท้าทายและสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
INCENTIVE TRAVELS 101

81

บทส่
งท้งาท้
ยาย
บทส่

“วิสัยทัศน์ที่ปราศจากกลยุทธ์เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา” -- Lee Bolman
“กลยุทธ์ที่ปราศจากกระบวนการไม่ได้เป็นมากไปกว่ารายการของความคาดหวัง” -Robert Filek
ในบทต่อๆ ไป จะเป็นการขยายความจากคำ�กล่าวนี้ #EnoughSaid
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

สร้างเป้าหมายของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยใช้ SMART goal ระบุกลยุทธ์
คัดเลือกผู้รับรางวัล และระบุประเภทของโปรแกรม ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดย
พิจารณาจากความต้องการและปัญหาของแต่ละองค์กร ดังข้อมูลต่อไปนี้
		 (1) บริษัท MU ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้าก่อนการเปิดตัวสินค้าใหม่ในอีก 6 เดือน
ข้างหน้า สินค้าของพวกเขาคือ สมาร์ทโฟน
		 (2) บริ ษั ท IC มี อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ในโรงงานผลิ ต เป็ น จำ � นวนมากในช่ ว งหลายปี
			 ที่ ผ่านมาซึ่งทำ�ให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเนื่องจากโรงงานได้ใช้เงินจำ�นวน
มหาศาลสำ�หรับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินเดือน ถึงแม้พนักงานจะหยุด
เพื่อรักษาตัว เนื่องด้วยเป็นการหยุดงานจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน
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บทที่

4

การเลือกจุดหมายปลายทาง
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บทที่

4

การเลือกจุดหมาย
ปลายทาง

Reykjavik - Marrakech - Prague - Istanbul - Lisbon - Playa Del Carmen
- Hurghada - Rio de Janeiro หรือ Crete…. จุดหมายปลายทางที่ใดที่เหมาะ
สำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล? และควรตัดสินใจอย่างไรดี?
การเลื อ กจุ ด หมายปลายทางสำ � หรั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น
เทียบได้กับการเลือกว่า จะทำ�อาหารเมนูใดสำ�หรับงานเลี้ยงอาหารคํ่าจากวัตถุดิบ
และ ส่วนผสมที่ต้องการใช้ ซึ่งคุณภาพของเมนูอาหารนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและ
ส่ ว นผสมที่ ใช้ เช่ น เดี ย วกั น กั บ การเลื อ กจุ ด หมายปลายทางของโปรแกรม
การเดินทาง ซึ่งจะถูกกำ�หนดโดยคุณสมบัติที่ต้องการของจุดหมายปลายทาง ลอง
นึกถึงเวลาที่คิดไม่ออกว่าจะทำ�เมนูใดดีเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ที่จะมาร่วมงาน
เลี้ยง เราอาจเลือกจากวัตถุดิบก่อน ซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบที่พิเศษหรือหาได้ยาก และ
ยิ่งวัตถุดิบและส่วนผสมที่เลือกมีคุณภาพดีมากเท่าไหร่ อาหารที่ทำ�ก็มักจะออกมา
รสชาติดีเท่านั้น การเลือกส่วนผสมสำ�หรับงานเลี้ยงจึงเทียบได้กับกับการเลือก
จุดหมายปลายทางสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งจะต้องรู้ว่า
กำ � ลั ง มองหาจุ ด หมายปลายทางที่ มี คุ ณ สมบั ติ เช่ น ไร และต้ อ งการรสชาติ ข อง
ประสบการณ์แบบไหน
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บทที่ 4 จะเป็ น การกล่ า วถึ ง ความสำ � คั ญ ของจุ ด หมายปลายทางในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และแนวทางในการเลือกจุดหมายปลายทาง โดยอธิบายเกี่ยวกับ
จุดหมายปลายทาง ประเภทของจุดหมายปลายทาง และปัจจัยที่ทำ�ให้จุดหมายปลายทาง
ประสบความสำ�เร็จ นอกจากนี้ยังจะแนะนำ�จุดหมายปลายทางของการเดินทางเพื่อเป็น
รางวั ล และองค์ ก รภายในจุ ด หมายปลายทางที่ อ าจเป็ น ประโยชน์ สำ � หรั บ นั ก วางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

4.1 บทบาทของจุดหมายปลายทางในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(The role of destinations in incentive travels)
4.1.1 ความหมายของจุดหมายปลายทาง (Destination)
จุดหมายปลายทาง (Destination) คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หนึ่ง ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยว และ/หรือมีบริการที่จำ�เป็นสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยจุดหมาย
ปลายทางสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่
จุดหมายปลายทางระดับประเทศ (อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย) จุดหมายปลายทาง
ระดับภูมิภาค หรือจังหวัด/รัฐ (อาทิ แคลิฟอร์เนีย สก็อตแลนด์) และจุดหมายปลายทาง
ระดับเมือง (อาทิ กรุงเทพฯ ปารีส) จุดหมายปลายทางมักจะมีการการสร้างตัวเองขึ้นเป็น
ตราสินค้า (ฺBranding) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ผู้มาเยือน และแม้ว่าแบรนด์เหล่านั้นอาจ
ไม่ตรงกับความเป็นจริงในแง่ของภูมิศาสตร์หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ แต่ก็เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ทรงพลัง ยกตัวอย่างเช่น ปารีส ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักเดินทางเป็นอย่างดี แม้มี
ข่าวเชิงลบออกมา ก็ยังมีความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสูง ในขณะเดียวกัน ฝรั่งเศส
ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดมานานแล้ว
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4.1.2 สถานที่จัดงาน (Venue)
จุดหมายปลายทางและสถานที่จัดงานมีความแตกต่างที่ชัดเจน จุดหมายปลายทาง
คือพื้นที่ ในขณะที่สถานที่จัดงานเป็นสถานที่หน่วยย่อยภายในพื้นที่ของจุดหมายปลายทางที่
ให้บริการสถานที่ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ระบุในโปรแกรมตามที่เจ้าของโปรแกรมต้องการ เช่น
การจัดเลี้ยง ที่พัก หรือความบันเทิง ในปัจจุบัน ความแตกต่างนี้ได้เริ่มไม่ชัดเจน เนื่องจาก
สถานที่จัดงานพยายามที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางเองด้วย โดยมีการให้บริการที่
หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักวางแผนการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลได้ ตัวอย่างเช่น Disneyland Paris สามารถถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทาง
สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแล้ว
4.1.3 ผลิตภัณฑ์ของจุดหมายปลายทาง (Destination product)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องจุ ด หมายปลายทางสำ � หรั บ การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล เป็ น
การผสมผสานของทั้งสินค้าและบริการที่ผู้จัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถใช้ประโยชน์
ได้ องค์ประกอบของจุดหมายปลายทางมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม องค์ประกอบ
ที่เป็นรูปธรรม คือ คุณสมบัติทางกายภาพของจุดหมายปลายทาง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร ภูมิทัศน์ ฯ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือจับต้องไม่ได้ เช่น ความปลอดภัย
ความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น บรรยากาศ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เป็นสิ่งสำ�คัญ
อย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ของจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตามองค์ประกอบเหล่าเป็นเรื่องของ
ความคิดเห็น และมักจะขึ้นอยู่กับการตีความของลูกค้าแต่ละคน
ผลิตภัณฑ์ของจุดหมายปลายทางประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
• องค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination managmenet organization
หรือ DMO) ที่ให้ข้อมูลสำ�หรับนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• คุณสมบัติทางภูมิศาสตร์
• เครื อ ข่ า ยการขนส่ ง และโครงสร้ า งพื้ น ฐานภายในจุ ด หมายปลายทาง และ
เครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่างจุดหมายปลายทางกับพื้นที่อื่นๆ
• สถานประกอบการที่พัก เช่น โรงแรม โฮสเทล โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ ฯลฯ
• สถานที่จัดงาน เช่น พื้นที่จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบในโรงแรมหรือรีสอร์ท หอประชุม
ศาลากลาง ฯลฯ
• สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารประวัติศาสตร์ สวนสนุก ร้านอาหาร
บาร์ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ฯลฯ
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องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น อย่ า งมาก หากหนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบ
เหล่านี้มีศักยภาพตํ่า ผลิตภัณฑ์ของจุดหมายปลายทางโดยรวมอาจไร้คุณภาพ ตัวอย่างเช่น
แม้ว่าจุดหมายปลายทางจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐาน แต่เมื่อ
ประสิทธิภาพของการขนส่งและการสื่อสารตํ่า ความเป็นไปได้ของจุดหมายปลายทางในการ
เป็นตัวเลือกสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็จะลดน้อยลง
4.1.4 ประเภทของจุดหมายปลายทาง (Destination typology)
จุดหมายปลายทางสามารถถูกจำ�แนกหลายวิธี ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้
พิจารณาจากตัวเลือกที่มี
การเดินทางแบบฟุตลูส (Footloose travel) - องค์กรมีอิสระในการเลือก
จุดหมายปลายทาง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกรณีของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
		 • ตั ว อย่ า งเช่ น หากไม่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ รางวั ล
			 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตัวเลือกของโปรแกรมนั้นสามารถเป็นได้ทุกที่
ภายใต้งบประมาณที่มี
การเดินทางที่ไม่เป็นฟุตลูส (Non-footloose travel) - องค์กรหรือผู้เดินทางไม่มี
ตัวเลือกของจุดหมายปลายทางให้สามารถเลือกได้
		 • ตัวอย่างเช่น หากส่วนหนึ่งของรางวัลเป็นการเยี่ยมชมโรงงานที่เฉพาะ
เจาะจง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ตัวเลือกจะถูกจำ�กัดไปที่ที่ตั้งของโรงงานนี้
พิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทาง (Attractions)
จุ ด หมายปลายทางที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วเนื่ อ งจากสิ่ ง อำ � นวยความสะดวก
(Facilities) สำ�หรับนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
		 • ตัวอย่างเช่น ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) หรือ ลาสเวกัส (Las Vegas)
จุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ อาทิ สภาพ
ภูมิอากาศ และการเข้าถึงได้ง่าย
		 • ตัวอย่างเช่น ไมแอมี (Miami) หรือ ภูเก็ต
พิจารณาจากระยะทางจากต้นทางของนักเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง (Distance)
จุดหมายปลายทางระยะสั้น (ถ้าใช้เวลาระหว่าง 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมงสำ�หรับ
ผู้เข้าร่วมเดินทาง)
		 • ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ หรือกัวลาลัมเปอร์จะเป็นจุดหมายปลายทางระยะสั้น
สำ�หรับนักเดินทางจากกรุงเทพฯ
จุดหมายปลายทางระยะไกล (ถ้าใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
เดินทาง)
		 • ตัวอย่างเช่น ลอนดอน หรือนิวยอร์กจะเป็นจุดหมายปลายทางระยะไกล
สำ�หรับนักเดินทางจากกรุงเทพฯ
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จุดหมายปลายทางระยะกลาง (หากใช้เวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงสำ�หรับผู้เข้าร่วม
เดินทาง)
			 • ตัวอย่างเช่น โซล หรือโตเกียวจะเป็นจุดหมายปลายทางระยะกลางสำ�หรับ
นักเดินทางจากกรุงเทพฯ
พิจารณาจากฤดูกาล (Seasonality)
จุดหมายปลายทางตลอดทั้งปี
			 • ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางที่เป็นเมือง เช่น นิวยอร์กหรือลอนดอน
จุดหมายปลายทางที่มีฤดูกาลที่แตกต่างอย่างชัดเจน
				 • ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางที่มีหาดทราย ทะเล สายลม และแสงแดด
(Sun-sea-sand) เหมือนกรีซ หรือสถานที่เล่นสกี อาทิ สวิสแอลป์
				 (Swiss Alps)
พิจารณาจากตลาด (Market)
จุดหมายปลายทางที่ต้องพึ่งพาตลาดในประเทศ
			 • ตัวอย่างเช่น นิวออร์ลีนส์ (New Orleans) หรือ รัฐควีนส์แลนด์
(Queensland) ในออสเตรเลีย
จุดหมายปลายทางที่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ
		
• ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางที่เป็นเกาะ อาทิ มอริเชียส (Mauritius)
		
หรือ ประเทศ อาทิ อียิปต์
จุดหมายปลายทางที่ต้องอาศัยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
		
• ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางที่เป็นเมือง อาทิ ลอนดอน หรือโซล
พิจารณาจากขนาดทางภูมิศาสตร์ของจุดหมายปลายทาง
หมู่บ้าน รีสอร์ท หรือเมืองต่างๆ
		
• ตัวอย่างเช่น บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village) ในสหราชอาณาจักร
หรือกรุงเทพฯ (City of Bangkok)
ภูมิภาค หรือประเทศ
• ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.1.5 จุดหมายปลายทางสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel
destination)
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเชิงธุรกิจ จุดหมาย
ปลายทางของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในสายตา
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจุดหมายปลายทางของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้อง
สามารถนำ�เสนอความแปลกใหม่และความพิเศษสำ�หรับการเดินทางได้
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Global DMC Partners ซึ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทางระดับ
โลกได้ประกาศการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในของ 2019 ดังนี้ (Global DMC
Partners, 2019)
# 1st
Costa Rica

# 2nd
Bahamas

# 3rd
Malta

# 4th
Puerto Rico

# 5th
Morocco

# 6th
Croatia

# 7th
St. Lucia

# 8th
Prague

# 9th
South Africa

# 10th
Thailand

การจั ด อั น ดั บ นี้ เ ป็ น การการจั ด อั น ดั บ ของจุ ด หมายปลายทางเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นที่นิยม ซึ่งจุดหมายปลายทางในอันดับข้างต้นมีขนาดทางภูมิศาสตร์
ที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นประเทศและเมืองต่างๆ โดยเที่ยวบินที่หลากหลาย ตัวเลือกใน
ท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่ายตํ่า และกิจกรรมที่หลากหลายที่ไม่เหมือนใคร เป็นตัวอย่างของคุณสมบัติ
บางส่วนที่ทำ�ให้จุดหมายปลายทางเหล่านี้ได้รับความนิยมสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ในระดับนานาชาติ
ผู้จัดอันดับเดียวกันนี้ (Global DMC Partners, 2019) ได้จัดอันดับจุดหมาย
ปลายทางของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นใหม่และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
แรกด้วย ดังนี้
# 1st
Croatia

# 2nd
Costa Rica

# 3rd
Colombia

# 4th
Brazil

# 5th
New Zealand

# 6th
Malta

# 7th
Thailand

# 8th
South Africa

# 9th
United Arab
Emirates

# 10th
Iceland

จุ ด หมายปลายทางที่ มี ชื่ อ เสี ย งยั ง คงได้ รั บ ความสนใจจากกลุ่ ม นั ก เดิ น ทางเพื่ อ
เป็นรางวัลส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในตลาดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของสหรัฐอเมริกา
จุดหมายปลายทาง เช่น ฮาวาย ลาสเวกัส ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์กยังคงเป็นที่นิยม
อย่างมาก จุดหมายปลายทางเหล่านี้มีคุณสมบัติมากมายที่ทำ�ให้เป็นนิยม ไม่ว่าจะเป็นเครือ
ข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ตัวเลือกที่พักที่เพียงพอ และกิจกรรมที่หลากหลาย จุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมมักมีภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลได้ อย่างไรก็ตาม จุดหมายปลายทางบางแห่งที่ได้รับความนิยมมากมาระยะหนึ่ง
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อาจประสบปั ญ หาต่ า งๆ ได้ เช่ น กั น อาทิ ปั ญ หาโรงแรมที ่ ถ ู ก สร้ า งมากเกิ น ไป ภาวะ
นักท่องเที่ยวล้นเมือง และความการท่องเที่ยวซบเซา (เช่น บาร์เซโลนา สเปน) ซึ่งนั่น
หมายความว่า บางครั้งที่พักราคาไม่แพงก็สามารถพบได้ในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่รู้จักกัน
ว่ามีราคาแพง เช่น ซานฟรานซิสโก หรือนิวยอร์ก
ในขณะที่กลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำ�นวนมากกำ�ลังยึดติดกับสถานที่ยอดนิยม
หลัก จุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม หรือจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองรองก็สามารถ
ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้นักเดินทางได้มากพอๆ กัน อีกประการหนึ่งคือ จุดหมาย
ปลายทางเหล่านี้มักจะมีราคาถูกกว่าเมืองหรือรีสอร์ทยอดนิยมส่วนใหญ่ ซึ่งฺหากจุดหมาย
ปลายทางรองมีการทำ�ตลาดและการโปรโมทที่มีประสิทธิภาพ จุดหมายปลายทางนั้นก็
สามารถดึงดูดความสนใจด้วยความแปลกใหม่ ความเฉพาะตัว และไม่เหมือนใครได้
จุดหมายปลายทางที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจจะขายเป็นรางวัลจูงใจได้ยากกว่า
แต่จุดหมาย
ปลายทางเหล่านี้ก็สามารถช่วยสร้างประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่เหมือนใครได้
เช่นกัน โดยเคล็ดลับคือ การสร้างธีมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และ
เน้นลักษณะพิเศษที่เป็นเชิงบวกของจุดหมายปลายทางนั้น

4.2 การจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination management)
เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business tourism) นั้นแตกต่างจากการท่องเที่ยว
เพื่อการพักผ่อน (Leisure tourism) จุดหมายปลายทางจึงต้องการองค์กรจัดการจุดหมาย
ปลายทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อโปรโมทแก่ตลาดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยขอบเขตของ
การจัดการจุดหมายปลายทางสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประกอบด้วย
• การวางแผนและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงสถานทีจ่ ดั งาน และการขนส่ง
• การฝึกอบรมและการศึกษาสำ�หรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่สามารถ
รองรับความต้องการของนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• การรักษามาตรฐานของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
• การตลาดและการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทาง
• การดำ�เนินงานของสถานที่จัดงานของรัฐบาล
• การจัดการคุณภาพมาตรฐาน
• การรับรองความปลอดภัยและความมั่นคง
• การรับรองความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณูปโภค
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การจัดการจุดหมายปลายทางมีหลายระดับ ซึ่งอาจเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแล
จัดการจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการจุดหมาย
ปลายทางในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งองค์กรที่รับผิดชอบอาจเป็นพันธมิตรภาครัฐ
และเอกชน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน หรือการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา
การสร้างและดำ�เนินการโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นงานที่ซับซ้อน
และนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำ�เป็นต้องพึ่งพาข้อมูลและบริการจากหลายๆ
หน่วยงานในการบรรลุเป้าหมาย หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญ ได้แก่ องค์กรจัดการจุดหมาย
ปลายทาง หรือ Destination management Organization (DMO) หรืออาจเป็นที่รู้จักกัน
ภายใต้ชื่อ Convention and visitors bureau (CVB) และ National tourism board
(NTB) ซึ่งองค์กรเหล่านี้มักถูกมองข้ามโดยนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในขณะที่
องค์กรเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเพิ่มเติมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับจุดหมาย
ปลายทางได้
นักวางแผนโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจึงควรติดต่อ DMO หรือ CVB
ณ จุดหมายปลายทางที่ต้องการ เพื่อให้ขอคำ�แนะนำ�ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ โดยองค์กร
เหล่านี้สามารถให้รายชื่อผู้ติดต่อหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับเป้าหมายของโปรแกรมของ
นั้นๆ ได้ DMO หรือ CVB ควรเป็นหนึ่งในจุดติดต่อแรกเสมอ เพราะทรัพยากรขององค์กร
เหล่านี้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางอาจไม่ใช่ข้อมูลทั่วไปที่ผู้วางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลสามารถเข้าถึงได้เอง
4.2.1 DMO ของประเทศไทยและการสนับสนุนขององค์กร
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
เป็น DMO ระดับชาติที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ฝ่ายการประชุม
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของ สสปน. มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการประชุมองค์กร
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ นักวางแผนงานใดๆ
ที่ต้องการเข้ามาจัดประชุมองค์กรหรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจาก สสปน. ได้ โดยการสนับสนุนของ สสปน. สามารถแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ การสนับสนุนด้านการบริการ (In-kind support) และการสนับสนุน
ทางการเงิน (In-cash support) การสนับสนุนด้านบริการ (In-kind support) ที่ สสปน.
สามารถจัดเตรียมได้รวมถึงช่องทางพิเศษสำ�หรับนักเดินทางไมซ์ (MICE lane) ใน
สนามบิ น เพื ่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว สำ � หรั บ แขกวี ไ อพี แ ละผู ้ ต ิ ด ตามผู ้ ค ุ ้ ม กั น ตำ � รวจ
การติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รต่ า งๆ และการอำ � นวย
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ความสะดวกในการเดินทางต่างๆ ส่วนการสนับสนุนทางการเงิน (In-cash support)
สสปน. สามารถให้การสนับสนุนสำ�หรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การทำ�กิจกรรม Team
building กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แพคเกจกอล์ฟและสปา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการจัดงาน
นักวางแผนการจัดงานทั้งในและต่างประเทศสามารถสมัครขอรับการสนับสนุน
จาก สสปน. ได้ โดยองค์ ก รต้ อ งทำ � เรื่ อ งร้ อ งขอการสนั บ สนุ น อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง เดื อ นก่ อ น
การเดินทาง สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอการสนับสนุนจาก
สสปน. ข้อกำ�หนด เงื่อนไขและเอกสารที่จำ�เป็น อาทิ ข้อเสนอ (Request for proposal)
และใบสมัครสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของ สสปน.

สำ�หรับองค์กรต่างประเทศ

สำ�หรับองค์กรภายในประเทศ

4.3 จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำ�เร็จ (Successful destination)
นอกเหนือการติดต่อและขอคำ�แนะนำ�จาก DMO CVB หรือ NTB แล้ว นักวางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลยังสามารถประเมินเองได้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นเหมาะสมกับ
โปรแกรมนั้นๆ หรือไม่ หนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดศักยภาพของจุดหมาย
ปลายทาง คือ 10As (Morrison, 2019) ซึ่งเป็นการประเมินองค์ประกอบของจุดหมาย
ปลายทางที่ประสบความสำ�เร็จ 10 คุณสมบัติ ได้แก่ การรับรู้ (Awareness) ความน่าดึงดูดใจ
(Attractiveness) ความพร้อม (Availability) การเข้าถึง (Access) ความยินดีต้อนรับ
(Appreciation) ความปลอดภัย (Assurance) กิจกรรม (Activities) สภาพปรากฏ
(Appearance) การดำ�เนินการ (Action) และการตรวจสอบ (Accountability)
Awareness

Attractiveness

Availability

Access

Appreciation

Assurance

Activities

Appearance

Action

Accountability

รูปภาพที่ 4.1 10As ของจุดหมายปลายทางที่ประสบความสำ�เร็จ (Morrison, 2019)
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การรับรู้ (Awareness) - คุณลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับระดับความรู้ของนักเดินทาง
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปริมาณและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ
การรับรู้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ในความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม และ
คุณสมบัติที่จำ�เป็นต้องได้รับการส่งเสริมผ่านการสื่อสารตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness) - ระดับความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว
ในจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ใช้พิจารณาว่าจุดหมายปลายทางนั้นๆ ควรเป็น
ตั ว เลื อ กของโปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล หรื อ ไม่ หากจุ ด หมายปลายทางไม่ มี
ความน่าดึงดูดใจ กลุ่มเป้าหมายอาจไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
ความพร้ อ ม (Availability) - คุ ณ ลั ก ษณะนี ้ ถ ู ก นิ ย ามด้ ว ยความพร้ อ มใน
การให้บริการ เช่น ที่พักและบริการในจุดหมายปลายทางมีจำ�นวนเพียงพอต่อความต้องการ
ของกลุ่มนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นๆ และสามารถทำ�การจองได้
การเข้าถึง (Access) - คุณสมบัตินี้ กล่าวถึง ความสะดวกในการเดินทางไปและ
กลับจากจุดหมายปลายทาง รวมถึงการเดินทางภายในจุดหมายปลายทางด้วย การเข้าถึง
เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักเมื่อเลือกจุดหมายปลายทาง เนื่องจากการเข้าถึงที่ง่ายกว่ามัก
หมายถึงการเดินทางที่สร้างความเครียดน้อย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงเกินไป ใน
ขณะที่ ก ารเข้ า ถึ ง และความสะดวกในการเดิ น ทางภายในจุ ด หมายปลายทางจะช่ ว ยให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีอิสระและความยืดหยุ่นในการตัดสินใจว่าจะใช้เวลาอย่างไรในเวลา
พักผ่อนตามอัธยาศัยของโปรแกรม
ความยินดีต้อนรับ (Appreciation) - คุณลักษณะนี้ คือ ความรู้สึกต่อระดับของ
การต้อนรับและการมีไมตรีจิตที่นักเดินทางสามารถรับรู้ได้ในจุดหมายปลายทาง ซึ่งหาก
โปรแกรมต้ อ งการความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการในการเข้ า ถึ ง ศั ก ยภาพ
แห่งตน (Self-actualization) นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรสร้างการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในจุดหมายปลายทางด้วย โดยจุดหมายปลายทางที่มีคุณสมบัตินี้ จะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้ และสามารถสร้างความรู้สึกดีๆ ว่าเป็นที่ต้อนรับให้
กับนักเดินทางอีกด้วย
ความปลอดภัย (Assurance) - คุณลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับระดับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงภายในจุดหมายปลายทาง ความปลอดภัยและความมั่นคงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากการรับรู้ถึงความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมจุดหมาย
ปลายทางจะทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายไม่มีแรงจูงใจ และไม่อยากเข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล
กิจกรรม (Activities) - ความหลากหลายของกิจกรรมที่มีให้สำ�หรับนักเดินทาง
ภายในจุดหมายปลายทางคือปัจจัยที่กำ�หนดคุณลักษณะนี้ จุดหมายปลายทางสำ�หรับ
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การเดิ นทางเพื่ อ เป็ นรางวัลควรสามารถนำ�เสนอกิจกรรมที่ห ลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำ�ในแบบที่ตนสนใจได้
สภาพปรากฏ (Appearance) - คุณลักษณะนี้เป็นความประทับใจที่จุดหมาย
ปลายทางมอบให้กับนักเดินทาง ทั้งในการมาถึงครั้งแรก รวมถึงตลอดการเดินทางและท่อง
เที่ยวอยู่ในจุดหมายปลายทาง หากจุดหมายปลายทางที่เลือกไม่สามารถสร้างความประทับ
ใจที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ อาจเป็นการลดระดับความพึงพอใจในการเดินทาง และลด
ความสนใจในการเข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลครั้งต่อไป
การดำ�เนินการ (Action) - การที่จุดหมายปลายทางมีการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จะสามารถช่วยให้นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลสามารถได้รับข้อมูล และเข้าถึงผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องได้
การตรวจสอบ (Accountability) - การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานของ DMO
ดังที่กล่าวไว้ DMO สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทำ�งานที่ดีของ DMO ก็จะช่วยส่งเสริมการวางแผน
ของนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ดียิ่งขึ้น

4.4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกจุดหมายปลายทางสำ�หรับโปรแกรมการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล
จุดหมายปลายทางของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้องผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา
หลายประการก่อนการระบุเลือกในแต่ละโปรแกรม โดยอาจเริ่มจากการพิจารณาจาก
ความต้องการพื้นฐานก่อน คือ จุดหมายปลายทางของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้อง
มีความปลอดภัย สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง เมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานเหล่านี้ นักวางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของจุดหมายปลายทางที่อยู่ใน
การพิจารณา จุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ต้องมีความหลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองรสนิยมที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในการสร้างธีมที่น่าตื่นเต้น
สำ�หรับแผนการเดินทางและแคมเปญการตลาดได้
4.4.1 บริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Services and facilities)
จุ ด หมายปลายทางควรมี บ ริ ก ารและสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ
การบรรลุความสำ�เร็จโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผู้ให้บริการจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 9
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4.4.2 ความน่าดึงดูดใจและภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง (Attractiveness
and image)
การเลื อ กจุด หมายปลายทางที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเดิน ทาง
เพื่อเป็นรางวัลให้สามารถสร้างแรงจูงใจได้นั้น ขึ้นอยู่กับความน่าดึงดูดใจ ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของจุดหมายปลายทางต่อทั้งเจ้าของและผู้เข้าร่วมโปรแกรม ความน่าดึงดูดใจ
มาจากภูมิทัศน์ที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้
ความน่ า ดึ ง ดู ด ใจอาจมาจากจุ ด หมายปลายทางที่ จ ะกลายเป็ น ประสบการณ์ ค รั้ ง หนึ่ ง
ในชีวิต หรือจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางจะไม่สามารถไปเที่ยวได้เอง อันเนื่องมาจาก
ค่าใช้จ่าย ระยะทาง หรือการเข้าถึงยาก
4.4.3 โลจิสติกส์ (Logistics)
การเดินทางโดยสายการบิน อาจมีความซับซ้อนหากเส้นทางถูกตัดออกหรือมี
การตัดทอนจำ�นวนเที่ยวบิน ในขณะที่จำ�นวนที่นั่งลดลง ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและการรวม
สายการบินมักจะทำ�ให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อตารางเวลาและปริมาณการ
การจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการในภูมิภาค (Airport
hub) สัมภาระและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับรายการ
สิ่งของที่อนุญาตให้นำ�ขึ้นเครื่องบินโดยสายการบินและรัฐบาลมีมากขึ้น การกระจายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ทำ�ให้การวางแผนสำ�หรับนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงโครงสร้าง
งบประมาณและค่าใช้จ่ายสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นซับซ้อนมากขึ้น
ดังนั้นการเลือกจุดหมายปลายทางที่สามารถตอบสนองเกณฑ์ด้านโลจิสติกส์ของโปรแกรม
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากไปจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
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4.4.4 ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security)
ความปลอดภัยและความมั่นคงมีความสำ�คัญในทุกโปรแกรมการเดินทาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เนื่องจากผู้เข้าร่วมโปรแกรมมักเป็นบุคลากรที่
ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจึงต้องมั่นใจได้ว่าแผนการ
เดินทางนั้นมีความปลอดภัย วิธีที่ดีที่สุด คือ การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับซัพพลายเออร์
(Supplier) DMO CVB และ NTB ในจุดหมายปลายทางนั้นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
จุดหมายปลายทาง เนื่องจากเป็นองค์กรในพื้นที่ นอกจากนี้ อาจขอข้อมูลอ้างอิงจาก
นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอื่นๆ ที่เคยนำ�กลุ่มนักเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
นั้นๆ มาแล้ว โดยไม่ควรยึดถือที่ชื่อเสียงของจุดหมายปลายทางที่เคยได้ยินมานานเป็น
ตัวตั้งเพียงอย่างเดียวในการบ่งบอกถึงระดับความปลอดภัยและความมั่นคง
4.4.5 ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน (Transport and infrastructure)
จุ ด หมายปลายทางสำ � หรั บ การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ควรมี ร ะบบขนส่ ง และ
โครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและเข้าถึงง่าย รวมทั้ง ควรมีการบริการที่มีคุณภาพในราคาที่
สมเหตุสมผลด้วย
สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือการขนส่ง DMO สนามบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวเป็น
แหล่งข้อมูลที่ดีสำ�หรับจำ�นวนผู้ให้บริการการขนส่งที่มีและคุณภาพของบริการในจุดหมาย
ปลายทาง โดยทั่วไป ยิ่งจำ�นวนผู้ให้บริการในจุดหมายปลายทางมีมากเท่าไหร่ คุณภาพ
ของการขนส่งก็จะสูงขึ้นเท่านั้น โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งภายในจุดหมายปลายทาง
ก็มีความสำ�คัญในการดึงดูดใจผู้เข้าร่วมโปรแกรมเช่นกัน นอกจากนี้ ปัญหาการคมนาคมที่
ไม่สามารถคาดคะเนได้ สภาพอากาศ สภาพถนนในท้องที่ การจราจร ระยะทางระหว่าง
สนามบิน โรงแรม และสถานท่องเที่ยวควรอยู่ในการพิจารณาของนักวางแผนการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลด้วย
ในปัจจุบัน การเตรียมและการวางแผนสำ�หรับกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ปัญหาสายการบินและการจราจรบนท้องถนนเป็นกุญแจสำ�คัญในการเดินทางที่ปราศจาก
ความเครียด นักวางแผนการเดินทางควรระบุเที่ยวบินสำ�รองและสนามบินสำ�รองในกรณีที่
จำ�เป็นต้องเปลี่ยนแผน ซึ่งควรมีแผนสอง (Plan B) เตรียมการไว้เสมอ
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4.5 จุดหมายปลายทางและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
(Destination and site selection)
การเลื อ กจุ ด หมายปลายทางที่ เ หมาะสมอี ก เป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ใน
การสร้ า งโปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี
สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ และในทางกลับกัน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความลำ�บากกับผู้เดินทาง ก็สามารถสร้างความปวดหัวให้กับทั้ง
นักเดินทางและนักวางแผนได้ แทนที่จะอาศัยการประเมินเกื่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวด้วย
ความชื่นชอบหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ในการเลือกจุดหมายปลายทาง นักวางแผนควรตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาวิจัย
และการวิเคราะห์โดยละเอียด
ดังที่กล่าวมา จุดหมายปลายทางการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้องตอบโจทย์ตาม
หลักเกณฑ์หลายประการ โดยพื้นฐาน จะต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย สะดวกและ
ง่ายต่อการเข้าถึง และมีความหลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองรสนิยมที่หลากหลายของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม และจะต้องเปิดโอกาสให้นักวางแผนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบโปรแกรมและเส้นทางการเดินทางได้
รายการตรวจสอบการเลือกจุดหมายปลายทาง (Destination selection checklist)
(Incentive, 2017)
คุณลักษณะ และ
สิ่งอำ�นวยความ
สะดวก

DMO DMC Incentive houses และ ซัพพลายเออร์ท้องถิ่น
สามารถแนะนำ�คุณสมบัติที่สำ�คัญที่สุดของจุดหมายปลายทางที่อยู่
ภายใต้การดูแลขององค์กรเหล่านั้นได้ ซึ่งจุดหมายปลายทางควรมี
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินทางที่ได้รับการพัฒนามาเป็น
อย่างดี อาทิ บริษัทขนส่งทางอากาศ ที่พัก บริษัทขนส่งภาคพื้นดิน
และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอื่นๆ ซึ่งคุณภาพของ
การให้ บ ริ ก ารในระดั บ สู ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ และจะถู ก ประเมิ น โดย
การเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบสถานที่จริง หรือจากการอ้างอิงจาก
ผู้ที่เคยใช้บริการของจุดหมายปลายทางนั้นๆ มาแล้ว

แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

สภาพอากาศที่อบอุ่น แสงแดด ชายหาดที่สะอาด ป่า ภูเขา หิมะ
และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ เป็นปัจจัยที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้
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อาหารและเครื่อง การคั ด เลื อ กสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ระดั บ โลก
นั้ น สร้ า งความตื่ น เต้ น ให้ กั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มเสมอ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ดื่ม / สถานบัน
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ความเป็นที่นิยมของรายการอาหารและ
เทิงยามคํ่าคืน
การเดินทาง ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
หลายคนมีความรับรู้เกี่ยวกับร้านอาหารที่อยู่ในกระแสความสนใจ
และอาหารที่ น่ า สนใจทั่ ว โลก สำ � หรั บ สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอาหาร
บางแห่งก็อาจมีการแสดงละครหรือดนตรีด้วย
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สถานที่ท่อง
เที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

สถานที่สำ�คัญ พิพิธภัณฑ์ และสถาบันต่างๆ เช่น ป้อมปราการ
ปราสาท โบสถ์ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญ อาจดึงดูด
ความสนใจของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อีกทั้ง อาจสามารถเป็น
สถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์ได้

ชอปปิง
(Shopping)

สถานที่ ช อปปิ้ ง ที่ ร วมอยู่ ใ นโปรแกรมจะต้ อ งเหมาะสมกั บ ระดั บ
การใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโปรแกรม การชอปปิงที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จุดหมายปลายทาง เช่น ตลาดกลางคืนในกรุงเทพฯ สามารถสร้าง
ความตื่นเต้นเป็นพิเศษให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

อาหาร ดนตรี การเต้นรำ� นิทรรศการศิลปะ และกิจกรรมพิเศษ
เฉพาะของแต่ละจุดหมายปลายทาง เช่น มาร์ดิกราส์ (Mardi Gras)
ในนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) เทศกาลดนตรีแจ๊สในแคริบเบียน
(Caribbean) และการเฉลิมฉลองปีใหม่ในเอเชีย วัฒนธรรมท้องถิ่น
เหล่านี้ถือเป็นจุดขายทางวัฒนธรรมที่มีค่า

กีฬา

กอล์ฟ เทนนิส สกี ดำ�นํ้า พายเรือ และเดินป่า เป็นเพียง
ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมกี ฬ าที่ นั ก เดิ น ทางอาจปรารถนาเข้ า ร่ ว ม
ระหว่ า งการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล หากนั ก เดิ น ทางมองว่ า
กิจกรรมทางกายภาพที่เสนอ มีคุณค่า กิจกรรมเหล่านั้นจะทำ�ให้
นั ก เดิ น ทางพึ ง พอใจ และเป็ น แรงจู ง ใจในการทำ � งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของโปรแกรม

สปา

สปาสามารถดึ ง ดู ด ความสนใจได้ ทุ ก เพศและวั ย เนื่ อ งจาก
นั ก เดิ น ทางมั ก มองหาการพั ก ผ่ อ น และใช้ เวลาในการพั ฒ นา
ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เกมส์

เกมส์เป็นจุดขายสำ�หรับนักเดินทางบางกลุ่ม ซึ่งอาจไม่น่าสนใจ
สำ�หรับคนอื่นๆ ดังนั้น ควรมีทางเลือกความบันเทิงสำ�หรับสมาชิก
ในกลุ่มที่ไม่สันทัดการเสี่ยงโชคด้วย
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ค่าใช้จ่าย

ต้ น ทุ น เป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสำ � คั ญ แต่ ก็ ไ ม่ ค วรตั ด จุ ด หมาย
ปลายทางที่เป็นที่มีราคาแพงออกโดยไม่ได้คำ�นึงถึงปัจจัยอื่นก่อน
สถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
ท้องถิน่ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา หรือช่วงเวลาของปี อาจทำ�ให้
จุดหมายปลายทางบางแห่งมีคา่ ใช้จา่ ยถูกลง และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูใ้ ช้การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล (End-user) ได้

อีเวนต์พิเศษ

การจัดเวลาของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้ตรงกับการแข่งขัน
กีฬาครั้งใหญ่ คอนเสิร์ตหรือเทศกาลสามารถเพิ่มแรงจูงใจมากขึ้น
และทำ�ให้การเดินทางน่าสนใจยิ่งขึ้นสำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม

จุดหมายปลายทางส่วนใหญ่อาจไม่มีคุณลักษณะครบทุกด้านที่กล่าวมา กระบวนการ
เลือกจุดหมายปลายทางให้ตรงกับความต้องการของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ดี
ที่สุด คือการระบุความต้องการของเจ้าของโครงการให้ชัดเจน โดยการพูดคุยกับผู้ใช้โปรแกรม
(Incentive travel users) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการ เช่น
การสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ใช้โปรแกรม เช่น ตัวแทนของบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือ
พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยม ปัจจัยอื่นต่างๆ เช่น การที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางไปด้วยเป็น
สิ่งสำ�คัญที่จำ�เป็นต้องทราบ และจะมีผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางด้วย
นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นแล้ว ท้ายที่สุด นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลต้องเลือกจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายและงบประมาณของโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น

Cape Dara Resort, Pattaya
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การเลื อ กจุ ด หมายปลายทางที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น
รางวัลนั้น จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จของโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล ในการเดินทางด้วยตนเอง บางครั้งนักเดินทางอาจสุ่มเลือกประเทศที่จะ
เดินทาง เพราะต้องการได้รับความรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่จะได้เจอ ณ จุดหมายปลายทางนั้นๆ
ซึ่งแตกต่างจากการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการเลือกจุดหมายปลายทาง
ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น ต้องพิจารณาองค์ประกอบที่สำ�คัญทั้งหมดของโปรแกรม
อาทิ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และคุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง
ที่ต้องการให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงเลือกจุดหมายปลายทาง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหนึ่ง
สู่ความสำ�เร็จของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันและให้แต่ละกลุ่มเลือกจุดหมายปลายทางจากประเทศของตนเอง
เพื่อนำ�เสนอโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ต่อไปนี้
• การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับพนักงาน 100 คนที่มีผลการทำ�งานดีที่สุดของ
บริษัทเครื่องสำ�อางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศสหรัฐอเมริกา
• การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับพนักงานขาย 200 คนที่มีผลงานดีที่สุดของ
บริษัทขายประกันจากประเทศจีน
• การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับตัวแทนจำ�หน่าย 20 คนที่มีผลงานดีที่สุดของ
โรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น
• การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับลูกค้าผู้โชคดี 50 ท่าน ของบริษัทผลิตเครื่องดื่ม
ประเภทชาเขียวของประเทศไทย
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การออกแบบโปรแกรม

คุณเคยทานอาหารแบบฟูลคอร์สหรือไม่?
คุณรู้มั้ยว่าอาหารแบบคอร์สนั้นสามารถมีจำ�นวนอาหารได้ตั้งแต่ 3 ถึง 20 จาน?
คอร์สอาหารส่วนใหญ่มักประกอบด้วย อาหารเรียกนํ้าย่อย ซุปสลัด อาหาร
จานหลัก และของหวาน โดยอาจมีการบริการอาหารจานอื่นๆ อาทิ ฟิงเกอร์
ฟู้ด (Finger food) อามูส บุช (Amuse-bouche) และเครื่องดื่มหลังมื้ออาหาร
เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับคอร์สอาหารนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เชฟ
พิจารณาในขณะที่ออกแบบเมนู คอร์สอาหารที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะ
มีการเตรียมอาหารในปริมาณที่พอดี รสชาติกลมกล่อม สารอาหารครบถ้วนและ
ตกแต่งได้สวยงาม
การได้รับประสบการณ์การทานอาหารคํ่าสุดพิเศษที่ร้านอาหารมิชลิน 3 ดาว
สามารถเทียบได้กับประสบการณ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ได้รับการออกแบบ
มาอย่างดีเยี่ยม และเช่นเดียวกันกับคอร์สอาหาร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ต้องการการออกแบบโปรแกรมอย่างใส่ใจในรายละเอียดเพื่อสร้างความน่าดึงดูดใจ
ของโปรแกรม ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม และ
มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ�และมีความหมายให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
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ในบทนี้ จะเป็นการอธิบายถึงการออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และส่วนประกอบ
ที่ควรมีในโปรแกรมเพื่อให้สามารถยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้

5.1 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล
กระบวนการวางแผนงานควรเริ่มต้นล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ถึง 18 เดือนก่อน
ช่วงวันเดินทางที่ต้องการ องค์กรขนาดใหญ่อาจเริ่มกระบวนการวางแผนล่วงหน้านานถึง 3
ถึง 5 ปี การออกแบบรายละเอียดของการเดินทางที่ต้องทำ�ล่วงหน้าประมาณหนึ่งปีนั้น เป็นไป
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการและการโปรโมทโปรแกรม ซึ่งก่อนการเริ่มต้น
การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จำ�เป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน
ได้แก่ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณของโปรแกรม
5.1.1 เป้าหมายของโปรแกรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Program’s
goals and motivation theory)
สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรก คือ เป้าหมายของโปรแกรม เนื่องจาก
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นไม่ควรถูกออกแบบจากจินตนาการหรือความเพ้อฝัน ดังนั้น
เป้าหมายที่โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะช่วยให้บรรลุผลควรเป็นแกนหลักของ
การออกแบบโปรแกรมใดๆ ก็ตาม และเป็นจุดเริ่มต้นสำ�หรับกระบวนการทั้งหมดใน
การออกแบบด้วย โดยเป้าหมายของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับค่านิยมและนโยบายขององค์กร
เป้าหมายของโปรแกรม
องค์กรอาจใช้โปรแกรมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น
เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพื่อลดจำ�นวนผลงานที่มีข้อบกพร่อง เพื่อลด
ยอดการคืนสินค้า และลดการสูญเสียลูกค้าที่มีการทำ�สัญญาด้วย ซึ่งในการสร้างแรงจูงใจ
ที่เหมาะสมสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโปรแกรมและแต่ละเป้าหมายอาจต้องมีการใช้
แนวทางและรางวัลที่แตกต่างกัน ดังนั้น การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
จะแตกต่างกัน อีกทั้งควรต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน เพื่อ
ทำ�ความเข้าใจว่าอะไรที่ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายต้องการบรรลุเป้าหมายของโปรแกรม ซึ่งผลลัพธ์
อาจขยายไปถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Maslow’s และ Herzberg’s)
ความรู้ ใ นทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงจู ง ใจจะช่ ว ยให้ เข้ า ใจกลุ่ ม เป้ า หมายของ
โปรแกรมได้ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากจำ � เป็ น ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ในการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ก ลุ่ ม
เป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรม และบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
Maslow’s Hierarchy of Needs

Selfactualization
Needs
Esteem Needs
Social Needs
Security and Safety Needs

Physiological Needs

Herzberg’s Two Factors
Motivators
● Achievement
● Recognition
● Work itself
● Responsibility
● Advancement

Hygiene Factors
● Interpersonal relations
● Company policy/
administration
● Supervision
● Salary
● Working conditions

รูปภาพที่ 5.1 ลำ�ดับชั้นความต้องการของ Maslow และทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (นำ�มาจาก
Human Resource Management Practice, 2019)

(1) ทฤษฎีล�ำ ดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)
ในปี 1943 นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)
นำ�เสนอทฤษฎีที่ว่า มนุษย์มีความต้องการจำ�นวนหนึ่งซึ่งสามารถจัดเรียงตามลำ�ดับขั้นได้ โดย
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการพื้นฐานและความต้องการบางอย่างเป็นมากกว่า
ความต้องการพื้นฐาน ซึ่งมาสโลว์ให้คำ�จำ�กัดความว่า ‘ลำ�ดับขั้นความต้องการ’ (Hierarchy
of needs) และนำ�เสนอด้วยปิรามิดที่แบ่งเป็นห้าระดับขั้นความต้องการ โดยระดับที่
สูงขึ้นเป็นความต้องการในระดับที่สูงกว่า ซึ่งจะเกิดขึ้นและได้รับการตอบสนองก็ต่อเมื่อ
ความต้องการขั้นพื้นฐานในระดับที่ตํ่ากว่าได้รับการเติมเต็มแล้ว
ความต้องการทางสรีระ (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ในระดับล่างที่สุดและมีความจำ�เป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ เช่น อาหาร นํ้า และ
ที่พักพิง ส่วนความต้องการทางความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and safety
needs) นั้นเป็นความต้องการในระดับถัดมา ซึ่งความต้องการทั้งสองระดับนี้มีความสำ�คัญ
อย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่วิกฤตการณ์บางอย่างเกิด
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บ่ อ ยครั้งขึ้น ทำ�ให้ผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลของตนเองมากขึ้น
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่พัก รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอเป็นปัจจัยใน
การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานนี้
ระดับถัดขึ้นมา คือ ความต้องการทางสังคม (Social needs) ทุกคนต้องการที่จะ
ได้รับความรัก ความรู้สึก ถึงการเป็นส่วนหนึ่ง การได้รับการยอมรับ และมิตรภาพ โปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีโครงสร้างที่ดีจะสามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมได้
นอกจากนี ้ การเชื ่ อ มต่ อ ทางอารมณ์ ส ามารถสร้ า งขึ ้ น จากการแบ่ ง ปั น ประสบการณ์
การเดินทางที่น่าจดจำ�กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ ได้ ดังนั้น โปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลจะสามารถตอบสนองความต้องการในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้เช่นกัน
ความต้องการระดับถัดมา คือ ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem
needs) หรืออาจเป็นที่รู้จักว่าเป็น ความต้องการการยกย่อง ความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการที่จะประสบความสำ�เร็จและได้
รับการยกย่องจากผู้อื่น สำ�หรับความสำ�เร็จนั้น ผู้ที่ประสบความสำ�เร็จสูงๆ มักผลักดันตนเอง
ให้ประสบความสำ�เร็จต่อไปเรื่อยๆ โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ออกแบบมาอย่าง
พิถีพิถัน อาจพิจารณาระดับความต้องการและแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันในแต่ละ
ระดับความต้องการ เพิ่มระดับการยกย่องและรางวัลตามระดับความต้องการและแรงจูงใจ
นั้น เพื่อให้คงความสดใหม่และน่าตื่นเต้นของโปรแกรมสำ�หรับกลุ่มผู้ประสบความสำ�เร็จ
สูงสุด
ความต้องการระดับสูงสุด คือ ความต้องการในการเข้าถึงศักยภาพแห่งตน
(Self-actualization needs) เป็นความต้องการในการใช้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ที่ตนมีให้สูงที่สุดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นความต้องการระดับสูงสุดแล้ว
ยังเป็นความต้องการที่ซับซ้อนที่สุดของมนุษย์ด้วย ผู้ที่บรรลุความต้องการในการเข้าถึง
ศักยภาพแห่งตนแล้ว มักสนุกกับการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงต้องการใช้
ศักยภาพของตนในการช่วยให้ผู้อื่นให้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้นด้วย
ในการนี้ โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้เริ่มมีการให้ความสำ�คัญกับความต้องการ
ของสังคมด้วยการเพิ่มกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในโปรแกรมด้วย
โดยเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมได้ ทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ข องสั ง คม
ร่ ว มกั น กั บ องค์ ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ค วามต้ อ งการในการเข้ า ถึ ง ศั ก ยภาพแห่ ง ตนได้ รั บ การ
เติมเต็มได้ ตัวอย่างเช่น การช่วยสร้างชุมชนขึน้ ใหม่หลังประสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การสร้าง
บ่อนํ้า หรือการบริจาควัสดุสำ�หรับการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในท้องถิ่น
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(2) ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)
เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) นำ�เสนอทฤษฎี 2 ปัจจัย หรือ
ทฤษฎีสุขวิทยาของสิ่งจูงใจ (Motivator-hygiene theory) ในปี 1959 โดยการวิเคราะห์
ทัศนคติในการทำ�งานของนักบัญชีและวิศวกรจำ�นวน 200 คน ที่ถูกถามให้นึกถึงช่วงเวลาที่
ตนรู้สึกดีหรือแย่ในที่ทำ�งาน รวมถึงการให้สาเหตุของความรู้สึกนั้นๆ ซึ่งจากข้อมูลของ
เฮิร์ซเบิร์ก มีปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ�ให้เกิดความพึงพอใจ ในขณะที่มีปัจจัยอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานสามารถช่วยลดความไม่พึงพอใจได้
ปัจจัยด้านสุขวิทยา (Hygiene factors) มีความสำ�คัญต่อการสร้างแรงจูงใจใน
ที่ทำ�งาน ซึ่งหากขาดปัจจัยนี้ไป อาจนำ�ไปสู่ความไม่พึงพอใจได้ ปัจจัยด้านสุขวิทยาอาจ
รวมถึง เงินเดือน นโยบายของบริษัท สิทธิประโยชน์จากการทำ�งาน สภาพการทำ�งานทาง
กายภาพ สถานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การกำ�กับดูแลและการบริหาร และความมั่นคง
ในการทำ�งาน
อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข วิ ท ยาไม่ ใช่ ปั จ จั ย ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจ แต่ ปั จ จั ย
ด้านสุขวิทยาเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการทำ�งานที่มีอยู่แล้วให้ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงาน ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพของตนในการทำ�งานอย่างเต็มที่
เรี ย กว่ า “Satisfiers” (สิ ่ ง ที ่ ท ำ � ให้ พ อใจ) โดยความพึ ง พอใจรางวั ล ตอบแทนภายใน
(Intrinsic reward) ซึ่งรวมถึง การยกย่องและให้การยอมรับ ความรู้สึกถึงความสำ�เร็จ
ความก้าวหน้า การเติบโตในอาชีพการงาน โอกาสในการเลื่อนตำ�แหน่ง และการมี
ความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการทำ�งานที่มีความหมาย
ดังนั้น โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการสร้าง
แรงจูงใจ ถ้าโปรแกรมถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม จะสามารถมอบความรู้สึกของการได้รับ
ยอมรับ ความสำ�เร็จ และการให้ความหมายของการทำ�งานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัท
ไม่ควรพิจราณาสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานเพียงกลุ่มเดียว แต่ควรพิจารณาสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีความสำ�คัญต่อบริษัทด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้
มากที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีความสำ�คัญต่อบริษัท ได้แก่ ผู้จัดจำ�หน่าย คู่ค้า ช่องทาง
จำ�หน่าย ตัวแทนจำ�หน่าย และลูกค้า
5.1.2 กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม (Target audience)
หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ในการออกแบบโปรแกรม คื อ การพิ จ ารณาและ
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นที่ ทำ � ให้ นั ก ออกแบบโปรแกรม
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สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เหมาะสมและกระตุ้น
ความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ โดยควรพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
• บทบาทของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมกั บ บริ ษั ท คื อ อะไร? ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
พนักงานขาย ผู้จัดจำ�หน่าย พันธมิตรช่องทาง ตัวแทนจำ�หน่าย หรือลูกค้า
• ค่านิยม ความสนใจ ความชอบ แรงจูงใจส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโปรแกรมคืออะไร?
ซึ่งจำ�เป็นต้องปรับให้เข้ากันกับเป้าหมายของบริษัทเพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลให้เหมาะกับองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย
• คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร? การทำ�ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายโดย
การวิเคราะห์ เพศ พฤติกรรม ความชอบ ฯลฯ ที่ทำ�ให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีลักษณะ
เป็นอย่างไร จะสามารถช่วยพัฒนาโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มี ความเฉพาะตัว
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
• ประเภทของกลุ่ ม เป้ า หมายคื อ อะไร? ก่ อ นการกำ � หนดรู ป แบบการสื่ อ สาร
เกี่ยวกับโปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของกลุ่มเป้าหมาย
นั้น ตัวอย่างเช่น ประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งตามบทบาทหน้าที่และ/หรือภูมิศาสตร์
• กลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงอายุหรือเจเนเรชัน (Generation) ใด? ช่วงอายุหรือ
เจเนเรชันเป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญของของกลุ่มเป้าหมายในการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมและ
ความสนใจร่วมของแต่ละกลุ่ม เช่น Baby Boomers Generation X Millennials และ
Generation Z
การกำ � หนดจุ ด หมายปลายทางของการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล เป็ น
การตัดสินใจที่สำ�คัญ นอกจากเป้าหมายของโปรแกรมที่เป็นจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจต่างๆ
เกี่ยวกับโปรแกรม ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาอีก อาทิเช่น มีการกำ�หนดงบประมาณ
ของโปรแกรมอย่างไร? ความรอบรู้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นอย่างไร? และ
จุดหมายปลายทางประเภทใดที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมโปรแกรม? ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพาครอบครัว
หรือคนสำ�คัญไปด้วยหรือไม่? หากมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปด้วย ผู้บริหารจะมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างไร? โดยช่วงเวลาในการเดินทางควรมีการวางแผนให้ใกล้กับ
วันที่สิ้นสุดการประกาศผู้ได้รับรางวัลของโปรแกรม (Qualification period) มากที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างการยกย่องความสำ�เร็จของผู้ที่ได้รับรางวัลในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ไม่เร็วเกินไปจนเตรียมเอกสารการเดินทางไม่ทัน หรือไม่ช้าเกินไปจนทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
สูญเสียความรู้สึกตื่นเต้นหรือลืมไปแล้ว
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5.1.3 งบประมาณของโปรแกรม (Budget)
ในภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมปั จ จุ บั น องค์ ก รต่ า งๆ มี ก ารให้ ค วามสำ � คั ญ
ในการใช้สอยทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงิน บริษัทหรือผู้ใช้
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องการได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรมในขณะที่สามารถ
ควบคุมการเงินได้ด้วย ด้วยเหตุนั้น การวางแผนงานและจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ
และมีพื้นฐานของความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น การจัดทำ�งบประมาณจากการพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการช่วยเน้นย้ำ�ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบริษัทด้วย
การกำ�หนดงบประมาณควรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่ใช้พิจารณาในการตัดสินใจ
สำ�หรับการวางแผนโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การกำ�หนดงบประมาณไว้ก่อน
ล่วงหน้าจะช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้และข้อจำ�กัดของโปรแกรม นอกจากนี้ ยังมีส่วน
ช่วยในการค้นหาโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของบริษัทได้ ตัวเลือกของจุดหมายปลายทางและจำ�นวนผู้ได้รับรางวัล
การเดินทางจะแตกต่างกันในแต่ละโปรแกรมโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น งบประมาณอาจสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโปรแกรมการเดินทางระยะไกลสำ�หรับ
พนักงานจำ�นวนหนึ่งได้ หรืออาจสามารถเพิ่มจำ�นวนผู้เดินทางได้มากขึ้นสำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางระยะใกล้

5.2 ระยะต่างๆ ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Program stages)
การเข้าใจระยะต่างๆ ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีความสำ�คัญ
เนื่ อ งจากระยะต่ า งๆ จะต้ อ งได้ รั บ การจั ด การและการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ แ ตกต่ า งกั น
นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ในหลายจุด เช่น การสร้าง
ความตื่นเต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ไม่เพียงพอในการเปิดตัว ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ
การกระตุ้นให้สนใจในการเข้าร่วมโปรแกรม หรือการลืมให้ความสำ�คัญกับการจัดการหลัง
จบทริปการเดินทางในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ�และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมี
แรงจูงใจในการเข้าร่วมโปรแกรมในครั้งต่อๆ ไป องค์ประกอบของระยะต่างๆ ในการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล มีดังนี้
5.2.1 การเปิดตัวของโปรแกรมและการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล (Program
launch and qualification period)
ในขั้นตอนนี้ ควรมีการสร้างความตื่นเต้นในการเปิดตัวของโปรแกรมเพื่อดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ การสื่อสารจะต้องมีประสิทธิภาพและมีความถี่พอสมควร รวมถึง
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สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับรางวัล โดยอาจมีการสร้าง
กระบวนการสมัคร หรือการลงทะเบียน เมื่อมีการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะต้องมี
การสื่อสารกับผู้ได้รับรางวัลด้วย (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวของโปรแกรมและ
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลได้ในบทที่ 7 และบทที่ 11)
5.2.2 การเริ่มต้นโปรแกรมการเดินทาง (Program arrival)
การเริ่มต้นโปรแกรมคือการต้อนรับผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าสู่โปรแกรมการเดินทาง ซึ่ง
ถือว่าเป็นระยะแรกในการมอบการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยต้องมีการกำ�หนดว่าเมื่อไหร่
และที่ใดเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมการเดินทาง และจุดใดก็ตามที่ถูกกำ�หนดไว้ว่าเป็น
จุดต้อนรับ ก็ต้องมีการออกแบบประสบการณ์ให้เป็นที่น่าจดจำ�และสนับสนุนเป้าหมายโดย
รวมขององค์กรด้วย
5.2.3 การสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูไ้ ด้รบั รางวัล (Engage with the attendees)
การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการเดินทางของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นหัวใจสำ�คัญของ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล องค์ประกอบต่างๆ ของ
ทริปการเดินทางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่
น่าประทับใจ จำ�เป็นต้องมีการเชื่อมต่อทางอารมณ์ และ
ทำ � ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมในครั้ ง นี้ ต้ อ งการทุ่ ม เทใน
การทำ � งานให้ กั บ บริ ษั ท ต่ อ ไปเพื่ อ สามารถเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมได้อีกในครั้งหน้า การสร้างการเชื่อมต่อทาง
อารมณ์ ยั ง ช่ ว ยรั ก ษาความตื่ น เต้ น ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มมี และ
นำ � ไปสู่ ค วามต้ อ งการในการทำ � ให้ ต นเองได้ รั บ รางวั ล
ต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ การออกแบบประสบการณ์จาก
การเดินทางควรมีการเชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมใน
ระดับบุคคลด้วย เพื่อให้ความน่าตื่นเต้นนั้นคงอยู่ต่อไป
Photo by Pearawiie

5.2.4 การสิ้นสุดทริป (Exit the program)
การสิ้นสุดทริปเป็นช่วงสุดท้ายของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่จะ
สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ�แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทางกายภาพได้ ตัวอย่างเช่น
การที่ พ นั ก งานโรงแรมทั้ ง หมดหรื อ ที ม ผู้ บ ริ ห ารจากองค์ ก รยื น เรี ย งแถวกั น เพื่ อ กล่ า ว
คำ�อำ�ลาต่อผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรม ซึง่ สร้างความรูส้ กึ ของการเป็นบุคคลทีบ่ ริษทั ให้ความสำ�คัญมาก
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5.2.5 การขยายขอบเขตของประสบการณ์ภายหลังการเดินทาง (Extending
the experience)
ภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางออกจากจุดหมายปลายทางแล้ว ควรมี
การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมต่อไป เพื่อสร้างความต่อเนื่องของประสบการณ์ให้ต่อไปอีก
โดยเฉพาะความรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางที่ได้รับมา โดยสามารถทำ�ได้
หลายรูปแบบ เช่น การทำ�วิดีโอสรุปกิจกรรม การส่งจดหมายจากประธานบริษัท การจัดทำ�
แกเลอรีรูปถ่ายบนเว็บไซต์เพื่อให้ดาวน์โหลดได้ หรือการประกาศโปรแกรมสำ�หรับปีหน้า

5.3 การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel
program design)
ขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลคือ
การเลือกจุดหมายปลายทาง (ดูบทที่ 4) หลังจากนั้น จะต้องมีการตัดสินใจในส่วนของ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะไป กิจกรรมที่จะเข้าร่วม ช่วงเวลา
การเดินทาง ซึ่งการตัดสินใจและการเลือกองค์ประกอบต่างๆ ของทริปจะสามารถเปลี่ยน
การเดินทางที่ธรรมดาไปสู่ประสบการณ์ที่พิเศษและน่าจดจำ�ได้
ตั ว อย่ า งเช่ น “ช่ ว งเวลาการเดิ น ทาง” อาจมี ก ารเลื อ กวั น ที่ ที่ เ ฉพาะเจาะจง
เนื่องจากมีอีเวนต์ที่ต้องการนำ�มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
หรื อ อาจมี ก ารกำ � หนดช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางเพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมหรื อ
กิจกรรมตามฤดูกาล เช่น เทศกาลเบียร์เยอรมัน (Oktoberfest) หรือ ตลาดเทศกาล
คริสต์มาส (Christmas market) วันที่ของการเดินทางอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสิน
ใจเลือกที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปเยี่ยมชม เนื่องจากจุดหมายปลายทางหลายแห่งมี
ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นไปตามฤดู ก าล ช่ ว งเวลาและ
ระยะเวลาในการเดินทางก็มีอิทธิพลต่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ของการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูหนาว มักเกี่ยวข้องกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ใน
ขณะที่กิจกรรมของการเดินทางไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูร้อน มักมีการปีนเขาและการ
เยี่ยมชมบรรยากาศความงามของทะเลสาบ
5.3.1 การสร้างโปรแกรมการเดินทางโดยใช้ตารางโปรแกรม (Developing a
program grid)
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรได้รับการออกแบบให้สร้างความตื่นเต้น
และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพร้อมๆ กันกับการสร้างสมดุลที่เหมาะสม
ระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ และเวลาพักผ่อน
หรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยการออกแบบในแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย คุณลักษณะที่โดดเด่นของจุดหมายปลายทาง โปรแกรม
การเดินทางที่ผ่านมา ความต้องการขององค์กร และงบประมาณของโปรแกรม
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ตารางโปรแกรม (Program grid) เป็นตารางกำ�หนดการของโปรแกรมการ
จัดงาน ที่มีการแสดงวันที่และเวลาของโปรแกรมในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ในเอกสารเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอ (Request for proposal) บริษัทที่จะจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
อาจมีก ารให้ เ พี ย งแนวคิ ด คร่ า วๆ เกี่ ย วกั บ ทริ ป การเดิ น ทางที่ ต้ อ งการแก่ นั ก วางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรืออาจให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกำ�หนดการของโปรแกรม
ก็ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
อาจใช้ตารางโปรแกรมในการออกแบบโดยการใช้ข้อมูลที่ใด้รับจากบริษัทเป็นตัวตั้งต้น
และพยายามเติมตารางโปรแกรมด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการ
มีปฏิสัมพันธ์ และเวลาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล สามารถใช้ ต ารางโปรแกรมในการออกแบบและปรั บ องค์
ประกอบของกิจกรรมในตารางไปจนกว่าจะเกิดความสมดุล ซึ่งจะทำ�ให้โปรแกรมไม่อัดแน่น
จนเกินไป และมีความน่าตื่นตาตื่นใจได้ รูปภาพที่ 5.2 และรูปภาพที่ 5.3 แสดงตัวอย่างของ
ตารางโปรแกรมสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแบบ 4 วันและ 8 วัน ตามลำ�ดับ
วันที่ 1
อาหารเช้า
ช่วงเช้า

อาหาร
กลางวัน
ช่วงบ่าย

ถึงสนามบิน
นานาชาติ
สุวรรณภูมิ
Immigration
Fast Track และ
เดินทางไปยัง
โรงแรม
เช็คอิน
และพักผ่อนเพื่อ
ให้สดชื่นขึ้น

วันที่ 2
เวลาอิสระที่
โรงแรม
Best of
Bangkok - เรือ
หางยาว ตลาด
ดอกไม้ รถตุ๊กตุ๊ก
และวัดพระนอน
ครอบครัวไทย
ร่วมกันจัดอาหาร
กลางวันที่สุภัทรา
ริเวอร์เฮ้าส์
กลับโรงแรม

วันที่ 3
เวลาอิสระที่
โรงแรม
กิจกรรมเสริมให้
เลือก

วันที่ 4
เวลาอิสระที่
โรงแรม
เวลาอิสระจนถึง
เวลาเช็คเอาท์
เช็คเอ้าท์จาก
โรงแรม
ภายใน 12.00 น
อาหารกลางวัน มื้อกลางวัน
รวมอยู่ในกิจกรรม บุฟเฟต์นานาชาติ
เสริม
ที่โรงแรม
กลับโรงแรม
และพักผ่อนเพื่อ
ให้สดชื่นขึ้น
สำ�หรับแขก VIP
32 คน - แปลง
โฉมความงาม
สำ�หรับงานกาล่า
ดินเนอร์โดยช่าง
แต่งหน้า

รับส่งจากโรงแรม
ไปยังสนาม
บินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ
ขาออกจาก
ประเทศไทย
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ช่วงคํ่า

กลางคืน

อาคารคํ่าที่
โรงแรม

Girls ’Night
Party กับดีเจที่
ผับส่วนตัว K Pub
พร้อม Standing
Buffet และ
เครื่องดื่มฟรี
Shangri-La
Shangri-La
Hotel Bangkok Hotel Bangkok
InterContinental InterContinental
Hotel Bangkok Hotel Bangkok
The Athenee
The Athenee
Hotel Bangkok Hotel Bangkok

งานกาลาดินเนอร์
ในเรือนกระจกที่
ร้านนายเลิศ

Shangri-La
Hotel Bangkok
InterContinental
Hotel Bangkok
The Athenee
Hotel Bangkok

รูปภาพที่ 5.2 ตัวอย่างตารางโปรแกรม (Program grid) ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแบบ 4 วัน
ในกรุงเทพฯ

สำ�หรับการเดินทางวันแรกของโปรแกรม มักเริ่มต้นด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและ
การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันของผู้เข้าร่วมการเดินทางทุกคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เดินทาง
สามารถผ่อนคลายและสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมงานและผู้บริหารได้ ในวันถัดมา อาจเริ่มต้น
วันด้วยอาหารเช้าภายในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผู้เดินทางพักอยู่ ตามด้วยกิจกรรมสำ�หรับ
ผู้เข้าร่วมการเดินทางทุกคน อาทิ การสร้างทีมสัมพันธ์ (Team building) กิจกรรม CSR (เช่น
การสร้างบ้านให้ชุมชนในท้องถิ่น) การเรียนทำ�อาหารจากเชฟในท้องถิ่น งานเลี้ยงนํ้าชา
ยามบ่ายในธีม ‘Alice in Wonderland’ เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลไม่ควรมีกิจกรรมที่อัดแน่นมากเกินไป ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมทัวร์แบบกลุ่ม และ
ควรมีช่วงเวลาอิสระที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถท่องเที่ยวหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ รวม
ถึงควรมีการกำ�หนดเวลากิจกรรมและอีเวนต์ที่ไม่เช้าเกินไป หรืออัดแน่นเกินไป เช่น เวลา
รับประทานอาหารเช้าเวลา 8:00 น. หรือ 9:00 น. แทนที่จะเป็น 6:00 น. หรือ 7:00 น.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมักให้คำ�แนะนำ�ว่า การจัดโปรแกรม
ควรจัดให้มีกิจกรรมทางเลือกที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเลือกหรือตัดสินใจที่จะเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมได้ โดยอาจมีการจัดเตรียมไว้ 2-3 ตัวเลือก ตัวอย่างของกิจกรรมทางเลือก เช่น
การชิมไวน์ การนวดหน้า หรือนวดแผนไทยที่สปา ในปัจจุบัน โปรแกรมส่วนใหญ่มักมีการจัด
เวลาว่างในตารางไว้สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมในการสำ�รวจจุดหมายปลายทางด้วยตนเอง ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถใช้เวลาชอปปิงหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ต้องการได้
ในวันสุดท้ายที่เต็มวันของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมักเริ่มต้นด้วยอาหารเช้า
เช่นเดียวกับวันอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมร่วมของผู้เดินทางและเวลาพักผ่อนอิสระ และเนื่องจาก
เป็นวันสุดท้ายโปรแกรม ช่วงบ่ายอาจถูกจัดสรรไว้เป็นเวลาว่าง ตามด้วยงานกาลาดินเนอร์
ในตอนกลางคืน โดยงานกาลาดินเนอร์เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกล่าวยกย่องผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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สำ�หรับผลงานที่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือผลงานที่โดดเด่น ส่วนวันเดินทางกลับ
จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และมักไม่มีกิจกรรมใดๆ ในบางโปรแกรม
ก่อนที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะเดินทางกลับ อาจมีกิจกรรมการนำ�เสนอวิดีโอสั้นๆ ซึ่งเป็น
การเก็บภาพบรรยากาศในช่วงการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในครั้งนั้น โดยอาจเน้นช่วงเวลา
พิเศษต่างๆ ให้ได้ชม
วันที่ 1
อาหาร
เช้า
ช่วง
เช้า

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 8

เวลาอิสระ เวลาอิสระ เวลาอิสระ เวลาอิสระ เวลาอิสระ เวลาอิสระ เวลาอิสระ
ที่โรงแรม ที่โรงแรม ที่โรงแรม ที่โรงแรม ที่โรงแรม ที่โรงแรม ที่โรงแรม
เดินทางถึง สุดยอด ชอปปิงที่ เช็คเอ้าท์ เยี่ยมชมวัด
สนามบิน
แห่ง
ห้างมาบุญ และเดิน ฉลองและ
นานาชาติ กรุงเทพ
ครอง
ทางไปยัง พระใหญ่
สุวรรณภูมิ - ล่องเรือ
สนามบิน
และเดิน ในคลอง
BKK
ทางสู่
รถตุ๊ก
บินไปภูเก็ต
โรงแรม ตุ๊ก ตลาด
ดอกไม้
และวัด
พระนอน

เกาะเจมส์ ชอปปิง
บอนด์โดย ที่ Outlet
สปีดโบ๊ท Mall และ
โดยมีเรือ Central
คายัคผ่าน Festival
ถํ้า

อาหาร
รับ
รับ
รับ
อาหารว่าง อาหาร
อาหาร
กลาง ประทาน ประทาน ประทาน
เสิร์ฟ
กลางวัน กลางวัน
วัน
อาหาร
อาหาร
อาหาร บนเครื่อง ท้องถิ่นที่ บาร์บีคิว
กลางวันที่ กลางวันที่ กลางวันใน
กันเองแอท ท้องถิน่
โรงแรม ศาลารัตน เวลาอิสระ
เพียร์
โกสินทร์
ช่วง
บ่าย

วันที่ 7

เช็คอิน
เยี่ยมชม
15:00 น. บ้านศิลปิน
ริมแม่นํ้า

กลับ
โรงแรม

เช็ค
เอ้าท์จาก
โรงแรม
และเดิน
ทางไปยัง
สนามบิน
ภูเก็ต
ออกเดิน
ทางจาก
ภูเก็ต

เวลาอิสระ
ที่เซ็นทรัล
เฟสติวัล

เดินทาง กลับไปที่ พักผ่อนริม เวลาอิสระ
ถึงโรงแรม โรงแรม ชายหาด
และ
และมีเวลา
เช็คอิน
พักผ่อน

รับ
รับ
รับ
รับ
รับ
อาหาร
รับ
รับ
คํ่า
ประทาน ประทาน ประทาน ประทาน ประทาน ประทาน ประทาน
อาหาร อาหารคํ่า อาหาร อาหารเย็น อาหารเย็น อาหารเย็น อาหารเย็น
เย็นแบบ แบบสบายๆ เย็นพร้อม ที่โรงแรม ที่ ศาลา ที่ Palm ที่ Catch
บัว
Seaside Beach
บุฟเฟต์ที่ ที่ Osha ชมวิวที่
Club
โรงแรม Cafe และ ZOOM
ชอปปิง ที่ Sky Bar
Asiatique
กลาง
คืน

Millennium
Hilton

Millennium
Hilton

Millennium
Hilton

Marriott
Merlin

Marriott
Merlin

Marriott
Merlin

Marriott
Merlin

รูปภาพที่ 5.3 ตัวอย่างตารางโปรแกรม (Program grid) ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
แบบ 8 วันในกรุงเทพฯ และภูเก็ต
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5.3.2 การยกระดับการออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Enhancing the program design)
การปรับแต่งประสบการณ์ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
(Personalization and customization)
กุญแจสำ�คัญสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ประสบความสำ�เร็จ
คื อ การตระหนั ก ถึ ง ความจริ ง ที่ ว่ า ทุ ก คนเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามปรารถนาเป็ น ของตนเอง
ดังนั้น โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้องสามารถเสนอทางเลือกที่หลากหลาย
ในระดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเดินทางของ
ตนเองได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอาจทำ�งานอย่างหนักและสละ
สมดุลในชี วิตการทำ�งานของตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายและได้รับทริปการเดินทางเป็น
รางวั ล ดั ง นั้ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมสามารถนำ�สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม
การเดิ น ทางได้ อาจสร้ า งความต้ อ งการใน
การได้ รั บ รางวั ล และมี แรงจู ง ใจในการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมมากขึ้น การให้ “พื้นที่สีขาว” (White
place)หรือ เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (At leisure)
ซึ่ ง เป็ น เวลาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม
ทำ � กิ จ กรรมที่ ต นเองสนใจโดยปราศจาก
ข้อผูกมัดและข้อจำ�กัดของบริษัท ก็เป็นวิธีการ
สร้ า งประสบการณ์ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม อีกทั้งยังเป็นการลดโอกาสที่ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมจะหมดสนุ ก จากการต้ อ งเข้ า ร่ ว มใน
กิจกรรมที่ตนไม่มีความสนใจด้วย
Photo by Nawarat
การศึกษาและการสร้างเครือข่าย (Education and networking)
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นโอกาสที่ดีสำ�หรับการสื่อความและการสื่อสารที่
ตรงเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับทิศทางของบริษัท
และโอกาสในการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา ผู้เข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลจะได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงจากบริษัท รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสำ�เร็จ
ของบริษัทด้วย ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมักรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตนเมื่อมีโอกาสในการได้
แสดงความคิดเห็นและการให้มุมมองต่างๆ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมยังสามารถใช้ประสบการณ์
การเดินทางร่วมกันนี้เพื่อสร้างเครือข่าย และสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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ด้วยกัน รวมถึงผู้บริหาร และแขกรับเชิญอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำ�งานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในทีมและสร้างสังคมในการทำ�งานด้วย ผู้บริหารที่เข้าร่วมการเดินทางควร
พร้อมที่จะพบปะกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมและมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่อาจรวมถึงคำ�ถามจาก
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่สามารถตอบได้ยากหรือข้อเสนอแนะเชิงลบ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมเป็นครั้งแรกควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษด้วยการกล่าวต้อนรับหรือกล่าวถึง
โดยอาจเป็นในระหว่างมื้ออาหารที่รับประทานร่วมกัน หรือในงานกาลาดินเนอร์ (Gala
dinner) เพื่อให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมอื่นๆ ใน
การเดินทาง อีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมใหม่กับผู้บริหารหรือผู้บังคับ
บัญชาของผู้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นๆ เพื่อสนับสนุนการให้คำ�ปรึกษาในอนาคต ก็เป็นแนวคิดที่
ดีเช่นกัน
ประสบการณ์ใหม่และจริงแท้ (New and authentic experiences)
นั ก วางแผนการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จะต้ อ งมี ข้ อ มู ล ว่ า มี ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแก
รมซํ้ า หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากผู้ ที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมซํ้ า เป็ น ปี ที่ ส องหรื อ มากกว่ า นั้ น จะไม่ มี
ความต้องการประสบการณ์ในแบบเดียวกับที่เคยได้รับในการเดินทางครั้งก่อนๆ และมัก
คาดหวังประสบการณ์ใหม่ๆ และประสบการณ์แบบจริงแท้ (Authentic experiences) ตาม
แบบฉบับของท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั้นๆ ดังนั้น ในการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลแต่ละครั้ง จะต้องมีความแปลกใหม่และความสร้างสรรค์ โดยประสบการณ์ที่
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจะต้องเป็นที่น่าจดจำ�และน่าตื่นเต้นมากพอที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะ
ต้องการแชร์บนสื่อสังคม (Social media) ต่างๆ เช่น Instagram หรือ Facebook และสามารถ
ใช้โพสต์เหล่านั้นเพื่อระลึกถึงความทรงจำ�ที่ดีของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ในหลายๆ
ปีข้างหน้า
ประสบการณ์การเดินทางของผู้เข้าร่วมโปรแกรมควรมีความหลากหลาย โดย
การนำ�เสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และไม่ใช่ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ทั่วไปที่หาได้ง่ายในโปรแกรมทัวร์ต่างๆ
ซึ่งอาจเน้นไปที่ความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ
ของจุดหมายปลายทาง ตัวอย่างเช่น การออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถ
เลือกสำ�รวจชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ที่พัก หรือร่วมกิจกรรม CSR ในจุดหมายปลายทาง แทน
การอาบแดดชายหาด โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น ควรถู ก ออกแบบให้
มอบประสบการณ์ ที่ “ไม่ ส ามารถหาซื้ อ ได้ ” แก่ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม ซึ่ ง จะนำ � ไปสู่
ความทรงจำ�และความรู้สึกที่จะคงอยู่ในใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมไปอีกนาน อีกทั้งยังเป็น
การสื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทราบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นมีความหมายต่อบริษัทของ
พวกเขามากเพียงใด
INCENTIVE TRAVELS 101

119

การมีส่วนร่วมตลอดโปรแกรม (Engagement throughout the program)
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
เดินทางขึ้นเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทาง อันที่จริงแล้ว ประสบการณ์ของโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแล้ว และถึงแม้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะเดินทางกลับถึง
ที่พักโดยสวัสดิภาพแล้วก็ตาม การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เข้าร่วมการเดินทางก็ควรดำ�เนิน
ต่อไป โดยการสื่อสารในช่วงก่อนการเดินทางควรมีความถี่และสมํ่าเสมอ แอปพลิเคชันหรือ
เว็ บ ไซต์ ที่ อ อกแบบมาโดยเฉพาะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม ความสนใจในโปรแกรมได้ รู ป แบบ
การสื่อสารก็ควรมีความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี เช่น ลีดเดอร์บอร์ด (Leaderboard)
หรือระบบติดตามความก้าวหน้าของผลงานต่อเป้าหมาย เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ใน
การรักษาความมุ่งมั่นในการแข่งขันของผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ รูปภาพจากทริปการเดินทาง
ครั้งก่อนและทีเซอร์ (Teaser) ที่เกี่ยวกับประสบการณ์และจุดหมายปลายทางใหม่ของ
โปรแกรม รวมถึงการรายงานสภาพอากาศ และการแนะนำ�กิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรม จะ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีแรงจูงใจและคงความสนใจในการเข้าร่วมโปรแกรมไว้ได้เช่นกัน
(สามารถอ่านเรื่องการสื่อสารเพิ่มเติมได้ในบทที่ 7)
ภายหลังการเดินทาง แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เดียวกันนี้สามารถส่งเสริมให้
กลุ่มผู้เดินทางยังคงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไปได้ โดยการสร้างแกลเลอรีวิดีโอและ
ภาพถ่าย (Gallery) โดยอาจมีการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งปันประสบการณ์ของ
ตนผ่านสื่อสังคม (Social media) ต่างๆ ร่วมกับการใช้ “แฮชแท็ก” (#Hashtag) ที่สร้างขึ้น
สำ�หรับโปรแกรมและการเดินทาง ซึ่งการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและอภิปรายภายใน
กลุ่มบนแอปพลิเคชั่นหรือบนเว็บไซต์ ก็สามารถนำ�มาใช้เพื่อสร้างความคาดหวังสำ�หรับ
โปรแกรมในปีถัดไปได้อีกด้วย
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บทส่งท้าย

บทนี้ได้แนะนำ�กระบวนการออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่ง
ได้มีการอธิบายถึงปัจจัยสำ�คัญเพื่อให้พิจารณาก่อนเข้าสู่ข้ันตอนการออกแบบ อธิบาย
องค์ประกอบของการออกแบบโปรแกรม รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีการออกแบบ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่จะยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

อภิปรายถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำ�หรับการออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สำ�หรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมและข้อกำ�หนดต่อไปนี้
(1) องค์กร
บริษัท ประกันภัย
		 ผู้เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มพนักงานขายสูงสุด 50 คน
			
คนไทยใน Generation X และ Y
		 ระยะเวลา	
4 ถึง 5 วัน
		 กิจกรรม CSR
ด้านสุขภาพ หรือ ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น
(2) องค์กร
แบรนด์แฟชั่นสุดหรู
		 ผู้เข้าร่วม
กลุ่ม C-Suites และผู้บริหาร 20 คนซึ่งเป็นคนอิตาลี
		 ระยะเวลา	
6 ถึง 7 วัน
		 กิจกรรม CSR
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
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บทที่

6

เส้นทางของโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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บทที่

6

เส้นทางของโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

การวาดภาพ คือ การแสดงและสื่อสารแนวความคิดด้วยสีและพู่กันผ่านผืนผ้าใบ
ศิลปินอาจจะเริ่มจากมีแนวคิดหรือจินตนาการว่า มีสิ่งใดควรค่าต่อการวาดภาพ
เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะวาดสิ่งใด สิ่งสำ�คัญต่อไปคือการเลือกสีและพู่กันที่เหมาะสม
ให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทุกลายเส้นที่วาดลงไป
บนผ้าใบจำ�เป็นต้องคิด วางแผน และปรับเปลี่ยนอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าภาพ
ที่วาดออกมานั้นจะไร้ที่ติ
การสร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็ต้องการแนวคิ ดังนั้น องค์กรที่
ต้องการจัดโปรแกรมอาจขอข้อเสนอเพื่อที่จะเลือกแนวคิดทีดีที่สุดที่ตรงกับสิ่งที่
องค์กรต้องการ นอกจากนี้ หากโปรแกรมมีการวางแผนไว้อย่างดีแล้ว โปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็จะประสบความสำ�เร็จได้ไม่ยาก
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ดังที่คำ�กล่าวที่ว่า “การล้มเหลวในการเตรียมพร้อมคือการเตรียมพร้อมที่จะ
ล้มเหลว” ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันในการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หากผู้เข้า
ร่วมงานไมซ์ หรือ MICE (Meetings Incentives Conventions และ Exhibitions) ทุกคน
ถือเป็นแขกวีไอพี เราต้องพิจารณาผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในฐานะ
แขกสุดพิเศษ (VVIP!) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไม่ใช่เพียงการเดินทางธรรมดา แต่เป็น
รางวัลที่พนักงาน คู่ค้า หรือลูกค้าทำ�งานด้วยความพยายามอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่บริษัทกำ�หนดไว้สำ�หรับพวกเขา และเพื่อให้โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประสบ
ความสำ�เร็จ การวางแผนอย่างละเอียดในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใคร
จึง เป็นสิ่งจำ�เป็น
ในบทที่ 2 เราได้ทำ�ความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
ในการวางแผน การประสานงาน และการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผู้ใช้การเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลมีตัวเลือกมากมายในการจัดการโปรแกรม ตั้งแต่การจัดกิจกรรมทั้งหมดเอง
ภายในองค์กรโดยติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง ไปจนถึงการจัดจ้างองค์กรภายนอกให้เป็น
ตัวกลางสำ�หรับการจัดการโปรแกรม ซึ่งอาจเป็นการให้จัดการโปรแกรมทั้งหมด หรืออาจ
เลือกที่จะใช้บริการการจัดการเพียงบางส่วนของโปรแกรม
แม้จะมีหลากหลายวิธีในการสร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่ก็มี
กระบวนการทั่วไปในการจัดการโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งเป็นเส้นทางของ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในบทนี้ จะเป็นการอธิบายเส้นทางนี้ โดยการเริ่มต้น
ด้วยภาพรวมคร่าวๆ ตามเส้นเวลา (Timeline) ของโปรแกรมโดยทั่วไป จากนั้นจะลงลึกใน
รายละเอียดของ “การสร้าง” โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยการเจาะจงทีละส่วน

6.1 ตารางเวลาของการดำ�เนินการ (Timeline)
เนื่องจากการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมักจะเกิดขึ้นในอีกเมืองหรือแม้กระทั่งอีก
ประเทศหนึ่ง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผน หรือสร้างโปรแกรมการเดินทางค่อนข้าง
นาน โดยทั่วไปแล้ว การสร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ประสบความสำ�เร็จจะ
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 12-18 เดือน แต่สำ�หรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมอาจต้องขยาย
ระยะเวลาเป็น 16-20 เดือน โดยโปรแกรมระยะสั้นหรือการเดินทางภายในประเทศสามารถ
ลดเวลาวางแผนลงเหลือ 6-8 เดือนได้ ในกรณีของการวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สำ�หรับกลุ่มเดินทางขนาดใหญ่ หากเริ่มกระบวนการวางแผนได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดี
เนื่องจากการได้ข้อเสนอที่ดีกว่าสำ�หรับกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นเรื่องยาก ในระยะเวลาที่ค่อน
ข้างกระชั้นชิดกับโปรแกรมการเดินทาง โดยทั่วไป ควรมีการวางแผนในส่วนของกำ�หนดการ
หนึ่งปีล่วงหน้าสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทริปต่อไป
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รูปภาพที่ 6.1 แสดงตัวอย่างของตารางเวลาของการดำ�เนินการจากมุมมองของ
DMC ที่จัดทำ�โปรแกรมผ่านคนกลาง (Intermediary) จากสหรัฐอเมริกา ตารางเวลาจะ
แสดงให้เห็นภาพรวมของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตั้งแต่ต้นจนจบจากมุมมอง
ของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) โดยในส่วนต่อๆ ไปของบทนี้จะเป็นการแนะนำ�
ขั้นตอนการวางแผนทีละขั้น
Operation Timeline
Event:
Date:
No. of pax:
Destination:
Hotel:
Client:
Contact:
DMC:
Contact:

Date
25 May 18

IT Incentive
8 - 12 February 2019
250 persons
Samui - Bangkok
Ritz Carlton
Incentive Travel [IT] Company in the U.S.
Mr. Maza
Incentive Travel 101 Co., Ltd.
Ms. Saryn [Ms. S], Event Manager

Details

Receive a new RFP from Host Global
(USA Representative)

Action

Remark

Client: IT Company in the U.S.
26 May 18

30 May 18
4 June 18

Study the RFP and send email to the client
A conference call to run through details and ideas for
incentive proposal with the client
Submit the first initial proposal and budget to the client
Conference call to discuss details and adjustments
*Idea for incentive, activities, and welcome dinner and
gala dinner

Ms. S
Ms. S &
Client

Skype business
call (client setup)

Ms. S
Ms. S &
Client

Skype business
call (client setup)

Ms. S

Via email

Ms. S &
Client

Skype business
call (client setup)

*Terms & condition of events payment and cancellation
15 Jun 18

Follow up feedback from the client on incentive program
and budget
*set up site inspection date (if needed)

30 June 18

A conference call with client and event team
*Discuss the details of operation logistics
*Site inspection plan and date

23 - 26 Sep
18

Site inspection in Samui with client
*Hotel and Gala dinner venue inspection

Ms. S &
Client

*Activities & Products inspection and food tasting
*Explore more options in case of rain & changes
10 Nov 18

Finalize first program and budget for event + sign contract
+ set payment date
*Ms. S issue invoice for the first deposit
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Ms. S &
Client

11 Nov 18
15 Nov 18

Confirm and recap services with all suppliers
Client to send the following items for branding
*Company logo with corporate guidelines

Ms. S
Client

*Branding artworks to produce in Thailand
20 Nov 18
20 Dec 18
28 Dec 18

First deposit payment
Deadline for first Optional Tour booking
*Send 2nd deposit invoice
2nd deposit payment

10 Jan 19

Finalize local gift and order

15 Jan 19

Show mock-up for branding local gift

20 Jan 19

Conference call to run through all details

25 Jan 19

Ship all local gifts and event materials to Samui

30 Jan 19

Final Conference call before the event

4 Feb 19

Bangkok team fly to Samui; meeting with hotel & suppliers
before pre-con meeting

Client
Client
Ms. S
Ms. S
Ms. S &
Client
Ms. S
Ms. S &
Client

Skype business
call (client setup)

Ms. S
Ms. S &
Client

Skype business
call (client setup)

Ms. S

Meeting with client and operate event
6 Feb 19

Pre-con meeting with the client and all concerned parties

8 Feb 19

The event started and action

Final site inspection to all venues before the event start

12 Feb 19

Finish event; Ms. S to summarize expense and final
budget

13 Feb 19

Send final budget and invoice

14 Feb 19

Go through details, Q&A on items that are unclear
Send final invoice

20 Feb 19
21 Feb 19

Final payment
Ms. S submits Cost & Profit to the financial department

All
All
Ms. S
Ms. S
Ms. S &
Client
Client
Ms. S

END OF EVENT

รูปภาพที่ 6.1 ตัวอย่างของไทม์ไลน์สำ�หรับการดำ�เนินงานจากมุมมองของ DMC

6.2 เส้นทางของกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(The journey of an incentive travel event)
หลังจากที่ได้เห็นมุมมองกว้างๆ ในการวางแผนโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลแล้ว ผู้เขียนจะใช้มุมมองของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) เป็นหลักใน
การอธิบายขั้นตอนการจัดทำ�ทริปการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจาก
การรับคำ�ขอข้อเสนอ (RFP) เส้นทางของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประกอบด้วย
ขั้นตอนต่อไปนี้
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• การรับและพิจารณาคำ�ร้องของลูกค้า (บริษัท / Incentive house)
• การยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ
• การจัดทำ�ข้อเสนอ
• การจัดหาและการทำ�สัญญา
• การดำ�เนินการและโลจิสติกส์
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ผู้เขียนจะนำ�เสนอเส้นทางของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลจากมุมมองของ DMC เนื่องจากจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจครอบคลุมองค์ประกอบ
การวางแผนการเดินทางส่วนใหญ่ แต่ต้องคำ�นึงเสมอว่าหากนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลกำ�ลังทำ�งานในสถานะหรือส่วนที่แตกต่างกัน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำ�งาน
ไปตามส่วนนั้น ตัวอย่างเช่นงานของ Incentive house จะเน้นไปที่การออกแบบโปรแกรม
(บทที่ 5) มากกว่า ในขณะที่งานของ Fulfillment house จะเน้นไปที่การสื่อสารและ
การส่งเสริมการขายของแคมเปญ (บทที่ 7)
requests)

6.2.1 การรับและพิจารณาคำ�ร้องของลูกค้า (Receiving and reviewing

คำ � ร้ อ งของลู ก ค้ า สำ � หรั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล มี ห ลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งโดยมากจะถูกส่งผ่าน e-mail คำ�ร้องขอข้อมูล (Request for information
หรือ RFI) คือ การสอบถามข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องต่างๆ เช่น ความพร้อมในการ
ให้บริการ ตัวเลือกของวันที่ที่ดีที่สุด ฯลฯ คำ�ร้องนี้อาจเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็ได้ ซึ่งใน
หลายครั้งที่อาจมาในรูปแบบของรายการคำ�ถาม (อาจมีมากกว่า 100 คำ�ถาม!) การตอบ
คำ�ร้อง อาจใช้เวลานาน แต่อาจใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบซัพพลายเออร์ล่วงหน้าว่า
ซัพพลายเออร์เจ้าใดสามารถเข้ารอบไปสู่ขั้นตอนของ RFP ได้
คำ�ร้องที่พบบ่อยและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั้นมาในรูปแบบของ RFP โดยคำ�ร้อง
ขอข้อเสนอ หรือ เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for proposal หรือ RFP) คือ
“เอกสารที่กำ�หนดว่าบริการใดที่องค์กรต้องการจากคู่ค้าภายนอกและร้องขอการประมูลเพื่อ
ดำ�เนินการบริการดังกล่าว” (Convention Industry Council, 2016, p. 47) ลูกค้าหรือ
ผู้ซื้อในกรณีนี้ได้ร่างเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการที่ให้รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย วันที่ และรายละเอียดอื่นๆ เช่น ความต้องการเรื่องห้องพัก ความต้องการ
เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม
ลูกค้าหรือผู้ซื้อจะมีระดับความเฉพาะเจาะจงที่ต่างกันใน RFP โดยบาง RFP จะมีเพียงข้อมูล
ทั่วๆ ไป ในขณะที่บาง RFP อาจให้ข้อมูลที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมาก
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ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (บริษัท) ว่ามีแผนที่
จะจ้างองค์กรภายนอกมาจัดโปรแกรมในระดับใด ซึ่งขอบเขตของ RFP อาจแตกต่างกันไป
โดยอาจครอบคลุมการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ
ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่จุดหมายปลายทาง หรือมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเฉพาะของ
โปรแกรม เช่น การสื่อสารของโปรแกรม หรืองานกาลาดินเนอร์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมการเดินทาง
ตัวอย่างต่อไปนี้คือตัวอย่างของของการสื่อสารเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (RFP)
จากลูกค้า (ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กร ของบริษัทซอฟต์แวร์ Salaya) ไปยังบริษัทจัดการ
จุดหมายปลายทาง (DMC) ซึ่ง RFP ของ Salaya นั้นส่งตรงไปที่ DMC และไม่เกี่ยวข้องกับ
Incentive house โดย RFP นั้นถูกแนบมากับข้อความสั้นๆ ใน e-mail และได้ระบุบริการ
ต่างๆ ที่ต้องการจาก DMC ทั้งนี้ เนื่องจากโปรแกรมยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ� จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกที่ลูกค้าอาจจะยังเปิดรับคำ�แนะนำ�อยู่ โดย RFP นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
• ภาพรวมของโปรแกรม (Overview) ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม เช่น ชื่อ จำ�นวน
		 ผู้เข้าร่วม วันที่ และสถานที่
• กำ�หนดการ (Agenda) กิจกรรมสำ�คัญที่ต้องมีในแต่ละวัน
• การบริการที่ต้องการจาก DMC (Services required) รายละเอียดของบริการ
		 ที่ต้องการ พร้อมกับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง (ธรรมชาติของกิจกรรม จำ�นวน
		 ผู้เข้าร่วม ฯลฯ)
• ข้อควรพิจารณาและคำ�ถามอื่นๆ (Other considerations and questions)
To: sari@incentive101.com
From: cindy@salayaunlimited.com
Date: 1 April, 2019
Re: Request for Proposal
Hi Sari,
It was nice to meet you at the SITE Global Conference. I am attaching here a draft
program for our Salaya President’s Club program at Anantara Hua Hin on 22 - 26
October 2019.
It would be great if you can provide a quotation by next Tuesday, April 9?
Please let me know if you have any questions.
Thank you,
Cindy Stewart
Corporate Event Manager
Salaya Unlimited
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Request For Proposal – DMC Services
From: 		
Title: 		
Hotel: 		
Address:
Tel.: 		
Email: 		

Cindy Stewart
Corporate Events Manager
IC Hotel & Resort Hua-Hin
10 Auburn Avenue, Auburn, WA 98001
(+1)123-456-7890
cindy.stewart@salayaunlimited.com

Event Overview
Event Name:
Dates: 		
Location:
Attendees:

Salaya President’s Club 2019
October 22 – 27, 2019
Anantara Hua Hin Resort, Hua Hin
350 – 400 ppl

Agenda
Wednesday, October 22

Arrivals and Welcome Reception

Thursday, October 23
			

Team Building Activity (all-optional)
Dine Around for all individuals

Friday, October 24
			

Individual activities (6 hours)
Awards Dinner onsite (group)

Saturday, October 25
Group off-site activity OR day at leisure independently
			Dinner independently
Sunday, October 26
Day at leisure
			Farewell party
Monday, October 27 Group Departures

DMC Service Required
Day/Place

Time

Activity

Headcount

Day 1: Wed, 22-10-2019
Transportation
Anantara Sala Siam
Group Activity
Sai Thong

All-day on
flow

Arrivals – Transportation from the
airport to the hotel for all guests

350 – 400
ppl

1800 - 2100

Welcome reception on the property (décor and theme ideas and
entertainment)

350 – 400
ppl

0900-1100

Team Building Activity: propose
one interactive team challenge
with a community give-back
element

250 – 300
ppl

Day 2: Thu, 23-10-2019
Group Activity
TBD/ off-site or on-property
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Dine-Around (onsite & offsite)
Resort’s restaurants subject to
availability

1800 - 2200

Individual and small group reservations (no more than 8 ppl) –
Please list 10 restaurant options

350 – 400
ppl

Round trip transportation for
individuals or arrange shuttles
on a flow
Day 3: Fri, 24-10-2019
Individual Activities
Off-site and On-property Activities
(spa)

0800 - 1600

Top 10 options, all activities
should include round trip transportation and lunch

350-400 ppl

Awards Dinner & Celebration
Latitude Marquee (1500 sqm)

1800 - 2300

Propose one theme for this
special evening and quote entertainment, décor and any other
expected charges.

350 – 400ppl

Group Activity
Offsite

Daytime group activity – may be
a sailing trip. Should be something that the whole group can
do together for about 5 hours

350 – 400ppl

Group Dinner

International Dinner

Day 4: Sat, 25–10-2019

Day 5: Sun, 26 – 10 - 2019
Farewell Party
Sai Thong

1800 – 2200

Propose one final night theme
including all décor and any other
expected charges.

350 – 400
ppl

Day 5
Transportation

All day on
flow

Return trip - airport transfer

350- 400 ppl

Other Considerations and Questions
1. Please include photos of activities wherever possible.
2. Please include links to videos of any suggested entertainment
3. Please ensure that the proposal includes the following information:
a. Expected taxes and rates on services
b. Transportation fees, taxes and service charges
c. Staffing required and fees
d. Food and beverage service charge
e. Food and beverage tax, wherever applicable
f. Any other fees not listed above
g. Highlight any complimentary services offered by your company

รูปภาพที่ 6.2 ตัวอย่างเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for proposal หรือ RFP)

นอกจากองค์ประกอบของ RFP ที่กล่าวไปแล้ว บริษัทลูกค้าหรือ Incentive
house สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมใน RFP ที่จัดทำ�ให้กับ DMC ได้ ซึ่งเนื้อหาอาจรวมถึง
• รายละเอียดโครงการ ได้แก่ วันที่ ลูกค้า วันที่ของโปรแกรมที่กำ�หนดเบื้องต้น
และกำ�หนดส่งข้อเสนอ
• ความเป็นมา ได้แก่ คำ�อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับโครงการ ประวัติความเป็นมา
การชี้แจงบทบาทของตัวแทน จุดหมายปลายทางของโปรแกรมครั้งก่อน และ
ที่พัก
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• รายละเอียดของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ จำ�นวนผู้เข้าร่วมเดินทาง บทบาท
สถานะ (คนโสดหรือคู่รัก) อันดับในบริษัท ความช่วยเหลือภาษาที่ต้องการ
กิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมกลุ่มที่ต้องการ เวลาพักผ่อนที่ต้องการ ฯลฯ
• โปรแกรมและกิจกรรม ได้แก่ ระยะเวลาของโปรแกรม การเน้นกิจกรรมที่ไม่
ซํ้าใครหรือกิจกรรมพิเศษ คำ�อธิบายโลจิสติกส์รายวัน และรายการอื่นๆ ที่มี
ค่าใช้จ่ายซึ่งต้องการได้รับคำ�แนะนำ�
• ภาพรวม ได้แก่ ตารางโปรแกรมแสดงโครงสร้างของการจัดกิจกรรม และ
ความต้องการด้านโลจิสติกส์ กิจกรรม การบริการ ที่พัก และสถานที่
• คำ�แนะนำ�ในการชนะการประกวดข้อเสนอ ได้แก่ เกณฑ์ต่างๆ ในการเลือก
DMC
ยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทเจ้าของโปรแกรมชัดเจนเท่าไหร่ ยิ่งจะ
ทำ�ให้ RFP มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดย RFP ที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้นักวางแผน
การเดินทางสร้างโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเจ้าของ
โปรแกรมได้ตรงตามต้องการ
เมื่อได้รับ RFP มาแล้ว นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (DMC) ควร
• อ่าน RFP อย่างถี่ถ้วน
• แจ้งว่าได้รับ RFP แล้ว การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อความทางธุรกิจมี
ความสำ�คัญมากในการสร้างสายสัมพันธ์ในงานที่ดี
• ทำ�ความเข้าใจให้ชัดเจนในเงื่อนไขที่ระบุใน RFP
• ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ RFP สำ�หรับข้อมูลที่ขาดหายไปหรือประเด็นข้อสงสัย
ใดๆ ที่จำ�เป็นต้องมีการชี้แจงก่อนดำ�เนินการตามข้อเสนอ
• รวบรวมคำ�ถามและประเด็นที่ต้องการการชี้แจงในรายการ
• ติดต่อและติดตามกับองค์กรลูกค้า (ซึ่งอาจเป็น Incentive house หรือบริษัท
ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ส่ง RFP)
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คำ�ถามดีๆ ที่ควรถามลูกค้า ได้แก่
• ผู้เข้าร่วมโปรแกรมคือใคร
• เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร
• อะไรที่ประสบผลสำ�เร็จและไม่ประสบผลสำ�เร็จในโปรแกรมก่อนหน้า
• คุณมีตารางกิจกรรมแบบวันต่อวัน (ตารางโปรแกรม) จากปีก่อนหน้าหรือไม่
• คุณกำ�ลังพิจารณาโรงแรมใดอยู่หรือไม่ (เพื่อให้เราสามารถเข้าใจตำ�แหน่งที่ตั้ง
เพื่อเสนออาหารเย็นนอกสถานที่ที่เหมาะสม)
• มีข้อกำ�หนดเฉพาะสำ�หรับอาหารคํ่าหรือไม่ สำ�หรับอาหารคํ่านอกสถานที่
คาดหวังรูปแบบการเตรียมงานไว้อย่างไร ต้องการมีเวทีหรือไม่ ต้องการกิจกรรม
ความบันเทิงหรือไม่
• มีธีมของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลหรือไม่ ถ้ามี ธีมคืออะไร
6.2.2 การยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ (Confirming the feasibility of
the project)
โดยทั่วไปแล้ว นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (DMC) จะเลือกทำ� RFP
ที่ตรงกับความสามารถของบริษัท การทำ�งานในโครงการที่มีข้อกำ�หนดมากเกินไปสำ�หรับ
ความสามารถของบริษัทขนาดเล็ก หรือการทำ�งานในโครงการที่เล็กเกินไปสำ�หรับบริษัท
ขนาดใหญ่อาจจะไม่ประสบความสำ�เร็จ นอกเหนือจากขนาดของโครงการแล้ว นักวางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ก่อนตัดสินใจจัดทำ�ข้อเสนอโครงการ เช่น
ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมของพนักงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมินว่าควรตอบสนองต่อ RFP แต่ละอันหรือไม่ ควรพิจารณา
การดำ�เนินการต่อไปนี้ (CITP, 2019)
• ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ออนไลน์ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก รของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ มี ไ อเดี ย คร่ า วๆ
เกี่ยวกับบริษัทที่จะร่วมงานด้วย
• ตรวจสอบกับคนรู้จักว่ามีใครที่สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทได้
• ประเมินความรู้และทรัพยากรของบริษัทของนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลเองว่ามีเพียงพอหรือไม่ หรือถ้าขาดความรู้หรือทรัพยากรส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไป สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้หรือไม่
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ในฐานะมืออาชีพ นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (DMC) จะไม่มีการ
เข้ามาทำ�โปรเจ็กต์โดยไม่มีการเตรียมพร้อม นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอาจ
เรียกให้มีการประชุมเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualification meeting) กับลูกค้า
(Incentive house หรือบริษัทลูกค้าที่เป็นผู้ส่ง RFP) เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ (Allen, 2002) หลังจากตัดสินใจว่าจะจัดทำ�ข้อเสนอ นักวางแผนการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการตอบรับว่าจะส่งข้อเสนอโดยเร็วที่สุด
6.2.3 การจัดทำ�ข้อเสนอ (Composing the proposal)
หลังจากการยืนยันการส่งข้อเสนอเพื่อตอบรับต่อ RFP แล้ว นักวางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (DMC) จะสร้างแผนการเดินทางที่จะนำ�เสนอพร้อมกับแผน
โลจิสติกส์ที่สำ�คัญทั้งหมด (การขนส่งขาเข้าและขาออก) และองค์ประกอบของโปรแกรม
โดยควรมีตัวเลือกสำ�หรับลูกค้าเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้โปรแกรม นักวางแผนการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลอาจใช้ตารางโปรแกรม (Program grid/program at a glance) เพื่อแบ่งปัน
ความคิดกับลูกค้าและรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำ�มาสร้างข้อเสนอที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
วันที่ 1
วันจันทร์
4 พฤศจิกายน
2562
เดินทางมาถึง
กรุงเทพ
• ความช่วยเหลือ
ในการ
นัดพบและต้อนรับ
• ป้ายแพลตตินัม
คลับในสนามบิน
• การจัดการ
สัมภาระที่
สนามบิน
• การเดินทาง
แบบพิเศษและ
หรูหรา
• ของขวัญ
เดินทางมาถึง
โรงแรม
• เช็คอินแบบ
ส่วนตัว
• ส่งกระเป๋าไป
ที่ห้อง
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วันที่ 2
วันอังคาร
5 พฤศจิกายน
2562
อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว
ทัวร์ตุ๊กตุ๊กช่วงเช้า
• นำ�เที่ยวผ่าน
เจริญกรุง

วันที่ 3
วันพุธ
6 พฤศจิกายน
2562
อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว

กิจกรรมล่า
สมบัติ Bangkok
Treasure Hunt
กิจกรรมล่าสมบัติ (ต่อ)
Bangkok
Treasure Hunt ตัวเลือกของ
• กิจกรรมล่า
กิจกรรมที่มีให้
สมบัติแบบ
• ทริปหนึ่งวันไป
มีคำ�ใบ้ให้
อยุธยา
• เรียนทำ�อาหารที่
หนึ่งวันใน
บ้านของคนดัง
กรุงเทพ
• เรียนศิลปะ
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อาหารกลางวัน
และเวลาส่วนตัว
• มีเงินค่าอาหาร
กลางวันให้

วันที่ 4
วันพฤหัสบดี
7 พฤศจิกายน
2562
อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว

วันที่ 5
วันศุกร์
8 พฤศจิกายน
2562
อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว

ตัวเลือกของ
กิจกรรมที่มีให้
• ทริปหนึ่งวันไป
อยุธยา
• เรียนทำ�อาหารที่
บ้านของคนดัง
• เรียนศิลปะ

เวลาส่วนตัวใน
ช่วงเช้า ก่อนออก
เดินทาง

ออกเดินทาง
• พนักงานช่วย
แนะนำ� และยก
กระเป๋า
รับประทาน
• การขนส่งที่ดีเลิศ
อาหารกลางวันใน • ความช่วยเหลือ
กิจกรรมหรือเวลา ณ สนามบิน
พักผ่อน
• การจัดการ
• มีเงินค่าอาหาร สัมภาระที่
กลางวันให้
สนามบิน
โต๊ะบริการต้อนรับ
(Hospitality
Desk)

โต๊ะบริการต้อนรับ • เตรียมอาหาร
• การเตรียมชุด
(Hospitality
อุปกรณ์การ
Desk)
เรียน
• ยืนยันกิจกรรม • ชุดข้ามคืนสำ�หรับ
คนไร้บ้าน
อีกครั้ง
• พนักงานท้องถิ่น (Overnight kits)
อยู่ที่โต๊ะ
อาหารกลางวัน
บริการเพื่อให้
ในเวลาพักผ่อน
ข้อมูลและ
ส่วนตัว
ความช่วยเหลือ
• มีเงินค่าอาหาร
เวลาพักผ่อนส่วน กลางวันให้
ตัวในช่วงบ่าย
โต๊ะบริการต้อนรับ
(Hospitality
Desk)
• พนักงานท้องถิ่น
อยู่ที่โต๊ะบริการ
เพื่อให้ข้อมูลและ
ความช่วยเหลือ
ทัวร์รถตุ๊กตุ๊ก
กาลาดินเนอร์
• ทัวร์รถตุ๊กตุ๊ก
• ตัวเลือกสถานที่
หรือ Photo Walk Studio Parks
ผ่านเกาะ
• เดินทาง 25 นาที
รัตนโกสินทร์
• ธีมสยามเก่า
• แอบมองหลังเวที
งานเลี้ยงต้อนรับ
โรงภาพยนตร์
• ตัวเลือกสถานที่
ที่เคยใช้สร้าง
Phraya
ภาพยนตร์
• Palazzo เดิน
ประวัติศาสตร์
ทาง 20 นาที
และร่วมสมัย
• การเดินทางผ่าน • ทางเข้าพรมแดง
ศิลปะและ
• การฉายวิดีโอ
• ดนตรีของสยาม
3 มิติ
ที่ยังมีชีวิต
• ดอกไม้ไฟ
• เพลงไทย
ฟิวชั่นร่วมสมัย ตัวเลือสถานที่
• เพลิดเพลินกับ จัดงาน
ทัศนียภาพของ Pace Studio
แม่นํ้า
Children’s
ตัวเลือสถานที่
Party
จัดงาน
ตัวเลือก แข่งขัน
• จักรพงษ์วิลล่า มวยไทย
• มิวเซียมสยาม

โต๊ะบริการต้อนรับ • พนักงานท้องถิ่น
(Hospitality
อยู่ที่โต๊ะบริการ
Desk)
เพื่อให้ข้อมูล
• พนักงานท้องถิ่น และความช่วย
อยู่ที่โต๊ะบริการ
เหลือ
เพื่อให้ข้อมูล
และความช่วย อาหารคํา่ และ
เหลือ
เวลาส่วนตัว
• มีเงินสดค่า
อาหารคํ่าและ
อาหารหรือบัตร
เวลาส่วนตัว
เดบิตเตรียม
• มีเงินสดค่า
ไว้ให้
อาหารหรือบัตร • พนักงานให้ความ
เดบิตเตรียม
ช่วยเหลือในการ
ไว้ให้
ให้คำ�แนะนำ�
• พนักงานให้ความ และการจอง
ช่วยเหลือในการ
ให้คำ�แนะนำ�
และการจอง
ตัวเลือกที่แนะนำ�
• การแสดงแสงสี
เสียงและอาหาร
เย็นที่วัดอรุณ
• เดินทางไปยัง
พื้นที่ต่างๆ ของ
เมืองเพื่อรับ
ประทานอาหารคํ่า
ในเวลาอาหารคํ่า
ส่วนตัว

Children’s
Party (TBD)
รูปภาพที่ 6.3 ตัวอย่างของตารางโปรแกรม (Program grid or program-at-a-glance)
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ใน RFP ลูกค้าอาจร้องขอข้อเสนอสำ�หรับจุดหมายปลายทางมากกว่า 1 จุดหมาย
เพื่อทำ�การเปรียบเทียบ ในกรณีนี้ คนกลาง (Intermediary) ที่เป็นบุคคลที่สามจะต้องทำ�
หน้าที่ดังต่อไปนี้
• หาข้อมูลจุดหมายปลายทางผ่านสำ�นักงานท้องถิ่นของจุดหมายปลายทาง
• หาข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและราคาของที่พัก รวมถึงตัวเลือก
ของสถานที่จัดงานและการเดินทาง
• หาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสถานที่จัดงานจะมอบประสบการณ์ที่
น่าประทับใจให้กับแต่ละตัวเลือก
• พัฒนากลไกการเปรียบเทียบสำ�หรับตัวเลือก
อีกแนวทางหนึ่งในการเขียนข้อเสนอของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Esichaikul et al., 2018) คือ
• ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย
• กำ�หนดจุดหมายปลายทางเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ระบุใน RFP
• ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่พัก
• ระบุกิจกรรมประจำ�วันโดยละเอียด
• จัดอาหารและเครื่องดื่ม และบรรยากาศ
ส่วนต่างๆ ของข้อเสนอ (Parts of a proposal) - เนื้อหาของข้อเสนอขึ้นอยู่
กับบริการที่บริษัทหรือ Incentive house ต้องการเสาะหาตามที่ระบุไว้ใน RFP บริษัท
อาจขอบริ ก ารแบบครบวงจรจาก DMC หรื อ อาจแค่ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ อาหารและ
เครื่องดื่ม ในขณะที่การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในแต่ละโปรแกรมนั้นมีความแตกต่างกัน
ข้อเสนออาจจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกันได้ โดยองค์ประกอบหลักของข้อเสนอโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่ (1) คำ�อธิบายบริการและกิจกรรม และ (2) งบประมาณที่
เข้าใจง่าย (CITP, 2019)
เนื ้ อ หาต่ า งๆ ในข้ อ เสนอของโปรแกรมที ่ จ ะรวมอยู ่ ใ นข้ อ เสนอดั ง แสดงใน
รูปภาพ ที่ 6.4 ส่วนต่างๆ ของข้อเสนอมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ (1) เพื่อช่วยให้องค์กร
เห็นภาพของโปรแกรม (2) เพื่อนำ�เสนอตัวเลขและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยละเอียด
(Allen, 2002)
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รายการ

บทบาท

จดหมายปะหน้า

ขอบคุณลูกค้าสำ�หรับโอกาส รายละเอียด /
ให้ข้อเท็จจริง

รีวิวจุดหมายปลายทาง

การทำ�ให้เห็นภาพ

ข้อมูลด้านการขนส่ง

รายละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

ข้อมูลโรงแรม

รายละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

รายละเอียดกำ�หนดการการเดินทาง
แบบวันต่อวัน

การทำ�ให้เห็นภาพ

ตารางโปรแกรม (Program grid /
program-at-a-glance)

รายละเอียด

รายการสรุปค่าใช้จ่าย

รายละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

รายการโดยละเอียดของสิ่งที่รวมอยู่
ในข้อเสนอ

การทำ�ให้เห็นภาพ รายละเอียด /
ให้ข้อเท็จจริง

รายการโดยละเอียดของสิ่งที่ไม่รวมอยู่ใน
ข้อเสนอ

รายละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

ตัวเลือกของโปรแกรมหรือการปรับเปลี่ยน

การทำ�ให้เห็นภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

เอกสารสนับสนุน

รายละเอียดและการทำ�ให้เห็นภาพ

รูปภาพที่ 6.4 รายการตรวจสอบของข้อเสนอ (Proposal checklist) (นำ�มาจาก Allen, 2002)

จดหมายปะหน้า (Cover letter)
ในขณะที่จดหมายปะหน้ามักเป็นสิ่งสุดท้ายที่ถูกเขียน จดหมายปะหน้าจะถูก
วางไว้เป็นรายการแรกของข้อเสนอ ซึง่ มีสว่ นคล้ายกับข้อมูลสรุป (Executive summary)
ในรายงาน จดหมายปะหน้ า ควรเขี ย นถึ ง คำ � ร้ อ งขอทั้ ง หมดของบริ ษั ท และอธิ บ ายว่ า
องค์ ป ระกอบของโปรแกรมมี ก ารออกแบบให้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการอย่ า งไร
ส่วนต่างๆ ที่สามารถรวมอยู่ในจดหมายปะหน้า (Allen, 2002) มีดังนี้
• ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของจุดหมายปลายทาง
• ข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย
• เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของลูกค้า
• ประวัติลูกค้า
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• โครงสร้างของโปรแกรม (ความสมดุลระหว่างกิจกรรมต่างๆ รายบุคคลและกลุ่ม
ความตื่นเต้นเทียบกับการผ่อนคลาย ข้อบังคับกับตัวเลือก ในร่มกับกลางแจ้ง
ในสถานที่กับนอกสถานที่ ฯลฯ )
• สิ่ ง ที่ ร วมอยู่ ใ นโปรแกรม (อธิ บ ายว่ า เหตุ ใ ดจึ ง เลื อ กองค์ ป ระกอบนั้ น ๆ และ
องค์ประกอบนั้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างไร)
• ปัจจัยที่กำ�หนดงบประมาณ
• สรุป
รีวิวจุดหมายปลายทาง (Destination review)
DMC สามารถแนะนำ�จุดหมายปลายทางให้กับลูกค้าด้วยข้อมูลจากโบรชัวร์หรือ
เว็บไซต์ของ DMO โดยข้อมูลในส่วนนี้อาจรวมถึง
• ข้อมูลทั่วไป
• ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
• ไฮไลท์ตามฤดูกาลที่เกี่ยวข้อง
• ร้านค้าและเวลาเปิดทำ�การ
• กิจกรรม / สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในท้องถิ่น
• เขตเวลา (Time zone)
• สภาพอากาศ
• กระแสไฟฟ้า
• สกุลเงิน
• ข้อกำ�หนดในการเข้าเมือง

Photo by Nawarat
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ข้อมูลการขนส่ง (Transportation requirements)
ภายในส่ ว นนี้ จำ � เป็ น ต้ อ งระบุ ว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมจะได้ รั บ บริ ก ารอย่ า งไร
หลังจากเดินทางมาถึงและก่อนออกเดินทางกลับ โดยควรแจ้งข้อมูลเที่ยวบินทั้งขาเข้าและ
ขาออก รวมถึงบริการรับส่งสนามบิน โดยปกติ DMC จะทำ�งานกับร่วมกับการขนส่ง
ภาคพื้นดินเท่านั้น โดยปล่อยให้การขนส่งระหว่างต้นทางและปลายทางเป็นหน้าที่ของ
Incentive house หรือทางบริษัทเอง ดังนั้น ในส่วนนี้จะรวมถึงการขนส่งภาคพื้นดินเท่านั้น
โดยอาจจะให้ตัวเลือกของการขนส่งด้วย รวมถึงระบุข้อดีข้อเสียของตัวเลือกแต่ละตัว
ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้า รายละเอียดอาจประกอบด้วย
• ตัวเลือกการขนส่ง (ทางอากาศ / ทางบก / ทางนํ้า)
• ตารางเวลา
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมเดินทาง
• จำ�นวนผู้โดยสารขั้นตํ่าที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าโดยสารแบบกลุ่ม (ถ้ามี)
• การจัดการพิเศษ เช่น การเดินทางส่วนตัว ฯลฯ
• ข้อมูลค่าใช้จ่าย
ข้อมูลโรงแรม (Hotel information)
ในส่วนข้อมูลโรงแรม DMC จำ�เป็นต้องนำ�เสนอตัวเลือกที่พักและราคาของแต่ละ
ตัวเลือกแก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Allen, 2002) โดยในส่วนนี้จะรวมถึงข้อมูลทั่วไป
ของโรงแรมที่อาจรวมถึง
• ที่ตั้งโรงแรม (ระยะทางจากสนามบินและประเภทของที่ตั้งโรงแรม)
• รายละเอียดห้องพัก (รายการค่าใช้จ่ายและจำ�นวนห้องในแต่ละประเภท ซึ่งควร
ระบุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงค่าที่พักและสิ่งอำ�นวยความสะดวก)
• อาหารและความบันเทิง (ความจุของห้องอาหาร เวลาทำ�การ เมนูตัวอย่าง อาหาร
ตัวอย่าง เมนูพิเศษ การแต่งตัว เลานจ์ ฯลฯ )
• ฟิตเนส สปา และสถานที่เล่นกีฬาอื่นๆ
• ร้านค้า
• หมายเหตุพิเศษ (ปัจจัยใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโปรแกรมและค่าใช้จ่าย หรือ
ข้อมูลสัญญาสำ�คัญที่ควรบันทึกไว้)
สำ�หรับโปรแกรมการให้รางวัลควรหลีกเลี่ยง “Run of house” หรือ ROH
(อัตราคงที่ที่โรงแรมให้และสงวนสิทธิ์ในการจัดหาห้องพักตามดุลยพินิจ) เนื่องจากผู้เข้าร่วม
โปรแกรมอาจจะรู้สึกด้อยกว่าหากได้รับที่พักที่อยู่ในระดับตํ่ากว่า
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Cape Dara Resort, Pattaya

รายละเอียดกำ�หนดการการเดินทางแบบวันต่อวัน (Day-by-day
detailed itinerary)
จุดประสงค์หลักของส่วนนี้คือการแสดงเส้นทางที่ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรม
จะได้รับประสบการณ์อะไรตั้งแต่ต้นจนจบการเดินทาง โดยมีทั้งการอธิบายด้วยข้อความ
และรูปภาพประกอบ โดยจะมีการอธิบายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การบริการ และกิจกรรม
อย่างละเอียดพร้อมเวลากำ�กับ โดยข้อมูลจะถูกนำ�เสนอจากมุมมองของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ไม่ใช่ข้อมูลจากมุมมองของนักวางแผน
รายละเอี ย ดการเดิ น ทางจะต้ อ งได้ รั บ การออกแบบอย่ า งพิ ถี พิ ถั น โดยแสดง
รายละเอียดสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับ ควรเสนอการเดินทางที่มีชีวิตชีวาด้วยกิจกรรม
หลากหลายที่สร้างขึ้นเพื่อความน่าประทับใจถึงขีดสุด ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการสร้าง
ความสมดุลระหว่างเวลาพักผ่อนและกิจกรรม เวลาส่วนตัวและกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมในร่ม
และกลางแจ้งด้วย การสร้างรายละเอียดของกำ�หนดการการเดินทางควรพิจารณาจุดหมาย
ปลายทาง (เช่น สภาพอากาศ และคุณลักษณะ) และระดับกำ�ลังของผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วย
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น อาการเจ็ตแล็ก และอาหารที่รับประทาน
(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่จำ�เป็นสำ�หรับการออกแบบโปรแกรมได้ถูกกล่าวถึงแล้ว
ในบทที่ 5) รายละเอียดการเดินทางมักจะมีโปรแกรมอย่างย่อ (หรือตารางโปรแกรม) ที่นำ�
มาใช้อ้างอิงให้เห็นภาพได้ง่าย วัตถุประสงค์หลักของรายละเอียดการเดินทางคือแสดงให้เห็น
ถึงโปรแกรมการเดินทางที่ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้ทำ�และได้รับประสบการณ์อะไร
โดยตัวอย่างของตารางโปรแกรมสามารถดูได้ในบทที่ 5
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รายละเอียดที่ระบุในกำ�หนดการเดินทางแบบวันต่อวัน อาจรวมถึง
การมาถึ ง สนามบิ น (Airport arrival) - ข้ อ มู ล เที ่ ย วบิ น ศุ ล กากร
การเข้าเมือง การนัดพบและต้อนรับโดยพนักงานที่สนามบิน การจัดการ
สัมภาระ การต้อนรับเป็นพิเศษ เช่น ช่อดอกไม้ หรือการร้องเพลงต้อนรับ
การเดินทางจากสนามบินถึงโรงแรม (Airport-hotel transfer) - จุดรับส่ง
ประเภทของการขนส่ง เวลาการขนส่ง ของว่าง และรถรับ-ส่งไปยังโรงแรม
การมาถึงโรงแรม (Hotel arrival) - รายละเอียดโรงแรม ขั้นตอนการเช็คอิน
เครื่องดื่มต้อนรับ
โรงแรมที่พัก (Hotel accommodation) - คำ�อธิบายรายละเอียดที่พัก
(หมวดหมู่ ขนาด วิว) สิ่งอำ�นวยความสะดวกในห้องพักและบริการอื่นๆ
โต๊ะบริการ (Hospitality desk) - ที่ตั้ง พนักงาน และเวลาทำ�การ
ของขวัญต้อนรับและของขวัญในห้องพัก (Welcome gifts and room
drops) - ของขวัญที่ออกแบบสำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมโดยเฉพาะ
มื ้ อ อาหาร (Meals) - ระบุ ก ารเตรี ย มอาหารทุ ก มื ้ อ (อาหารเช้ า /
อาหารกลางวัน / ชา / อาหารเย็น)
• ระบุ ว่ า จะจั ด การการเรี ย กเก็ บ เงิ น อย่ า งไร (จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไปยั ง
บัญชีหลัก หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมรับผิดชอบเอง)
• สำ�หรับการรับประทานอาหาร (มื้อเย็นในเวลาอิสระ) ต้องมีการให้
คำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ ร้ า นอาหารที่ อ ยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย ง และระบุ ว่ า
โปรแกรมจะให้เบี้ยเลี้ยงหรือผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง
• ระบุการจัดเตรียมการขนส่งสำ�หรับอาหารนอกที่พัก
• ข้อมูลอื่นๆ เช่น การแต่งกาย การจัดที่นั่ง คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม
การจัดเตรียมกิจกรรมทั้งหมด (Arrangement of all activities) รายละเอียดการแต่งกาย จุดนัดพบ การขนส่งและระยะเวลา ควรให้ตัวเลือก
สำ�หรับกิจกรรมยามว่าง (กิจกรรมในร่ม / กลางแจ้ง หรือ กีฬา / กิจกรรมที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม / กิจกรรมผ่อนคลาย) และคำ�อธิบายของกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถทำ�ได้ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงแรม
การเดินทางกลับบ้าน (Departure for home) - ข้อมูลการออกเดินทาง เช่น
การจัดการสัมภาระ ข้อมูลการเดินทาง ขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบิน และ
รายละเอียดเที่ยวบิน
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สแกน QR code สำ�หรับตัวอย่าง
ของรายละเอียดกำ�หนดการ
การเดินทางแบบวันต่อวัน
ตารางโปรแกรม (Program grid/Program-at-a-glance)
ตารางโปรแกรมเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในการวางแผนกิจกรรมทางธุรกิจ
ทุกประเภท เนื่องจากตารางโปรแกรมสามารถแสดงให้เห็นแผนงานโดยรวมของโปรแกรมได้
(Allen, 2002) และสามารถใช้กับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายในกรณีต่างๆ เช่น
• การสื่อสารระหว่างองค์กรและ Incentive house
• เมื่อองค์กรหรือ Incentive house ส่ง RFP ไปยัง DMC และผู้ให้บริการ
• ในข้อเสนอและระหว่างการนำ�เสนอข้อเสนอโดย DMC
• เมื่อจัดเตรียมการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมของโปรแกรม
รายการสรุปค่าใช้จ่าย (Cost summary sheet)
ส่ ว นที่ สำ � คั ญ ของข้ อ เสนอนอกเหนื อ จากส่ ว นของกำ � หนดการแบบวั น ต่ อ วั น
เนื่ อ งจากเป็ น ประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามสนใจว่ า จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเท่ า ไหร่ สำ � หรั บ โครงการ
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของโปรแกรมในแต่ละองค์ประกอบแบบ
บรรทัดต่อบรรทัด ซึ่งช่วยอำ�นวยความสะดวกให้องค์กรในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่า
จะใช้จ่ายในส่วนใดและอย่างไร อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำ�รายงานสรุปค่าใช้จ่ายต้อง
ระมัดระวังไม่ให้รวมรายการเข้าด้วยกัน โดยสามารถสร้างรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากข้อมูลใน
Program grid และกำ�หนดการประจำ�วันได้ (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทที่ 8)
รายการโดยละเอียดของสิง่ ทีร่ วมอยูใ่ นข้อเสนอ (Detailed program inclusions)
ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายรายละเอียดว่ามีอะไรรวมอยู่ในโครงสร้างค่าใช้จ่ายบ้าง
รวมถึงหมายเหตุและข้อจำ�กัดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ “กาแฟ” ถูกระบุว่าเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายในช่วงนํ้าชายามบ่าย ราคาอาจจะถูกคำ�นวณแบบเหมา ตามปริมาณแกลลอน หรือ
จำ�นวนที่ถูกบริโภคจริง ซึ่งในส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของนักวางแผนที่จะให้การประมาณ
ที่สมเหตุสมผล รายการทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายละเอียดการเดินทางในแต่ละวันจะต้อง
นำ�มาใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในรายละเอียดการเดินทางและการสรุปค่าใช้จ่าย
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รายการโดยละเอียดของสิ่งที่ไม่รวมอยู่ในข้อเสนอ (Detailed list of what is
not included)
ส่วนนี้ควรรวมรายการที่ชัดเจนของรายการหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในข้อเสนอ
รายการที่ไม่ได้อยู่ในการสรุปค่าใช้จ่ายแต่จะเกิดขึ้นในโครงการควรมีการชี้แจงในส่วนนี้
ตัวอย่างเช่น นักวางแผนบางรายอาจไม่ใส่ค่าแรงงานหรือค่าไฟฟ้าในงบประมาณ แต่เรียก
เก็บเงินบริษัทภายหลังตามจำ�นวนที่ใช้จริง รายการนี้อาจรวมถึง
• ค่าบริการรูมเซอร์วิสและมินิบาร์ซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้เข้าพักรายบุคคล
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• สัมภาระและประกันสุขภาพ
ตัวเลือกของโปรแกรมหรือการปรับเปลีย่ น (Program options and enhancements)
ข้อเสนอในส่วนนี้ประกอบด้วย (1) ตัวเลือกในข้อเสนอพื้นฐานซึ่งเป็นทางเลือกที่
อาจดึงดูดองค์กร โดยค่าใช้จ่ายของตัวเลือกทั้งหมดควรเทียบเคียงได้กับงบประมาณที่
นำ�เสนอ และ (2) กิจกรรม / บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่อาจเพิ่มคุณค่าของโปรแกรมใน
การยกระดับประสบการณ์การเดินทางทั้งหมด ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตัวเลือกและ
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้สามารถทำ�หมายเหตุไว้ในรายละเอียดการเดินทางแบบวันต่อวันได้
แต่ควรมีการแนะนำ�รายละเอียดในส่วนนี้เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

Photo by Rashed

ข้อมูลบริษัท (Company profile)
ส่วนนี้คือการให้ข้อมูลของบริษัท ประวัติ ประวัติบุคคลสำ�คัญของบริษัท และ
พนักงานหลักที่จะจัดการโครงการ
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เอกสารสนับสนุน (Backup materials)
ในระหว่างการหาข้อมูลในการสร้างโปรแกรม บ่อยครั้งที่นักวางแผนการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลอาจรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่ควรให้ข้อมูลกับบริษัท
มากจนเกินไป เนื่องจากจะทำ�ให้ลูกค้ามองไม่เห็นประเด็นหลักของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม
เอกสารเหล่านี้จะช่วยอธิบายโปรแกรมและให้รายละเอียดสนับสนุนแก่บริษัทในการนำ�เสนอ
ข้อเสนอได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรายละเอียดหรือมีคำ�ถามใดๆ ซึ่งเอกสารสนับสนุนอาจ
รวมถึง
• โบรชัวร์ของจุดหมายปลายทาง
• แผนที่ของพื้นที่
• โบรชัวร์โรงแรม
• แผนผังโรงแรม
• โบรชัวร์จากร้านอาหาร สถานที่จัดกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
• รายการส่งเสริมการขาย
• ตัวอย่างคำ�เชิญ
• ชุดโปรไฟล์ของบริษัท
เมื่อนำ�ส่งข้อเสนอแล้ว บริษัทอาจขอให้นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(DMC) แก้ไของค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมหรือนำ�เสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ
ให้บริษัทพิจารณา การบันทึกการสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆ เป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้แน่ใจ
และเข้าใจตรงกัน ข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วควรมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนทั้งในรายละเอียด
ตัวเลือก และค่าใช้จ่าย
การนำ�เสนอของข้อเสนอ (Presentation of a proposal) - โดยทั่วไป องค์กร
หรือ Incentive house จะส่ง RFP ไปยัง DMC จำ�นวนตั้งแต่ 3-5 แห่ง หรือบางครั้งมากถึง
7-10 แห่ง จากนั้นบริษัทหรือ Incentive house มักจะคัดเลือก DMC ให้เหลือ 2-3 แห่ง
และขอให้เข้ามานำ�เสนองานเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจ การนำ�เสนอควรมีการเสนอ
เนื้อหาของข้อเสนอพร้อมทั้งภาพและข้อความ เพื่อนำ�เสนอโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและ
น่าสนใจ CITP (2019) ยังมีคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการนำ�เสนอข้อเสนอ ดังต่อไปนี้
• ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภาพและการโต้ตอบ (Visual and interactive technology)
เพื่อบอกเล่าเรื่องราว
• นำ�เสนอด้วยเนื้อหาที่สำ�คัญและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ฟัง
• อธิบายว่าเหตุใดแนวคิดที่เสนอจะประสบความสำ�เร็จ และทำ�ไมบริษัทที่นำ�เสนอ
จึงควรถูกเลือก
• แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของข้อเสนอมีความเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่ระบุอย่างไร
• ในระหว่างการนำ�เสนออาจมีการตอบรับที่ขัดแย้งกันเองระหว่างตัวแทนของ
ลูกค้านักวางแผนควรจะมีความยืดหยุ่นและความสามารถในปรับเปลี่ยนเพื่อ
ทำ�ให้ทุกคนพอใจได้
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สัญญา
สัญญาเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดความรับผิดชอบระหว่าง
สองฝ่ายขึ้นไปในการแลกเปลี่ยน สัญญา ในขณะที่สัญญาทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์
อักษรมีผลผูกพันตามกฎหมาย สัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรมักถูกเลือกใช้โดยทั่วไป
มากกว่า เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขามีความเข้าใจที่ตรงกันในส่วน
ของภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นมักใช้สัญญาเกี่ยวกับ
• การตกลงในการบริการของคนกลาง
• การจองสถานที่และที่พัก
• การว่าจ้างพนักงาน
• การทำ�สัญญากับซัพพลายเออร์ (เช่น ภาพและเสียง ผู้บริการด้านอาหาร บริษัท
จัดการจุดหมายปลายทาง บริษัทขนส่ง ฯลฯ )
ส่วนสำ�คัญของสัญญา
• คู่สัญญา - ชื่อและรายละเอียดของคู่สัญญาที่ทำ�สัญญาร่วมกัน เช่น ที่อยู่และ
หมายเลขของเอกสารแสดงตน (เช่น หมายเลขจดทะเบียนบริษัท และหมายเลขบัตร
ประจำ�ตัวประชาชน) จะถูกรวมไว้ด้วย
• ข้อเสนอ - รายละเอียดของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอในการแลกเปลี่ยน (เช่น
รายละเอียดบริการ อุปกรณ์ความบันเทิง สถานที่ ฯลฯ )
• เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน - การกำ�หนดสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งจะให้อีกฝ่ายเมื่อยอมรับข้อเสนอ
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเงินหรือสิทธิ ในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตารางการชำ�ระเงิน
และใบแจ้งหนี้ที่มีโครงสร้างชัดเจนและเข้าใจง่ายมีความสำ�คัญต่อการหมุนเวียนของ
กระแสเงินสด
• การยอมรับ - คู่สัญญายอมรับข้อเสนอโดยการลงนามในสัญญา ซึ่งยืนยันว่าคู่สัญญา
เข้าใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง
• การยกเลิก - คำ�สั่งยกเลิกจะอธิบายความเสียหายที่ระบุไว้เป็นจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระ
ให้กับฝ่ายที่ไม่ยกเลิก ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา
รายละเอียดของสัญญา
วัตถุประสงค์ของสัญญาคือเพื่อกำ�หนดการแลกเปลี่ยนในเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อชี้แจงภาระ
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนั้น ควรรวมรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนลงในสัญญาด้วย ซึ่งอาจ
รวมถึง (แต่ไม่จำ�กัดเพียง)
• คำ�อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• เงื่อนไขทางการเงิน (และกำ�หนดการชำ�ระเงิน)
• สิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
• กำ�หนดการยกเลิกและความเป็นไปได้ที่จะได้รับโทษ หรือค่าธรรมเนียมจากการไม่
รักษาสัญญา
• ข้อกฎหมายทั้งหมด รวมถึงเหตุสุดวิสัย ความเสียหาย การชดใช้ค่าเสียหาย หนี้สิน
ข้อกำ�หนดการประกัน การระงับข้อพิพาท ฯลฯ
(To & Sungkatavat, 2018)
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6.2.4 การจัดหาและการทำ�สัญญา (Sourcing and contracting)
การจั ด หาและการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ซั พ พลายเออร์ มั ก เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่
ขั้นตอนของการพัฒนาข้อเสนอ แต่ในขั้นตอนนั้น จะยังไม่มีการลงในรายละเอียด โดยหลังจาก
มีการประกาศชื่อ DMC ที่ได้รับงานจาก Incentive house แล้ว ก็จะมีการลงนามในข้อตกลง
การจั ด หาและการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ซั พ พลายเออร์ ก็ จ ะดำ � เนิ น ต่ อ ไปอี ก ครั้ ง
ในขั้นตอนนี้ โดยองค์กรจะเลือกผู้ให้บริการ เช่น ที่พัก การขนส่ง และผู้ให้บริการอื่นๆ
โดยการพิจารณาและเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ให้บริการ ระดับราคา ความเป็นไปได้ใน
การเตรียมการพิเศษ และข้อกำ�หนดอื่นๆ CITP (2019) ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการ
จัดหาผู้ให้บริการ
• ส่งข้อมูลไปยังสถานที่จัดงานหรือซัพพลายเออร์โดยใช้ e-mail หรือซอฟต์แวร์
การจัดการอีเวนต์ เช่น Cvent
• อธิบายข้อกำ�หนดเฉพาะสำ�หรับสถานที่จัดงานหรือการให้บริการ โดยระบุ
ความต้องการพิเศษของบริษัทและผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• ระบุวงเงินงบประมาณทุกครั้งที่ทำ�ได้
• ระบุระยะเวลาโดยละเอียดสำ�หรับการตอบกลับ
ในฐานะนั ก วางแผน สิ่ ง สำ � คั ญ ในการทำ � งานร่ ว มกั บ ซั พ พลายเออร์ คื อ การดู
แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ ข องซัพพลายเออร์และส่ว นที่อาจมีความยืดหยุ่น ได้ ตัวอย่างเช่น
โรงแรมสร้างรายได้จากการให้เช่าห้องพักและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม
อาจสามารถยกเว้นค่าเช่าพื้นที่บางส่วน ในกรณีที่โรงแรมมีรายได้เพียงพอจากค่าห้องพัก
และการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจากโปรแกรม
เมื่อกำ�หนดงบประมาณสำ�หรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว DMC ไม่ควรรีรอ
ในการยืนยันการบริการกับซัพพลายเออร์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ต้องการอาจไม่ว่างหรือถูกจองเต็มแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ราคาอาจเพิ่มขึ้น สิ่งที่
สำ�คัญที่สุดที่ต้องยืนยันคือสถานที่ เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม หรือสถานที่พิเศษอื่นๆ เพราะ
เมื่อออกแบบบริการและกิจกรรมนักวางแผนจะต้องนึกถึงสถานที่ที่จะใช้ด้วย
ดังที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้า DMC นำ�ความรู้ในท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์
และอำ�นาจต่อรองที่มีมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งบริการของ DMC นั้นสำ�คัญมากสำ�หรับ
กลุ่มการเดินทางระหว่างประเทศ โดยที่การเข้าตรวจสอบพื้นที่จะเป็นขั้นตอนสำ�คัญใน
การตัดสินใจ นอกเหนือจาก DMC แล้ว Convention and visitor bureau (CVB) ยังเป็น
แหล่งข้อมูลเกีย่ วกับท้องถิน่ ทีย่ อดเยีย่ ม โดย CVB มักจะมีฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์ใน
อุตสาหกรรม และสามารถให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการตกลงราคากับโรงแรมและสถานทีจ่ ดั งานได้
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6.2.5 การดำ�เนินการและโลจิสติกส์ (Delivery and logistics)
ในระหว่างกระบวนการดำ�เนินการของโปรแกรม สิ่งสำ�คัญที่ต้องทำ� คือ
• พัฒนาตารางเวลาที่ชัดเจนสำ�หรับงานทั้งหมด
• พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำ�หรับเจ้าหน้าที่โครงการ
• จัดการประชุมปกติ (Regular meeting) กับลูกค้า
• ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงใดๆ ในขอบเขตของโปรแกรม หรื อ ผลตอบรั บ
ในกระบวนการขายที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินทรัพยากรขั้นต้น
• พัฒนาแผนสำ�รอง
Incentive Travel
Operations

Planning &
Procurement

Customer
Service

Communications/
Mobile/Merchandise

Financial
Management

On-site
Logistics

รูปภาพที่ 6.5 ตัวอย่างโครงสร้างการดำ�เนินงานของการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ในการจัดโครงสร้างการดำ�เนินงานของการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลตามรูปภาพที่ 6.5 หน้าที่หลักสำ�หรับแต่ละบทบาทอาจรวมถึงรายการเหล่านี้
การดำ�เนินงานการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel operation)
• DMC โรงแรม และการจัดการผู้ให้บริการอื่นๆ
• การจัดการทางการเงินโดยรวม
• การจัดการพนักงานภายในองค์กร
การวางแผนและการจัดซื้อ (Planning and procurement)
• จุดหมายปลายทาง โรงแรม และสถานที่จัดงาน
• การจัดหาสถานที่
• การเจรจาสัญญา
การบริการลูกค้า (Customer service)
• การพัฒนาเว็บไซต์
• การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• ข้อมูล / รายงานผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ e-mail ข้อความ ฯลฯ
การสื่อสาร / ระบบไร้สาย / สินค้า (Communication/mobile/
merchandise)
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• กลยุทธ์การสื่อสาร
• บริการที่สร้างสรรค์
• การพัฒนาแคมเปญส่งเสริมการขาย
• การใช้สื่อไร้สายและโซเชียลมีเดีย
• ของขวัญที่เตรียมให้ในห้องพัก
การจัดการทางการเงิน (Financial management)
• การเรียกเก็บเงิน
• การสรุปยอดทางการเงิน
• การออกใบแจ้งหนี้
โลจิสติกส์ในพื้นที่ (On-site logistics)
• การกำ�กับดูแลรายละเอียดในพื้นที่และการขนส่งทั้งหมด
• แผนการจัดสรรพนักงาน
• การจัดการพนักงานในท้องถิ่น
• สรุปยอดการเรียกเก็บเงินในพื้นที่
เมือ่ อยูท่ จ่ี ดุ หมายปลายทาง บุคคลสำ�คัญคือผูจ้ ดั การในพืน้ ที่ ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ในพื้นที่ที่ดีที่สุดควรเป็นคนที่มีความเป็นมิตร สามารถทำ�งานหลายอย่างได้ ทราบข้อมูล
ต่างๆ เป็นอย่างดี เป็นคนที่คิดและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และควรมีความมั่นคงทางอารมณ์
แม้ ใ นสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด และเหตุ ฉุ ก เฉิ น การเตรี ย มการทุ ก อย่ า งจะต้ อ งมี
การตรวจสอบล่ ว งหน้ า ก่ อ นการมาถึ ง ของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมผู้ จั ด การต้ อ งพิ จ ารณา
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม และความต้องการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม รวมทั้งความต้องการ
ของซัพพลายเออร์
óĆçîćïìïćìĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜìĊöÜćîĔîóČĚîìĊę
đêøĊ÷öÖćøÖĆïóîĆÖÜćîĔîóČĚîìĊęÖŠĂîñĎšđ×šćøŠüöēðøĒÖøöđéĉîìćÜöćëċÜ
ÙšîĀćĒúąÝĆéđÖĘï×ĂÜìĊęÿŠÜöćìĆĚÜĀöéĔîìĊęðúĂéõĆ÷đöČęĂÿŠÜöćëċÜ
ÝĆéÖćøðøąßčöÖŠĂîēðøĒÖøöđøĉęöêšîÖĆïēøÜĒøöǰ%.$ǰĒúąñĎšĔĀšïøĉÖćøĂČęîǰėǰđóČęĂìïìüîÖĞćĀîéÖćøúŠüÜĀîšć
êøüÝÿĂïÖøąïüîÖćøøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷ĒúąÙüćööĆęîÙÜõć÷ĔîóČĚîìĊęÖĆïóĆîíöĉêøĒúąđêøĊ÷öÖćøÖĆïìĊöÜćî
ÖĞćĀîéÖćøàšĂöÙĉü×ĂÜÜćîĂĊđüîêŤĔîßŠüÜđ÷Ęî
àšĂöÙĉüđöČęĂñĎšđ×šćøŠüöēðøĒÖøöđéĉîìćÜöćëċÜĒúąÖćøđßĘÙĂĉî
êøüÝÿĂïĒúą÷Čî÷ĆîÖĞćĀîéđüúćÖĆïóĆîíöĉêøĒúąóîĆÖÜćîĔîóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïĒñîÿĞćøĂÜìĆĚÜĀöé
ÖĞćĀîéđüúćðøąßčöðøąÝĞćüĆîÖĆïóîĆÖÜćîïĆâßĊ×ĂÜēøÜĒøöǰĒúąóĆîíöĉêøĂČęîǰėǰđóČęĂêøüÝÿĂïÖćøđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉî

รูปภาพที่ 6.6 รายการตรวจสอบสำ�หรับการดำ�เนินงานในจุดหมายปลายทาง (ดัดแปลงจาก CITP, 2019)
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ในตอนท้ายของการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับและที่ได้จากการเฝ้าสังเกต
ควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมจากผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย เพื ่ อ นำ � ไปประเมิ น ผลเกี ่ ย วกั บ โครงการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลได้ในบทที่ 11
อีกภารกิจที่สำ�คัญในตอนท้ายของโปรแกรมคือการสรุปยอดทางการเงิน CITP
(2019) โดยขั้นตอนในการสรุปยอดทางการเงินมีการนำ�เสนอในรูปภาพที่ 6.7 การสรุปยอด
ทางการเงินเป็นกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บเงินและการรายงานที่ถูกต้อง
STEP 1

ĂšćÜĂĉÜëċÜÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝćÖúĎÖÙšć

STEP 2

đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïĔïđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîÿčéìšć÷×ĂÜóĆîíöĉêø

STEP 3

øąïčøć÷ÖćøìĊęĕöŠêøÜÖĆîĀøČĂöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜ

STEP 4

øüïøüö÷ĂéÖćøđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîìĆĚÜĀöéĕüšĔîĔïđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîÿčéìšć÷ÿĞćĀøĆïúĎÖÙšć

STEP 5

øĆïĔïđøĊ÷ÖđÖĘïđÜĉîÿčéìšć÷ìĆĚÜĀöéÝćÖóĆîíöĉêø

STEP 6

ÝŠć÷đÜĉîĔĀšàĆóóúć÷đĂĂøŤìĆĚÜĀöéđöČęĂĕéšøĆïÖćøßĞćøąđÜĉîđêĘöÝĞćîüîÝćÖúĎÖÙšćĒúšü

STEP 7

êøüÝÿĂïĒúąøĆïøĂÜÙüćöëĎÖêšĂÜ

รูปภาพที่ 6.7 ขั้นตอนในการสรุปยอดทางการเงิน (ดัดแปลงจาก CITP, 2019)

ตั้งแต่การรับข้อเสนอจนถึงการสรุปยอดทางการเงินครั้งสุดท้ายของการเดินทาง
การวางแผนโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ซึ่งถึงแม้การวางแผนจะมีความสำ�คัญในความสำ�เร็จของโปรแกรม
แต่กระบวนการการดำ�เนินงานก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำ�คัญอย่างมากในการทำ�ให้โปรแกรม
ประสบความสำ�เร็จเช่นกัน จึงมีความจำ�เป็นต้องใส่ใจกับรายละเอียดในทุกขั้นตอนของ
โปรแกรม
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บทส่งท้าย

บทนี้กล่าวถึงการเส้นทางของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบ ในการสร้างและดำ�เนินการของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ประสบ
ความสำ � เร็ จ นั้ น เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การทำ � ความเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ความคิ ด
สร้างสรรค์ ความใส่ใจในรายละเอียด และอื่นๆ อีกมากมาย รางวัลตอบแทนสำ�หรับ
นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลคือการเห็นว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีความประทับใจ
เกิดแรงบันดาลใจ และชื่นชมในความคิดของนักวางแผนการเดินทาง รวมถึงระดับความใส่ใจ
ที่พวกเขามอบให้ ซึ่งงานในฐานะนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น เป็นทั้งงานที่
น่าตื่นเต้นและท้าทาย!
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

จงนำ�เสนอกำ�หนดการแบบวันต่อวันโดยละเอียดสำ�หรับจุดหมายปลายทางตาม RFP ใน
รูปภาพที่ 6.2
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บทที่

7

แคมเปญการสื่อสาร
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บทที่

7

แคมเปญการสื่อสาร

ผู้อ่านดูภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้บ้างไหม? ภาพยนตร์เรื่องโปรดของผู้อ่านคือ
อะไร? สำ�หรับผู้เขียน ภาพยนตร์เรื่องโปรด คือ The Proposal (ชื่อไทย - ลุ้นรัก
วิวาห์ฟ้าแลบ) Notting Hill (ชื่อไทย - รักบานฉํ่าที่น็อตติ้งฮิลล์) และ 10 Things
I Hate About You (ชื่อไทย - 10 กฎเฮ้วเด็ดหัวใจเฮี้ยว) ในภาพยนตร์เหล่านี้
เราจะพบว่ามีหลายวิธีที่ตัวละครแต่ละตัวพยายามสื่อข้อความว่า “รัก” ไปยัง
อีกตัวละครหนึ่ง ซึ่งหลายครั้งที่ได้ผล แต่ก็มีบางครั้งที่ไม่เป็นผลเลย เช่นเดียวกับ
การสื่อสารในสิ่งต่างๆ ที่จะต้องหาว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
แคมเปญการสื่อสารในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นศิลปะในการสร้างวิธีการ
เพื่อสื่อข้อความถึงกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโปรแกรมในลักษณะที่ไม่ซํ้าใครและ
มีความสร้างสรรค์ ดังที่ทราบกันดีว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ กุญแจ
สู่ความสำ�เร็จในชีวิต การทำ�งาน หรือความสัมพันธ์ใดๆ และสำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน
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7.1 ความสำ�คัญของแคมเปญการสื่อสาร
แคมเปญการสื่ อ สารการตลาดที่ น่ า ดึ ง ดู ด ใจและสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
สิ่งสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในช่วงเปิดตัวโปรแกรม
และช่วงเวลาการคัดเลือกผู้ชนะ (ผู้ได้รับรางวัล) การสื่อสารที่ออกแบบมาอย่างดีจะให้
แรงจูงใจและข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม สำ�หรับในระหว่างการเดินทาง
การสื่อสารไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงโปรแกรม แต่สื่อถึงความรู้สึกของการยกย่อง
และยอมรั บ ต่ อ ผู ้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมที ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล และแสดงการเห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
การมีส่วนร่วมกับบริษัทของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ภายหลังจากจบการเดินทาง การสื่อสาร
เกี่ยวกับความสนุกและความประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมการเดินทางจะเป็น
เชื้อเพลิงสำ�หรับโครงการในปีหน้า และเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายคนอื่นๆ ต้องการ
ได้รับรางวัลบ้าง
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนใหญ่มักประสบความสำ�เร็จในการสร้าง
ความตื่นเต้นและผลักดันการสร้างผลงานในตอนเริ่มต้นโปรแกรม อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วม
โปรแกรมจำ�นวนหนึ่งที่เสียใจเนื่องจากพลาดโอกาสและไม่ได้รับรางวัล จากการศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุนจาก SITE Foundation และ Incentive Travel Council (2012) ใน
การทำ�ความเข้าใจมุมมองของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ร้อยละ 77 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายการทำ�งานได้ ในขณะที่ ร้อยละ
39 ระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับการติดตามผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีแคมเปญการสื่อสารที่ทำ�ให้เข้าใจและนึกภาพตามได้ ความตื่นเต้นที่
ถูกสร้างในตอนแรกจะค่อยๆ ลดลง นำ�มาซึ่งการสูญเสียของศักยภาพของโปรแกรมได้ ดังนั้น
แคมเปญการสื่อสารที่วางแผนและดำ�เนินการไว้อย่างดีจะทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วม
และมีแรงจูงใจมากขึ้น
แคมเปญการสื่อสารทางการตลาดช่วยสื่อสารกับผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ สำ�หรับ
โปรแกรมการให้รางวัลที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานของพนักงานนั้นมัก
มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นเว็ บ ไซต์ ที่ ใ ห้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น สำ � หรั บ พนั ก งานทุ ก ประเภท และ
การประกาศการจัดอันดับสะสมรายเดือน การส่ง e-mail มักมีตลอดทั้งปีเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานและรายงานการจัดอันดับ ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนทราบตำ�แหน่ง
ของตนเองและผู้อื่น การจัดอันดับครั้งสุดท้ายจะถูกประกาศเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครคือผู้
ชนะที่จะได้เข้าร่วมในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Severt & Breiter, 2010) โดยทั่วไป
แล้ว โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกจะต้องใช้แคมเปญการสื่อสาร
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ที่ครอบคลุมมากกว่าโปรแกรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ สำ�หรับโปรแกรมที่จัด
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว แค่มีการเปิดตัวที่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดีพร้อม
การแจ้งเตือนตามกำ�หนดเวลาก็อาจเพียงพอแล้ว (Next Level Performance, n.d.) สำ�หรับ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับช่องทางการขาย จำ�เป็นต้องใช้งบประมาณที่
มากขึ้น การสื่อสารที่บ่อยขึ้น และข้อความและภาพที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น เนื่องจากมี
การแข่งขันกันกับซัพพลายเออร์รายอื่น (Next Level Performance, n.d.) รูปภาพที่ 7.1
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของโปรแกรมและความต้องการในการสื่อสาร

โปรแกรมสําหรับ
พนักงาน

Website สําหรับ
โปรแกรมโดย
เฉพาะ

โปรแกรมสําหรับ
ชองทางการขาย

เพิ่มงบประมาณ
มากขึ้น

เพิ่มความถึ่ใน
การสื่อสาร
การแจงอันดับ
ดวย e-mail เปน
ระยะ

โปรแกรม
ที่จัดครั้งแรก

แคมเปญที่
ครอบคลุมตลอด
การสรางการรับ
รู

เพิ่มขอความที่นา
ดึงดูดใจ

โปรแกรม
ที่จัดตอเนื่อง

การ
ประชาสัมพันธ
การเปดตัวที่ดี

การแจงเตือน
เปนระยะ

รูปภาพที่ 7.1 คุณลักษณะของโปรแกรมและความต้องการในการสื่อสาร

7.2 ธีมและการตลาดแบบบูรณาการ (Theme and integrated marketing)
เรากำ�ลังใช้ชีวิตอยู่ในยุค “ภาวะข้อมูลท่วมท้น” ชีวิตของเราเหมือนถูกทิ้งระเบิด
อย่างต่อเนื่องด้วยข้อความและภาพต่างๆ เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะทำ�งานบนคอมพิวเตอร์
หรื อ แม้ ก ระทั้ ง ในระหว่ า งนั่ ง รถโดยสารสาธารณะ สำ � หรั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ
เป็นรางวัล ได้มีการแนะนำ�การใช้ธีมและแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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7.2.1 ธีม (Theme)
“ธี ม ” เป็ น แนวคิ ด หรื อ คอนเซปต์ ที่ ทำ � ให้ ส อดคล้ อ งกั น ซึ่ ง ให้ ค วามหมายกั บ
การจั ด งานหรื อ เป็ น เป้ า หมายของการเฉลิ ม ฉลองหรื อ การระลึ ก ถึ ง (Getz, 2007)
การสร้างธีมที่น่าสนใจเป็นขั้นตอนแรกในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การใช้องค์ประกอบของธีมสามารถสร้างการสื่อสารผ่านข้อความ
ภาพ และกิจกรรมที่จับต้องได้เพื่อสร้างความน่าสนใจและความสอดคล้องกัน
ธีมควรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม โดยทั่วไป ธีม
สามารถสร้างมาจากสิ่งต่างๆ เช่น
• จุดหมายปลายทาง (วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีของจุดหมาย
ปลายทาง)
• วัฒนธรรมที่โด่งดัง (หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง)
• สิ่งของ
• สี
เป้ า หมายหลั ก ของการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล คื อ การใช้ ป ระสบการณ์ ก าร
เดินทางที่ไม่เหมือนใครเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางและสัญลักษณ์ต่างๆ อาจรวมอยู่ในการสื่อสารเพื่อให้กลุ่ม
เป้าหมายเกิดความสนใจ ซึ่งสามารถทำ�ได้โดยการปรับแต่งธีมให้เหมาะกับคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ “Back to the Future” (ชื่อไทย - เจาะเวลา
หาอดีต) และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะกระตุ้นความรู้สึกสนุกของผู้เข้าร่วมโปรแกรมในช่วงวัย
ของ Generation X ได้ดี ในขณะที่ “The Great Gatsby” สามารถกระตุ้นความรู้สึกหรูหรา
และมีระดับได้ ซึ่งธีมอาจจัดได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบ อนุรักษ์นิยม ฮิป เรโทร หรือ
ธีมสนุกอื่นๆ การเข้าใจเป้าหมายของโปรแกรมและข้อมูลของผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะช่วยใน
การเลือกธีมได้อย่างเหมาะสม
7.2.2 การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing)
ชาร์ แ มน ไฮเดอร์ ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ป ระกอบการด้ า นสื ่ อ ได้ น ิ ย ามการตลาดแบบ
บู ร ณาการไว้ ว่ า เป็ น “กระบวนการจั ด ตำ � แหน่ ง และประสานงานองค์ ก รด้ า นการตลาด
เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างราบรื่นในทุกช่องทาง” (Hyder,
2018) นอกจากนี้ เธอยังพบว่าแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการในสี่ช่องทางหรือมากกว่า
นั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแคมเปญแบบช่องเดียวหรือสองช่องทางถึง 300 เปอร์เซ็นต์
อีกทั้ง แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 31 เปอร์เซ็นต์ใน
การสร้างแบรนด์ (Hyder, 2018)
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ในแคมเปญการสื่อสารสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การสร้างวิธี
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายเป็นสิ่งสำ�คัญ นอกเหนือจาก
ช่องทางที่ถูกใช้บ่อย เช่น โบรชัวร์ และเว็บไซต์แล้ว ลองพิจารณาให้มีการจัดปาร์ตี้เล็กๆ ใน
แต่ละแผนก การเยี่ยมชมจากผู้บริหารระดับสูง หรือการแจกของรางวัลที่จับต้องได้ซึ่งจะเป็น
การยํ้าเตือนผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ดูตัวอย่างจากทั้งสามแคมเปญการสื่อสารที่ได้
รับรางวัลในหัวข้อเคมเปญที่ได้รับรางวัลที่กล่าวถึงภายหลังในบทนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างธีมและ
รูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกันโดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อส่งข้อความ
ที่เหมาะสมไปยังผู้เข้าร่วมโปรแกรม

7.3 ระยะของแคมเปญการสื่อสาร 4 ระยะ
(4 Phases in the communication)
แคมเปญการสื่อสารของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นมีวัตถุประสงค์
หลักสองประการคือ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมตลอด
ทั้งโครงการ และเพื่อยกย่องความสำ�เร็จของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่า วัตถุประสงค์
ประการแรกนั้ น จะเห็ น ได้ ชั ด ในระยะแรกของโปรแกรมจนถึ ง การได้ รั บ รางวั ล และ
วัตถุประสงค์ประการที่สองจะเห็นได้ชัดในระหว่างการเดินทาง แคมเปญการสื่อสารของ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ การเปิดตัวของ
โปรแกรม การประเมินและคัดเลือก การมอบรางวัล และภายหลังจบโปรแกรม

Öćøðøąđöĉî
ĒúąÖćøÙĆéđúČĂÖ

ÖćøđðŗéêĆü
●
●

ÿøšćÜÖćøøĆïøĎš
ēðøēöìĔĀšúÜìąđïĊ÷î

●
●
●

ĒßøŤ×šĂöĎú
ĔĀšñúÖćøøĆï
ÖøąêčšîñúÖćøìĞćÜćî

รูปภาพที่ 7.2 เป้าหมายหลักในการสื่อสาร 4 ระยะ
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ÖćøöĂïøćÜüĆú

ĀúĆÜÝïēðøĒÖøö

●

●

●

ĔĀšÖćø÷Ö÷ŠĂÜĒúą
ÖúŠćüëċÜ
ÿŠÜđÿøĉöĒïøîéŤêúĂé
ēðøĒÖøö

●

ĒïŠÜðŦîÙüćöÿč×
đøĊ÷îøĎš

7.3.1 การเปิดตัวของโปรแกรม (Program launch)
การสร้างความประทับใจแรกพบมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเข้าร่วมโปรแกรม
ในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ ต้องมีการสร้างแคมเปญการสื่อสาร
แบบบูรณาผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
ก่อนที่จะประกาศเปิดตัวโปรแกรมอย่างเป็นทางการ ควรมีการปล่อยทีเซอร์
(Teaser) ที่สะดุดตาเพื่อบอกเล่าสิ่งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นรายการส่งเสริมการขาย
ข้อความใน e-mail ที่ดึงดูดสายตา หรือวิดีโอคลิปที่มาพร้อมกับข้อมูลของแคมเปญโดย
ผู้บริหารระดับสูง
ควรพิจารณาการทำ�การประกาศแบบ “ไลฟ์สด” ในระหว่างการชุมนุมที่สำ�คัญ
เพื่อเปิดตัวโปรแกรม องค์ประกอบในแคมเปญสามารถรวมถึง
• ข้อความ e-mail แบบกราฟิก
• ใบปลิวที่มีข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับรางวัล คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วม
โปรแกรม กฎและกติกา ฯลฯ
• ข้อความพิเศษจากผู้บริหารระดับสูง
• วิดีโอการสัมภาษณ์สั้นๆ จากผู้ที่เคยได้รับรางวัลการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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7.3.2 การประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
(Qualification period)
สำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลทีต่ อ้ งใช้เวลาดำ�เนินการ 12 - 18 เดือน
จะมีแนวโน้มว่าคนจะเริ่มลดความสนใจและความกระตือรือร้นในช่วงกลางของระยะเวลา
การประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมยังคงทำ�ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะต้อง
มีการสื่อสารและแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านระบบฐานข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้โปรแกรมยังคงมีแรงกระตุ้นอยู่ ควรพิจารณา
ดำ�เนินการ (Brightspot, n.d.) ดังนี้
• แชร์ผลการทำ�งานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างสมํ่าเสมอ ที่รวมถึงผลตอบรับ
ของคะแนน การจัดอันดับ และสถานะโดยละเอียด ซึ่งสามารถแจ้งผ่านทาง
รายงานอิเล็กทรอนิกส์
• สร้างแอพลิเคชั่นบนมือถือหรือเว็บไซต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้
ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามผลการทำ�งานของตัวเองได้ ซึ่งในกรณีใดๆ ก็ตาม
การเตือนบ่อยครั้งเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นสิ่งจำ�เป็น
• ควรมีข้อความจากผู้บริหารเพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• สร้างข้อความที่ปรับปรุงให้เหมาะสมตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เพื่อให้การสื่อสาร
มีความเป็นส่วนบุคคลยิ่งขึ้น
• ใช้ช่องทางที่มีความธรรมดาน้อยลง เช่น การส่งไปรษณียบัตร หรือการติด
โปสเตอร์ ใ นที่ ทำ � งาน เพื่ อ ให้ โ ปรแกรมคงอยู่ ใ นความสนใจของผู้ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม
• ให้ครอบครัวของผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วม โดยการส่งเอกสารบางอย่าง
ไปที่ บ้ า นของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากคู่ ส มรสและบุ ต ร
เข้าร่วมในการเดินทางด้วย การส่งพัสดุไปที่บ้านสามารถสร้างความตื่นเต้นให้
กับครอบครัวของผู้เข้าร่วมโปรแกรมและกระตุ้นพนักงานได้ดีอีกด้วย
• พิจารณาการแจกของขวัญ โดยต้องเป็นของขวัญเพื่อการตลาดที่จับต้องได้และ
มีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมเพื่อยํ้าเตือน ซึ่งบางครั้งก็ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมสนุกขึ้น
และเป็นการเติมพลังให้กับโปรแกรมอีกด้วย นอกจากการแจกของขวัญจะ
สามารถสร้างความตื่นเต้นในตอนเริ่มโปรแกรมแล้ว การแจกของขวัญก็ยังช่วย
กระตุ้นแรงจูงใจที่ลดลงในช่วงกลางของโปรแกรมได้ (Brightspot, n.d.)
(รัวกลอง) “ผู้ชนะที่ได้เข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่…..” ขณะนี้
ช่ ว งเวลาอั น แสนพิ เ ศษได้ ม าถึ ง การทำ � ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล รู้ สึ ก พิ เ ศษและได้ รั บ
การยกย่องสำ�หรับความสำ�เร็จของพวกเขาเป็นสิ่งสำ�คัญ The Incentive Travel Buyers’
Handbook (2008) แนะนำ�ว่าให้ส่งจดหมายแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับรางวัลสำ�หรับ
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ผลการทำ � งานที่ ย อดเยี่ ย มของพวกเขา และควรมอบแพ็ ก เกจที่ แ สดงถึ ง กิ จ กรรมและ
อีเวนต์ที่กำ�ลังจะมาถึง ของขวัญก่อนการเดินทาง เช่น กระเป๋าใส่พาสปอร์ตหรือกระเป๋า
เดินทาง หรือของขวัญที่เป็นมีค่าสูง เช่น นาฬิกาหรู กล้องถ่ายรูป หรือรางวัลแก้วคริสตัล เพื่อ
เป็นเครื่องเตือนใจที่ผู้เข้าร่วมบรรลุเป้ามายของโปรแกรม สำ�หรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล การส่ง
ข้อความเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงความรู้สึกขอบคุณของการมีส่วนร่วมของพวกเขา และข้อเสนอ
แนะของบริษัทเพื่อส่งเสริมผลการทำ�งานที่ดีขึ้นของพวกเขาในอนาคตก็อาจมีประโยชน์
นอกจากนี้ หากมีงบประมาณเพียงพอ การออกแบบโปรแกรมให้มอบรางวัลเป็นลำ�ดับขั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ‘ชนะ หรือ แพ้’ สำ�หรับพนักงานที่ไม่สามารถชนะรางวัลการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลได้ ซึ่งนั่นจะทำ�ให้พวกเขาสามารถได้รับรางวัลอื่นๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้
แก่พนักงานและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ
7.3.3 การมอบรางวัล (Award delivery)
จากช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมเดินทางไปถึงสนามบิน ไปจนถึงเมื่อมาถึงจุดหมาย
ปลายทาง หรือเดินผ่านล็อบบี้ของโรงแรม ก็ไม่ควรมีความสงสัยเกิดขึ้นจากพวกเขาเลยว่า
พวกเขามาถูกที่แล้วหรือไม่ เพราะควรจะต้องมีโลโก้ ธีม และข้อความที่ใช้ในระหว่างการ
สื่อสารก่อนหน้านี้ อยู่ในทุกสถานที่เพื่อเพิ่มความคุ้นเคย โลโก้ ธีม และข้อความเหล่านี้
สามารถพิมพ์ ลงบนป้าย แบนเนอร์ คีย์การ์ดของโรงแรม และที่แขวนประตู รวมถึงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ต่างๆ ก็ควรมีการใส่แบรนด์ลงไปด้วย
ในขณะที่อยู่หน้างาน การสื่อสารของโปรแกรมถูกสร้างขึ้นเพื่อทำ�ให้ผู้ได้รับรางวัล
รู้สึกพิเศษ ได้รับการยกย่อง และรู้สึกถึงการเป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัท รายละเอียดต่างๆ
ในงานควรได้รับการดูแล การเสริมความแข็งแกร่งของโปรแกรมสามารถทำ�ได้โดยการใช้ธีม
บนป้ายสัญลักษณ์ เมนู ใบรายการ และของขวัญในห้องพัก งานเลี้ยงอาหารคํ่าสำ�หรับ
ผู้ได้รับรางวัลอาจเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลการทำ�งานที่ดี
ที่สุด ซึ่งทำ�ให้พวกเขาได้อวดความสำ�เร็จต่อหน้าเพื่อนพ้อง และยังสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกัน รางวัลที่มอบให้ควรทำ�จากวัสดุคุณภาพดี เช่น คริสตัล หรือ
โลหะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนพิเศษ รางวัลนั้นจะได้ถูกวางไว้บนโต๊ะทำ�งานหรือ
ชั้นของผู้ชนะ ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อยกย่องผู้เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาจดจำ�
ความสำ�เร็จของพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรอื่นๆ ของบริษัทอีกด้วย
7.3.4 หลังจบโปรแกรม (Post-program)
ในโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องการการปรับปรุงอยู่เสมอ การสื่อสาร
ไม่ได้จบลงพร้อมกับทริป เนื่องจากมีบทเรียนเพื่อพัฒนาโปรแกรมในครั้งต่อไป การสำ�รวจ
หลังจบโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของโปรแกรมกับทั้งผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัล
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เป็นสิ่งจำ�เป็น ผู้ดำ�เนินการโปรแกรมควรถูกสอบถามให้อธิบายถึงอุปสรรคหรือความสำ�เร็จที่
พวกเขาพบในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนี้
ในช่วงหลังจบโปรแกรม การสื่อสารไม่เพียงทำ�หน้าที่สรุปจบโปรแกรมเท่านั้น ใน
ความเป็นจริงแล้ว อาจถือได้ว่าเป็นการสื่อสารก่อนโปรแกรมสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลในครั้งถัดไป ในขณะที่ภาพถ่ายและเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเป็นผลตอบรับของทริปที่
เพิ่งจบไป ก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทในการเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับ
โปรแกรมครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้ การสื่อสารความสำ�เร็จของโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลต่อสาธารณะอาจดึงดูดความสนใจจากทั้งพนักงานและแรงงานคุณภาพให้มา
ร่วมงานกับทีมมากขึ้น ดังนั้น การสื่อสารบทสรุปของโปรแกรมด้วยภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยม
และประสบการณ์พิเศษที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้
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7.4 แคมเปญที่ได้รับรางวัล (Award-winning campaigns)
มาเรี ย นรู้ จ ากตั ว อย่ า งที่ ดี ที่ สุ ด กั น ! ในส่ ว นนี้ จะเป็ น การเน้ น แสดงตั ว อย่ า ง
โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล บางโปรแกรมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
การให้รางวัลจากการพิจารณาเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโปรแกรม ซึ่ง
จะแสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับรางวัลของอุตสาหกรรมสองรางวัลโดยนิตยสาร Incentive
ได้แก่ SITE Crystal Awards และ Motivation Masters Awards ในแต่ละกรณีศึกษา
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จะมี QR code ให้สแกนเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของโปรแกรมสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบผู้ชนะรางวัลอื่นๆ บนเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญการสื่อสารที่
โดดเด่นอื่นๆ ได้
รางวัลสำ�หรับตัวแทนจำ�หน่ายของโตโยต้า - Elegant Escapes
• ผู้ได้รับ SITE Crystal Award ปี 2014
• Best business solution - แคมเปญการตลาด / การส่งเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายมุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จและเพิ่มประสิทธิภาพ โตโยต้า
มอเตอร์เซลส์ สหรัฐอเมริกาได้เข้าหา Aimia เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดใจและ
สร้างประสบการณ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่น่าสนใจ แคมเปญส่งเสริมการขายที่
ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันประกอบด้วย
• การประกาศแคมเปญผ่านโบรชัวร์อันสวยงาม 20 หน้า เพื่อนำ�เสนอรางวัล
การเดิ น ทางที่ แ สนพิ เ ศษ และดึ ง ดู ด ความสนใจของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม
รวมถึงกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโปรแกรม
• จดหมายจากรองประธานและผู้จัดการทั่วไป ที่มาพร้อมกับโบรชัวร์ เพื่อเสริม
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
• การใช้ Toyotaincentives.com เป็นเว็บไซต์ส่วนกลางเพื่อประชาสัมพันธ์กฎ
และข้อมูลของโปรแกรม รวมถึงการติดตามผลการทำ�งานสำ�หรับผู้เข้าร่วม
โปรแกรม
• ชุด e-mail ในการกระตุ้นให้ตัวแทนจำ�หน่ายลงทะเบียนในแคมเปญ และเลือก
การเดินทางสองรายการที่พวกเขาสนใจมากที่สุด
• มีการส่ง e-mail ติดตามจำ�นวนหนึ่ง โดยแต่ละ e-mail มีการทำ�แบรนด์
เกี่ยวกับธีมของโปรแกรม การแสดงตำ�แหน่งผลงานของตัวแทนจำ�หน่าย
และให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง รวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับ
โปรแกรมด้วย
• ผู้ ช นะและตั ว แทนของพวกเขาได้ รั บ e-mail แสดงความยิ น ดี พ ร้ อ ม
รายละเอียดรางวัลการเดินทางที่ได้รับ
• ผู ้ ช นะได้ ร ั บ e-mail เชิ ญ ชวนให้ พ วกเขาลงทะเบี ย นสำ � หรั บ โปรแกรม
การเดินทางที่ Toyotaincentives.com ซึ่งพวกเขาสามารถดูรายละเอียด
รางวัลทั้งหมด ระบุความต้องการของพวกเขา (สายการบิน กิจกรรม และ
เครื่องดื่ม) รวมทั้งส่งคำ�ขอพิเศษ ผู้ชนะได้รับการยืนยันทาง e-mail สำ�หรับ
เที่ยวบินพร้อมลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ - Trip Case
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สแกน QR code สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม

Astellas Pharma โปแลนด์ - Croatia Under the Pirate Flag
• รางวัล Motivation Masters Award ประจำ�ปี 2558 ของ Incentive
ในปี 2558 Incentive house ICP ได้สร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ให้กับ Astellas Pharma ซึ่งเป็นบริษัทยาจากโปแลนด์ในธีมโจรสลัด “Croatia
Under the Pirate Flag” สมาชิกในทีมแต่ละคนมีบทบาทสำ�คัญที่จะต้องเล่นบน
เรือ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบันทึกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีใช้ธีมในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
การสื่อสารก่อนการเดินทาง
• เนือ้ หาทัง้ หมดก่อนการเดินทางเน้นธีมโจรสลัด โดยมีกลุม่ นักแสดงแต่งตัวเป็นโจรสลัด
(พร้อมด้วยนกแก้ว) มาเชิญผูช้ นะเข้าร่วมการเดินทาง จากนัน้ ผูช้ นะได้รบั โปสการ์ด
“Keep Calm and Be a Pirate” พร้อมด้วยจดหมายข่าวเก๋ๆ หลายฉบับ
ระหว่างการเดินทาง
• รายละเอียด เช่น การออกแบบเมนูและแบบสำ�รวจความพึงพอใจ แบนเนอร์ที่
รถบัส ชุดพนักงาน - ทุกอย่างสะท้อนแนวคิดเดียวกัน
• กิจกรรมต่างๆ สำ�หรับการเดินทางนั้น เช่น การแล่นเรือที่ประดับประดาอย่างเรือ
โจรสลัดพร้อมฉากหลังที่สวยงามของโครเอเชียซึ่งเป็นทิวทัศน์
• ที่พักคือ Admiral Grand Hotel ใน Slano โดยมีการแขวนธง Jolly Roger ไว้
และมีพนักงานบริการที่ติดเข็มกลัดลูกเรือโจรสลัด
• ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมได้ เข้ า ร่ ว มกาลาดิ น เนอร์ สำ � หรั บ กั ป ตั น ที่ ป้ อ มปราการ
Lovrijenac ซึ่งเป็นป้อมปราการและโรงละครใน Dubrovnik ซึ่งโดยปกติ
การขอใช้สถานที่สำ�หรับการจัดงานเช่นนี้ไม่สามารถทำ�ได้ง่ายๆ

สแกน QR code สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
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Mercury Insurance - Treasures of Tuscany
• SITE Crystal Award ปี 2017 สำ�หรับ Most effective incentive marketing
campaign
• เข้ารอบสุดท้ายสำ�หรับรางวัล Incentive’s motivation masters sales incentive
Mercury Insurance ร่วมมือกับ Next Level Performance เพือ่ ส่งมอบ
โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่อ เป็ น รางวั ล สำ � หรั บ พั น ธมิ ต รช่ อ งทางการขายที่บ รรลุ
เป้ า หมายที่ ท้ า ทายในปี น้ั น ด้ ว ยแผนการสื่ อ สารที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี
ส่วนร่วม และจุดหมายปลายทางทีย่ อดเยีย่ ม ซึง่ Mercury ได้ผลลัพธ์ทย่ี อดเยีย่ มจาก
เคมเปญนี้ และได้ท�ำ ตามสัญญาในการมอบประสบการณ์ทไ่ี ม่อาจลืมเลือนแก่ผชู้ นะ
การสื่อสาร
• รูปแบบของโปรแกรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “สมบัติ” ที่มีเฉพาะใน Tuscany
• แผนการสื่อสารที่มุ่งมั่นและยาวนานตลอดปีที่ทุกการสื่อสารมีการทำ�แบรนด์
ภายใต้แนวคิด “Treasures of Tuscany” ที่เป็นเอกลักษณ์
• ชุด e-postcard ที่น่าตื่นเต้นเพื่อยํ้าเตือนให้นึกถึงถึงโปรแกรม
• พันธมิตรช่องทางการขายได้รับเชิญไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโปรแกรม ที่สามารถ
พบวิดีโอและข้อมูลโปรแกรมที่น่าหลงใหล
• มีการส่งปฏิทินที่สวยงามเพื่อให้ภาพทิวทัศน์ของ Tuscany สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ชนะที่เข้าร่วมตลอดทั้งปี
• ภาพลักษณ์และความรู้สึกของประสบการณ์จากโปรแกรมที่ส่งผ่านเนื้อหาถึง
ผู้ ช นะ ตั้ ง แต่ เว็ บ ไซต์ ก ารลงทะเบี ย นไปจนถึ ง การส่ ง จดหมายล่ ว งหน้ า ก่ อ น
การเดินทาง และวัสดุที่จัดเตรียมในสถานที่ ไม่มีการมองข้ามองค์ประกอบใดๆ เลย
ซึ่ ง ประสบการณ์ ข องโปรแกรมที่ ดี จ ะทำ � ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งจุ ด หมาย
ปลายทางและแบรนด์
• ในขณะที่อยู่ ณ จุดหมายปลายทาง ผู้บริหารของ Mercury ได้ตระหนักถึง
ความสำ�เร็จของเจ้าหน้าที่ และตัวแทนทำ�ให้สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง Mercury และพันธมิตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สแกน QR code สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
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7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Technology and communication)
จากรายงานของ Ericsson Mobility Report ในปี 2020 ประชากรโลกที่ใช้
สมาร์ทโฟนจะมีจำ�นวนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ การสื่อสารไร้สายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพใน
การสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมตลอดวงจรชีวิตของโปรแกรม ในความเป็นจริง การสื่อสาร
ไร้สายนั้นน่าสนใจอย่างมากสำ�หรับ Millennials และ Gen Y เนื่องจากเป็นวิธีการสื่อสารที่
พวกเขาต้องการ นอกจากนี้ ยังสะดวกสำ�หรับผู้ใช้และสามารถสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ได้ทันทีที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย ก็สามารถส่ง
การแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ทันที ดังนั้น เมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถืออย่างถูกต้อง
จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
แอปพลิเคชันมือถือที่สร้างมาเพื่อโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สามารถ
ใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าร่วมโปรแกรมในช่วงระยะเวลาการประเมินผลงานของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสบการณ์ที่จุดหมาย
ปลายทาง หากแอปพลิเคชันจะถูกใช้โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แอปพลิเคชันควรมีการ
เปิดให้ใช้งานอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเริ่มมีส่วนร่วม
กับแอปพลิเคชันก่อนที่จะถึงปลายทาง และอาจเพิ่มประสบการณ์ก่อนการเดินทางสำ�หรับ
พวกเขา ฟังก์ชั่นหลักของแอปพลิเคชันมือถือ อาจรวมถึง
• ฟีดโซเชียลในแอปพลิเคชัน (เครือข่ายโซเชียลกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ)
• การส่งข้อความ
• การแจ้งเตือน (เพื่อเตือนหรือสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย)
• ข้อมูลจุดหมายปลายทางและคำ�แนะนำ� (เพื่อนำ�เสนอแนวคิดสำ�หรับเวลาอิสระ)
• ข้อมูลร้านอาหารในบริเวณที่พัก
• ข้อมูลและรายละเอียดโรงแรม
• กิจกรรมที่ทำ�ขึ้นเฉพาะส่วนบุคคล ตารางกิจกรรม และข้อมูล
• แกลเลอรีแชร์ภาพถ่าย
• เกมมิฟิเคชั่น (Gamification - การแข่งขันแบบอินเตอร์แอคทีฟ หรือเกมเพื่อ
ผลักดันการมีส่วนร่วม)
• แบบสำ�รวจ (เพื่อรับข้อเสนอแนะหลังจบโปรแกรม)
• กำ�หนดการเดินทาง
สาระสำ�คัญของแคมเปญการสื่อสารที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสามารถทำ�ให้
ง่ายขึ้นโดย (1) ธีมที่มีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมโยงในระยะต่างๆ ของโปรแกรม (2) แพลตฟอร์ม
166

INCENTIVE TRAVELS 101

แบบโต้ตอบที่ต่อเนื่องเพื่อแสดงผลการติดตามและการตอบรับ (3) ความสนใจเกี่ยวกับ
ระยะต่างๆ ในโปรแกรม และ (4) การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยการส่ง
ข้อความผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่การประชุมแบบตัวต่อตัวไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือ ตั้งแต่
การแจกของรางวัลที่จับต้องได้จนถึงการประกาศผลในการจัดงานขององค์กร

บทส่งท้าย

ในขณะที่การเลือกจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมและการสร้างประสบการณ์
ที่ไม่เหมือนใครเป็นหัวใจสำ�คัญของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่โปรแกรมก็
จะไม่สามารถประสบความสำ�เร็จได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญการสื่อสารที่
ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือการสื่อสารที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ และแสดงผล
ตอบรับอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถช่วยผลักดันโปรแกรมและแบ่งปันช่วงเวลาที่น่าจดจำ�ของ
โปรแกรม ดังที่แสดงในตัวอย่างของแคมเปญการสื่อสารที่ได้รับรางวัล
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

สร้างแคมเปญการสื่อสารฉบับร่างโดยใช้แนวทางการตลาดแบบบูรณาการทำ�รายละเอียด
ที่จำ�เป็น เช่น ลูกค้า จุดหมายปลายทางและกิจกรรม โดยประเด็นหลักคือการออกแบบธีม
ที่ดี และใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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บทที่

8

งบประมาณ
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บทที่

8

งบประมาณ

ผู้อ่านชอบตัวเลขหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในการคำ�นวณ คณิตศาสตร์ บัญชี
หรือการเงิน คำ�ตอบของผู้อ่านอาจเป็นคำ�ว่า ‘ไม่’ ซึ่งผู้เขียนไม่แปลกใจเท่าไหร่
นักสำ�หรับคำ�ตอบนี้
ในกรณีนี้ ผู้เขียนขอเปลี่ยนคำ�ถามใหม่เป็น ‘ผู้อ่านชอบเงินหรือไม่?’ ผู้เขียน
คาดว่า 99.99% ของคำ�ตอบน่าจะเป็นคำ�ว่า ‘ใช่’ ส่วนสำ�หรับคนที่ตอบว่า ‘ไม่’
ผู้เขียนก็ยังมีความมั่นใจว่า อย่างน้อยที่สุดผู้อ่านคงไม่ชอบคำ�ว่า ‘ขาดทุน’ หรือ
‘หนี้’ และหากผู้อ่านเห็นด้วยตรงกัน เนื้อหาในบทนี้จะมีความหมายกับผู้อ่าน
ไม่มากก็น้อยทีเดียว
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การจัดทำ�งบประมาณเป็นส่วนสำ�คัญในกระบวนการการวางแผนการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล งบประมาณเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้สามารถดำ�เนินงานของโปรแกรมได้
เสมือนเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์ และเช่นเดียวกันกับที่รถแต่ละยี่ห้อต้องการใช้เชื้อเพลิงที่
ต่างประเภทและต่างปริมาณกัน โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลก็ต้องการงบประมาณ
และส่วนประกอบของงบประมาณที่ต่างกันด้วย การพิจารณางบประมาณตั้งแต่กระบวนการ
การวางแผน การใช้งบประมาณจริง และการประเมินผลภายหลังจากจบโปรแกรมเป็น
สิ่งจำ�เป็น ซึ่งจะช่วยบริหารโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถแสดงมูลค่าที่ได้รับจากการลงทุนในโปรแกรมให้กับผู้บริหารระดับสูงได้

8.1 มุมมองของงบประมาณ (Budget perspectives)
โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบที่ ดี จะสามารถ
ครอบคลุมต้นทุนด้วยกำ�ไรขั้นต้น (Gross profit) ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ (CIS,
2019; CITP, 2019; May, 2018; “The Incentive Travel,” 2008; 2010) ในขณะที่
ถ้าเป้าหมายของโปรแกรมไม่เกี่ยวข้องกับการขาย แต่เน้นที่การพัฒนา (เช่น การรักษา
พนักงาน หรือความจงรักภักดีของลูกค้า) จะมีแนวโน้มที่จะเห็นผลลัพธ์ของโปรแกรมใน
ระยะยาวมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในการกำ�หนดงบประมาณของโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลควรเริ่มจากการพิจารณาจากสองมุมมองที่สำ�คัญที่สุด ได้แก่ มุมมองของบริษัท
และ มุมมองของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
มุมมองของบริษัท (Corporate perspective) - การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
• ทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
• ระบุ ว่ า เป็ น โปรแกรมเกี่ ย วข้ อ งกั บ การขายหรื อ ไม่ (เช่ น การเพิ่ ม ยอดขาย
การตอบโต้การแข่งขัน การขยายส่วนแบ่งการตลาด การขายสินค้าใหม่ หรือ
การเปิดการขาย)
• กำ�หนดเปอร์เซ็นต์ของกำ�ไรขัน้ ต้น (Gross profit) ทีส่ ามารถนำ�มาเป็นงบประมาณ
สำ�หรับใช้ในโปรแกรมได้ (กฎขัน้ พืน้ ฐานของอุตสาหกรรมคือ 5-10% ของกำ�ไร
ขัน้ ต้น)
มุมมองของผู้เข้าร่วมโปรแกรม (Participant perspective) - การวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์
สำ�รวจกลุ่มเป้าหมายซํ้าอีกครั้ง
• จำ�นวนของผู้เข้าร่วมและผู้ชนะ
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• กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร (เช่น พนักงานขาย พนักงานทั่วไป ช่องทางการขาย
ลูกค้า)
• รายได้โดยเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
การเลือกรางวัล/มูลค่าของรางวัล
• มูลค่าของรางวัลที่น่าดึงดูดและเหมาะสม อ้างอิงตามการประเมินว่าสิ่งใดที่
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้

8.2 การระดมทุน (Fund)
8.2.1 ทุนภายใน (Internal fund)
โปรแกรมการให้รางวัลทุกโปรแกรมได้รับทุนจากองค์กรหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของ
โปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลหลายท่านแนะนำ�ให้บริษัท
เริ่ ม ต้ น การจั ด ทำ � งบประมาณโดยการพิ จ ารณาจากยอดขายเป็ น หลั ก อย่ า งไรก็ ต าม
การจัดทำ�งบประมาณโดยพิจารณายอดขายหรือรายได้อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบัน
ธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นจากความพยายามในการสร้างรายได้และการกระจายความเสี่ยง
บริษัทที่เป็นเจ้าของโปรแกรมอาจมีสินค้าหรือบริการที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้าง
ของต้นทุนของสินค้าหรือบริการในแต่ละประเภทอาจมีความหลากหลาย ทำ�ให้เปอร์เซ็นต์
ของอัตรากำ�ไรขั้นต้น (Gross profit margin) มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่ใช่ปัญหา
สำ�หรับบริษัทที่มุ่งเป้าไปที่ยอดขายถ้าสินค้ามีราคาสูงและมีเปอร์เซ็นต์ของกำ�ไรขั้นต้นที่สูง
ในทางกลับกัน สำ�หรับบริษัทที่ขายสินค้าในราคาตํ่ากว่าและมีเปอร์เซ็นต์ของกำ�ไรขั้นต้นตํ่า
การจัดทำ�งบประมาณโดยการพิจารณาจากยอดขายอาจมีความเสี่ยงมากกว่า ดังนั้น
ทางเลือกที่ดีกว่าคือการจัดทำ�งบประมาณโดยเริ่มต้นจากการพิจารณาจากกำ�ไรขั้นต้น
8.2.2 ทุนเพิ่มเติม (Additional funds)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ความคาดหวัง
สำ�หรับรางวัลของผู้เข้าร่วมโปรแกรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่งบประมาณโดยรวมสำ�หรับ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของบริษัทยังคงที่หรือมีแนวโน้มที่จะลดลง (Oxford Economics,
2019) อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะหาทุนเพิ่มเติมด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้
ซึ่งแหล่งเงินทุนหรือการสนับสนุนที่เป็นไปได้ มีดังนี้
การสนับสนุนจากคู่ค้า (Vendor support) - หากมีพันธมิตรหรือคู่ค้าที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการขายสินค้าหรือบริการของบริษัท พันธมิตรหรือคู่ค้าเหล่านี้อาจสามารถ
เป็นแหล่งเงินทุนของโปรแกรมได้ (May, 2018) การเข้าหาพันธมิตรหรือคู่ค้าเหล่านี้ แล้วต่อ
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รองให้เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนของโปรแกรมเป็นการกระทำ�ที่ฉลาด และสามารถ
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
การแลกเปลี่ยน (Barter) - ในกรณีที่สินค้าหรือบริการของบริษัทสามารถเป็น
รางวัลสำ�หรับช่องทางการขายหรือลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม วิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนได้ (May,
2018)
การยอมรับบางส่วน (Partial buy-in) - วิธีนี้คือการเสนอตัวเลือกให้กลุ่ม
เป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ส่วนหนึ่งของ
มูลค่าของรางวัล) และได้เข้าร่วมทริปการเดินทาง (May, 2018) ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จะน้อย
หรือมากจะขึ้นอยู่กับระดับของผลของการทำ�งานต่อเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

8.3 งบประมาณของโปรแกรมโดยประมาณ (Estimated program budget)
การประมาณการงบประมาณของโปรแกรมสามารถอิงจากเปอร์เซนต์ของกำ�ไร
ขั้นต้นที่จะเกิดจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมีคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการจัดตั้ง
งบประมาณจากหลายแหล่งด้วยกัน (May, 2018; “The Incentive Travel,” 2008; 2010)
ดังนี้
• 0.5-3% ของกำ�ไรขั้นต้นทั้งหมด
• 5-10% ของกำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
• 1-5% ของรายได้ต่อปีของผู้เข้าร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมระยะยาว
• 3-8% ของรายได้ต่อปีของผู้เข้าร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมระยะสั้น
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• 2-5% ของรายได้ต่อปีของผู้เข้าร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลของตัวแทนการขายหรือช่องทางการขาย
• 1% ของรายได้ต่อปีของผู้เข้าร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมการเดินทาง
เพื่ อ เป็ น รางวั ล ของพนั ก งานที่ ไ ม่ ใช่ พ นั ก งานขาย หรื อ อาจขึ้ น อยู่ กั บ ระดั บ
ความยาก-ง่ายของผลงานที่ต้องการในการบรรลุเป้าหมายของโปรแกรม
ตัวอย่างการคำ�นวณ
สมมติว่ารายได้ต่อปีของพนักงานคือ 		
สำ�หรับโปรแกรมของพนักงานขาย 		
สำ�หรับโปรแกรมของพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขาย

$50,000
4% ของ $50,000 = $2,000 ต่อคน
1% ของ $50,000 = $500 ต่อคน

นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่องบประมาณซึ่งก็คือ
• จำ�นวนของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละระดับของโปรแกรมการให้รางวัล
• ช่วงเวลาของโปรแกรม
• จำ�นวนเฉลี่ยของรางวัล
• การคาดการณ์ผลลัพธ์
• การผันผวนของค่าเงิน
ตัวอย่างการคำ�นวณเมื่อมีการพิจารณาจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วย
สมมติว่ารายได้ต่อปีของพนักงานคือ $50,000 และจำ�นวนผู้ได้รับรางวัลที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้า
คือ 20 คน
สำ�หรับโปรแกรมพนักงานขาย 			
(4% x $50,000) x 20คน = $40,000 ต่อโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สำ�หรับโปรแกรมของพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขาย
(1% x $50,000) x 20คน = $10,000 ต่อโปรแกรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล
อ้างอิงจาก Incentive Travel Industry Index ในปี พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยของโปรแกรมการเดินทางอยู่ที่ $4,000 ต่อคน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่อคนสำ�หรับ
บริษัทเอกชนในการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอยู่ที่ $8,151 และสำ�หรับ
Incentive house คือ $5,193 ในปีเดียวกัน
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8.4 องค์ประกอบของงบประมาณ (Components of a budget)
ในการจัดโปรแกรมการให้รางวัลมักมีส่วนประกอบหลายส่วนที่ต้องพิจารณาใน
การทำ�งบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายของโปรแกรมไม่ได้มีเพียงแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง อาทิ ค่าเครื่องบิน และการขนส่งทางบก เท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ
ด้วย ซึ่งองค์ประกอบหลักของงบประมาณสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่
รางวัล (Rewards) การบริหาร (Administration) การสื่อสาร (Communications) และ
เทคโนโลยี (Technology)
REWARDS

ADMINISTRATION

5-10%
70-75%

2-10%

COMMUNICATIONS

5-10%
TECHNOLOGY

รูปภาพที่ 8.1 แผนภูมิวงกลมแสดงการจัดสรรงบประมาณ (ดัดแปลงจาก CITP, 2019; May, n.d.)

8.4.1 รางวัล (Rewards)
รางวัลเป็นงบประมาณส่วนที่ใหญ่ที่สุดในงบประมาณของโปรแกรม โดยมักอยู่ที่
ประมาณ 70 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ควรเป็น
การลงทุ น ที่ มี ค วามหมายต่ อ ความสำ � เร็ จ ของโปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล
งบประมาณส่วนนี้ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกี่ยวกับทริปและกิจกรรมในกำ�หนดการ
ซึง่ อาจรวมถึง
การเดินทางทางอากาศ (Air)
• ตั๋วเครื่องบิน
• ค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว
• ค่าธรรมเนียมสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง
• ค่าอาหาร
• ห้องรับรองในสนามบิน
• ค่าช่องทางพิเศษ (Fast Lane)
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การบริการภาคพื้น (Ground)
• DMC
• ระบบขนส่ง
• อาหารและเครื่องดื่ม
• กิจกรรม
• อีเวนต์
• ความบันเทิงพิเศษ
• การสำ�รวจพื้นที่
• ของขวัญ
• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
• ค่าทิป
ที่พัก (Accommodation)
• ห้องพัก
• บริการส่งของไปยังห้องพัก
• บริการอาหารในห้องพัก
• ค่าทิป
• ภาษี
• ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
8.4.2 การบริหาร (Administration)
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารสำ � หรั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ควรอยู่
ประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การวางแผน แรงงาน
ทรัพยากร และค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ การลงทะเบียน การให้รางวัล การวัดผล
และการรวบรวมข้อเสนอแนะ
8.4.3 การสื่อสาร (Communication)
งบประมาณของการสื่อสาร โดยทั่วไปมีสัดส่วนประมาณ 2 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์
ของงบประมาณทั้งหมด จุดประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้คือ การสร้างการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโปรแกรม ว่าสามารถคาดหวังอะไรจากโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโปรแกรม
โดยในงบประมาณส่วนนี้สามารถลดต้นทุนลงได้ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิตอลมากขึ้น
ซึ่งเข้ามาแทนที่การใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ในการสื่อสาร
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8.4.4 เทคโนโลยี (Technology)
ในปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยอำ�นวยความสะดวกและ
ทำ�ให้ชีวิตง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย อาทิ
ระบบการลงทะเบียน เว็บไซต์ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชันบนมือถือ และการรับข้อเสนอ
แนะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมักถูกจัดสรรให้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณโปรแกรมทั้งหมด
เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย (Cost) ผู้ให้บริการควรระบุประเภทของค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ
ซึ่งเมื่อทราบประเภทของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลจะสามารถจัดการกับงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายมีสองประเภท
คือ ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร
• ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่คงที่ โดยค่าใช้จ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม เช่น ค่าใช้จ่ายของศิลปินในการแสดง และการแสดงดอกไม้ไฟในคืน
สุดท้ายของโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม เช่น
ตั๋วเครื่องบิน อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

องค์ประกอบของงบประมาณทั้งหมดอาจมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละโปรแกรม
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์โดยรวม การมุ่งเน้นของลูกค้า และประสบการณ์ที่ต้องการให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับ ซึ่งไม่มีวิธีการจัดทำ�งบประมาณใดที่สามารถใช้กับโปรแกรมได้
ทุกรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำ�หรับการท่องเที่ยวไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านจะถูกกว่าการเดินทางไปที่ประเทศที่ตั้งอยู่ในอีกทวีปหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอาจเพิ่ม
ขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเลือกเดินทางโดยเครื่องบินในชั้นธุรกิจ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ
การออกแบบประสบการณ์สำ�หรับคืนสุดท้ายด้วยการจัดคอนเสิร์ตส่วนบุคคลในปราสาท
โบราณ ถึงแม้จะสามารถสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่าย
จะสูงขึ้นตามไปด้วย
การจัดสรรงบประมาณในหมวดหมู่ต่างๆ สามารถทำ�ได้หลายแบบ คำ�แนะนำ�จาก
แหล่งข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่
• งบประมาณโดยรวม 100% จัดสรรสำ�หรับรางวัล 70-85% การบริหาร 5-15%
การสื่อสาร 2-10% และเทคโนโลยี 4-12% จากงบประมาณโดยรวม (May,
2018)
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• งบประมาณโดยรวม 100% จัดสรรสำ�หรับรางวัล 70-75% การบริหาร 5-15%
และการสื่อสาร 10-20% จากงบประมาณโดยรวม (“The Incentive Travel,”
2008)
• งบประมาณโดยรวม 100% จัดสรรสำ�หรับการเดินทาง 60-85% (เช่น
การเดินทางทางอากาศ การเดินทางภาคพื้นดินและโรงแรม) การบริหาร 5-20%
เทคโนโลยี 5% และการตลาดหรือการสื่อสาร 2-5% จากงบประมาณโดยรวม
(CITP, 2019)
อย่างไรก็ตาม แนวทางในการจัดสรรงบประมาณข้างต้น เป็นเพียงข้อเสนอแนะ
ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เปอร์เซ็นต์งบประมาณในส่วนของรางวัลอาจ
สู ง ขึ้ น สำ � หรั บ โปรแกรมที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น หรื อ โปรแกรมอย่ า งง่ า ย ในขณะที่ เ ปอร์ เซ็ น ต์
งบประมาณ ในส่วนของการดำ�เนินการอาจสูงขึ้นสำ�หรับโปรแกรมขนาดเล็ก โปรแกรมสั้น
หรือโปรแกรมที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น งบประมาณของบริษัทแอมเวย์ประเทศไทย ได้จัดสรร
75% ของงบประมาณโดยรวมสำ�หรับรางวัล งบประมาณสำ�หรับการบริหาร 10% สำ�หรับ
การสื่อสาร 5% และสำ�หรับเทคโนโลยี 10% อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของงบประมาณจะ
ต้องได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นๆ เพื่อให้
ประสบความสำ�เร็จตามที่คาดหวังไว้

8.5 การจัดการค่าใช้จ่ายของโปรแกรม (Managing cost)
ในขณะที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางเพิ่ ม สู ง ขึ้ น บริ ษั ท หลายแห่ ง
กลับมีความต้องการในการลดต้นทุน โดยดัชนีอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในปี
ค.ศ. 2018 รายงานว่า 82% ของผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลกำ�ลังดำ�เนินการในวิธีต่างๆ
เพื่อลดต้นทุน ซึ่งการดำ�เนินการในการลดต้นทุนของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ประกอบด้วย
• การใช้จุดหมายปลายทางที่ ‘รวมทุกอย่าง’ (All-inclusive)
• การเลือกจุดหมายปลายทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลง
• การจัดโปรแกรมที่สั้นลง
• การเลือกโรงแรมที่ถูกลง
• การเลือกสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ถูกลง
• การเลือกแพ็กเกจที่ครอบคลุมน้อยลง
• การกำ�หนดจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรมให้น้อยลง
• การอัพเกรดห้องให้น้อยลง
• การจัดสรรงบประมาณอาหารและเครื่องดื่มให้น้อยลง
• การปรับการเดินทางเป็นรายบุคคลมากขึ้น
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• อื่นๆ (เช่น การเจรจาต่อรอง การจัดหาซัพพลายเออร์เพิ่มเติม ลดการให้
ของขวัญพิเศษ)
การดำ�เนินการในการลดค่าใช้จ่ายที่พบมากที่สุด คือ การใช้จุดหมายปลายทางที่
รวมทุกอย่างและจุดหมายที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลง การจัดโปรแกรมที่สั้นลง ลดการให้ของขวัญ
พิเศษเพิ่มเติม และการใช้โรงแรมที่ราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินการบางวิธีที่
กล่าวถึงข้างต้นไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไป อาทิ การปรับการเดินทางเป็นรายบุคคล
มากขึน้ การจัดสรรงบประมาณอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้นอ้ ยลง และการอัพเกรดห้องให้นอ้ ยลง

8.6 ประเภทของงบประมาณ (Types of budgets)
งบประมาณมี 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณคงที่ (Fixed budget) และ
งบประมาณแปรผัน (Variable budget) งบประมาณคงที่ คือ งบประมาณที่มีค่าใช้จ่าย
ตามจำ�นวนที่กำ�หนดไว้สำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งบประมาณประเภทนี้
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม การเลือกจุดหมาย
ปลายทาง และกิจกรรมในโปรแกรมจะถูกกำ�หนดและพัฒนาโดยคำ�นึงถึงงบประมาณที่
กำ�หนดไว้ โดยทั่วไป งบประมาณคงที่จะใช้สำ�หรับโปรแกรมปลายปิด ในทางตรงกันข้าม
งบประมาณแปรผัน คือ งบประมาณทีค่ �ำ นึงถึงค่าใช้จา่ ยต่อคน ซึง่ งบประมาณจะแปรผันไป
ตามจำ�นวนคนทีไ่ ด้รบั รางวัล ดังนัน้ งบประมาณแปรผันจึงเป็นประเภทของงบประมาณที่
เหมาะสมสำ�หรับโปรแกรมปลายเปิด
งบประมาณคงที่
• งบประมาณปลายปิด หมายถึง จำ�นวน
เงินที่กำ�หนดเพื่อใช้จ่ายโดยไม่คำ�นึงถึง
จำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ตัวอย่าง
• งบประมาณทั้งหมด $200,000
จำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม 100 คน
ดังนั้นงบประมาณต่อคนคือ $2,000
• งบประมาณทั้งหมด $200,000
จำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม 200 คน
ดังนั้นงบประมาณต่อคนคือ $1,000

งบประมาณแปรผัน
• งบประมาณปลายเปิด เป็นการอ้างอิง
ถึงค่าใช้จ่ายต่อคน ดังนั้น เมื่อมีจำ�นวน
ผู้ ไ ด้ รั บ การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล
มากขึ้น งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่มากขึ้น
ตัวอย่าง
• ค่าใช้จ่าย $2,000 ต่อคน x 50 คน
ดังนั้น งบประมาณทั้งหมดคือ
$100,000
• ค่าใช้จ่าย $2,000 ต่อคน x 100 คน
ดังนั้น งบประมาณทั้งหมดคือ
$200,000

รูปภาพที่ 8.2 งบประมาณคงที่และงบประมาณแปรผัน (อ้างอิงมาจาก CITP, 2019)
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ในการจัดการงบประมาณที่ประสบความสำ�เร็จผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลจำ�เป็นต้องมีการจัดการ และอัปเดตให้ทุกฝ่ายทราบตลอดการดำ�เนินการของ
โปรแกรม เคล็ดลับสำ�หรับการจัดการงบประมาณจาก CITP (2019) ประกอบด้วย
• การประเมินความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
• การปรับค่าใช้จ่ายและอัปเดตข้อมูลปัจจุบัน
• การตรวจสอบโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่าย
• การเจรจาอย่างต่อเนื่องตลอดโปรแกรม
• การสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• การจัดการความผันผวนของค่าเงิน
• การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมถึง GST (ภาษีสินค้าและ
บริการ) ในบางประเทศ

8.7 ตัวอย่างตารางงบประมาณ (Examples of budget spreadsheet)
ในส่วนนี้ เป็นการแสดงตัวอย่างตารางงบประมาณจาก (1) โปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลในกรุงเทพฯ ประเทศไทย (รูปภาพที่ 8.3) และ (2) โปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (รูปภาพที่ 8.4) โดยทั้งสองตารางมีวิธีแสดงและบันทึก
รายการงบประมาณที่ต่างกัน
รูปภาพที่ 8.3 นำ�เสนอตารางโปรแกรม และแบบฟอร์มที่แสดงงบประมาณตาม
กิจกรรมในตารางโปรแกรม ข้อดีของการใช้ตารางงบประมาณประเภทนี้คือ การแสดง
งบประมาณ โดยละเอียดในแต่ละกิจกรรมของในแต่ละวันของการเดินทาง ซึ่งทำ�ให้
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเมื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องง่ายสำ�หรับองค์กร
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โครงร่าง วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5
โปรแกรม วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ

วันที่ 6 วันที่ 7
วัน
วันศุกร์
พฤหัสบดี

วันที่ 8
วันเสาร์

อาหารเช้า

อาหารเช้า อาหารเช้า อาหารเช้า อาหารเช้า อาหารเช้า อาหารเช้า

กิจกรรม เดิน เดินทางถึง
ช่วงเช้า ทางออก ไต้หวัน
จากชิคาโก 7:00 น
ออกเดิน
ทางจาก
ไต้หวัน
8:15 น
ถึงกรุงเทพ
11:45 น

ทัวร์
กรุงเทพฯ
ครึ่งวัน
คลองและ
พระบรม
มหาราชวัง

อาหาร
กลางวัน

บุฟเฟต์
ตาม บุฟเฟต์
ตาม
ตาม
อาหาร อัธยาศัย อาหาร อัธยาศัย อัธยาศัย
กลางวันที่
กลางวัน
ร้านอาหาร
Ayutthaya
Bo.Lan
Retreat

ตัวเลือก
กิจกรรม
(1) ทัวร์
เมืองและ
วัด
(2) ล่อง
เรือเที่ยว
คลอง
บางกอก
น้อย
(3) การ
ชอปปิง

ทัวร์ เวลาอิสระ เวลาอิสระ ออกเดิน
เต็มวันที่
ทางจาก
พระนคร
กรุงเทพ
ศรีอยุธยา
Elephant
Camp

กิจกรรม ระหว่าง
ช่วงบ่าย ทาง

รถรับ เวลาอิสระ เวลาอิสระ Handicraft เวลาอิสระ เวลาอิสระ
ส่งส่วน
Village
ตัวไปยัง
ข้าม Anantara
เส้นวันที่ Riverside
สากล Bangkok
Resort
เครื่องดื่ม
เบาๆ ใน
ห้องพัก

งานเลี้ยง
ต้อนรับ
กิจกรรม
ช่วงคํ่า

ถึงไต้หวัน
15.00 น
ออกเดิน
ทางจาก
ไต้หวัน
17:30 น
ถึงชิคาโก
19.45 น

งานเลี้ยง
อำ�ลา
เวลาอิสระ ตาม
เพื่อพัก อัธยาศัย
ผ่อน เก็บ
ของและ
ปรับเวลา

อาหาร
ตาม เบี้ยเลี้ยง
เย็นแบบ อัธยาศัย สำ�หรับ
ไทยและ
Dine
การเต้นรำ�
around
คลาสสิก

Luxury
ล่องเรือ
ดินเนอร์
ริมแม่นํ้า
เจ้าพระยา
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ตัวอย่างค่าใช้จ่าย โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ณ กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายในจุดหมายปลายทางโดยประมาณ (ดอลลาร์สหรัฐ)
(32 THAI BAHT TO US$ $1.00)
ACCOMMODATION
Six nights accommodation at the Anantara Riverside
Bangkok Resort
DAY ONE: ARRIVAL TRANSFERS
One way transfer by the air-conditioned motorcoach
based on group arrivals.
Welcome Flower Garland by ladies in Thai costume
PRIVATE CHECK-IN
A private check-in will be provided for your guests.
Welcome drink upon arrival
WELCOME REFRESHMENTS IN THE ROOM
Light refreshments including finger sandwiches, fresh
tropical juices, mineral water will be waiting in each guest
room. (Estimated costing)
Guests will be arriving in Bangkok late evening if arriving
by Japan Airlines. Eva Air would arrive at 11:45 am. We
recommend a light beginning to your program to allow
your guests to adjust to the time difference.
SUGGESTED ROOM GIFT
Ramayana masks with stand and box. One set per room.
Enclosure provided by the client
Delivery of room gift. (Estimated)
DAY TWO:
FULL AMERICAN BREAKFAST AT THE HOTEL
At your leisure.
HALF DAY BANGKOK KLONGS & GRAND PALACE
TOUR
BUFFET LUNCH
Buffet Lunch at Bo.Lan Restaurant Local Beer/Soft Drinks
based on (2) per person.
DINNER AT LEISURE
SUGGESTED ROOM GIFT
Thai Silk Shirt for Men/Thai Silk Sarong for the Women
— silk can be customized at an additional cost with the
company logo)
Enclosure inviting them to wear this to dinner tomorrow
night delivery of room gift. (Estimated)
DAY THREE:
FULL AMERICAN BREAKFAST AT THE HOTEL
At your leisure.
ACTIVITY ALLOWANCE
Guests can pre-select their optional tours.
City and Temple Tour
Afternoon Rice and Barge Cruise
Half-Day Shopping Safari
Shopping tours will include visits to stores offering Thai
Lapidary (Gemstones), Thai Silk or Casual Wear
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LOT COST LOT COST COST P.P
#PAX
THAI BAHT
$US
$US

Special Note: For costing purposes only I have based your
costing on the highest possible option to present you with
an idea of total budget costs should all guests choose
this option. Final reconciliation will reflect costs based on
actual tours selected. Until registration forms are received
in we will not know the guest’s preference. It is better to
cost on the highest price tour and make sure that we still
fall within budget guidelines than to average them out and
possibly end up exceeding budget projections should all
guests decide to take the most expensive tour.
EVENING THAI DINNER & CLASSICAL DANCES
Roundtrip transfers to/from the hotel. Thai Dinner including cocktails and wine with dinner
SUGGESTED ROOM GIFT
Silk Photo Frame size 3” x 5”. One per couple. Enclosure
Delivery of room gift. (Estimated)
DAY FOUR:
FULL AMERICAN BREAKFAST AT THE HOTEL
At your leisure.
TOUR OF AYUTTHAYA
Duration: 12 hours (6:00 am – 6:00 pm)
8:30 am Depart Bangkok for Ayutthaya.
10:00 am Arrive Ayutthaya, at Elephant Camp. See
elephants at work in the teak forest.
10:40 am Depart for Ayutthaya Retreat for lunch.
Garden setting – lush green lawns and garden brilliant with
colors of cassias, dahlias, daisies, and poinsettia. Your
guests will enjoy lunch overlooking Baan Khanitha.
12:00 am Buffet Lunch.
13:15 pm Transfer to Handicraft Village
13:45 Visit to the Handicraft Village and gain insight into
the making of teakwood furniture, Thai silk, silverware,
and Thai umbrellas.
4:00 pm Transfer to Bangkok
6:00 pm Arrive Hotel in Bangkok
DINNER AT LEISURE
SUGGESTED ROOM GIFT
Thai Cookbook
Enclosure
Delivery of room gift. (Estimated)
DAY FIVE:
FULL AMERICAN BREAKFAST AT THE HOTEL
At your leisure.
AT LEISURE FOR PERSONAL ACTIVITIES OR
SHOPPING
LUNCH ON OWN
CASH ALLOWANCE FOR DINNER
SUGGESTED ROOM GIFT
Brass Elephant Paperweight with base and plaque. One
per couple.
Custom Invitation to Farewell Dinner (Esti- mated) Delivery
of room gift. (Estimated)
DEPARTURE NOTICES
Delivery of departure notices.
DAY SIX:
FULL AMERICAN BREAKFAST AT THE HOTEL
At your leisure.
AT LEISURE FOR PERSONAL ACTIVITIES OR
SHOPPING
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EVENING: ROSE GARDEN
Included in the evening:
Roundtrip Transfers
Fresh Flowers in Company Logo
Garland Welcome and Cold Towels
Welcome Fruit Punch
Elephant welcome with custom banners
Elephants for VIP couple
Elephant Show and Rides
Fruit & Vegetable Carving, Garland Making
Demonstration
One hour open bar with hot and cold hors d’oeuvres
30 Minutes in Handicraft Village
Klong Sabatchai procession to riverside lawn for dinner
barbecue and stalls
Barbeque Buffet Dinner and Food Stall
Music boat along the river
30 minute show (3 dances, sword, short/long pole fighting, wedding ceremony)
Loy Krathong Festival
Fireworks and Logo, Farewell Message
Rose Garden Dinner as outlined above
One half bottle of wine per person
Police Escort (Estimated)
SUGGESTED ROOM GIFT
Thai Raw Silk Robe (Solid Colour). One per person.
Logo’d or with guest’s initials at additional cost.
Enclosure
Delivery of room gift. (Estimated)
DAY SEVEN:
FULL AMERICAN BREAKFAST AT THE HOTEL
At your leisure.
DEPARTURE
Departure Transfer from the hotel to the airport will be by
motor coach. The minimum check-in time at Suvarnabhumi Airport is two hours prior to flight departure time. The
Program Directors will assist with check-in and pre-departure formalities. All checked luggage will be transferred to
the air- port by separate van with a baggage master.
* There will be other passengers on board who are not
with the group. To have the transfer exclusive to the group
we would need to purchase 300 seats.
International Airport Departure Tax (Current rate – subject
to change)
PROMOTIONAL/COMMUNICATION
Three rigid bag tags per person with your company logo
based on two colours.
Taxes
One soft vinyl ticket wallet per couple.
Logo’d based on two colours.
Taxes
One itinerary booklet per couple. Estimated costing.
Taxes
Customized airport signs. Estimated costing.
Taxes
Screen Charges Included in the above pricing.
Camera Ready Artwork to be supplied.
Final Reconciliation will be based on actual costs incurred.
SITE INSPECTION
Based on one (1) Company Executive and (1) J.A. Productions Executive
Estimated costing. Final Reconciliation will be based on
actual costs incurred.
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PROGRAM DIRECTORS
Two Program Directors plus Sales Executive to coordinate
all onsite aspects of your programme. Estimated costing.
Final Reconcila- tion will be based on actual costs
incurred.
COMMUNICATION COSTS
Communication costs. Estimated (Long Distance, Faxes,
Couriers, Walkie Talkies)
SUBTOTAL LAND IN US FUNDS
MANAGEMENT FEE
ESTIMATED PER PERSON LAND TOTAL IN US
FUNDS

รูปภาพที่ 8.3 ตัวอย่างตารางโปรแกรมและตารางบันทึกค่าใช้จ่ายสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลในกรุงเทพฯ (ดัดแปลงจาก Allen, 2002)

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายถัดไปที่แสดงในรูปภาพที่ 8.4 นี้ดัดแปลงมาจากตัวอย่าง
ที่ Omakase LLC ซึ่งเป็น DMC ในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จัดหาให้ โดยเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ (ค่าใช้จ่ายที่นำ�เสนอแก่บริษัท) และค่าใช้จ่ายจริง
รายการค่าใช้จ่ายเป็นการจำ�แนกตามหมวดหมู่ ได้แก่ ที่พัก การขนส่ง กิจกรรม มื้ออาหาร
และค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งช่วยให้ DMC สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่
ได้ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมในโครงสร้างค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ องค์กรอาจพิจารณาประเภทของค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นอีกครั้งเพื่อหาทางเลือก
ที่ดีที่สุดในการจัดการงบประมาณของโปรแกรม
#

Category

Description

1
Esashi (1 night)
2
Okushiri (1 night)
Accommoda3 tion (ที่พัก) Hakodate
(2 nights)
4
Sapporo (3 nights)
5
Motor Coach 7
days
6
Expressway fee
7
Setana-Okushiri
HeartLand Ferry
8 Transporta- Okushiri Hakodate Japan
tion
(การขนส่ง) Airline
9
Hakodate to
Sapporo Motor
Coach
10
Driver Hotel
11
Driver Tip

Unit price
(YEN)
15,000.00
17,500.00
30,000.00

(ค่าใช้จ่าย
Unit Cost
ที่น�ำ เสนอ)
30 450,000.00
30 525,000.00
30 900,000.00

Actual Cost Variance
(ค่าใช้จ่ายจริง) (ส่วนต่าง)
450,000.00
0.00
525,000.00
0.00
900,000.00
0.00

47,000.00
80,000.00

30
7

1,410,000.00 1,410,000.00
560,000.00 560,000.00

0.00
0.00

30,000.00
3,570.00

1
30

30,000.00
107,100.00

30,000.00
107,100.00

0.00
0.00

6,000.00

30

180,000.00

174,960.00

5,040.00

80,000.00

1

80,000.00

80,000.00

0.00

6,000.00
20,000.00

1
1

6,000.00
20,000.00

6,000.00
20,000.00

0.00
0.00
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12
fees
13 Activity
(กิจกรรม)
14
15

Esashi
Okushiri
Hakodate
Day 2 Breakfast
Esashi
16
Meals
Day 2 Lunch
(มื้ออาหาร) Esashi
17
Day 2 Dinner
Esashi
18
Day 3 Breakfast
Esashi
19
Day 3 Lunch
Esashi
20
Day 3 Dinner
Okushiri
21
Day 4 Breakfast
Okushiri
22
Day 4 Lunch
Hakodate
23
Day 5 Breakfast
Hakodate
24
Day 6 Lunch
Sapporo
25
Day 6 Dinner
(allowance at
leisure)
26
Guide Interpreter
27
Tour Planning &
Administra- Coordinate
28 tion fees Survey & Preparing
(ค่าธรรมเนียม
29 การจัดการ) Contingency
30
Tour Agency fee
32
Facilitators

3,000.00
4,000.00
10,000.00
500.00

30
30
30
30

90,000.00
120,000.00
300,000.00
15,000.00

84,000.00
114,000.00
300,000.00
13,000.00

6,000.00
6,000.00
0.00
2,000.00

1,000.00

30

30,000.00

32,560.00

-2,560.00

1,500.00

30

45,000.00

45,570.00

-570.00

500.00

30

15,000.00

12,375.00

2,625.00

1,000.00

30

30,000.00

30,100.00

-100.00

1,500.00

30

45,000.00

44,990.00

10.00

500.00

30

15,000.00

14,550.00

450.00

1,000.00

30

30,000.00

31,450.00

-1,450.00

500.00

30

15,000.00

14,550.00

450.00

1,500.00

30

45,000.00

46,320.00

-1,320.00

5,000.00

30

150,000.00

150,000.00

0.00

30,000.00
100,000.00

8
1

240,000.00
100,000.00

240,000.00
100,000.00

0.00
0.00

50,000.00 1
100,000.00 1
3,500.00 30
15,000.00 8
Total (YEN)

50,000.00
55,430.00
100,000.00
4,500.00
105,000.00 105,000.00
120,000.00
45,000.00
5,928,100.00 5,875,540.00

-5,430.00
95,500.00
0.00
75,000.00
181,645.00

รูปภาพที่ 8.4 ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น (ดัดแปลงจาก Cost sheet ของ Omakase LLC)
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อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หนึ่ ง ในความเสี่ ย งของการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นความเสี่ยงทางการเงินสำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเมื่อมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสกุลเงินมากกว่า
หนึ่ ง สกุ ล (CIC, 2016) ความผั น ผวนของค่ า เงิ น สามารถสร้ า งผลกระทบต่ อ
งบประมาณของโปรแกรมได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ความผันผวนของค่าเงินที่
สร้างผลกระทบในเชิงบวกอาจสร้างรายได้หรือกำ�ไรพิเศษเพิ่มเติม ในทางตรงกันข้าม
ความผันผวนของค่าเงินอาจทำ�ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน (CIC, 2016) วิธีหนึ่ง
ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับทุกฝ่าย (ซึ่งรวมถึงบริษัทเจ้าของ
โปรแกรม Incentive house DMC และผู้ให้บริการ) คือ การเจรจาและทำ�ข้อตกลง
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำ�ข้อตกลงโดยระบุจำ�นวนเงินและสกุลเงินในการชำ�ระเงิน
ในวันที่กำ�หนด และตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำ�หนดลงในสัญญา

อีกประการหนึ่งที่จำ�เป็นต้องกล่าวถึงสำ�หรับการจัดการงบประมาณคือควรมี
การกำ�หนดงบประมาณสำ�รองไว้เนื่องจากความผิดพลาดหรือเหตุไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น
ได้ ดังนั้น จึงแนะนำ�ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดการณ์ไว้ หรือ
ค่าความเสียหายใดๆ ในระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล งบประมาณส่วนนี้อาจตั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้ ในการดำ�เนินการดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจในความสำ�เร็จ
ของการจัดการงบประมาณสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมากขึ้น
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บทส่งท้าย

การจัดทำ�งบประมาณเป็นส่วนสำ�คัญของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
เมื่ อ กำ � หนดงบประมาณจำ � เป็ น ต้ อ งมองจากมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ขององค์ ก ร และ
กลุ่ม เป้าหมาย รวมถึง ควรต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องบประมาณด้วย การกำ�หนด
งบประมาณที่ประสบความสำ�เร็จนั้น มาจากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ
การจัดทำ�งบประมาณที่เหมาะสมสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นๆ
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

จงอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรรองค์ประกอบของงบประมาณที่เหมาะสมสำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต่อไปนี้
(ควรมีการหาข้อมูลก่อนทำ�การอภิปราย)
(1) บริ ษัท MU กำ�ลังจัด สรรงบประมาณสำ�หรับ โปรแกรมการเดิน ทางเพื่อ
เป็นรางวัล โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมอาศัยอยู่ในประเทศไทย และจุดหมาย
ปลายทางที่เลือกคือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประสบการณ์ที่ต้องการสำ�หรับ
โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ด้านอาหาร เนื่องจากเป็นความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
(2) บริษัท IC เป็นผู้ผลิตลำ�โพงไร้สาย กำ�ลังจัดสรรงบประมาณสำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้ช่องทางการจัดจำ�หน่าย ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งรวมถึงจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่วน
จุดหมายปลายทางที่เลือกคือ อังกฤษ ประสบการณ์ที่ต้องการจะมุ่งเน้นไปที่
ประสบการณ์ทางดนตรี เนื่องจากเป็นความสนใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรม และ
มีแผนเซอร์ไพรส์สำ�หรับคอนเสิร์ตในคืนสุดท้ายกับวงดนตรีชื่อดังของอังกฤษ
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การร่วมมือกับผูใ้ ห้บริการ

“ขอนํ้าเย็นได้ไหมคะ”
“นํ้าเย็นใส่มะนาว ไม่ใส่นํ้าแข็ง ขอบคุณ”
“เอานํ้าให้ฉันหน่อย!! ด่วน!! ข้างนอกมันร้อนมาก!!”
นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนได้ยินขณะนั่งในร้านคาเฟ่และกำ�ลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ ลูกค้า
แต่ ล ะคนสั่ ง เครื่ อ งดื่ ม ของตน ลู ก ค้ า รายแรกได้ สิ่ ง ที่ เขาต้ อ งการด้ ว ยรอยยิ้ ม จาก
พนักงานเสิร์ฟ แต่ลูกค้ารายที่สองไม่ได้รับมะนาว เนื่องจากทางร้านไม่ได้มีไว้บริการ
ซึ่งพนักงานเสิร์ฟไม่ทราบ จึงต้องขอโทษลูกค้าขณะที่เสิร์ฟเครื่องดื่มด้วย ส่วนลูกค้า
คนสุดท้ายได้รับนํ้าเย็น แต่ก็บ่นว่าที่ต้องการคือนํ้าที่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่นํ้าเย็น
ในสถานการณ์ นี้ มี คำ � ร้ อ งขอเครื่ อ งดื่ ม ที่ ค ล้ า ยกั น จากลู ก ค้ า ไปยั ง พนั ก งานเสิ ร์ ฟ
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าแต่ละคนที่กล่าวถึง ได้รับนํ้าและระดับการบริการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น พวกเขาจึงมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ผู้เขียนเชื่อว่าลูกค้าเหล่านี้มี
ความหลากหลายในวิธีการสื่อสาร ข้อความ รายละเอียดที่ให้ และความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการของคาเฟ่
หากลองใช้แนวคิดนีก้ บั การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเดินทางเพือ่ เป็น
รางวัลจำ�เป็นต้องรูจ้ กั ผูใ้ ห้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผูใ้ ห้บริการนัน้ ๆ รวมถึงทราบ
วิธีการทำ�งานกับผู้ให้บริการ การออกแบบโปรแกรมจะไม่สามารถเป็นไปได้จริง
หากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไม่มีความรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการใน
จุดหมายปลายทาง และในกรณีที่มีแนวคิดที่ดีใหม่ๆ ในการปรับปรุง
ประสบการณ์สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการสามารถให้บริการตามที่คาดหวังได้หรือไม่
ลองนึกภาพความผิดหวังในฐานะนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลดู โดยสมมติ
ว่าผู้อ่านได้ทำ�การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา
แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบสนองคำ�ขอของผู้อ่านในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดได้
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อพิจารณาสำ�คัญในการทำ�งานกับผู้ให้บริการ
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ประสบการณ์ที่ “สุดยอด” เป็นสิ่งที่โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องการ
สร้าง จากช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมก้าวขึ้นเครื่องบิน ระหว่างช่วงเวลาของการเดิน
ทาง และจนกว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมควร
ได้รับความรู้สึกของการเป็น “คนพิเศษ” ดังนั้น “สุดยอด” ไม่ได้แปลว่าต้อง “แพงที่สุด”
แต่หมายความว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะต้องรู้สึกพิเศษและได้รับการดูแลอย่างดี ในบทที่
2 ได้กล่าวถึงซัพพลายเออร์รายหลักๆ ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผู้ให้บริการเหล่านี้
มีบทบาทสำ�คัญในการช่วยสร้างประสบการณ์ที่ “ยอดเยี่ยม” แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ดังที่
กล่าวไว้ใน บทที่ 2 ว่ารูปแบบการดำ�เนินงานกับผู้ให้บริการมีความหลากหลาย โดยบริษัท
อาจติดต่อกับ ผู้ให้บริการด้วยตนเองโดยตรง หรืออาจใช้บริการขององค์กรที่ให้บริการด้าน
การให้รางวัล เช่น Incentive house และ/หรือบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC)
(Thumachai et al., 2017) ในบทนี้ เนื้อหาจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหลักสำ�หรับ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่ โรงแรม สายการบิน ธุรกิจเรือสำ�ราญ สถานที่
ท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม และการขนส่งภาคพื้นดิน

9.1 การทำ�งานร่วมกับโรงแรม (Hotels)
9.1.1 หลักเกณฑ์การเลือกที่พักสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Selection criteria)
โดยทั่ ว ไปแล้ ว จุ ด หมายปลายทางของการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ควรจะมี
ผู้ให้บริการที่พักให้เลือกหลากหลาย ทั้งโรงแรม และรีสอร์ท โดยผู้ให้บริการที่พักที่มีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นนักเดินทางไมซ์ มักจะมีห้องประชุม หรือหอประชุม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มการเดินทางเชิงธุรกิจ สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล บริษัทมักต้องการ
โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือโรงแรมหรู อย่างไรก็ตาม การเลือกที่พักก็ไม่จำ�เป็นต้องหรูหราเสมอ
ไปแต่ที่พักนั้นควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำ�คัญหลายประการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ในการเลือกที่พัก
• ที่ตั้ง - โรงแรมที่เหมาะสำ�หรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรจะสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและควรอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ในการทำ�กิจกรรม
• ห้องพัก - โรงแรมควรมีห้องที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีการออกแบบและ
ตกแต่งอย่างดีพร้อมด้วยความสะดวกสบายและทัศนียภาพที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
นักเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรพักในห้องประเภทเดียวกัน หรือจะต้องมีเหตุผล
ที่ดีในการจัดห้องที่ต่างประเภทกันให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• ความพร้อมในการให้บริการ - โรงแรมควรให้บริการที่หลากหลายที่ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น การเช็คอินและเช็คเอาท์
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แบบส่วนตัว รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง บริการพี่เลี้ยงเด็ก โปรแกรมออกกำ�ลังกาย
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี พนักงานที่พูดได้หลายภาษา บริการซักรีด บริการจัดเก็บ
สัมภาระ ฯลฯ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม - โรงแรมควรมีบริการอาหารที่หลากหลายและ
สามารถรองรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ หากมีบริการอาหารท้องถิ่น
ที่มีเฉพาะในพื้นที่นั้น หรือสามารถสร้างเมนูและเครื่องดื่มพิเศษสำ�หรับกลุ่มได้
จะเป็นข้อได้เปรียบของโรงแรมนั้นในการเป็นตัวเลือกสำ�หรับการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล
สิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านสันทนาการ - โรงแรมควรมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ที่ผู้เดินทางสามารถสัมผัสกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในช่วงเวลาอิสระ เช่น
สปา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ ฯลฯ
พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรม - โรงแรมควรมี ห้ อ งจั ด เลี้ ย งที่ ก ว้ า งขวางและสวยงามที่
เหมาะสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของโปรแกรมได้ สถานที่จัดงานควรจะสามารถใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมพิเศษ การเฉลิมฉลองส่วนตัว หรือปาร์ตี้ที่ได้รับการออกแบบสำ�หรับ
โปรแกรมได้
บริการพิเศษ - โรงแรมควรมีการประสานงานกับ DMC และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดบริการพิเศษ หรือจัดกิจกรรมพิเศษในสถานที่ระหว่างการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล
ความยืดหยุ่น - โรงแรมควรมีความเต็มใจที่จะร่วมมือ และมีความยืดหยุ่น
ในการมีส่วนร่วมในความสำ�เร็จของโปรแกรม
คุ ณ ภาพของการบริ ก าร - โรงแรมควรให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ ให้
การดำ�เนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงเวลาสำ�หรับกลุ่มการเดินทางเพื่อ
เป็ น รางวั ล พนั ก งานโรงแรมควรได้ รั บ การฝึ ก อบรมอย่ า งดี ใ ห้ มี ทั ก ษะและ
ทัศนคติที่เหมาะสม และให้บริการที่มีคุณภาพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับกลุ่ม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลซึ่งมีความคาดหวังในมาตรฐานการบริการที่สูง
ความคุ้ ม ค่ า ทางการเงิ น - ราคาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ท่ีสำ�คัญที่สุดสำ�หรับการ
เลือกโรงแรม แม้ว่าราคาอาจไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับการเลือกโรงแรมใน
บางโปรแกรมของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่บริการเสริมที่โรงแรมเสนอให้
พิเศษสำ�หรับโปรแกรม จะทำ�ให้โรงแรมนั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำ�หรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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9.1.2 ข้อเสนอของโรงแรมสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Hotel
proposal)
โดยทั่ ว ไปแล้ ว โรงแรมที่ มุ่ ง เน้ น ตลาดการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล มั ก ให้
คำ�แนะนำ�และความช่วยเหลือต่างๆ เช่น การเลือกห้องพัก การกำ�หนดราคากลุ่ม การจัดเลี้ยง
การเช็คอินส่วนตัว/กลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ โรงแรมอาจเตรียมเอกสารข้อเสนอพร้อมข้อมูล
สำ�หรับ DMC Incentive house หรือบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกที่พักด้วย
โดยข้อเสนอควรครอบคลุมรายการ ต่อไปนี้
• ที่พัก - รวมถึงระยะเวลาการเข้าพัก ประเภทห้อง จำ�นวนห้อง จำ�นวนคนในกลุ่ม
จำ�นวนคนต่อห้อง อัตราค่าห้องพัก ผลิตภัณฑ์เสริม หรือบริการที่โรงแรมจัดให้
และเงื่อนไขของอัตราค่าที่พักที่เสนอ
• ฟังก์ชั่น - รวมถึงวันที่ ประเภทของฟังก์ชั่น จำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน แพ็กเกจ
การประชุม การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อัตราค่าใช้จ่าย ความบันเทิง ดนตรี
แสง เสียง และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำ�หรับบริการเสริมประเภทต่างๆ
• ระยะเวลาของข้อเสนอ - ระยะเวลาทีร่ าคา และตัวเลือกทีเ่ สนอในข้อเสนอยังมีผล
• เงื่อนไขการชำ�ระเงิน - การมัดจำ� ยอดคงเหลือ วันที่ครบกำ�หนด และวิธีการ
ชำ�ระเงิน

Cape Dara Resort, Pattaya
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To: 		
Ms. Felicity Parker
Company:
MU Company
Address: 999 Nice Street, Burbank, CA 91505 USA
Tel : 		
+1-818-919-9119
FAX : 		
+1-818-919-9111
Email: 		
parker@mu.com
From: 		
Mr. Tom Lee
Title: 		
Assistant Director of Sales
Hotel: 		
IC Hotel & Resort Hua-Hin
Address:
156 Saikao Beach, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, 77110,
Thailand
Tel.: 		
66 (3) 2123 4567 		
MP : +66-12-345-6789
Fax: 		
66 (3) 2123 4568
Email: 		
sales@ic.huahin.com
Dear Ms. Parker,
Warmest greetings from IC Hotel & Resort.
Thank you very much for considering the IC Hotel & Resort as a venue for your
incentive travel group in March 2020. Herewith we are pleased to submit our proposal
for your kind consideration. Hope we will have a chance to accommodate your group
soon.
For further information, please do not hesitate to contact us at any time.
Sincerely Yours,
Tom Lee
Sales Manager, Group & Event
sales@ic.huahin.com
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Proposal
Arrival date 		
Wednesday, 4 March 2020
Departure date 		
Friday, 6 March 2020
Total night 		
2-night stay
Number of room:
85 rooms
Number of persons: 85 persons

ACCOMMODATION

Room Rate:
Room Category

Bed types

Room rate (THB)
per night

Number
of units

Total (THB)
per night

iSea Deluxe Room

King or 2 Queen beds

THB 5,000

50

THB 250,000.00

iSea Junior Suite
Room

King or 2 Queen beds

30

THB 150,000.00

iSea Pool Villa

2 King beds

With free 5 rooms
upgrade for C-suites
to iSea Pool Villa

Total

5

THB 25,000.00
THB 425,000.00

Note:
• The above rate is in Thai Baht per room per night and is inclusive of an international breakfast buffet
• The above rate is net, inclusive of 10% service charge and 7% government tax.
• The above rate is applicable for the mentioned period of stay and for a minimum of 10 rooms
• A change of the period of stay may result in a rate change
• Check-in time is 2:00 pm and check-out time is 12:00 noon
• Accommodation space is available at this stage but has not been blocked for this group, pending
on yourdecision. Kindly advise your confirmation as soon as you can so then we can secure your
preliminary reservation.
• Complimentary:
• Welcome drink upon arrival
• Wi-Fi & LAN internet access in the guestroom, public area, and function room
• Daily minibar in the room

INCENTIVE TRAVELS 101

197

• Room amenities:
• Private balcony
• Bathroom with separate shower
• Two telephones with IDD
• Magnifying mirror
• Weighing scale
• LED 50” cable TV
• Minibar with two daily complimentary bottles of drinking water
• Writing desk
• Day bed corner
• Coffee & tea making facilities
• Electronic safety box
• Hairdryer
• Bathrobe & slippers
• Iron with ironing board available upon request
Club privileges for iSea Suite room and iSea Pool Villa include:
• Welcome Drink at Club Lounge.
• VIP check-in
• Choice of breakfast at either the iSea Club lounge or at the Stardust restaurant
• Free all-day use of the club lounge with coffee, tea & cookies.
• Evening cocktails from 17:00-18:00 hrs.
• Free use of fitness center

FUNCTION & FOOD AND BEVERAGE OPTIONS
Date/Type of function:
Type of function: 		
Number of guests: 		

5 March 2020
Gala Dinner 18:00-22:00 hrs.
85 persons

COMPLIMENTARY: Use of main Stardust Grand Ballroom and standard audiovisual equipment: LCD
projector, Screen, Wi-Fi internet, stationery, bottles of drinking water, whiteboard and flip chart with
different color markers when 50 persons guarantee or more for food.
FOOD: (Minimum 50 persons guarantee or more. If the number of guests is less than 50 persons, Set
Dinner will be provided.)
Thai & Seafood BBQ Buffet Dinner
THB
1,500
net/person
(Exclude beverage)
International & Seafood BBQ Buffet Dinner
THB
1,800
net/person
(Exclude beverage)
BEVERAGE ON CONSUMPTION:
Free flow soft drink (Post mix 4.00 hours)
THB
300
nett / person
Heineken Draft beer 			
THB
9,000 net / 30-litre barrel
Singha Draft Beer 			
THB
8,000 net / 30-litre barrel
Chang Draft Beer 			
THB
7,000 net / 30-litre barrel
CORKAGE CHARGE:
Wine/ Spirit 				
THB
800 net/bottle
ENTERTAINMENT:
Computer karaoke 			
THB
8,500 net
MUSIC BAND
Full band with singer 			
THB
54,000 net
Trio band with singer 			
THB
38,000 net
Electric charge: (If guest bring their own karaoke or music band)
Electric charge for Karaoke 		
THB
4,000 net
Electric charge for trio band 		
THB
12,000 net
Electric charge for full band 		
THB
15,000 net
Note: Function space is available at this stage but has not been blocked for this event, pending on your
decision. Kindly advise your confirmation as soon as you can so then we can secure your preliminary
reservation.
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PAYMENT DETAILS
Estimated expense for the group:
Details

Price per unit

Quantity

Total (THB)

Accommodation

THB 425,000

2 Nights

THB 850,000.00

Thai & Seafood BBQ
Buffet Dinner

THB 1,500

85 Persons

THB 150,000.00

Free flow soft drink

THB 300

85 Persons

THB 25,000.00

Full band with singer

THB 54,000

1 Band

THB 54,000.00

Grand total charges
30% Deposit Requirement
Note:

THB 1,079,000.00
THB 323,700.00

• The 30% non-refundable deposit of total estimated expense is required within 7 days
after signing a contract or together with the signed contract (in case of less than 14 days
confirmation) in order to secure the room/function spaces on a definite booking basis.
• All balance amounts and additional amounts will be settled by cash or credit card within 7
days after group check-out.

The estimated price quoted based on our first discussion. Please do not hesitate to consult with our
sales team, if you have any concerns about the event set up or accommodation arrangement.
This proposal is valid until Tuesday, 24 December 2019. Kindly note that we will not hold any room for
the group at this moment. To confirm the reservation and secure the room, please deposit 30% of the
total group charge to our bank account.
Bank 			
Siam Bank, Hua-Hin Branch
Bank Account 		
IC Hotel & Resort Hua-Hin
Account number 		
012-3-45678-9
Thank you again for considering IC Hotel & Resort Hua-Hin. We will look forward to hosting your group
in March 2020.
Sincerely Yours,
Tom Lee
Sales Manager, Group & Event
sales@ic.huahin.com

รูปภาพที่ 9.1 ตัวอย่างข้อเสนอของโรงแรมสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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9.1.3 การให้ข้อมูลกับโรงแรม (Providing information)
นักวางแผนโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม
โปรแกรมแก่โรงแรมที่เลือกก่อนวันเข้าพัก โดยข้อมูลควรประกอบด้วย
• วันที่และเวลาของการเดินทางมาถึงและการเดินทางกลับ
• รายชื่อของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• รายการจำ�นวนห้อง
• จำ�นวนผู้เข้าพักสำ�หรับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการยืนยันแล้ว และ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำ�กัดทางด้านอาหาร (ถ้ามี)
• กำ�หนดการของอีเวนต์และกิจกรรม
• โปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน
• เบอร์ติดต่อและประสานงาน
• ความต้องการพิเศษ
• วิธีการชำ�ระเงิน
9.1.4 การเตรียมการพิเศษกับ โรงแรมสำ�หรับ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Special arrangements)
ในขณะที่เลือกผู้ให้บริการที่พัก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำ�เป็น
ต้องสำ�รวจความพร้อมของบริการที่โรงแรมสามารถนำ�เสนอได้ และควรร่วมมือกับโรงแรม
และจัดเตรียมการต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำ�หรับผู้เข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล ซึ่งการเตรียมการกับโรงแรม อาจรวมถึง
• การจัดเตรียมพื้นที่ลงทะเบียน หรือโต๊ะเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• การจัดเตรียมป้ายต้อนรับพร้อมด้วยโลโก้บริษัท
• การจัดซื้อสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Amenities) พิเศษในห้องล่วงหน้า
• การเตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมออกมาต้อนรับกลุ่มการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล หรือการจัดทำ�และเตรียมการด์ต้อนรับพร้อมลายเซ็นผู้จัดการ
ทั่วไปไว้ในห้องพัก
• การเตรียมห้องสำ�รองหากผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องการเปลี่ยนห้อง
• การจัดเตรียมของขวัญพิเศษในห้องที่จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลโดยเฉพาะ
นอกเหนือจากการเตรียมการดังกล่าว ผู้วางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
จะต้องระบุผู้มีอำ�นาจที่สามารถอนุมัติหรือตัดสินใจต่างๆ ในระหว่างการเข้าพัก เมื่อมี
ความจำ�เป็นในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ และเมื่อถึงเวลา
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สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นักวางแผนควรยืนยันการจัดการทั้งหมดกับทางโรงแรม
อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักที่โรงแรมจะราบรื่นตลอดการเดินทาง

Cape Dara Resort, Pattaya

9.2 การทำ�งานร่วมกับสายการบิน (Airlines)
9.2.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกสายการบินสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Selection criteria)
ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจการเดินทางที่มีความสำ�คัญต่อการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล เนื่องจากเป็นบริการที่ช่วยนำ�นักเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจมี
สายการบินจำ�นวนมากให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับสนามบินต้นทาง ในกรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลหรือบริษัทต้องเลือกสายการบินที่เหมาะกับความต้องการของ
โปรแกรม ทั้งในแง่ของราคาและการบริการ องค์ประกอบสำ�คัญสำ�หรับนักวางแผนการเดิน
ทางเพื่อเป็นรางวัลที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสายการบิน ได้แก่
ความถี่ของเที่ยวบินและตารางการบิน - ความถี่ของเที่ยวบิน และตาราง
บิน ส่งผลต่อระดับความเหนื่อยล้าของนักเดินทาง และความสะดวกสบายใน
ขณะเดินทาง เมื่อเลือกสายการบิน ควรเลือกสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงและ
เที่ยวบินจำ�นวนมากไปยังจุดหมายปลายทางที่กำ�หนด
• สายการบิ น บางแห่ ง อาจมี เ ที่ ย วบิ น หลายเที่ ย วในหนึ่ ง วั น ไปยั ง จุ ด หมาย
ปลายทางที่ต้องการ ทำ�ให้ง่ายต่อองค์กรในการเลือกใช้ และสะดวกสำ�หรับ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม สายการบินอื่นอาจมีเพียงหนึ่งเที่ยวบินต่อวัน หรือสามถึง
สี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์เท่านั้น
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• เที่ยวบินที่ให้บริการอาจเป็นเที่ยวบินแบบไม่แวะพัก ซึ่งใช้เวลาน้อยลงและ
เหนื่อยน้อยกว่าสำ�หรับผู้เข้าร่วม หรืออาจเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการแบบ
มี ก ารหยุ ด พั ก ตามเมื อ งในเส้ น ทางการบิ น โดยไม่ ต้ อ งเปลี่ ย นเครื่ อ งบิ น
(การเปลี่ยนเครื่องจะทำ�ให้เกิดความเหนื่อยล้าแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมากขึ้น)
• เวลาออกเดิ น ทาง หรื อ เวลาเดิ น ทางถึ ง จุ ด หมายปลายทางยั ง มี ผ ลต่ อ
การจัดเตรียมการเดินทาง หากเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่มีเวลาออกเดินทางใน
เวลาเที่ยงคืน จะทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเหนื่อยล้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การเดินทางในเวลากลางวัน
การสนับสนุนด้านบริการ - โดยทั่วไป สายการบินมักจะมีแผนกขายสำ�หรับ
กลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เพื่อให้คำ�แนะนำ� และความช่วยเหลือแก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เช่น การกำ�หนดราคาตั๋วเป็นกลุ่ม
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เอกสาร บริการพิเศษ เป็นต้น
9.2.2 การเตรียมการพิเศษกับสายการบินสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Special arrangements)
สายการบินอาจสามารถเตรียมการให้บริการพิเศษเพิ่มเติมสำ�หรับกลุ่มการเดิน
ทางเพื่อเป็นรางวัลในหลายๆ ด้าน ดังนี้
การให้บริการด้านการตลาดและการขาย
• การให้คำ�แนะนำ�ในการเลือกจุดหมายปลายทาง
• การให้คำ�แนะนำ�ในการเลือกโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และ DMC
• การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการออกตั๋ ว สำ � หรั บ การเดิ น ทางเพื่ อ ตรวจสอบ
เส้นทางก่อนการเดินทางจริง
• การให้บริการจัดทำ�สื่อส่งเสริมการขาย เช่น แผ่นพับ ตาราง เที่ยวบินโปสเตอร์
โปสการ์ด สไลด์ ปกไฟล์ ฯลฯ
• การคงระดับราคาตั๋วและจองที่นั่งล่วงหน้า
• การเสนอไมล์สะสมสำ�หรับนักเดินทาง
• การเตรียมแท็กกระเป๋าเดินทางสำ�หรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
การให้บริการที่สนามบิน
• การจัดเคาน์เตอร์เช็คอินแยกต่างหากสำ�หรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• การเตรียมป้ายพิเศษเพื่อต้อนรับกลุ่มผู้เดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เคาน์เตอร์
เช็คอิน ประตูทางออกและบนเครื่องบิน
• การจัดทำ�บัตรผ่านขึ้นเครื่องโดยเฉพาะสำ�หรับนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำ�หรับบริการสัมภาระ
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• การให้บริการห้องรับรองในสนามบินสำ�หรับผู้เดินทาง
• การเตรียมการสำ�หรับการขึ้นเครื่องก่อน และฟาสต์แทร็คเลน (Fast track
lane) เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้นักเดินทางที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
ด่านศุลกากร
การให้บริการบนเครื่อง
• การต้ อ นรั บ พิ เ ศษสำ � หรั บ กลุ่ ม การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล โดยกั ป ตั น ของ
เครื่องบิน
• การทำ�วิดีโอสื่อข้อความจากผู้บริหารสายการบินสำ�หรับกลุ่มผู้เดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล
• การจัดเตรียมพนักพิงศีรษะ และเมนูที่ตกแต่งด้วยโลโก้บริษัท
• การจัดเตรียมเมนูพิเศษล่วงหน้า
• การเตรียมการเครื่องดื่มพิเศษเพิ่มเติม
• การจัดบริการที่นั่งพิเศษ เช่น 3 ที่นั่งสำ�หรับผู้โดยสาร 2 ท่าน เป็นต้น
• การจัดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสวมใส่ผ้ากันเปื้อนหรือเข็มกลัดที่มีชื่อ
หรือโลโก้ของบริษัท
• การจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกส่วนตัว (Personalized amenities) บน
เครื่องบินสำ�หรับผู้เดินทาง
• การเตรียมภาพยนตร์สำ�หรับผู้เดินทางเป็นพิเศษตามที่ร้องขอไว้ล่วงหน้า
• การจัดเตรียมเกมต่างๆ บนเครื่องบิน
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ในกรณีของกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีขนาดใหญ่มาก อาจมีการจัดเตรียม
เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ� เที่ยวบินเช่าเหมาลำ�เป็นเที่ยวบินที่สายการบินให้บริการสำ�หรับ
เส้นทางใดๆ นอกเหนือจากตารางเที่ยวบินปกติ ตัวอย่างเช่น บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ�ของ
การบินไทยซึ่งครอบคลุมเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่น จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ในบางครั้ ง บริ ษั ท อาจทำ � งานร่ ว มกั บ สายการบิ น ต่ า งๆ สำ � หรั บ โปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเดียวกัน เนื่องจากเหตุผลสองประการ คือ (1) กลุ่มมีขนาดใหญ่
มากและไม่สามารถเดินทางไปด้วยกันได้หมดในเที่ยวบินเดียว หรือ (2) เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงจากการเดินทางบนเครื่องบินลำ�เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเดินทางกลับ
หากหนึ่งในเที่ยวบินเกิดความล่าช้า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เดินทางในเที่ยวบินอื่นยังสามารถ
กลับไปทำ�งานตามกำ�หนดเวลาได้ ความร่วมมือกับสายการบินสามารถช่วยจัดการเดินทาง
ทางอากาศที่ปลอดภัยและราบรื่นให้กับผู้เข้าร่วมเดินทาง นอกจากนี้ นักวางแผนการเดินทาง
ยังจำ�เป็นต้องทำ�งานร่วมกับสายการบินเพื่อระบุเที่ยวบินสำ�รอง และสนามบินสำ�รอง สำ�หรับ
กรณีฉุกเฉินด้วย

9.3 การทำ�งานร่วมกับธุรกิจเรือสำ�ราญ (Cruise companies)
การล่องเรือสำ�ราญสามารถตอบสนองความต้องการของการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการล่องเรือสำ�ราญสามารถให้บริการบนเรือได้อย่างครบวงจร
ทั้งที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุม กิจกรรมทางกีฬา และความบันเทิง ในปัจจุบัน
การล่องเรือสำ�ราญกำ�ลังได้รับความนิยมในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเนื่องจากเหตุผล
ดังต่อไปนี้
• ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ เรื อ สำ � ราญตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ และรายได้ จ ากตลาด
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ดังนั้น จึงมุ่งเน้นไปที่การโปรโมท และการขายใน
ตลาดนี้
• นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้มีความสนใจในการล่องเรือสำ�ราญ
มากขึน้ เนือ่ งจากมีการโฆษณา และการส่งเสริมการขายทีเ่ น้นเฉพาะตลาดการเดิน
ทาง เพือ่ เป็นรางวัล
• นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรับรู้ว่า ธุรกิจเรือสำ�ราญสามารถให้บริการ
กลุ่มเดินทางเล็กๆ ได้ โดยไม่ต้องเช่าเหมาลำ�ตลอดการล่องเรือ
• การเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเรือสำ�ราญ และการพัฒนาเส้นทาง
เดินเรือ ทำ�ให้มีธุรกิจเรือสำ�ราญหลากหลายขึ้น และมีจำ�นวนมากขึ้น อีกทั้งยัง
มีการตกแต่งเพิ่มเติมสำ�หรับการเดินทางเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพิ่มขึ้นด้วย
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การเดินทางโดยเรือสำ�ราญเหมาะสำ�หรับกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เพราะ
ทำ�ให้การวางแผน และการจัดการด้านต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เรือสำ�ราญสามารถให้บริการที่
ลูกค้าต้องการทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบการเดินทาง ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการเดินทางขากลับ
โดยเครื่องบินให้กับนักเดินทางด้วย (ในบางกรณี ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอาจต้องเดินทางไป-กลับ
จากท่าเรือเอง) อย่างไรก็ตาม การล่องเรือสำ�ราญอาจไม่เหมาะสำ�หรับโปรแกรมที่ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมเดินทางไป-กลับจากต่างพื้นที่กัน
9.3.1 โปรแกรมการล่องเรือสำ�ราญสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Cruise programs)
นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถใช้โปรแกรมการล่องเรือสำ�ราญ
สำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้หลายรูปแบบ ตัวเลือกของการใช้บริการ
จากธุรกิจเรือสำ�ราญ ได้แก่
การเช่ า เหมาลำ � (Full-ship charter) - ตั ว เลื อ กนี ้ ช ่ ว ยให้ ม ี ต ั ว เลื อ ก
ในการปรับแต่งการให้บริการได้มากที่สุด นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถ
ออกแบบให้ โ ปรแกรมออกมาพิ เ ศษมากขึ้ น ตั้ ง แต่ ก ารให้ เรื อ โบกธงของบริ ษั ท ลู ก ค้ า
ไปจนถึงการกำ�หนดแผนการเดินทางให้แบบส่วนตัว เนื่องจากมีเรือหลายประเภทให้เลือก
นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถเช่าเรือขนาดใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม สัญญา
การเช่าเหมาลำ�มักมีรายละเอียดที่ระบุแน่นอน โดยทั่วไป นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลจะต้องจัดทำ�เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตราสารเครดิต (Letter of credit) และไม่
สามารถยกเลิกได้โดยไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมเต็มจำ�นวน
การจองที่พักและบริการที่ต้องการ (Reservation of the required
accommodation and services) - ข้อดีของตัวเลือกนี้คือ การประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ถ้ากลุ่มมีขนาดเล็ก ผู้เดินทางจะมีโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเดินทางคนอื่นๆ บนเรือ
แต่ข้อเสียคือ ทางธุรกิจเรือสำ�ราญอาจไม่สามารถจัดกิจกรรมของการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลได้ทั้งหมดตามที่นักวางแผนต้องการ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเรือสำ�ราญอาจสามารถจัดให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งกลุ่ม และจัดบริการพิเศษสำ�หรับกลุ่มได้ เช่น
การทำ�ป้ายหน้าประตูห้องโดยสารพร้อมชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม ฯลฯ
การเช่าเหมาครึ่งลำ� (Half-ship charter) - โดยทั่วไป การเช่าเหมาครึ่งลำ�จะ
ขึ้นอยู่กับประเภทห้องโดยสาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ห้องพักที่เป็นแบบเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ตัวเลือกนี้เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถเช่าเหมา
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ตามชั้นได้ และเช่นเดียวกับการเช่าเหมาลำ� นักวางแผนต้องจัดทำ�ตราสารเครดิตในการเช่า
เหมาครึ่งลำ�ด้วย สำ�หรับการเช่าเหมาครึ่งลำ� นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสามารถ
จองห้องรับประทานอาหาร หรือที่นั่งพิเศษสำ�หรับกลุ่มโดยเฉพาะได้
การจองแบบกลุ่ม (Group reservation) - การจองแบบกลุ่มไม่จำ�เป็นต้องมี
ตราสารเครดิต ซึ่งแตกต่างจากการเช่าเหมาลำ�และการเช่าเหมาครึ่งลำ� นักวางแผน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเพียงต้องชำ�ระเงินมัดจำ�ตามจำ�นวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม และ
ชำ�ระเงินส่วนที่เหลือตามกำ�หนด โดยปกติการชำ�ระเงินจะอยู่ที่ประมาณ 60 วันก่อน
ออกเดินทาง นักวางแผนการเดินเพื่อเป็นรางวัลสามารถยกเลิกการจองส่วนหนึ่งตามอัตรา
ร้อยละของห้องพักที่กำ�หนดในสัญญา โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ ซึ่งต้อง
ดำ�เนินการภายในช่วงเวลาที่ระบุในสัญญา โดยทั่วไปคือ 30 หรือ 60 วันก่อนออกเดินทาง
9.3.2 การเตรียมการพิเศษในการล่องเรือสำ�ราญสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล (Special arrangements)
ในขณะที่ การปรั บ การให้ บ ริ ก ารสำ � หรั บ การเช่ า เหมาลำ � ของการเดิ น ทาง
เพื่อเป็นรางวัลสามารถทำ�ได้เต็มที่ การเตรียมการสำ�หรับการสร้างประสบการณ์การที่
พิเศษสำ�หรับการเช่าเหมาครึ่งลำ� หรือการจองแบบกลุ่มก็สามารถทำ�ได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน
การเตรียมการพิเศษที่สามารถทำ�ได้ในการล่องเรือสำ�ราญสำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
มีดังนี้
• การเตรียมป้ายต้อนรับพร้อมด้วยโลโก้บริษัท
• การใส่โลโก้ของบริษัทลงในเอกสาร ตั๋ว รายละเอียดการเดินทาง แท็กกระเป๋า
เดินทาง การ์ดเชิญสำ�หรับงานเลี้ยงอาหารคํ่า ฯลฯ
• การจัดการสัมภาระที่สนามบินและท่าเรือ
• การเช็คอินล่วงหน้า หรือการเช็คอินและเช็คเอาท์ส่วนตัว
• การเตรียมวิดีโอ หรือป้ายประกาศต้อนรับจากกัปตันเรือ
• การจัดงานเลี้ยงรับรองส่วนตัวโดยกับกัปตันเรือ
• การจัดโต๊ะบริการข้อมูลสำ�หรับกลุ่มโดยเฉพาะ
• การทำ�ป้ายหน้าประตูห้องโดยสารพร้อมชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• การจัดเตรียมของขวัญต้อนรับสำ�หรับนักเดินทางในห้องพัก อาทิ แชมเปญ
กระเช้าผลไม้ ดอกไม้ แว่นกันแดด ผ้าเช็ดตัวชายหาด และเสื้อยืด
• การจัดกิจกรรมส่วนตัวหรือความบันเทิงบนเรือในเลานจ์ ริมสระนํ้า หรือห้องรับ
ประทานอาหาร
• การจัดทัวร์ส่วนตัวหรือกิจกรรมบนบก
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•
•
•
•
•

การจัดการการขนส่งไปและกลับจากเรือ
การจัดที่นั่งพิเศษในห้องรับประทานอาหารหลัก และเลานจ์
การจัดที่นั่งพิเศษสำ�หรับชมการแสดงบนเรือ
การจัดทำ�เมนูพิเศษสำ�หรับกลุ่ม
การจัดทำ�จดหมายข่าวพิเศษ หรือออกอากาศทางโทรทัศน์บนเรือเกี่ยวกับ
กิจกรรมประจำ�วันของกลุ่ม

การเตรี ย มการที่ ทำ � ให้ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล มี ค วามพิ เ ศษสำ � หรั บ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ไม่ได้จำ�กัดอยู่กับเฉพาะรายการที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องปรึกษากับบริษัทเรือสำ�ราญ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
ดำ�เนินการตามการเตรียมการที่ต้องการได้

9.4 การทำ�งานกับซัพพลายเออร์รายอื่นๆ (Other suppliers)
นอกจากผู้ให้บริการหลัก เช่น โรงแรม สายการบิน และเรือสำ�ราญ ในการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำ�เป็นสำ�หรับการเดินทาง เช่น สถานที่
ท่องเที่ยวสาธารณะหรือส่วนตัว สวนสนุก ร้านอาหาร รถบัส รถเช่า ผู้ผลิตสื่อ เป็นต้น
9.4.1 จุดหมายปลายทางและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว (Destinations and attractions)
จุ ด หมายปลายทางและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ของ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ดึงดูดนักเดินทางให้มาเยี่ยมชม
และสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเอง นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้องหา
จุดหมายปลายทางและสถานที่ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธีมของโปรแกรม เพื่อยกระดับ
ประสบการณ์ของนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
สำ�หรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาทิ
• แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา นํ้าตก ทะเลสาบ ชายหาด ฯลฯ
• แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เช่น เมืองโบราณ พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง
วัด โบสถ์ ฯลฯ
• สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เช่น สวนสนุก สวนนํา้ สวนสัตว์ พิพธิ ภัณฑ์ ฯลฯ
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งสามารถจัดกิจกรรมพิเศษที่สามารถสร้างประสบการณ์
ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใครที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจอย่ า งมากแก่ ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมได้ เช่ น
Disneyland ที่สหรัฐอเมริกา Musée du Louvre ที่ฝรั่งเศส เป็นต้น
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9.4.2 ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B service providers)
นอกจากที่ พั ก และการเดิ น ทางทางอากาศ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม อาจเป็ น
งบประมาณส่วนที่ใหญ่ที่สุดอีกส่วนหนึ่งของการเดินทาง ภายในจุดหมายปลายทางควรมี
ร้านอาหารหลากหลายประเภท ขนาด ระดับราคา และบรรยากาศให้เลือกใช้ในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรวางแผนสำ�หรับ
ประสบการณ์ อ าหารที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะมื้ อ สำ � หรั บ ผู้ เ ดิ น ทาง โดยนอกเหนื อ จาก
การบริ ก ารอาหารที่ ส ะอาดและรสชาติ ดี แ ล้ ว นั ก วางแผนการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล
ควรเลือกผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าใจแนวคิดของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
เนื่องจากผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นมองหาความหลากหลายของ
ประสบการณ์ที่แตกต่างและพิเศษ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่น
ในปั จ จุ บั น ผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม
อาจมีความต้องการทางโภชนาการประเภท
ต่างๆ หรือมีข้อกำ�หนด และข้อจำ�กัดทาง
อาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้น การทำ�
ความเข้ า ใจผู้ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมจึ ง เป็ น
สิ่งสำ�คัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อ
เป็ น รางวั ล ควรรวบรวมข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ก่ อ น
การเดินทาง และทำ�งานร่วมกับผู้ให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างเมนูที่น่าดึงดูด
สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มต่างๆ

Photo by Nawarat

ประเด็นที่ควรใส่ใจในการทำ�งานกับผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีดังต่อไปนี้
• ผู้เข้าร่วมโปรแกรม - ยืนยันจำ�นวนผู้เข้าพักและความต้องการด้านโภชนาการ
ข้อกำ�หนด และข้อจำ�กัด
• ประสบการณ์อาหารท้องถิ่น - รวมการบริการอาหาร และเครื่องดื่มท้องถิ่น
ซึ่งทำ�จากส่วนผสมในท้องถิ่น
• การออกแบบเมนู - โดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ท างอาหารใน
ท้องถิ่น ข้อมูลประชากรของผู้เข้าร่วมโปรแกรม กิจกรรมประจำ�วันในโปรแกรม
ความหลากหลายของเมนูระหว่างการเดินทาง ฯลฯ
• การแพ้อาหาร - หลีกเลี่ยงรายการอาหารที่ก่ออาการแพ้อาหารซึ่งพบได้ทั่วไป
เช่น ถั่วลิสง หอย ไข่ นม ข้าวสาลี ฯ
• ความต้องการทางโภชนาการและข้อจำ�กัดทางอาหาร - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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ประเภทอาหารของผู้เข้าร่วมโปรแกรม และข้อจำ�กัดด้านอาหาร เช่น ฮาลาล
(Halal) โคเชอร์ (Kosher) มังสวิรัติ (Vegeterian) เป็นต้น
• ตัวเลือกอาหารมังสวิรัติ (Vegetable/Vegan) - ตัวเลือกอาหารมังสวิรัติมี
ความหลากหลายมากขึ้น และสามารถบริการให้กับคนที่มีข้อจำ�กัดทางอาหารได้
หลายกลุม่
• งบประมาณ - การสื่อสารกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับงบประมาณ โดยสามารถ
ทำ�งานร่วมกับเชฟ เพื่อพิจารณาเมนูที่สามารถทำ�ได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เชฟสามารถ
คิดไอเดียสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย
ตัวอย่างข้อจำ�กัดทางอาหารประเภทต่างๆ และตัวเลือกอาหาร
• Pescatarian - ตัวเลือกอาหารประเภทนี้ ได้แก่ ปลา ไข่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จาก
นม และอาหารจากพืช แต่ไม่รวมเนื้อแดง และสัตว์ปีก
• Paleo - ตัวเลือกอาหารประเภทนี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ผลไม้ ผัก ถั่ว
และเมล็ดพืช
• Vegetarian - ตัวเลือกอาหารประเภทนี้ ได้แก่ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากนม และ
อาหารจากพืช แต่ไม่รวมเนื้อแดง ปลา และสัตว์ปีก
• Lacto-vegetarian - ตัวเลือกอาหารประเภทนี้ ได้แก่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากนม
และอาหารจากพืช แต่ไม่รวมเนื้อแดง ปลา สัตว์ปีก และไข่
• Ovo-vegetarian - ตัวเลือกอาหารประเภทนี้ ได้แก่ ไข่ และอาหารจากพืช แต่ไม่
รวมเนื้อแดง ปลา ไก่ สัตว์ปีก นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากนม
• Vegan - ตัวเลือกอาหารประเภทนี้ ได้แก่ อาหารจากพืชเท่านั้น ซึ่งไม่รวมอาหาร
จากสัตว์ทุกชนิด
9.4.3 การขนส่งภาคพื้นดิน (Ground transportation)
นอกเหนื อ จากบริ ก ารจากสายการบิ น ที่ นำ � นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง จุ ด หมายปลาย
ทางแล้ว ยังมีความจำ�เป็นในการเตรียมการขนส่งภาคพื้นดิน เพื่อพานักเดินทางไปและ
กลับจากโรงแรมและสนามบิน รวมถึงสถานที่อื่นๆ สำ�หรับกิจกรรมในระหว่างโปรแกรม
การเดินทางอีกด้วย คุณภาพและปริมาณของบริการขนส่งที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละสถานที่ ตัวเลือกการขนส่งภาคพื้นดินมักรวมถึงรถยนต์ ลีมูซีน รถตู้ และรถโคช
• รถซีดาน (Sedan) - รถยนต์ มีให้ตั้งแต่แบบพื้นฐานจนถึงแบบสำ�หรับผู้บริหาร
• ลีมูซีน (Limousine) - รถยนต์หรูหราขนาดใหญ่ โดยส่วนของที่นั่งคนขับรถที่
ให้บริการจะถูกแยกออกจากส่วนของผู้โดยสารด้วยฉากกั้น ซึ่งสามารถใช้ขนส่ง
นักเดินทางเพียงคนเดียวหรือหลายคนได้
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• รถตู้ (Van) - มีให้บริการตั้งแต่รถตู้แบบดั้งเดิมไปจนถึงรถหรูที่มีสิ่งอำ�นวย

ความสะดวกมากมาย
• รถโคช (Coach) - มีให้ตั้งแต่การขนส่งขั้นพื้นฐานไปจนถึงแบบหรูหราพร้อม
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เช่น แสง เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ เครื่องเล่น
ดีวีดี ฯลฯ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่งทางบก
ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่
• การระบุเส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อไปยังสถานที่จัดงาน โรงแรม สนามบิน
• การเตรียมตัวเลือกสำ�รองสำ�หรับการขนส่ง
• การตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถหลีกเลีย่ งปัญหาการขนส่งทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้
• การตรวจสอบสภาพถนนในท้องที่ล่วงหน้า
นอกจากนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลควรหารือกับซัพพลายเออร์
ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทาง โดยสภาพอากาศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่งและการเข้าถึง
อย่างมาก ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดิน
ทางเพื่อเป็นรางวัลควรร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เพื่อจัดทำ�แผนสำ�รองสำ�หรับการขนส่ง
ผู้เข้าร่วมไปยังจุดหมายปลายทางไว้
การเลือกการขนส่งภาคพื้นดินไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของ
ผู้เดินทางเท่านั้น แต่บ่อยครั้ง ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางด้วยการขนส่ง
เช่น เครื่องบินเล็ก หรือเฮลิคอปเตอร์ ตัวเลือกของการขนส่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ
งบประมาณของโปรแกรมด้วย ในอีกมุมหนึ่ง DMC ควรพิจารณาการขนส่งที่มี
ความแปลกใหม่หรือมีให้บริการเฉพาะในพื้นที่ เช่น รถตุ๊กตุ๊ก เรือหางยาว รถไฟไฟฟ้า รถ
สามล้อ ช้าง ม้า เป็นต้น ซึ่งในบางครั้ง การขนส่งไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะที่นำ�ผู้คนจากที่
หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่ง แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินทางจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ในจุดหมาย
ปลายทางได้
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บทส่งท้าย

ไม่ ว่ า การออกแบบโปรแกรมจะยอดเยี่ ย มเพี ย งใด ถ้ า ไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ จาก
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นก็ไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่
ไม่เหมือนใครและน่าจดจำ�สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ ความร่วมมือกับผู้ให้บริการสามารถ
เปิดโอกาสมากมายในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
รวมถึงการพัฒนาความเป็นพันธมิตร ซึ่งจะสามารถได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอีกด้วย
บทส่
ท้าย ายบท
กิจงกรรมท้

“บทบาทสมมติ - การทำ�งานร่วมกันกับผู้ให้บริการ” ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็นทีมและ
กำ�หนดบทบาทที่แตกต่างกันให้แต่ละทีม ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต้อง
คิดว่าจะสร้างความร่วมมือและทำ�งานร่วมกันกับผู้ให้บริการแต่ละรายได้อย่างไร เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับผู้เดินทาง โดยแบ่งทีมดังนี้
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• โรงแรม
• สายการบิน
• เรือสำ�ราญ
• จุดหมายปลายทาง
• อาหารและเครื่องดื่ม
• การขนส่งภาคพื้นดิน
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อะไรคือสิ่งพิเศษ? ใช่สิ่งที่ดีกว่า สำ�คัญกว่า โดดเด่น หรือเกินกว่าที่คาดหวัง
หรือไม่? หรือเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ หรือมีความแตกต่างจากทั่วๆ ไป?
การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล คื อ การสร้ า งสรรค์ ค วามพิ เ ศษสำ � หรั บ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม โดยอาจเป็นการเพิ่มอีเวนต์พิเศษเข้าไปในโปรแกรมการเดินทาง อาทิ
การจัดงานกาลาดินเนอร์ในรีสอร์ทหรู คอนเสิร์ตส่วนตัวกับวงดนตรีระดับตำ�นาน
การมอบรางวั ล แบบเซอร์ ไ พร์ ส ให้ กั บ พนั ก งานดี เ ด่ น ประจำ � ปี หรื อ อาจเป็ น
การเตรียมการที่ช่วยเปลี่ยนสิ่งธรรมดา ให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ เช่น การจัดเตรียม
ของขวัญที่ทำ�มาเฉพาะบุคคลสำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนในห้องพัก
เชฟส์เทเบิล (Chef’s table) ที่มีเชฟมาปรุงอาหารให้ถึงที่โต๊ะ หรือจะเป็น
การทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ให้เพื่อชุมชน ตัวอย่างเช่น การสอนภาษา
อังกฤษให้เด็ก การช่วยทำ�ความสะอาดมหาสมุทร
ตัวเลือกอาจมีมากมายไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์พิเศษ ของขวัญ
การเตรี ย มการเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารพิ เ ศษ หรื อ กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ขององค์กร (CSR) ก็สามารถเป็นสิ่งพิเศษสำ�หรับ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ทั้งสิ้น
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10.1 อีเวนต์พิเศษ (Special events)
อี เ วนต์ พ ิ เ ศษ หรื อ อี เ วนต์ เ ป็ น กิ จ กรรมที ่ พ ิ เ ศษตามชื ่ อ “อี เ วนต์ ค ื อ
การรวมตั ว กั น ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการรวมตั ว กั น จะมี ร ะยะเวลาตั้ ง แต่ ไ ม่ กี่ ชั่ ว โมง
ไปจนถึงหลายวัน และถูกออกแบบมาเพื่อการเฉลิมฉลอง เป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร
จำ�หน่ายสินค้า ให้ความรู้ หรือเฝ้าสังเกตความอุตสาหะพยายามของมนุษย์” (Matthews,
2008, p. 2) อีเวนต์เป็นองค์ประกอบที่มีพิเศษของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ให้ มี อี เวนต์ อ ยู่ ใ นโปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น
อาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ซึ่งอาจรวมถึง
• เพื่อละลายพฤติกรรม
• เพื่อความสนุกสนาน
• เพื่อสร้างความสัมพันธ์
• เพื่อพัฒนาบุคคลากร
• เพื่อเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
• เพื่อความผ่อนคลาย
• เพื่อจัดงานรับรางวัล
• เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
• เพื่อสร้างความทรงจำ�ที่ยาวนาน
โดยมีรูปแบบของกิจกรรมให้เลือกมากมายสำ�หรับการจัดงานอีเวนต์ที่เหมาะกับ
โปรแกรมการเดินทางเพื่อป็นรางวัล ตัวอย่างเช่น
• กิจกรรมเข้าสังคม (เช่น งานสังคม ธีมปาร์ตี้)
• กิจกรรมทางวัฒนธรรม (เช่น เทศกาลท้องถิ่น)
• กิจกรรมการเรียนรู้ (เช่น เวิร์กชอป)
• กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์)
• กิจกรรมดนตรี (เช่น มินิคอนเสิร์ต)
• กิจกรรมการแข่งขันกีฬา (เช่น การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด)
• กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
• พิธีมอบรางวัล
คำ�ถาม คือ กิจกรรมใดที่ควรนำ�มาเป็นส่วนหนึ่งในกำ�หนดการของโปรแกรม และ
สามารถยกระดับโปรแกรมได้ โดยไม่ใช้งบประมาณจนหมด
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การจัดงานอีเวนต์อาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การสร้างกิจกรรมที่น่าประทับใจ และ
สามารถมอบความทรงจำ�ที่ยืนยาวได้ อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า จากสิ่งที่ผู้เขียนค้นพบผ่าน
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face interviews) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลหลายคนแนะนำ�ว่า มี 3 ปัจจัยหลักที่ควรพิจารณาในการสร้างอีเวนต์ที่ประสบ
ความสำ�เร็จสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งได้แก่
(1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) - กิจกรรมที่ใหม่และสร้างสรรค์
(2) ความแปลกใหม่ (Unique) - กิจกรรมที่ไม่คาดคิด ไม่ธรรมดา หรือหาไม่ได้
ทั่วไป
(3) การปรับแต่ง/เฉพาะบุคคล (Customized/Personalized) - การให้
ความสนใจกับคุณลักษณะของบริษัท หรือผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละบุคคล
และปรั บ แต่ ง อี เวนต์ ใ ห้ ต อบสนองความต้ อ งการของบริ ษั ท และผู้ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม
ดังที่กล่าวข้างต้น ยังมีอีเวนต์หลากหลายรูปแบบที่สามารถรวมจัดในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ ในส่วนนี้ จะเป็นการกล่าวถึงอีเวนต์บางประเภทที่มักพบใน
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
10.1.1 ธีมปาร์ตี้ (Theme party)
ธีมปาร์ตี้สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้เป็นประสบการณ์
ที่มีชีวิตชีวาและน่าจดจํา โดยธีมปาร์ตี้สามารถช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับโปรแกรม
ปัจจัยหนึ่งของความสำ�เร็จในการจัดธีมปาร์ตี้ คือ ธีมที่เลือกใช้สำ�หรับงานต้องเป็นธีมที่
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมให้ความสนใจ ซึ่งต้องเป็นธีมที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจ มีความรู้สึก
เกี่ยวโยงด้วย และสามารถสนุกสนานไปกับธีมของงานได้ และจำ�เป็นที่จะต้องมีการสื่อสาร
เกี่ยวกับธีมในทุกส่วนของการจัดงานอีเวนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและ
น่าประทับใจสำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ โดยต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงกับธีม ตั้งแต่
การตกแต่ง ชุดแต่งกาย ดนตรี อาหาร และเครื่องดื่ม ตัวอย่างของธีมสำ�หรับปาร์ตี้ เช่น
‘Journey to Oz’ ‘Old Hollywood Glamour’ ‘80’s’ ‘Greek Mythology’ ‘Under
the Sea’ ฯลฯ
10.1.2 งานกาลาดินเนอร์ (Gala dinner)
งานกาลาดินเนอร์เป็นส่วนที่สำ�คัญสำ�หรับการจัดงาน MICE ต่างๆ งานกาลา
ดินเนอร์ไม่ได้เป็นเพียงงานเลี้ยงอาหารคํ่า แต่ยังประกอบไปด้วยความบันเทิงพิเศษ อาทิ
เพลง การแสดง พิธีมอบรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย งานกาลาดินเนอร์มักจะถูกจัดขึ้น
ในคืนสุดท้ายของโปรแกรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานกาลาดินเนอร์ คือ การเป็น
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บทส่ ง ท้ า ยของโปรแกรมในการทำ � ให้ ง านเป็ น ที่ พึ ง พอใจและเป็ น ที่ จ ดจำ � การจั ด งาน
กาลาดินเนอร์มักจะมีสิ่งประดับสวยงามที่น่าทึ่ง แสงไฟที่น่าตื่นตา พรมแดง และการตกแต่ง
ที่สวยงามที่สร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจสำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม ธีมสีของงานกาลา
ดินเนอร์สามารถเป็นสีเงิน สีทอง หรือสีที่คลาสสิกต่างๆ ความบันเทิงควรเป็นแบบเล่นสด
ซึ่งอาจมีการร้องเพลง การเต้นบอลรูม หรือ การแสดงบนเวที ควรมีการปูพรมแดงที่ทางเข้า
สำ�หรับแขกที่เดินเข้างาน เพื่อให้พวกเขามีความรู้สึกถึงหรูหราและเป็นดาวเด่นของงาน ใน
โปรแกรมของการจัดงาน อาจมีพิธีมอบรางวัลเพื่อกล่าวยกย่องผู้เข้าร่วมงานด้วย นอกจาก
นี้ แม้ว่างานกาลาดินเนอร์จะมีบรรยากาศที่เป็นทางการ แต่ก็ยังมีพื้นที่สำ�หรับความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้งานมีเอกลักษณ์และน่าจดจำ�ยิ่งขึ้น
10.1.3 งานเลี้ยงรับรองสำ�หรับผู้ทำ�ผลงานได้ยอดเยี่ยม (Top performers
only reception)
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะแขก
วีไอพี อย่างไรก็ตาม บางบริษัทสร้างกลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เข้าร่วมโปรแกรม โดยการสร้าง
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดจำ�นวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ ตัวอย่างเช่น
พนักงาน 100 คนได้รับรางวัลสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และผู้เข้าร่วมทั้ง
100 คนสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียงผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุด
20 คนเท่านั้น ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำ�หรับผู้ทำ�ผลงานได้ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็น
รางวัลเพิ่มเติม ในงานเลี้ยงนั้นจะต้องมีสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลแล้ว ตัวอย่างเช่น ในงานเลี้ยงรับรองอาจมอบประสบการณ์การรับประทาน
อาหารระดับมิชลินสตาร์ การทานอาหารเย็นกับคนดัง คอนเสิร์ตส่วนตัวที่ปราสาทเก่าแก่
เป็นต้น
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10.1.4 งานมอบรางวัล (Award ceremony)
งานมอบรางวั ล ค่ อ นข้ า งคล้ า ยกั บ งานกาลาดิ น เนอร์ โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
ของการจัดพิธีมอบรางวัล คือ การชื่นชม ยกย่อง และให้เกียรติบุคคลหรือทีมงาน สำ�หรับ
ผลงานและการมีส่วนร่วมกับบริษัท พิธีมอบรางวัลมักจะมีมื้ออาหารคํ่าและเวทีการมอบ
รางวัล ซึ่งรางวัลทั่วไปที่มอบให้ในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอาจรวมถึง รางวัลทีมขาย
ยอดเยี่ยม รางวัลพนักงานแห่งปี และรางวัลความสำ�เร็จ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีรางวัลที่
สร้างสรรค์หลากหลายประเภท โดยอาจพิจารณาการนำ�ประเภทรางวัลแบบดั้งเดิมและแบบ
สร้างสรรค์มารวมกันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น อาจมี
การตั้งชื่อรางวัลว่า ‘Spotlight Award’ ‘Superstar Award’ ‘Shining Star’ และ ‘Hero
Award’ ซึ่งอาจเป็นความคิดที่ดีในการเพิ่มตัวเลือกให้กับรางวัลของผู้เข้าร่วมโปรแกรม เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วย
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หากผู้ อ่ า นมี ค วามสนใจในการจั ด งาน
อี เวนต์ แ ละต้ อ งการหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
‘Event 101’ เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยม
เล่มหนึ่ง

อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ค วรค่ า แก่ ก ารกล่ า วถึ ง คื อ ยั ง มี อี ก หลายอย่ า งที่ ส ามารถ
ทำ � ได้ เ พื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งให้ แ ก่ ง านอี เ วนต์ ที่ จั ด หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อออกแบบในแต่ละองค์ประกอบของการจัดงาน ความคิดสร้างสรรค์
สามารถ ช่วยประหยัดเงินของเจ้าของงาน อีกทั้งยังทำ�ให้งานสร้างความประทับใจได้มาก
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น แทนที่จะมีการแสดงการเชิดสิงโตบนเวที อาจใช้ไฟ LED สำ�หรับสิงโต
เชิด และเชิดในพื้นที่ว่างของงานเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ซึ่งการใช้กิจกรรมที่สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ มากขึ้นจะช่วยยกระดับประสบการณ์สำ�หรับผู้เข้าร่วมงาน โดยแนวคิดของ
กิจกรรมสำ�หรับการสร้างปฏิสมั พันธ์ทท่ี �ำ ได้งา่ ย เช่น บูธภาพถ่าย บูธอาหารและเครือ่ งดืม่ แบบ
อินเทอร์แอ็กทีฟ การแสดงมายากล ฯลฯ นอกจากนี้ เทคโนโลยีในปัจจุบันยังช่วยให้ผู้
เชี่ยวชาญด้านการจัดงานอีเวนต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น ด้วยกิจกรรมแบบอินเทอร์
แอ็กทีฟ (Interactive activity) เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการจำ�ลองสภาพแวดล้อมจริง
(Virtual reality) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (Augmented
reality) สามารถมอบประสบการณ์ ก ารดิ่ ง พสุ ธ าให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มงานได้ โ ดยไม่ จำ � เป็ น ต้ อ ง
ใช้เครื่องบิน พื้น LED ที่ตอบสนองได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เข้าร่วมงานด้วยวิธีที่น่าประทับใจ ผู้อ่านเคยได้ยินเรื่องดิสโก้เงียบ (Silent disco) หรือปาร์ตี้
เงียบ (Silent party) บ้างหรือไม่? ดิสโก้เงียบเป็นงานอีเวนต์ที่ผู้เข้าร่วมงานเต้นกับเพลงที่
ได้ยินจากหูฟังตัดเสียงรบกวนแบบไร้สาย โดยเพลงจะถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องส่งสัญญาณ
วิทยุไปยังหูฟังของผู้เข้าร่วมงานโดยไม่ต้องใช้ระบบลำ�โพง ดังนั้น ดิสโก้เงียบจึงเป็นหนึ่งในตัว
เลือกที่ดีสำ�หรับกิจกรรมที่ไม่ก่อความรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ
แนวคิดที่น่าสนใจสำ�หรับการจัดงานนั้นยังมีอีกมากมาย ดังที่กล่าวไว้ ความคิด
สร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและไม่อาจลืมเลือนได้
อย่างแท้จริงสำ�หรับผู้เข้าร่วมงาน
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สแกน QR code สำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ไอเดียสำ�หรับกิจกรรม
ที่กล่าวถึง
Silent disco
A better way to party

LED lion dance

10.2 สัมผัสของความพิเศษ (Special touches)
ในระหว่างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้น นักวางแผนการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลได้มีจัดเตรียมสิ่งพิเศษมากมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ได้แก่ ของขวัญพิเศษ (Special gifts) การเตรียมการพิเศษ (Special arrangements) และ
สถานที่จัดงานที่พิเศษ (Special venues)
10.2.1 ของขวัญพิเศษ (Special gifts)
ของขวัญต้อนรับ (Welcome gift) และของของขวัญที่ถูกจัดเตรียมไว้ใน
ห้องพัก (Room drop) มักถูกเตรียมไว้สำ�หรับผู้เดินทางเพื่อเป็นรางวัลในระหว่าง
การเดินทางเพื่อทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับความรู้สึกพิเศษ โดยนักวางแผนด้าน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรพิจารณาคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมโปรแกรมในการเลือก
ของขวัญด้วย ประเภทของขวัญโดยทั่วไป ประกอบด้วย
• ของขวั ญ เพื ่ อ การเดิ น ทาง (Travel-friendly gift) - ของขวั ญ สำ � หรั บ
นั ก เดิ น ทางที ่ เ ดิ น ทางบ่ อ ยๆ เช่ น สายรั ด กระเป๋ า ที ่ ถ ู ก ระเบี ย บของหน่ ว ยงานด้ า น
ความปลอดภัยในการเดินทาง (TSA luggage strap) อินเทอร์เน็ตแบบพกพา (Portable
hotspot) ฯลฯ
• ของขวัญแนวเทคโนโลยี (Techie gifts) - ของขวัญสำ�หรับนักเดินทางที่ชอบ
เทคโนโลยี เช่น แป้นพิมพ์เสมือน (Virtual keyboard) ของ Google Chromecast เป็นต้น
• ของขวัญสุดหรู / ของขวัญระดับไฮเอนด์ (Luxury/high-end gifts) ของขวัญสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบความหรูหรา เช่น เครื่องช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศแบบพกพา
กล้องวิดีโอและกล้องถ่ายภาพนิ่งกันนํ้า ฯลฯ
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ในการสร้างสัมผัสของความพิเศษผ่านการให้ของขวัญนั้น ยังต้องมีการพิจารณา
เพิ่มเติมเพื่อสร้างความพิเศษของของขวัญที่จะใช้สำ�หรับโปรแกรมการให้รางวัล ซึ่งอาจ
ต้องมีความสร้างสรรค์มากกว่าการให้กระเป๋าเป้สะพายหลังธรรมดาๆ ลำ�โพงบลูทธู ไม้เซลฟี
หรือแท็กกระเป๋าที่มีโลโก้บริษัท โดยควรมีการมุ่งเน้นว่าจะจัดหาของขวัญที่สามารถสร้าง
ความประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้อย่างไร โดยเฉพาะการสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจมากที่สุด ของขวัญสำ�หรับการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลต้องเป็นสิ่งเตือนความทรงจำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม 3 ประการ คือ (1) พวกเขาไป
ที่ไหน (2) ทำ�ไมพวกเขาถึงได้ไป และ (3) ใครที่มอบของขวัญให้กับพวกเขา (Renner, 2019)
ดังนั้นนอกเหนือจากประเภทของขวัญทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
อาจพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้ด้วย
• ของขวัญจากท้องถิ่น - “ท้องถิ่น” เป็นตัวเลือกที่มีเสน่ห์เสมอ ของขวัญอาจ
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � มื อ ในท้ อ งถิ่ น หรื อ อาจเป็ น แบรนด์ ห รู ร ะดั บ โลกที่ มี ต้ น กำ � เนิ ด มาจาก
จุดหมายปลายทาง ตัวอย่างเช่น ของขวัญกระเป๋าหิ้วที่มีสินค้าทำ�ในท้องถิ่นจากชาวไทยภูเขา
ในจังหวัดเชียงราย หรือกระเป๋าหิ้ว Longchamp เมื่อไปเยือนกรุงปารีส
• ของขวัญที่เกี่ยวกับกิจกรรม - เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในการให้ของขวัญที่
สอดคล้องกับกิจกรรมสำ�หรับวันต่อไป ซึ่งของขวัญประเภทนี้มีบทบาทเป็นเสมือนข้อความ
แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมโปรแกรมสำ�หรับกิจกรรมของวันถัดไป หลังจากนั้น ของขวัญประเภท
นี้จะเปลี่ยนบทบาทเป็นสิ่งกระตุ้นความทรงจำ�ว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ทำ�กิจกรรมอะไร
ในระหว่างการเดินทาง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมในวันถัดไปจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานกับ
การปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยา ของขวัญที่ถูกจัดเตรียมไว้ในห้องพักในช่วงคํ่าก่อนวันกิจกรรม
อาจเป็นเสื้อม่อฮ่อมที่ออกแบบเฉพาะสำ�หรับโปรแกรมนี้และปักด้วยโลโก้บริษัท
ของขวั ญ ที่ ม อบความประทั บ ใจไม่ รู้ ลื ม แก่ ผู้ ค นไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ร าคาแพง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและผู้เข้าร่วมโปรแกรมนั้นๆ เช่นเดียวกับเมื่อเลือกของขวัญ
สำ�หรับคนที่รัก ก็ต้องมีการใช้เวลาและพลังงานในการเลือกสรร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าของขวัญ
ชิ้นนั้นจะเป็นของขวัญที่ถูกใจและมอบความทรงจำ�ที่ดีและน่าจดจำ�ได้
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10.2.2 การเตรียมการพิเศษ (Special arrangements)
การเตรียมการพิเศษกับผู้ให้บริการรายต่างๆ สามารถยกระดับประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ในทุกช่วงเวลาของการเดินทาง ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 9 ว่าด้วย
การเตรียมการพิเศษกับโรงแรม สายการบิน เรือสำ�ราญ บริการอาหารและเครื่องดื่ม
การขนส่งภาคพื้นดิน และสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น ให้ผู้อ่านลองนึกถึงการเตรียมการพิเศษ
กับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันในกิจกรรมต่อไปนี้
กิ จ กรรม - เขี ย นรายการการเตรี ย มการพิ เ ศษทั้ ง หมดที่ ส ามารถทำ � ได้ กั บ
ผู้ให้บริการแต่ละประเภท
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โรงแรม

สายการบิน

เรือสำ�ราญ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

การขนส่งภาคพื้นดิน

สถานที่ท่องเที่ยว
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10.2.3 สถานที่จัดงานที่พิเศษ (Special venues)
แม้สถานที่จัดงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทสามารถมอบความสะดวกสบายได้ แต่
ก็เป็นสิ่งที่สามารถคาดหวังได้เช่นกัน ในอีกตัวเลือกหนึ่งของสถานที่จัดงาน คือ สถานที่
จัดงานพิเศษ (Unusual venue) ซึ่งสถานที่จัดงานเหล่านี้สามารถสร้างความประหลาดใจและ
เกินกว่าความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโปรแกรม สถานที่จัดงานพิเศษ อาทิ ปราสาท วิลล่า
ในท้องถิ่น หรือพระราชวัง สามารถช่วยให้นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสร้าง
ประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้ ลองจินตนาการถึงงานกาลาดินเนอร์
ที่ Tutbury Castle ในสหราชอาณาจักร หรือพิธีมอบรางวัลที่ปราสาท Vincigliata ในอิตาลี
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 แอมเวย์ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานกาลาดินเนอร์ที่พระราชวัง
แวร์ซาย (Château de Versailles) ในประเทศฝรัง่ เศส ในธีม “ตามรอยเจ้าพระยาโกษาธิบดี
(ปาน) ในกรุงปารีส” ซึ่งท่านเป็นนักการทูตและรัฐมนตรีชาวสยามผู้นำ�คณะทูตจากสยาม
ไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งที่สอง โดยพระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles) ในคืนนั้น
ถูกสงวนไว้สำ�หรับกลุ่มจาก แอมเวย์ ประเทศไทยเท่านั้น และการจัดงานนี้ก็ได้กลายเป็น
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดของการเดินทางในครั้งนั้น

สแกน the QR code เพื่อชมวิดีโอการเดินทาง
ของแอมเวย์ ใ นปารี ส รวมถึ ง งานกาลาดิ น เนอร์ ที่
พระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles)

10.3 การใส่ใจพิเศษ (CSR - ดีต่อใจ ดีต่อชุมชน และดีต่อโลก)
การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชนเป็ น แนวโน้ ม
ที่กำ�ลังเติบโต ในการประชุมระดับโลก SITE 2019 ณ กรุงเทพฯ ได้มีแถลงการณ์ที่เรียกว่า
“Bangkok Manifesto” ขึ้น โดยมีการชี้ให้เห็นว่าชุมชนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรต้อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถูกกล่าวไว้ ดังนี้
“ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก คนในชุ ม ชนการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ควรนำ �
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมาเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ของปรั ช ญาการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของตน และ
ตระหนักว่าการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายของตน จะเป็นตัวกำ�หนดวิธีการปฏิบัติในความ
รับผิดชอบนั้น”
-- Bangkok Manifesto
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SITE Index Benchmark Study (2015) ชี้ให้เห็นว่าเจ็ดในสิบโปรแกรม
การให้รางวัล มีการนำ�กิจกรรม CSR อย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมเข้ามาไว้ในโปรแกรม นอกจาก
นี้ Incentive Travel Industry Index (2019) พบว่า 33% ของบริษัททั้งหมด 1,429 แห่ง
มองว่ากิจกรรม CSR เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลที่ประสบความสำ�เร็จ บริษัทจำ�นวนมากได้นำ�กิจกรรม CSR มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งในขณะที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับโอกาสไป
เยี่ยมชมจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์แล้ว ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ ยังมีโอกาส
ตอบแทนชุมชนที่ตนไปเยี่ยมชมด้วย อีกทั้ง ยังมีข้อดีของกิจกกรม CSR ในการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลอีกมากมาย อาทิ โอกาสในการสร้างความแตกต่างในจุดหมายปลายทางที่เลือก
รวมถึงการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีของบริษัท กิจกรรม CSR ของโปรแกรมการให้รางวัล ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์
สำ�หรับบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และชุมชนด้วย (ดูรูปภาพที่ 10.1)
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บริษัท
• สนับสนุนนโยบายทาง
สังคมขององค์กร
• เพิ่มแรงจูงใจและความ
มุ่งมั่นของพนักงาน
• รักษาพนักงานที่ดีที่สุดไว้
ดึงดูดพนักงานใหม่
• เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท
• ขับเคลื่อนนวัตกรรม
ความไว้วางใจและความ
โปร่งใส
• เสริมสร้างชื่อเสียง และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
ฐานะบริษัทที่ใส่ใจ
• พัฒนาการทำ�งานเป็นทีม
ทั้งก่อนการเดินทางและ
ระหว่างโปรแกรม
• สร้างทัศนคติที่ดีของ
ผู้เข้าร่วม และพฤติกรรม
การสนับสนุนที่ดีขึ้น
•เสริมสร้างพฤติกรรมการ
สนับสนุนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• พัฒนาความสัมพันธ์ และ
การเป็นพันธมิตรใน
ท้องถิ่นใหม่

พนักงาน / ผู้เข้าร่วม
โปรแกรม
• พัฒนาทักษะใหม่
• พัฒนาความสามารถในการ
เป็นผู้นำ�
• เพิ่มความสามารถในการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม
• ให้ความรู้สึกถึงจุดประสงค์
และการปฏิบัติตาม
• สร้างแพลตฟอร์มสำ�หรับ
การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
ที่มีความหมาย
• ปลูกฝังความหลงใหลใน
การทำ�งาน
• ขยายความสามารถในการ
คิดนอกกรอบ
• ให้โอกาสในการสร้างความ
แตกต่างในปลายทางที่
เลือก
• สร้างความรู้สึกพึงพอใจ
อย่างยิ่งจากการตอบแทน
สังคม
• สร้างความผูกพันระหว่าง
ผู้เข้าร่วม
• มอบเวลาที่เพลิดเพลินและ
ผ่อนคลาย

ชุมชน
• สร้างสมรรถภาพของชุมชน
ผ่านเวลา ความสามารถ
หรือทรัพยากร
• ให้การเข้าถึงทรัพยากรที่
หายาก
• สร้างนวัตกรรม และความ
สัมพันธ์ใหม่ๆ

รูปภาพที่ 10.1 ประโยชน์ของโปรแกรมการเดินทางแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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องค์กรอาจจัดกิจกรรม CSR ในระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ทั้งความต้องการขององค์กรเอง และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บริษัท
มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารโดยช่วยกันลงมือทาสี
ห้องเรียนในโรงเรียนของชุมชน หรือบริษัทอาจพยายามพัฒนาการทำ�งานเป็นทีมทั้งก่อนการ
เดินทางและระหว่างโปรแกรม ดังนั้นพวกเขาจึงสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมระดมทุนสำ�หรับห้อง
สมุดโรงเรียนในท้องถิ่นที่จุดหมายปลายทางก่อนที่พวกเขาจะเดินทาง และมอบเงินให้กับ
โรงเรียนระหว่างการเยี่ยมเยือนชุมชน
10.3.1 กรอบการทำ�งานแบบ MAUDE (MAUDE framework)
Events Industry Council (2018) ได้แนะนำ�ใน Sustainable Event
Professional Certificate Workbook ว่าควรใช้ กรอบการทำ�งานแบบ MAUDE (MAUDE
framework) เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม CSR โดยกรอบการทำ�งานแบบ MAUDE
ประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้

M

Meaningful

A

Aligned

U

Unique Skills

D

Destination Specific

E

Engaging

• Meaningful (มีความหมาย) - องค์กรควรแน่ใจว่าโครงการ CSR มีความหมาย
ไม่เพียงแค่ในระยะสั้น แต่ต้องให้ผลลัพธ์ในระยะยาวด้วย
• Aligned (มีความสอดคล้องกัน) - โครงการควรมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
(Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Value) ขององค์กร
• Unique Skills (ใช้ทักษะเฉพาะตัว) - ถ้าโครงการสามารถใช้ทักษะหรือ
ทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้ จะเป็นการดีที่สุด
• Destination Specific (มีจุดหมายปลายทางเฉพาะ) - โครงการควรตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นที่เป็นจุดหมายปลายทางของโปรแกรม
• Engaging (มีส่วนร่วม) - ผู้เข้าร่วมโปรแกรมควรต้องมีส่วนร่วมกับโครงการ CSR
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5 ขั้นตอนในการใช้ MAUDE Framework เพื่อสร้างกิจกรรม CSR
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Start with U

Think long-term

Work with
local contacts

Avoid
photo-op CSR

Step 5
Be prepared

(1) เริ่มต้นด้วย U - พิจารณาทักษะและทรัพยากรทั้งหมดที่บริษัทมี จากนั้น
หาวิธีใช้ทักษะหรือทรัพยากรเหล่านี้เพื่อสร้างโครงการ CSR หรือขยายผลกระทบของ
โครงการ ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรองเท้าผ้าใบ อาจพิจารณาทรัพยากรขององค์กร และอาจสร้าง
โครงการ CSR ในการบริจาครองเท้าให้กับเด็กๆ ณ จุดหมายปลายทางที่ไปเยือนในระหว่าง
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(2) การคิดแบบระยะยาว - หลังจากที่ทำ�ลิสต์รายการแนวคิดของโครงการ
จากการพิจารณาทักษะและทรัพยากรขององค์กรแล้ว ให้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
แนวคิดนั้นๆ เพื่อดูว่าโครงการมีผลกระทบเชิงบวกและส่งผลในระยะยาวสำ�หรับชุมชนหรือ
ไม่ นอกจากนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ของความต้องการของการสนับสนุนเพื่อดำ�เนิน
โครงการในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ในการสร้างห้องสมุดชุมชน ให้พิจารณาว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครจะเป็นผู้ให้บริการ และจะมีการดูแลรักษาต่อไปอย่างไร
(3) ทำ�งานกับท้องถิ่น - ไม่มีใครหรือองค์กรใดจะรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ชุมชนใน
ท้องถิ่นต้องการได้ดีกว่าชุมชนนั้นเอง ดังนั้น ทั้งกลุ่มบริการชุมชน และบริษัทจัดการจุดหมาย
ปลายทาง (DMC) สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการพัฒนาโครงการ CSR สำ�หรับชุมชน
ณ จุดหมายปลายทางที่เลือกได้
(4) หลีกเลี่ยงการสร้างภาพ - การจัดโครงการ CSR ผู้จัดต้องแน่ใจว่าโครงการ
CSR นั้นมุ่งเน้นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน มากกว่าการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กร
(5) เตรียมตัวให้พร้อม - การจัดโครงการ CSR ต้องมีการพิจารณาว่ามีความเสี่ยง
ในการจัดโครงการหรือไม่ เนื่องจากกิจกรรม CSR มักจัดอยู่ในที่กลางแจ้ง และจัดในพื้นที่
ห่างไกล ดังนั้น ควรมีการเตรียมการในการดำ�เนินโครงการ และทำ�ตามแนวปฏิบัติด้าน
สุขภาพและด้านความปลอดภัยที่ดีเสมอ อีกทั้ง บริษัทควรปรึกษากับผู้ให้บริการประกันภัย
เกี่ยวกับความครอบคลุมของการประกันในโปรแกรมด้วย
ดังที่แนะนำ�ในกรอบการทำ�งานแบบ MAUDE การจัดกิจกรรม CSR อาจมี
ความแตกต่างกันไปตามจุดหมายปลายทาง เนื่องจากความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในการประชุม SITE Global Conference ที่กรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 2019 SITE
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ได้ ร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ แ ละสร้ า งกิ จ กรรมเพื่ อ หารายได้ ใ นการสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ช้ า ง
ตัวอย่างอื่นๆ ของแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของโปรแกรมการให้รางวัล ได้แก่ การปลูก
ต้นไม้ การบรรจุชุดอุปกรณ์การเรียน การสร้างห้องสมุดชุมชน การฟื้นฟูอุทยาน การปรับปรุง
ศูนย์เด็ก การทำ�ความสะอาดและเก็บขยะบนชายหาด การมีส่วนร่วมในโครงการปล่อย
ลูกเต่าคืนสู่ท้องทะเล ฯลฯ
10.3.2 ประเภทของกิจกรรม CSR
กิจกรรม CSR สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ (Schooley, 2019) ได้แก่
• กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental efforts) - เป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เช่น การปลูกต้นไม้
• กิจกรรมการบริจาค (Philanthropy) - เช่น การบริจาคเงิน การบริจาค
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อการกุศล โครงการชุมชนในท้องถิ่น หรือองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกำ�ไร เช่น การหาเงินรายได้เพื่อการวิจัยมะเร็งเต้านม
• กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงานอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม (Ethical labor
practices) - เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ซึ่ง
กิจกรรม CSR ประเภทนี้อาจไม่เหมาะสมสำ�หรับกิจกรรมสำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล อย่างไรก็ตาม องค์กรก็ควรปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการใช้แรงงานอยู่แล้ว
• กิจกรรมจิตอาสา (Volunteering) - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อทำ�ความดี เช่น
การทาสีห้องเรียนให้โรงเรียนในท้องถิ่น
โปรแกรมการให้ ร างวั ล ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และสร้างความรู้สึกภาค
ภูมิใจในบริษัท แต่ยังให้ผลตอบแทนแก่ชุมชนที่ไป
เยี่ ย มเยื อ น และก่ อ ให้ เ กิ ด การเติ ม เต็ ม ทางจิ ต ใจ
สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วย องค์กรสามารถสร้าง
โปรแกรมเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ที่ มี ค วามหมาย
ได้ โดยการให้ความสำ�คัญกับประเด็นปัญหาระดับ
โลกในปัจจุบัน อาทิเช่น การบรรเทาความยากจน
การดูแลสุขภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น
เรื่องเพศ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาด
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บทส่งท้าย

การจัดงานอีเวนต์และกิจกรรม CSR สามารถยกระดับโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลให้พิเศษมากขึ้นได้ ถึงแม้จะไม่มีความจำ�เป็นที่ต้องรวมการจัดงานอีเวนต์ไว้ใน
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แต่เมื่อมีการจัดงานอีเวนต์ควบคู่ไปกับการเตรียมการ
พิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ก็จะสามารถให้ประสบการณ์
ที่ยอดเยี่ยม น่าจดจำ� และสร้างแรงบันดาลใจได้ การรวมกิจกรรม CSR เข้าในโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย และการเติมเต็ม
ทางจิตใจในหมู่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอีกด้วย ดังนั้น จึงควรมีการนำ�เอากิจกรรมเหล่านี้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
กิจกรรมท้ายบท

ระดมสมอง และ จงทำ�ภารกิจดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
(1) สร้างลิสต์รายการการจัดงานอีเวนต์ที่เป็นไปได้ สำ�หรับโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลของบริษัท IC-Food Co., Ltd. และ SYS Group Limited
(2) ใช้กรอบการทำ�งานแบบ MAUDE ในการสร้างกิจกรรม CSR สำ�หรับโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของบริษัท IC-Food Co., Ltd. และ SYS Group
Limited
IC-Food Co., Ltd. เป็นบริษัทอาหารทะเลแช่แข็งของไทย ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์
ไปยังกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีตัวแทนจำ�หน่ายมากกว่า 250 ราย บริษัทต้องการสร้าง
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวแทนจำ�หน่าย 50 อันดับแรกของโลก โดยนำ�
พวกเขามายังประเทศไทย
SYS Group Limited เป็นบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นในปี 2552 และ
กำ�ลังเติบโต บริษัทต้องการสร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับพนักงานขาย
คนไทย 20 คนแรก โดยต้องการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศไทย
ขั้นตอน
Step 1 : เริ่มต้นด้วย U

IC-Food Co., Ltd.

SYS Group Limited

Step 2 : การคิดแบบระยะยาว
Step 3 : ทำ�งานกับท้องถิ่น
Step 4 : หลีกเลี่ยงการสร้างภาพ
Step 5 : เตรียมตัวให้พร้อม
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การติดตาม การวัดผล
และการจัดการ
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บทที่

11

การติดตาม การวัดผล
และการจัดการ

ผู้อ่านชอบดูฟุตบอลหรือไม่ หากผู้อ่านเป็นแฟนคลับกีฬาฟุตบอล ผู้อ่านน่าจะมี
ผู้เล่นคนโปรดอยู่ และผู้เล่นคนนั้นอาจเป็น MVP (ผู้เล่นทรงคุณค่า) ที่นำ�ทีมให้
ชนะด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า โค้ชฟุตบอลเป็นกุญแจสำ�คัญของ
ทีมที่ประสบความสำ�เร็จ และเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้เกมชนะ
ภารกิจของโค้ชไม่เพียงแต่ต้องจัดการทีม ฝึกผู้เล่นฟุตบอล และสร้างแผน
การเล่นเกมเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ประเมินผู้เล่น และเป็นผู้นำ�ทีมในระหว่าง
การแข่ ง ขั น ด้ ว ยการสร้ า งแผนการเล่ น เกมที่ ดี นั้ น อาจไม่ เ พี ย งพอสำ � หรั บ
การได้รับมาซึ่งชัยชนะ หากแต่ยังต้องมีการประเมินเกมและการปรับแผนการ
เล่นในระหว่างเกมด้วย เพื่อให้ทีมเข้าใกล้ชัยชนะในลีกมากขึ้น
สิ่งที่โค้ชทำ�เพื่อให้ชนะในเกมคือสิ่งที่มืออาชีพด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ควรทำ�เพื่อความสำ�เร็จของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงการติดตาม การวัดผล และ
การจัดการโปรแกรม
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ในทุกขั้นตอนของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ทั้งบริษัทและมืออาชีพ
ด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีโอกาสในการเพิ่มผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยใช้แนวทาง
เชิงรุก การติดตามและวัดผลเป็นกระบวนการจัดการที่สำ�คัญมากในการบรรลุความสำ�เร็จ
ของโปรแกรม แต่กลับเป็นกระบวนการที่ถูกละเลยมากที่สุด
ดังที่ทราบ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจระดับ
โลก ซึ่งมีความจำ�เป็นในการทำ�ให้แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมมีแรงจูงใจและความ
พึงพอใจตลอดทั้งโปรแกรม ดังนั้น ตั้งแต่ก่อนการจัดโปรแกรมไปจนถึงภายหลังโปรแกรม
จำ�เป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการ ในขณะที่ยังสามารถปรับแผน
การดำ�เนินงานต่อไปตามสมควร จากข้อมูลใน The Incentive Travel (2008) และผล
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นเพื่อเป็นรางวัล ขั้นตอนสำ�คัญที่ผู้ใช้
การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลควรดำ�เนินการเพือ่ ติดตามและประเมินโครงการ มี 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
(1) การประเมินก่อนการจัดโปรแกรม
(2) การประเมินการเปิดตัวโปรแกรม
(3) การประเมิ น ผลระหว่ า งโปรแกรมและช่ ว งเวลาการประเมิ น ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
(4) การประเมินการมอบรางวัล
(5) การประเมินผลหลังจบโปรแกรม

11.1 การประเมินก่อนการจัดโปรแกรม (Pre-program assessment)
การทำ � ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เป้ า หมายของโปรแกรมและกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น
ขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นการประเมินโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยบริษัทควร
ทำ�การศึกษาและเก็บข้อมูลที่จำ�เป็นก่อนการสร้างและเปิดตัวโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม การสร้างโปรแกรม
ที่มีประสิทธิภาพต้องมีความรู้เกี่ยวกับทั้งกลุ่มเป้าหมาย และโปรแกรมการให้รางวัลที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันของผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (องค์กร) ด้วย
11.1.1 กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
การประเมิ น ก่ อ นการจั ด โปรแกรมขององค์ ก รควรพยายามวั ด ความสนใจ
ความต้องการ ความคิดเห็น และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโปรแกรมการเดิน
ทางเพื่อเป็นรางวัล โดยควรรวบรวมข้อมูล เช่น
• สิ่งที่กระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย
• จุดหมายปลายทางที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ
• จุดหมายปลายทางที่กลุ่มเป้าหมายเคยไปเยือน
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• วันและเวลาที่เหมาะสมหรือเป็นไปได้ในการจัดการเดินทาง
• ระยะเวลาที่ต้องการในการเดินทาง
การเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งจำ�เป็น นอกจากนี้ ข้อมูลนี้จะเป็น
ประโยชน์สำ�หรับ Incentive house และ DMC หากมีการให้ข้อมูลส่วนนี้ในเอกสารเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอ (RFP)

Photo by Sarinya

11.1.2 โปรแกรมการให้รางวัลของบริษัทอื่น
การเปรียบเทียบโปรแกรมการให้รางวัลกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกัน
เป็นความคิดที่ดีสำ�หรับองค์กร ดังที่ระบุไว้ในบทที่ 1 โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
จะช่วยดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมช่องทาง และรักษาลูกค้าที่ภักดี การเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทอื่นทํา จะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อ
จัดทำ�โปรแกรมการให้รางวัล ตัวอย่างเช่น หากฮอนด้าเสนอโปรแกรมเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
แก่พนักงานขายที่โอซาก้าในปีนี้ โตโยต้าอาจสังเกตการณ์ และออกแบบโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันกับฮอนด้าได้
11.1.3 Incentive house และ DMC
เมื่อบริษัทตัดสินใจใช้บริการจาก Incentive house หรือ DMC บริษัทจะให้
ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive house/DMC) สำ�หรับ
การวางแผนและออกแบบโปรแกรม ในขณะเดียวกัน Incentive house หรือ DMC สามารถ
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ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน RFP ซึ่งถ้า Incentive house และ
DMC มีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้นเท่านั้น โดยเมื่อได้รับการว่าจ้าง
Incentive house และ / หรือ DMC ก็จะสามารถดำ�เนินการประเมินความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมผ่านทางองค์กร ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยดึงดูดผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้
มากขึ้น ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสาร สนับสนุนการออกแบบโปรแกรม และเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อโปรแกรม
11.1.4 แผนการประเมิ น ผลงานของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมในการคั ด เลื อ ก
ผู้ได้รับรางวัล
ในขั้นตอนนี้ องค์กรหรือ Incentive house (หากได้รับการว่าจ้าง) ควรสร้าง
แผนการประเมิ น ผลงานในการคั ด เลื อ กผู้ รั บ รางวั ล แผนนี้ จ ะได้ รั บ การสื่ อ สารให้ ก ลุ่ ม
เป้าหมายรับรู้เมื่อเปิดตัวโปรแกรม และจะถูกใช้ในการประเมินผลการทำ�งานของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมในช่วงระยะเวลาที่กำ�หนด การพัฒนาแผนการประเมินของโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
เป็นสิ่งสำ�คัญ โดยแผนการประเมินผลงานควรต้องระบุ
• ผู้รับผิดชอบการประเมิน - ใครเป็นผู้รวบรวมและรายงานผล
• ข้อมูลที่ต้องวัด - ข้อมูลที่จะถูกรวบรวมและประเมิน
• ประชากรเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
• วิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น รายงานการขาย การสังเกตการ การบันทึกผลงาน
ข้อมูลแบบสำ�เนา หรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
• การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน - การรายงานความคืบหน้า ความถี่ใน
การอัปเดตรายงาน และเลือกผู้ได้รับรางวัล
เมื่ อ มี แ ผนการประเมิ น ผล
งานแล้ ว บริ ษั ท จึ ง สามารถมั่ น ใจได้ ว่ า
จะเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ
การประเมิ น ผลและการสรุ ป ผลผู้ ไ ด้ รั บ
รางวัลได้
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11.2 การประเมินการเปิดตัวโปรแกรม (Program launch assessment)
ขั้นตอนการเปิดตัวโปรแกรมการให้รางวัลสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก
สำ�หรับความสำ�เร็จของโปรแกรม ความประทับใจครั้งแรกของโปรแกรมจะมีผลกระทบ
ต่อระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงจำ�เป็นที่
จะต้องมั่นใจในประสิทธิภาพของการโปรโมตโปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการติดตาม
การวัดผล และการจัดการการเปิดตัวโปรแกรม ตัวบ่งชี้ว่าการโปรโมตของโปรแกรมนั้นดี
เพียงใด อาจรวมถึง
• จำ�นวนการเข้าชมบนหน้าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล
• จำ�นวนการลงทะเบียน
• จำ�นวนอีเมลที่ตอบกลับ
• เนื้อหาของอีเมลตอบกลับ
บริษัทอาจมีการเปิดตัวโปรแกรมด้วยการติดแบนเนอร์ โปสเตอร์ และวิดีโอ
ที่สะดุดตาในพื้นที่ส่วนกลางของสำ�นักงาน หรืออาจส่งเป็นอีเมล ดังนั้น การเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับผลตอบรับจากการโปรโมตโปรแกรมก็สามารถทำ�ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ผู้ส่ง
อีเมลสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำ�หรับใบแจ้งการอ่านเพื่อนับจำ�นวนคนที่อ่าน
ข้อความ หากจำ�นวนการอ่านตํ่า ผู้รับผิดชอบสามารถปรับวิธีการโปรโมตโปรแกรมได้ อีก
วิธีง่ายๆ ในการดูว่ากลุ่มเป้าหมายตอบสนองต่อการเปิดตัวโปรแกรมอย่างไรคือการฟังและ
สังเกตการฟังในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายพูดและสังเกตว่าพวกเขาสนใจที่จะดูโปสเตอร์หรือไม่
แสดงให้เห็นว่าการโปรโมตนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด และแสดงถึงระดับความสนใจใน
ตัวโปรแกรมด้วย ในกรณีที่ผลตอบรับไม่เป็นไปในเชิงบวก ก็สามารถนัดสัมภาษณ์กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขา จากนั้นจึงสามารถปรับ
การดำ�เนินการโปรโมตโปรแกรมใหม่ตามที่ได้รับความคิดเห็นมา

11.3 การประเมินผลระหว่างโปรแกรมและช่วงเวลาการประเมินผลงาน
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล (The mid-program
assessment and the qualification period)
หลังจากการเปิดตัวประสบความสำ�เร็จ สิ่งจำ�เป็นลำ�ดับถัดมา คือ ต้องทำ�ให้แน่ใจ
ว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและยังคงมีแรงจูงใจอยู่ ดังที่กล่าวในบทที่ 7
การวั ด ผลและการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมเป็ น ขั้ น ตอนสำ � คั ญ ใน
การดำ�เนินโปรแกรมการให้รางวัล บริษัทควรเฝ้าสังเกต สื่อสาร และอัปเดตผู้เข้าร่วม
โปรแกรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพวกเขาในการบรรลุเป้าหมาย ในการทำ�เช่นนี้ ไม่เพียง
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ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะสามารถรับรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงจุดไหนแล้ว แต่พวกเขาจะมีโอกาสใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งานให้มากขึ้นและสามารถได้รับรางวัลได้ เป็นผลให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมยังมีแรงจูงใจต่อไป
แผนการประเมิ น สำ � หรั บ คั ด เลื อ กผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ถู ก กำ � หนดตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนก่ อ น
โปรแกรมจะเริ่มต้น ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึงเป็นการบันทึกผลการทำ�งานหรือคะแนนสะสมของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกับการสะสมแสตมป์จาก 7-Eleven เพื่อรับรางวัล
โดยสามารถสะสมได้ด้วยแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหรือสมุดสะสมแสตมป์ การบันทึก
และการติดตามความคืบหน้าของผู้เข้าร่วมโปรแกรมทำ�ได้หลายวิธี ผู้ดูแลโปรแกรมภายใน
หรือ Incentive house (ถ้าได้รับการว่าจ้าง) จะเป็นผู้รับผิดชอบติดตามผลการปฏิบัติงาน
โดยรวบรวมข้อมูลผลการทำ�งานของผู้เข้าร่วมโปรแกรม จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้อง
และการปฏิบัติตามกฎการได้รางวัลของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลอาจจะถูก
พัฒนาขึ้นให้บันทึกคะแนนได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถใช้เทคโนโลยี Enterprise Incentive
Management (EIM) เป็นฐานข้อมูลในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการคำ�นวณ
คะแนนและการจัดอันดับด้วย
การเก็บข้อมูลผลการทำ�งานอาจกลายเป็นเรื่องท้าทาย ผู้ดูแลระบบอาจได้รับ
ข้อมูลผลการทำ�งานในรูปแบบของสำ�เนา ในยุคดิจิทัลนี้ การรวบรวมข้อมูลผลการทำ�งาน
สามารถทำ � ได้ โ ดยผ่ า นการอั ป โหลดไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ การส่ ง คำ � ร้ อ งออนไลน์
(Online claim submission) หากต้องการใช้ระบบติดตามผลงาน (Performance tracking
system) จะต้องเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสำ�หรับทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เข้าร่วมโปรแกรม เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าในโปรแกรมการให้รางวัลได้
หากข้อมูลของผลงานถูกยื่นโดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมเอง ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องและตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ใช้ได้หรือไม่ ดังนั้น กระบวนการสำ�คัญอีกหนึ่งข้อใน
ขั้นตอนนี้คือ การตรวจสอบ (Audit) ซึ่งรวมถึง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
• การตรวจสอบ (Verification) - การตรวจสอบข้อมูลการอ้างสิทธิ์โดยผู้ดูแล
หรือใช้เทคโนโลยี “Business rules” ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ ป รั บ แต่ ง ตามข้ อ กำ � หนดของโปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล แต่ ล ะ
รายการ เช่น ระยะเวลาของโปรแกรมในการคัดเลือก ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต และ
เงื่อนไขอื่นๆ
• การคำ�นวณ (Calculation) - การคำ�นวณคะแนนที่ได้รับ
• การอนุมัติ (Approval) - การตรวจสอบข้อมูลเพื่อการอนุมัติขั้นสุดท้ายโดย
บุคลากรผู้มีอำ�นาจในองค์กร
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ในขณะที่ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำ�การตรวจสอบ ยังมีขั้นตอนอื่นที่
ต้องดำ�เนินการด้วย ดังนี้
• ทำ�สรุปเป็นระยะ - ทำ�สรุปความคืบหน้าของโปรแกรมการให้รางวัลเป็นระยะ
ในรูปแบบสำ�เนาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รายสัปดาห์หรือรายเดือน เป็นต้น
• สื่อสารการอัปเดต - สื่อสารผลงานและการจัดอันดับให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรม
เป็นรายบุคคล ผู้จัดการระบบควรคำ�นึงถึงความถี่ของการอัปเดตเพื่อไม่ให้เกิด
การรับข้อมูลที่มากเกินไป ขึ้นอยู่กับความยาวของโปรแกรม อีกทางเลือกหนึ่ง
คือ การใช้ข้อมูลแบบทันที หรือข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
• แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่บรรลุเป้าหมายได้สำ�เร็จ - ไม่มี
ความจำ�เป็นที่จะต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการประเมินผลงานเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบ การแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ประสบ
ความสำ�เร็จในการบรรลุเป้าหมายเมื่อพวกเขาผ่านการประเมินผลงานก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาการประเมินผลงานสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
อื่นๆ ทุ่มเทในการทำ�งานมากขึ้นได้
• การแจ้งเตือน - กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายให้ทุ่มเทในการทำ�งานมากขึ้นเพื่อที่
จะได้รางวัล อาจสามารถทำ�ได้ด้วยการส่งอีเมลเตือนพวกเขาว่า พวกเขาจำ�เป็น
ต้องพยายามมากขึ้นหน่อย ซึ่งอาจมีการใส่ข้อความที่ให้กำ�ลังใจเข้าไปด้วย เช่น
“คุณใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว!!”
• ทรั พ ยากรเพิ่ ม เติ ม - ประเมิ น ว่ า จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่ ว ย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วมโปรแกรมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย
• การประเมิ น ผลกระทบของปั จ จั ย ภายนอก - พิ จ ารณาการประเมิ น
ผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากคู่แข่งที่อาจมีผลต่อผลงานในการขาย ณ ช่วงเวลานั้น
เมื่ อ มี ก ารดำ � เนิ น งานมาถึ ง ช่ ว งกลางของโปรแกรม ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมักได้เรียนรู้แล้วว่า สิ่งใดใช้การได้ สิ่งใดที่จำ�เป็นต้องได้รับ
การพัฒนา และสิ่งใดจำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน การดำ�เนินการต่อไปนี้อาจถูกนำ�มาใช้เพื่อ
ปรับปรุงการจัดการโปรแกรม
• เพิ่มหรือลดความถี่ในการสื่อสารหรือการส่งเสริมการตลาด
• ปรับปรุงการสื่อสารและการโปรโมตเพื่อสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรม
• ชี้แจงเรื่องที่มีความสับสน
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• ดึงดูดความสนใจมากขึ้นในช่วงกลางของโปรแกรม โดยการจัดกิจกรรมหรือ
การแข่ ง ขั น ที่ มี ร างวั ล ที่ น่ า ตื่ น เต้ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ด หมายปลายทางของ
โปรแกรมการให้รางวัล
• การปรับตัวชี้วัดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิด
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการประเมิ น
ผลงานของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมเพื่ อ คั ด เลื อ ก
ผู้ได้รับรางวัล จะมีการทำ�ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ผลงานและการจั ด อั น ดั บ ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมผู้ดูแลโปรแกรม (จากองค์กรหรือ
Incentive house) จะตรวจสอบรายชื่อของผู้
มีคุณสมบัติที่ได้รับรางวัลการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล แล้วตามด้วยการประกาศรายชื่อผู้ได้
รับรางวัล
Photo by Sarinya

11.4 การประเมินการมอบรางวัล (Award delivery assessment)
หลังจากประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแล้ว
ก็ถึงเวลาสำ�หรับการแสดงความยินดีและการมอบรางวัลเป็นการเดินทางให้แก่ผู้ชนะใน
โปรแกรม ในขั้นตอนนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับประสบการณ์จากการทำ�กิจกรรมต่างๆ
ในการเดินทาง การเฝ้าติดตามการดำ�เนินงานในช่วงนี้เป็นส่วนสำ�คัญ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อ
เกิดปัญหาขึ้นจะมีผู้รับผิดชอบดำ�เนินการแก้ไขได้ทันที ตัวอย่างของสิ่งที่ควรติดตามและ
เฝ้าสังเกต ได้แก่
• คุณภาพของการบริการ
• ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟ
• อารมณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมในขณะที่ร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ
• การเตรียมตัวของผู้ให้บริการ
• ปัญหา ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น
ระหว่ า งขั้ น ตอนการส่ ง มอบรางวั ล หรื อ ในระหว่ า งการเดิ น ทางนั้ น ควรมี
การประชุมหรือพูดคุยกันในตอนท้ายของแต่ละวันในหมู่ผู้แทนจากองค์กรIncentive house
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และพนักงานคนอื่นๆ โดยในการประชุม ควรมีการหารือและประเมินส่วนการดำ�เนินการ
ต่างๆ และประสบการณ์โดยรวม รวมถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ด้วย ซึ่งอาจมีการหารือและ
ประเมินผลในรายการต่อไปนี้
• ประสิทธิผลของการดำ�เนินงาน
• ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ เช่น อาหาร สถานที่จัด
กิจกรรม กิจกรรม ของขวัญในห้องพัก ฯลฯ
• ระยะเวลาที่เหมาะสมสำ�หรับแต่ละงานเลี้ยงหรือกิจกรรม
• ความพึงพอใจของผู้ร่วมเดินทางในโปรแกรม
ในการประชุมและประเมินผลของแต่ละวัน นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลจำ�เป็นต้องสังเกตผู้เข้าร่วมโปรแกรม ผู้ให้บริการ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการเดินทาง และเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ผู้ให้บริการ และผู้เข้าร่วมโปรแกรม รายการตรวจสอบสำ�หรับการสังเกตการณ์เป็น
เครื่องเตือนความจำ�ที่ดีสำ�หรับผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ต้องการและข้อมูล
สำ�คัญทั้งหมด จะได้รับการบันทึก
ในขณะที่ติดตามและเฝ้าสังเกต นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควร
ประเมินสถานการณ์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นหากมีความจำ�เป็น เพื่อขจัดปัญหา
และทำ�ให้โปรแกรมดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่น นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไม่
เพียงแต่ควรบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง แต่ยังควรบันทึกวิธีแก้ไขปัญหา
เหล่ า นั้ นด้ ว ย ข้ อ มู ล เชิ ง ลึกเหล่านี้จะถูกสรุป ในรายงานสรุป การดำ�เนิน งานภายหลังจบ
โปรแกรมแล้ว เพื่อใช้ในการปรับปรุงสำ�หรับโปรแกรมในอนาคต ในบางกรณีระหว่าง
การสั ง เกตการณ์ นั้ น อาจมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะบั น ทึ ก ภาพและถ่ า ยวิ ดี โ อสำ � หรั บ ใช้ ใ น
การประเมินผลเพิ่มเติมภายหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง

11.5 การประเมินหลังจบโปรแกรม (Post-program assessment)
(และนับเป็นการประเมินก่อนเริ่มโปรแกรมของโปรแกรมถัดไป)
แม้ ว่ า การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จะจบไปแล้ ว แต่ ก็ ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า โปรแกรม
เสร็จสิ้นลงแล้วทั้งหมด โดยก่อนที่ผู้จัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะสามารถพักผ่อนได้ ยัง
มีอีกหนึ่งขั้นตอนในการดำ�เนินการ ซึ่งก็คือ การประเมินหลังจบโปรแกรม โดยองค์กรต้อง
ทำ�การประเมินผลหลังจบโปรแกรมเพื่อประเมินภาพรวมของโปรแกรม การประเมินนี้จัดทำ�
ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้น การวิเคราะห์หลังจบโปรแกรมควร
ประกอบด้วย
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การตรวจสอบว่าโปรแกรมประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
• จำ�นวนหน่วยผลิตภัณฑ์หรือจำ�นวนเงินที่ขายได้ในช่วงระยะเวลาการวัดผล
• ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
• กำ � ไรจากการขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งเวลาการประเมิ น ผลงานของผู้ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
• เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโปรแกรม
• เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย
การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และการดำ�เนินงานของโปรแกรม
• การจัดระเบียบและตารางเวลาของโปรแกรม
• โครงสร้างกฎและข้อกำ�หนดคุณสมบัติของการได้รับรางวัล
• ความชัดเจนของการสื่อสาร
• ส่วนผสมรางวัล (The awards mix)
การตรวจสอบประสิทธิภาพของการสื่อสารและการโปรโมตโปรแกรม
• คุณภาพของสื่อส่งเสริมการตลาด
• คุณภาพของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ความพึงพอใจโดยรวมในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
• ความพึงพอใจโดยรวม
• ความพึงพอใจต่อที่พัก
• ความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
รูปภาพที่ 11.1 และรูปภาพที่ 11.2 เป็นตัวอย่างของแบบสำ�รวจความคิดเห็น
สำ � หรั บ โปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จากมุ ม มองของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรม วิ ธี
การรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ ในบางกรณี การสำ�รวจแบบ
ใช้กระดาษอาจมีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลมากกว่า แต่อาจต้องใช้เวลานานใน
การป้อนข้อมูลสำ�หรับการวิเคราะห์ องค์กรอาจพัฒนาแบบสำ�รวจออนไลน์และแจกจ่าย
ให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล ตัวอย่างของ
แพลตฟอร์มการสำ�รวจออนไลน์ ได้แก่ Google Form และ Survey Monkey แพลตฟอร์ม
ออนไลน์สามารถช่วยในการรายงานผลตามภูมิภาค รายบุคคล หรือตามสายผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการนำ�เสนอผลลัพธ์ด้วยแผนภูมิและกราฟิกที่มีการจัดระเบียบ
และเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการนำ�เสนอผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อผู้บริหาร
ระดับสูง
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MUIC Co., Ltd.

แบบสอบถามความพึงพอใจในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
โปรดทำ�เครื่องหมาย X เพื่อระบุระดับความพึงพอใจของคุณในรายการต่อไปนี้
5=พึงพอใจอย่างยิ่ง 4=พอใจ 3=ค่อนข้างพอใจ 2=ไม่พอใจ 1=ไม่พอใจอย่างยิ่ง
Pre-trip
การจัดเตรียมข้อมูลและการสื่อสาร
บริการก่อนการเดินทาง (เอกสารประกอบการ
เดินทาง ฯลฯ )

Suggestion
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Trip

ที่พัก
5 4
อาหารและเครื่องดื่ม
5 4
ทีมงานบริการ
5 4
จุดหมายปลายทางและสถานที่ท่องเที่ยว
5 4
โปรแกรมท่องเที่ยว
5 4
ระยะเวลาของโปรแกรมการเดินทาง
5 4
ความสะดวกสบายในการเดินทาง
5 4
การเดินทาง
5 4
กิจกรรมสันทนาการ
5 4
กิจกรรม CSR
5 4
ของขวัญและของที่ระลึก
5 4
กิจกรรม (การต้อนรับ ธีมปาร์ตี้ ฯลฯ )
5 4
ความพึงพอใจโดยรวมของการเดินทาง
5 4
The Incentive Travel Program
คุณค่าของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 5 4
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
5 4
การยอมรับจากบริษัท
5 4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suggestion

Suggestion

สิ่งที่คุณประทับใจในการเดินทางครั้งนี้?
สิ่งที่คุณอยากให้มีการปรับเปลี่ยนในการเดินทาง?
สถานที่ที่คุณสนใจสำ�หรับการเดินทางครั้งต่อไป?
ขอขอบคุณสำ�หรับข้อมูล
MUIC Co., Ltd. จะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการเดินทางในครั้งถัดไป
รูปภาพที่ 11.1 ตัวอย่างแบบสำ�รวจหลังจบโปรแกรม
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แบบสำ�รวจความพึงพอใจการสัมมนาระดับผู้นำ� 2561
ณ ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
15 - 27 มีนาคม / 1 - 9 เมษายน 2562
รถบัสเลขที่.__________
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

การบินไทย (TG)

ลุฟต์ฮันซา (LH)

กรุณาใส่เครือ่ งหมาย X ลงในช่องคะแนนทีต่ รงกับความพึงพอใจของท่าน และโปรดกรอกข้อความแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ทางบริษทั ในการปรับปรุงให้ดยี ง่ิ ขึน้ สำ�หรับการเดินทางในครัง้ ถัดไป
หลักเกณฑ์ให้คะแนนความพึงพอใจ
1 = พอใจมาก 2 = ค่อนข้างพอใจ 3 = เฉยๆ 4 = ไม่ค่อยพอใจ 5 = ไม่พอใจมาก
คะแนนความพึงพอใจ
พอใจมาก<----------->ไม่พอใจมาก

หัวข้อการสำ�รวจความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ความพึงพอใจโดยรวม
2. การให้ข้อมูลและรายละเอียดก่อนการเดินทางสัมมนาท่องเที่ยว
3. สายการบิน (อาหาร / การให้บริการ / ความสะดวก
สบายของที่นั่ง)
3.1 สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
3.2 การบินไทย (TG)
3.3 ลุฟต์ฮันซา (LH)
4. โรงแรมที่พัก (ห้องพัก / การบริการ / อาหารเช้า)
นเตอร์คอนติเนนตัล ปารีส เลอ กร็อง
4.1 โรงแรมอิ
(InterContinental Paris - Le Grand)
บ ปารีส โอเปรา บาย โซฟีเทล
4.2 โรงแรมสคริ
(Hotel Scribe Paris Opera by Sofitel)
5. ความพึงพอใจต่อร้านอาหารในปารีสโดยรวม
6. ความพึงพอใจต่อรายการท่องเที่ยวโดยรวม
7. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือกโดยรวม
7.1 ชมเมือง Strasbourg
7.2 ปราสาทกลางนํ้ามงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint Michel)
7.3 นั่งรถวินเทจคาร์ (Vintage car)
7.4 สวนสนุกยูโรดิสนีย์แลนด์ (Euro Disneyland)
7.5 ชอปปิง La Vallee Village Outlet
7.6 พักผ่อนตามอัธยาศัย (Leisure)
8. ความพึงพอใจต่องานเลี้ยงฉลองความสำ�เร็จ พระราชวัง
แวร์ซายส์ (Versailles Palace)
9. ของที่ระลึกจากแอมเวย์ (กระเป๋า Longchamp)

10. พนักงานบริษัทแอมเวย์ประจำ�บัสของท่าน
11. มัคคุเทศก์ประจำ�บัสของท่าน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม_________________________________________________________________
หมายเหตุ - กรุณาส่งคืนเจ้าหน้าที่บริษัทแอมเวย์หรือมัคคุเทศก์ประจำ�บัส ภายหลังจบการสัมมนา
……. ขอขอบคุณ ……

รูปภาพที่ 11.2 ตัวอย่างแบบสำ�รวจหลังจบโปรแกรมของแอมเวย์ประเทศไทย
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นอกเหนือจากรายการที่แสดงในตัวอย่างบน รูปภาพที่ 11.1 และรูปภาพที่ 11.2
แล้ว องค์กรอาจเพิ่มรายการอื่นๆ (Van Dyke, 2010) ที่มีความสำ�คัญต่อการออกแบบ
โปรแกรม เช่น
• ระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งแรงจู ง ใจผ่ า นกิ จ กรรมสร้ า งที ม สั ม พั น ธ์
(Team-building)
• ระดับของความตื่นเต้นเมื่อเรียนรู้ว่าจุดหมายปลายทางสำ�หรับการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลต่อไปคือที่ไหน
• ความประทับใจในจุดหมายปลายทางที่ประกาศ
• อิทธิพลของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
• ความรู้สึกที่ได้รับการชื่นชมจากบริษัทหลังจากได้รับรางวัลทริปการเดินทาง
เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาการประเมินผลงานของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ควรพิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผล
ต่อผลลัพธ์ของโปรแกรมด้วย ปัจจัยภายนอกอาจมีอทิ ธิพลในเชิงบวก อาทิ ตลาดรองรับ
ทีแ่ ข็งแกร่ง และมีการแข่งขันตํา่ หรืออิทธิพลเชิงลบ อาทิ มีการแข่งขันสูง และการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคูแ่ ข่ง การพิจารณาปัจจัยเหล่านีจ้ ะทำ�ให้เห็นภาพและเข้าใจผลลัพธ์ได้ดขี น้ึ

11.6 รายงานโปรแกรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล
(Incentive travel program report)
โดยทั่วไป ผู้บริหารมักต้องการให้ทีมผู้ดูแลการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับ
องค์กรรายงานผลลัพธ์ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งรายการที่มักกล่าวถึงใน
รายงาน คือ
• ข้อมูลผลการทำ�งานของพนักงานขาย ทั้งรายงานโดยย่อและอย่างละเอียด
• จำ�นวนหน่วยผลิตภัณฑ์หรือจำ�นวนเงินที่ขายได้ในช่วงเวลาการประเมินผลงาน
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
• ส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
• การขายโดยตัวแทนฝ่ายขาย ตัวแทนจำ�หน่าย ผู้จัดจำ�หน่าย ตามภูมิภาค หรือ
ตามสายผลิตภัณฑ์
• กำ � ไรจากการขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งเวลาการประเมิ น ผลงานของผู้ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
• รายชื่อของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ลงทะเบียนทั้งหมด
• เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโปรแกรม
• เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายที่บรรลุเป้าหมาย
• สถิติการใช้งานเว็บไซต์
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ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในการรายงานผลลัพธ์ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลต่อผู้บริหารระดับสูง ควรนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกหรือแผนภูมิ เพราะ
ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี้ รายงานจะถูกจัดเก็บเป็นบันทึก เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถใช้
ประโยชน์สำ�หรับโปรแกรมในอนาคตได้อีกด้วย

11.7 ROO และ ROE แทนที่ ROI
ROI (Return on investment) หรือผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นแนวคิด
ที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการลงทุน (Dall, 2019) ROI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
หรืออัตราส่วน โดยองค์กรส่วนใหญ่ใช้อัตราส่วนนี้ในการทำ�ความเข้าใจกับมูลค่าการลงทุน
ขององค์กรนั้น อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์
หรือ Return on objective (ROO) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าในการวัดความสำ�เร็จของ
โปรแกรม (Dall, 2019) การวัดค่า ROO เป็นการประเมินว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมตรงตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific objectives) ที่กำ�หนดไว้เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือไม่
ROE (Return on emotion) หรือผลตอบแทนทางอารมณ์ เป็นมุมมองใหม่ที่
วัดความสำ�เร็จของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (CIS, 2019) อารมณ์และความ
รู้สึกมีบทบาทสำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (Bechara et al., 2000) แนวคิดนี้สามารถ
นำ�ไปใช้กับพนักงาน พันธมิตร ช่องทาง และลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ ROE ในที่ทำ�งาน
สูง พนักงานจะรู้สึกมีแรงจูงใจ ดังนั้น พนักงานเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่จะอุทิศตนให้กับงาน
มากขึ้น (Greenwood, 2018) การมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นก็จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
ฯลฯ ในกรณีนี้ บริษัทต้องมองหาผลตอบแทน
ทางอารมณ์จากประสบการณ์การเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วม
ROO และ ROE เป็นการวัดผลที่มี
ประโยชน์ ม าก และสามารถช้ ใ นการประเมิ น
ความสำ�เร็จของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ทั้ง
ในแง่ ข องความสำ � เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โปรแกรมและอารมณ์และความรู้สึกที่สร้างขึ้น
โดยโปรแกรม

Photo by Nawarat
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กิจกรรมท้ายบท

เมื่อต้องการเพิ่มผลลัพธ์ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เป็นสิ่งจำ�เป็น
ที่ต้องมีการติดตามและวัดผลในแผนการจัดการของโปรแกรม ไม่มีโปรแกรมใดที่วางแผน
ได้อย่างไม่มีที่ติ หรือไม่มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง ในทุกโปรแกรมมีพื้นที่สำ�หรับ
การปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นเสมอ และโปรแกรมที่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานเท่านั้น
ที่จะมีโอกาสในการลดปัญหาและเพิ่มผลลัพธ์ที่เชิงบวกไปพร้อมกันกับ
การเพิ่มความสำ�เร็จและความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมได้ โดยควรมี
การประเมินโปรแกรมโดยรวม และนำ�ข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปปรับใช้ในโปรแกรมครั้งถัดไปด้วย
กระบวนการเหล่านี้เป็นกลไกสำ�คัญที่จะทำ�ให้โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลประสบ
ความสำ�เร็จมากขึ้น
กิจกรรมท้ายบท

จินตนาการว่า ผู้ร่วมกิจกรรมคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จงทำ�
ภารกิจดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
(1) สร้างรายการการตรวจสอบที่ควรมีกระบวนการการติดตามและวัดผล ใน
การจัดการโปรแกรมระหว่างการส่งมอบรางวัล
(2) ระบุวิธีการที่เป็นไปได้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายการของ
ผู้ร่วมกิจกรรมจัดทำ�ไว้ในข้อที่ (1)
(3) สมมติว่าผู้ร่วมกิจกรรมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ (1) และ (2) แล้ว
และผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงการไร้ประสิทธิภาพสำ�หรับรายการทั้งหมด ผู้ร่วม
กิจกรรมมีคำ�แนะนำ�หรือข้อเสนอแนะสำ�หรับการปรับปรุงโปรแกรมอย่างไร
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แนวโน้มและมุมมอง

แนวโน้มและมุมมองนั้นมีความสำ�คัญ
แนวโน้มบ่งบอกถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เพราะผู้คนเปลี่ยน
ความต้องการ ความจำ�เป็น และรสนิยม ไปตามกาลเวลา เนื่องจาก ‘ผู้คน’
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนความสำ�เร็จของโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็ น รางวั ล จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งเข้ าใจแนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น และอนาคต การรั บ ฟั ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลชั้นนำ�ยังช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและ
การเคลื่อนไหวที่สำ�คัญของอุตสาหกรรมด้วย เมื่อมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมแล้ว ก็สามารถนำ�วิธีการเชิงรุกไป
ใช้ในองค์ประกอบทุกส่วนของโปรแกรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
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12.1 แนวโน้มของอุตสาหกรรม (Trends)
12.1.1 แนวโน้มปัจจุบันของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Current trends)
Society for Incentive Travel Excellence (SITE) Incentive Research
Foundation (IRF) และ Financial and Insurance Conference Professionals (FICP)
ได้ทำ�การศึกษาร่วมกันเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลระดับ
โลกในปี 2018 การศึกษานี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,000 คน
จาก 80 ประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงาน
ที่สร้างแรงจูงใจ การศึกษาเน้นการวิเคราะห์สภาพธุรกิจ ทัศนคติ และความคาดหวังที่เกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั่วโลก โดยผลสรุปที่ได้จาก Incentive Travel
Industry Index ในปี 2018 มีประเด็นสำ�คัญ 5 ประการ ได้แก่
(1) งบประมาณสำ�หรับปี 2018 เพิ่มขึ้น
54% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งหมดรายงานว่ามีการใช้งบประมาณ
เพิ่มขึ้น
งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ $4,000 ต่อคน
งบประมาณเฉลี่ยขององค์กรผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลคือ $8,151 ต่อคน
ค่าเฉลี่ยงบประมาณของเอเจนซี่อยู่ที่ $5,193 ต่อคน
ค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ระหว่าง $300 ถึง $50,000 ต่อคน
(2) มีผู้ได้รับรางวัลมากขึ้น
65% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งหมดทั่วโลกได้เพิ่มจำ�นวนผู้ได้รับ
รางวัล
• เพิ่มขึ้น 58% ในสหรัฐอเมริกา
• เพิ่มขึ้น 67% ในสหภาพยุโรป
• เพิ่มขึ้น 73% ในเอเชีย
จากมุมมองของ Incentive house มีผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
• 54% รายงานว่าผู้ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นในปี 2017
• 71% รายงานว่าผู้ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นในปี 2018
(3) รางวัลช่วยสร้างวัฒนธรรมในที่ทำ�งาน
“ยอดขาย และ/หรือ ความสามารถในการทำ�กำ�ไรโดยรวมให้บริษัทเพิ่มขึ้น”
ยังคงเป็นวัตถุประสงค์อันดับที่ 1 สำ�หรับผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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“การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ขึ้ น ระหว่ า งพนั ก งานและผู้ บ ริ ห าร” ได้ รั บ
ความสำ�คัญเพิม่ และเลือ่ นขึน้ เป็นวัตถุประสงค์อนั ดับที่ 2 จากอันดับที่ 5 ในปี
ก่อนหน้า
วัตถุประสงค์อื่นๆ สำ�หรับการสร้างวัฒนธรรมการในที่ทำ�งาน เช่น “การมี
ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานและกำ � ลั ง ใจในการทำ � งานที่ ดี ขึ้ น ” และ “การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างกลุ่มพนักงาน” เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ 5 อันดับ
แรกของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(4) การใช้จุดหมายปลายทางแบบ All-inclusive (ที่รวมทุกอย่าง) เพิ่มขึ้น
ผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่กำ�ลังดำ�เนินการเพื่อลดต้นทุนมีจำ�นวนมากขึ้น
• 73% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรายงานการดำ�เนินการเพื่อลด
ต้นทุนในปี 2015
• 78% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรายงานการดำ�เนินการเพื่อลด
ต้นทุนในปี 2016
• 80% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรายงานการดำ�เนินการเพื่อลด
ต้นทุนในปี 2017
• 82% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลรายงานการดำ�เนินการเพื่อลด
ต้นทุนในปี 2018
การดำ�เนินการของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลชั้นนำ�ในการจัดการต้นทุน
คือ “การใช้จุดหมายปลายทางแบบ All-inclusive” และ “การใช้จุดหมาย
ปลายทางที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า”

Cape Dara Resort, Pattaya
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(5) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์เข้ามาแทนที่การเล่นกอล์ฟ
การนำ�กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมได้ขยับขึ้นเป็น
อันดับที่ 2 ของรายการกิจกรรมต่างๆ ที่รวมอยู่ในโปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลในหมู่ผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งเป็นอันดับที่สูงกว่ากิจกรรม
CSR
• 86% ของผู้ซื้อการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้ความสำ�คัญกับสุขภาพ เช่น
โยคะ อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
• 74% ของผู้ซื้อให้ความสำ�คัญต่อ CSR (ความคิดริเริ่มที่มีคุณประโยชน์ต่อ
สังคมมากขึ้น)

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลด Incentive Travel
Industry Index 2018 สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม

12.1.2 อนาคตของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล - 10 สิ่งที่ต้องรู้
คุณบุญทวี จันทสุวรรณ ประธาน SITE ประเทศไทย และ CEO ของบริษัท
Events Travel Asia ได้บรรยายถึง 10 สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลใน
การบรรยายที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2019 ดังนี้
เทรนด์ # 1 การเปลี่ยนแปลงคือความปกติแบบใหม่
ความวุ่นวายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจจะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า
ของอุตสาหกรรม และนำ�ไปสู่เครื่องมือ กระบวนการ และความร่วมมือใหม่ๆ DMC ได้
กลายเป็นพันธมิตรที่สำ�คัญในการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือการเมืองที่ผันผวน นอกจากนี้ เมื่อ
การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องปกติ ยิ่งทำ�ให้เห็นความสำ�คัญของ DMC เพิ่มขึ้น งบประมาณ
ด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากกฎ
ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ไม่แน่นอน
เทรนด์ # 2 ความปลอดภัยและความมั่นคงมีความสำ�คัญสูงสุด
วันนี้ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องมี หน่วยงานรักษาความปลอดภัยจากภายนอก
เป็นสิ่งจำ�เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำ�เป็นต้องให้ความคุ้มครองระดับสูงกับบุคคลสำ�คัญ
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ควรเลือกจ้างตัวแทนที่มีอุปกรณ์ครบครันและสามารถอพยพกลุ่มคนขององค์กรทั้งหมดได้ใน
เวลาอันสัน้ รวมถึงควรพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ใิ นกรณีฉกุ เฉิน และสือ่ สารกับซัพพลายเออร์
ในจุดหมายปลายทางล่วงหน้า
เทรนด์ # 3 การเพิม่ ขึน้ ของจุดหมายปลายทางทีเ่ ป็นเมืองรอง (2nd tier destination)
ความต้ อ งการจุ ด หมายปลายทางที่ เ ป็ น เมื อ งรองเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ทำ � ให้ มี
การเติบโตในจุดหมายปลายทางเหล่านั้น การรับรู้ถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล ทำ�ให้ผู้จัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลค้นหาจุดหมายปลายทางทาง
เลือกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและแปลกใหม่มากขึ้น จุดหมายปลายทางเหล่านี้มอบประสบการณ์
ที่มีความคุ้มค่าของเงินมากกว่า รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่สามารถ
หาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่จุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองรองกำ�ลังได้รับความนิยมมาก
ขึ้นและกลายเป็นตัวเลือกแรกของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
เทรนด์ # 4 สถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์ / โรงแรมอิสระ
นักวางแผนการให้รางวัลกำ�ลังมองหาสถานที่จัดงานที่สามารถดึงดูดคนรุ่นต่างๆ
โดยการใช้สถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์และไม่ใช่สถานที่จัดงานแบบดั้งเดิม ซึ่งมีทางเลือก
มากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สามารถระบุได้ด้วยตนเอง รวมถึงการเน้นยํ้าในเรื่องของ
ความยั่งยืน โดยมีรีสอร์ทและโรงแรมจำ�นวนมากขึ้นที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและของพื้นเมือง
ในการออกแบบสถานที่
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เทรนด์ # 5 การมี สุ ข ภาพที่ ดี แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ แ ละการเติ ม เต็ ม ทางจิ ต ใจ
(Wellness & mindfulness)
ในปัจจุบัน การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพักผ่อนเพื่อ
สุขภาพด้วยการยกเลิกกิจกรรมที่ตึงเครียด เช่น การเข้าคิว การยืนเข้าแถว สุขภาพไม่ใช่แค่
ลักษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังเกี่ยวกับการเติมเต็มทางจิตวิญญาณด้วย
ซึ่งเป็นมากกว่าการออกกำ�ลังกายหรือกิจกรรมทางกายภาพ
เทรนด์ # 6 ความจริงแท้ vs ความหรูหรา (Authenticity vs luxury)
ความหรูหราในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นถูกแทนที่ด้วยประสบการณ์ต่าง
วัฒนธรรมที่มีเรื่องราวและเข้าถึงได้จริงๆ สิ่งนี้จะช่วยผูกสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกับชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางได้ การ
ให้ เวลาว่ า งในระหว่างการเดินทางมากขึ้นช่ว ยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้สำ�รวจจุดหมาย
ปลายทางด้วยตนเองทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเริ่มให้ความสนใจในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นโดยการตอบแทนคืนชุมชน ในขณะเดียวกัน ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสามารถ
ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากท้องถิ่น เพื่อมอบประสบการณ์ด้าน
อาหารที่พิเศษ
เทรนด์ # 7 การปรับแต่งพิเศษเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง (Customization)
การปรั บ แต่ ง ประสบการณ์ ต ามความสนใจของผู้ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมเป็ น ปั จ จั ย
สำ�คัญในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยให้ค้นพบ
ความชอบของผู้เข้าร่วมโปรแกรม เพื่อช่วยในการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่ง
ให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ตัวอย่างเช่น การรวบรวมข้อมูลความชอบในเรื่องอาหารและ
เครื่องดื่มในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อทำ�อาหารที่มีรายการโปรดของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมอยู่ หรือการสร้างแพลตฟอร์มของขวัญที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเลือกสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกของตนเองได้
เทรนด์ # 8 แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันกลายเป็นส่วนสำ�คัญของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ไม่เพียงช่วย
ลดการใช้กระดาษ แต่ยังช่วยในการวางแผนและดำ�เนินการด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสังเกต
อารมณ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม การทำ�แบบสำ�รวจ และการสื่อสารหลังจบทริป การวิเคราะห์
เชิงพยากรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม
(Augmented reality) ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในอนาคต
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เทรนด์ # 9 ฐานผู้ได้รับรางวัลมีมากขึ้น
โปรแกรมการให้รางวัลกำ�ลังขยายออกจากแผนกการขายไปสู่ในระดับองค์กร
อีกทั้งยังมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมจำ�นวนมากขึ้น คาดว่าในไม่ช้า จะขยายออกจนครอบคลุมทั้ง
องค์กร โดยองค์กรต่างๆ จะหันมาใช้แนวทางในการเสนอรางวัลเป็นลำ�ดับขั้นในระดับต่างๆ
ขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใหม่ๆ และ
ขยายธุรกิจ
เทรนด์ # 10 การเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
ประสบการณ์ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ได้ เ ปลี่ ย นไปเป็ น ประสบการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับชีวิต นอกเหนือ
จากตัวเลือกจุดหมายปลายทางแล้ว กิจกรรมที่นำ�เสนอควรมีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและ
จริยธรรมเพื่อช่วยผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนในการเปลี่ยนแปลงและค้นพบตัวเอง
ในท้ายที่สุด
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้กลายเป็นส่วนสำ�คัญของ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร งบประมาณสำ�หรับโปรแกรมได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับจำ�นวนผู้มี
สิทธิ์เข้าร่วมจากสาขางานต่างๆ อีกทั้ง ในขณะนี้จุดหมายปลายทางแบบรวมทุกอย่าง
(All-inclusive) และการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์กำ�ลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมากขึ้น

12.2 มุมมองจากอุตสาหกรรม (Perspectives)
12.2.1 Bangkok Manifesto
“The Bangkok Manifesto” คือ เจตจำ�นงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่ถูกสร้างขึ้นในงาน SITE’s Global Conference ซึ่งเป็นงาน
ประชุมระดับโลกของผู้ประกอบการธุกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่จัดขึ้น
ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2019 การจัดทำ� Bangkok Manifesto นำ�โดย Martin Sirk จาก
Serendipity Consulting อดีตผู้อำ�นวยการบริหารของ International Congress and
Convention Association (ICCA) ร่วมกับกลุ่มผู้เข้าประชุมคนสำ�คัญทั้งที่เป็นสมาชิกและ
ไม่ใช่สมาชิกของ SITE โดยใช้แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม
อย่าง Slido
ในทีป่ ระชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้รบั เอกสารการบรรยายสรุปเกีย่ วกับ Manifesto
พร้อมตัวอย่างและเนื้อหาให้อ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ โดยหลังการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะ
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โหวตเจตจำ�นง 10 ข้อจาก 50 ข้อ ซึ่งอธิบายถึง “ธรรมชาติ วัตถุประสงค์ และทิศทางของ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล” ผ่านแพลตฟอร์ม Slido จากนั้นจึงมีการทำ� Workshop แบบ
ตัวต่อตัวที่นำ�มาสู่การสร้าง ฺBangkok Manifesto นี้ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
ผู้นำ�ในอุตสาหกรรมได้รับเชิญให้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละข้อความ
ของคำ�แถลง เนื้อหาคำ�แถลงนี้ถูกบันทึกและนำ�เสนอในเดือนพฤษภาคม 2019 ที่ IMEX
Frankfurt ซึ่งเจตจำ�นงเหล่านี้คือทิศทางและเป้าหมายของ Incentive travel ที่ทั่วโลกกำ�ลัง
มุ่งหน้าไป

Text of the Bangkok Manifesto (ข้อความจากแถลงการณ์กรุงเทพมหานคร)
(SITE, 2019)
1. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง หมดในธุ ร กิ จ การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ควรนำ �
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนสำ�คัญของปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจ และ
นำ�การแสดงความรับผิดชอบในธุรกิจมาเป็นตัวกำ�หนดนโยบายและวิธีการ
ดำ�เนินธุรกิจ
2. ผลลัพธ์ทางธุรกิจคือผลของความสัมพันธ์และการทำ�งานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ความพยายามจากบุคคลคนเดียวไม่สามารถทำ�ได้ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง
และส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งคือการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันใน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
3. การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นแรงผลักดันสำ�คัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความร่ ว มมื อ ภายในและระหว่ า งองค์ ก ร และการคิ ด เชิ ง นวั ต กรรมของทั้ ง
ผู้จัดทำ�โปรแกรมและผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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4. การคิดเชิงกลยุทธ์และความสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลควรเน้นไปที่ความสนใจ ความต้องการ และมุมมองของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม
5. แบรนด์และโลโก้แบบเก่าๆ นั้นได้หมดยุคไปแล้ว ความจริงแท้ ความเป็น
เอกลักษณ์ และประสบการณ์ส่วนบุคคล (Authentic, unique and personal
experiences) เป็นคำ�นิยามคำ�ใหม่ของความหรูหรา
6. การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ ว ย
การผลั ก ดั น การให้ กำ � ลั ง ใจด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ห่ ง ความสำ � เร็ จ ระยะยาว
7. ธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลควรพิจารณาถึง “การนับรวมทุกกลุ่มคน”
(Inclusivity) ให้ เ ป็ น แนวคิ ด ที ่ ส ำ � คั ญ สำ � หรั บ อุ ต สาหกรรม เนื ่ อ งจาก
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจใน
ทุกระดับขององค์กร
8. โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือการลงทุนไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของความสำ�เร็จ
ทางธุรกิจ แต่คือการผสมผสานการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยใช้เมืองรอง
ต่างๆ และจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนผสม
ทางธุรกิจ
9. การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ช่ ว ยผลั ก ดั น ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ แ ละ
นวัตกรรมในจุดหมายปลายทาง พร้อมให้ผลประโยชน์มากมายแก่กลุ่มธุรกิจ
เป้าหมายอื่นๆ
10. จุดหมายปลายทางที่เกิดขึ้นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของตลาดการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลและรวมกลุ่มเป้าหมายนี้ไว้ในแผนกลยุทธ์ จะมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์
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12.2.2 TIME
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) Society for Incentive Travel
Excellence ประเทศไทย (SITE) และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ� ได้แก่ การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์ส และ BMW (ประเทศไทย) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ “Thailand Incentive
and Meeting Exchange 2019” หรือ TIME ในช่วงวันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 (The
Nation Thailand, 2019) งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมธุรกิจการประชุม
และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาด “Asean+6” ซึ่ง
Asean+6 เป็นตลาดสำ�คัญของประเทศไทยสำ�หรับการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นราง
วัล คิดเป็นประมาณ 86.96% ของการประชุมและนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในปีงบประมาณ
2561 ทั้งหมด (The Nation Thailand, 2019)
ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า จำ � นวนนั ก เดิ น ทางไมซ์ ใ นการประชุ ม และ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2562 มีประมาณ 348,645 คน
หรือร้อยละ 58 ของนักท่องเที่ยวไมซ์นานาชาติ โดยสำ�หรับประเทศไทย รายได้จากตลาดนี้
อยู่ที่ประมาณ 25.727 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 57% ของรายได้ไมซ์ทั้งหมด นอกจากนี้ จำ�นวน
นักเดินทางสำ�หรับการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจาก Asean+6 ยังพบว่ามี
การเติบโต 23.70% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 (The Nation
Thailand, 2019)
TIME 2019 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
(1) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge exchange) โดยมีการสัมมนาแบบ
มีส่วนร่วมในหัวข้อที่กำ�ลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น
(2) การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ (Business exchange) เป็นการเปิดโอกาส
สำ � หรั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ประชุ ม และ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience exchange) โดยการจัดงานซึ่งมี
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และ
เอกลักษณ์ของเมืองผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรม
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12.2.3 มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่สำ�คัญ
ในส่ ว นนี้ เป็ น การนำ � เสนอมุ ม มองจากผู้ นำ � ในอุ ต สาหกรรมการเดิ น ทางเพื่ อ
เป็นรางวัล ซึ่งเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศ โดยถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นตัวแทน
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจากองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ ซึ่ง
ได้แก่ Society for Incentive Travel Excellence (SITE) สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
(TICA)

“ผลการวิ จั ย ของเรามี ค วามชั ด เจน นั ก วางแผน
การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
ความน่ า ดึ ง ดู ด ใจโดยรวมของจุ ด หมายปลายทาง
มากกว่าการเข้าถึงทางอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน
ของโรงแรม ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
การท่ อ งเที่ ย วที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ มี ค วามสะดวกใน
การเข้าถึง โรงแรมระดับห้าดาว และสถานที่ที่
น่าตื่นตาตื่นใจ ประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมถึงประสบการณ์ด้านอาหารที่
แสนพิเศษ”
Mr. Philip Eidsvold, CIS, CITP
President of SITE
(นำ�มาจาก The Association Magazine, 2019)
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(รูปภาพจาก Bangkokbiznews.com)

“สถานที่ ใ นการจั ด การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล
เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของความสำ � เร็ จ ในการจั ด งาน
สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง กว่ า เพื่ อ ความสำ � เร็ จ สู ง สุ ด สำ � หรั บ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล คือ ทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดงาน ตั้งแต่การเตรียม
วางแผนงาน จนกระทั่งถึงการจัดงานจริง การให้
ความสำ�คัญกับทุกรายละเอียดของงาน รวมถึง
การใส่ ใจในรายละเอี ย ดและความต้ อ งการส่ ว น
บุคคลของผู้เข้าร่วมงาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม”
คุณนุช หอมรสสุคนธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

“การจัดการการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลเป็นทัง้ ศาสตร์
และศิ ล ป์ ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ เ กี่ ย วกั บ
วัตถุ ประสงค์ขององค์กรในการจัดโครงการ และ
ความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางอย่างลึกซึ้งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการออกแบบและดำ�เนินโครงการ
ด้วยความสำ�เร็จ”
คุณสุเมธ สุทัศน์
นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
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“การเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล นั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น
เครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรเท่านั้น
แต่ ยั ง เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละ
พัฒนาต่อไป รวมถึงทำ�ให้โลกของเราเป็นโลกที่มี
มนุษยธรรม การเรียนรู้ว่าระบบการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลมีกลไกการทำ�งานอย่างไร จะช่วยให้เรา
เตรี ย มพร้ อ มสำ � หรั บ บทต่ อ ไปของชี วิ ต ในอนาคต
และพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในโลก
แห่งเทคโนโลยี”
คุณบุญทวี จันทสุวรรณ
นายกสมาคม SITE (Thailand Chapter)
CEO, Events Travel Asia

สแกน QR code สำ�หรับมุมมองเกี่ยวกับ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเพิ่มเติมจาก
นายบุญทวี จันทสุวรรณ

ในฐานะหนึ่งทีมเขียนและหัวหน้าโครงการการจัดทำ�หลักสูตร “การเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล 101” ดิฉัน ดร. ศริญญา สังขะตะวรรธน์ ขอแบ่งปันมุมมองของตัวเองเพื่อเป็น
การสรุปบทสุดท้ายนี้ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดจากหลากหลายวรรณกรรม
เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลที่มีบทบาทสำ�คัญหลายท่าน ทำ�ให้สามารถสรุปประเด็นสำ�คัญได้ว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้
โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นประสบความสำ�เร็จมีองค์ประกอบของประสบการณ์
หลัก 4 ด้าน โดยจะเรียกว่า ประสบการณ์ 4Ms ที่เป็นกุญแจสำ�คัญในโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลที่ประสบความสำ�เร็จ ประกอบด้วย (1) Meaningful - ประสบการณ์ที่มี
ความหมาย (2) Mindful - ประสบการณ์ที่เติมเต็มทางจิตใจ (3) Memorable ประสบการณ์ที่เป็นที่จดจำ� และ (4) Motivational - ประสบการณ์ที่สร้างแรงจูงใจ
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ตามที่อธิบายไว้ในบทก่อนหน้าแล้วว่า โปรแกรมการให้รางวัลที่เน้นประสบการณ์ที่มี
ความหมายจะเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโปรแกรม การเติมเต็มทางจิตใจใน
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้ม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรงสมบูรณ์ได้เข้ามาแทนที่การเล่นกอล์ฟ ในปัจจุบันนี้ ความเป็นอยู่ที่ดีและการเติมเต็ม
ทางจิตใจเป็นสิ่งสำ�คัญในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นอกจากนี้ การสร้างประสบการณ์ที่น่า
จดจำ � จะมี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้ เข้ า ร่ ว มการเดิ น ทางเพื ่ อ เป็ น รางวั ล ในระยะยาวมากกว่ า ใน
ระยะสั้น สุดท้ายนี้ ประสบการณ์ที่สร้างแรงจูงใจคือแนวคิดหลักของการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เหตุผลเริ่มแรกในการสร้างโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลก็เพื่อมอบประสบการณ์ ที่สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรอันทรงคุณค่าขององค์กร

Meaningful

Mindful

ที่มีความหมาย

ที่เติมเต็มทางจิตใจ

Memorable

Motivational

ที่เป็นที่จดจำ�

ที่สร้างแรงจูงใจ

โลกมี ก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา และเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ท่ีอ าศั ย อยู่ใ น
โลกนี้ เป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับเราในฐานะนักเรียน มืออาชีพด้านการจัดการเดินทางเพือ่ เป็น
รางวัล ผูป้ ระกอบการงาน หรือในฐานะบุคคลหนึง่ ทีต่ อ้ งคอยอัปเดตข้อมูลและความรูใ้ ห้
ทันสมัย รวมถึงพัฒนาทักษะของตนเอง และเนื่องจากเราอยู่ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ตลอดเวลากลายเป็นเรือ่ งธรรมดาไปแล้ว ดังนัน้ การมีความสามารถในการปรับตัวและ
ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ทัง้ ในการประกอบวิชาชีพ และในชีวติ ของเราด้วย
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กิจกรรมท้ายบท

บทนี้คือบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้
โดยบทก่อนหน้าได้นำ�เสนอและอธิบาย
ให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งรวมถึง แรงจูงใจ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การเลือกจุดหมายปลายทาง
การออกแบบโปรแกรม การวางแผน การนำ�เสนอ การจัดการ การสื่อสารทางการตลาด
การจัดทำ�งบประมาณ ผู้ให้บริการ การตรียมการพิเศษในโปรแกรม การติดตามและ
การประเมินผล และแนวโน้มต่างๆ หลังจากอ่านครบทุกบทแล้ว ผูอ้ า่ นน่าจะมีความเข้าใจพืน้
ฐานเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการเดินทางเพือ่ เป็นรางวัลทีด่ ไี ด้ ต่อจากบทนี้ ผูอ้ า่ นสามารถอ่าน
กรณีศกึ ษาท้ายเล่ม และลองตอบคำ�ถามของกรณีศกึ ษานัน้ ๆ เพือ่ ช่วยทบทวนเนือ้ หาของเล่มได้
กิจกรรมท้ายบท

อภิปรายแนวโน้มต่อไปนี้ ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบอย่างไร
• เทรนด์ # 1 การเปลี่ยนแปลงคือความปกติแบบใหม่
• เทรนด์ # 2 ความปลอดภัยและความมั่นคงมีความสำ�คัญสูงสุด
• เทรนด์ # 3 การเพิ่มขึ้นของจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองรอง
(2nd tier destination)
• เทรนด์ # 4 สถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์ / โรงแรมอิสระ
• เทรนด์ # 5 การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์และการเติมเต็มทางจิตใจ
(Wellness & mindfulness)
• เทรนด์ # 6 ความจริงแท้ vs ความหรูหรา (Authenticity vs luxury)
• เทรนด์ # 7 การปรับแต่งพิเศษเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง (Customization)
• เทรนด์ # 8 แอปพลิเคชัน
• เทรนด์ # 9 ฐานผู้ได้รับรางวัลมีมากขึ้น
• เทรนด์ # 10 การเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

264

INCENTIVE TRAVELS 101

กรณีศึกษา

INCENTIVE TRAVELS 101

265

1

กรณีศึกษา

Schwab
VS IRF

จากบทความใน Wall Street Journal เรื่อง ‘Schwab Scraps Hawaii Trip
for Firm’s Top Employees’ โดย Tergesen และ Zweig รายงานถึงการตัดสินใจของ
Charles Schwab Corp (บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ในการยกเลิกโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยทางบริษัทได้สื่อสารผ่าน e-mail ถึงพนักงานของบริษัท
ว่าโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจะถูกแทนที่ด้วยเงินสดจำ�นวน $5,000 และให้มี
การหยุดงานโดยไม่ถูกหักเงินเป็นเวลา 1 สัปดาห์แก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่น และยังระบุใน
e-mail อีกว่า การทำ�เช่นนี้จะช่วยประหยัดเงินให้กับบริษัท และหลีกเลี่ยง “ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง” ต่อบริษัท
Chairman’s Membership Club ของ Schwab (ส่วนหนึ่งของโปรแกรม
การตอบแทนด้วยรางวัลของ Schwab) ได้ดำ�เนินการมา 30 ปีแล้ว และได้ให้รางวัลแก่
พนักงาน 200 คนจากทั่วประเทศด้วยการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลไปยังจุดหมายปลายทาง
เช่น ฮาวาย และฟลอริดา อดีตผู้รับรางวัลได้เล่าว่าโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ของ Schwab ครอบคลุมค่าเดินทางทั้งหมดทั้งของเขาและภรรยา นอกจากนั้น ยังสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กอล์ฟและการแล่นเรือใบ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมยังได้รับของขวัญพิเศษ
ทุกวัน (เช่น กระเป๋าเดินทางที่ทำ�จากหนัง สร้อยคอจากแบรนด์ Tiffany) ซึ่งก็ถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาสำ�หรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากหลายแห่งก็มีการจัดโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับตัวแทนของบริษัทเช่นกัน และพนักงานขายก็ได้รับ
แรงจูงใจในการขายผลิตภัณฑ์และนำ�ไปสู่ผลกำ�ไรสูงสุดของบริษัทผ่านโปรแกรมเหล่านี้
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้มีการนำ�กฎ
Regulation Best Interest (RBI) มาใช้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการให้ผลประโยชน์ของ
ลูกค้ามาก่อนเป็นอันดับแรก โดยเพิ่มความโปร่งใสในหมู่นายหน้า ตัวแทนจำ�หน่าย ซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยกฎ RBI กำ�หนดให้ผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of interest) ที่อาจเกิดขึ้นและดำ�เนินการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว นอกจาก
นี้ ยังขจัดการแข่งขันทางการขาย โควต้าการขาย โบนัส และการตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่
เป็นผลจากการขายหลักทรัพย์บางประเภท ในบริบทนี้ Schwab อธิบายเพิ่มเติมว่าโปรแกรม
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การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นถูกสร้างขึ้นใน ‘ยุคที่แตกต่าง’ และสามารถก่อให้เกิด
‘ความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ย งที่ สำ � คั ญ ’ เนื่ อ งจากโปรแกรมกระตุ้ น ให้ ตั ว แทนของบริ ษั ท ให้
ความสำ�คัญกับการทำ�กำ�ไรให้กับบริษัทมากกว่าผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
Schwab กล่ า วว่ า การยกเลิ ก โปรแกรมการเดิ น ทางเพื ่ อ เป็ น รางวั ล นั ้ น
เปรียบเสมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เนื่องจากสามารถประหยัดเงินให้กับบริษัทได้
มากขึ้น ในขณะที่หลีกเลี่ยงการทำ�ให้ชื่อเสียงของบริษัทตกอยู่ในความเสี่ยง
สแกน QR code เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม
‘Schwab Scraps Hawaii Trip for
Firm’s Top Employees’

IRF ตอบสนองต่อบทความของ WSJ เรื่องการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ในการตอบสนองต่อรายงานข้างต้น Incentive Research Foundation (IRF)
ได้ตีพิมพ์บทความซึ่งเขียนโดยหัวหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ Allan Schweyer เพื่อโต้แย้ง
ในประเด็นของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ประการแรก Schweyer ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์มามากมาย
ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในการสร้างแรงจูงใจ โปรแกรมการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลนั้นมีราคาแพงและซับซ้อนที่จะดำ�เนินการ แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือในการสร้าง
แรงบันดาลใจที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำ�หรับพนักงาน ดังที่เห็นได้จากการเติบโตของ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในแต่ละปี และจำ�นวนงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากบริษัททั่วโลก
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมีการเติบโตเนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ และ
การวิจัยจำ�นวนมากย้อนไปถึงปี ค.ศ.1970 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการให้รางวัลที่เป็น
การเดินทางและที่ไม่ใช่เงินสดช่วยเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากกว่า
สิ่งจูงใจที่เป็นเงินสด โปรแกรมได้มอบของขวัญที่เป็นประสบการณ์ ความทรงจำ� ความรู้สึก
และความหมายที่สิ่งจูงใจที่เป็นเงินสดไม่สามารถทดแทนได้
ประการที่สอง Schweyer กล่าวว่า ในขณะที่กฏ RBI อาจไม่ให้มีการแข่งขัน
ทางการขาย และการตอบแทนใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการขาย แต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มี
การให้รางวัลเป็นการเดินทาง นั่นเป็นเพราะประสิทธิภาพไม่ได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์
เพียงอย่างเดียว แต่มาจากความสำ�เร็จในส่วนต่างๆ ที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ
ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี
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จึงสรุปได้ว่า การตัดสินใจของ Schwab ที่จะยกเลิกโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล อาจสามารถประหยัดเงินได้จำ�นวนเล็กน้อย แต่อาจสูญเสียมากขึ้นในอนาคตในแง่
ของประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน แรงจูงใจ และอื่นๆ ในระยะยาว
สแกน QR code เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม
‘IRF Responds to WSJ Article on
Travel Incentives’

   คำ�ถามเพื่อการอภิปราย

(1) หากมีการบังคับใช้กฎระเบียบที่คล้ายกันกับ RBI ในประเทศของคุณ กฎนี้จะส่ง
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอย่างไร
(2) จากการถกเถียงนี้ ในความคิดของคุณ การใช้โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็น
สิ่งจูงใจนั้นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามจริยธรรมหรือไม่ อย่างไร
(3 ในความเห็นของคุณ การยกเลิกโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จะมีผลดีหรือ
ผลเสียต่อ Schwab ในแง่ของผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำ�งานของพนักงาน
อย่างไร
(4)		คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่า การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนั้นล้าสมัยแล้ว เพราะเหตุใด
(5) คุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของ Schwab ในการให้เงิน และการให้หยุดงานโดยไม่ถูก
หักเงินเป็นเวลา 1 สัปดาห์แก่พนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมแทนที่การพาพวกเขาไป
ฮาวายหรือไม่ จงอธิบาย
(6) หากคุณต้องการปกป้องโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล คุณจะโต้แย้งในกรณีนี้
อย่างไร
(7) อะไรเป็นวิธีที่ดีกว่าในการใช้โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ โดยไม่
ทำ�ให้พนักงานมองข้ามผลประโยชน์ของลูกค้าเพียงเพื่อให้ได้ยอดขายที่สูงขึ้น
(8) การสร้ า งโปรแกรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล เป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทาย เพราะมี ร าคา
ค่อนข้างสูง และงบประมาณที่ใช้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากคุณเป็นผู้บริหารของ Schwab และ
ต้องการคงโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไว้ คุณจะออกแบบโปรแกรมอย่างไรโดยใช้
งบประมาณที่ตํ่าลง แต่ยังคงให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพตามแนวคิด 4Ms (Meaningful
Memorable Mindfulness และ Motivational) สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม
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Travel
Plus+

Travel Plus+ เป็นบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ในกรุงเทพฯ ที่
จัดการจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศไทย ทางบริษัทได้รับการเอกสารเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอ (Request for proposal หรือ RFP) มาใหม่จากแบรนด์แฟชั่นหรูของอิตาลี
ที่ขอให้ทาง Travel Plus+ ช่วยประสานงานและจัดกิจกรรมระหว่างการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลในประเทศไทยให้พวกเขา โดยทางลูกค้ามีกำ�หนดการของตัวเองสำ�หรับแต่ละวันของ
โปรแกรมอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการคำ�แนะนำ�สำ�หรับกิจกรรมอื่นๆ Travel Plus+ มีเวลาให้
สองสัปดาห์ในการร่างข้อเสนอ ในเวลาที่ได้รับ RFP นั้น เจ้าของบริษัทไม่อยู่ ดังนั้นเขาจึง
มอบหมายให้พนักงานใหม่ทำ�ข้อเสนอ (Proposal) ขึ้นด้วยตนเอง พนักงานใหม่ไม่กล้าถาม
คำ�ถามกับลูกค้า และได้คิดโปรแกรมที่มีกิจกรรมและการเที่ยวชมที่ไม่เคยมีใครทำ�มาก่อน
ในราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะเธอคิดว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม
จากบริษัทของลูกค้า
เมื่อข้อเสนอได้รับการยืนยันจากลูกค้า Travel Plus+ คาดว่าจะได้รับกำ�ไร
จำ�นวนมากจากงานนี้เนื่องจากงบประมาณที่เสนอไปนั้นสูงมาก ไม่กี่วันก่อนการเดินทาง
พวกเขาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโปรแกรม เมื่อพวกเขาเห็นโปรไฟล์ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมแต่ละคน ปรากฎว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทลูกค้า พวกเขา
รู้ได้ทันทีว่าโปรแกรมที่พวกเขาทำ�ขึ้นอาจไม่ดีพอสำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ Travel
Plus+ รู้ดีว่าพวกเขาต้องหาสิ่งที่ดีกว่าและโดดเด่นกว่ามาใช้ เพราะเหตุนั้น Travel Plus+ จึง
ติดต่อหาคนมาช่วยเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้ดำ�เนินรายการในทุกด้านของโปรแกรมและช่วยเหลือ
ในการปรับปรุงโปรแกรม ในจุดนี้ งานดูเหมือนจะซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างในโปรแกรมเพื่อทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนได้รับความพอใจ โดย Travel
Plus+ ตัดสินใจกัดฟันและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาจากโปรแกรมเริ่มต้นเพิ่มเติมให้ดีมากขึ้น
โดยการปรับเปลี่ยนและยกระดับการบริการในส่วนต่างๆ ทุกส่วนที่เป็นไปได้
ทุกคืน Travel Plus+ จะส่งของขวัญให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมในห้องพักของ
พวกเขา ก่อนกิจกรรมของโปรแกรมในวันถัดไป ซึง่ สิง่ นีไ้ ม่รวมอยูใ่ นข้อเสนอเดิม ตัวอย่างเช่น
พวกเขาส่งหัวโขนขนาดเล็กในบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามพร้อมด้วยการ์ดที่ทำ�ขึ้นอย่างปราณีต
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การ์ดเหล่านี้ถูกพิมพ์ในสีของบริษัทลูกค้า และการใช้ถ้อยคำ�ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของ
โปรแกรมในวั น ถั ด ไป นี่ คื อ การสร้ า งความประทั บ ใจที่ เ หมื อ นกั บ การทำ � ที เซอร์ สำ � หรั บ
โปรแกรมในวันถัดไป สำ�หรับทริปนี้พวกเขาอัพเกรดจากมัคคุเทศก์ธรรมดาเป็นเจ้าของ
ภาษาที่รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรมนี้ยังมีการคุ้มกันจากตำ�รวจ
ที่สนามบิน การอัพเกรดในการขนส่ง ของขวัญที่น่าประทับใจ ผู้ดำ�เนินรายการที่บินมาจาก
สิงคโปร์ ฯลฯ
ในท้ายที่สุดหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง Travel Plus+ ได้ตระหนักในรายงาน
กำ�ไรและขาดทุนของพวกเขาว่าพวกเขาไม่ได้ทำ�กำ�ไรใดๆ จากงานนี้เลย แต่อย่างน้อย
พวกเขาก็สามารถมาถึงจุดคุ้มทุนได้ ถึงกระนั้น โปรแกรมก็ออกมาดีมากและทุกคนก็
ประทับใจมาก จากประสบการณ์ที่น่าประทับใจนี้ ลูกค้าได้บอกเล่าถึงประสบการณ์กับ
Travel Plus+ ของพวกเขากับคนอื่นๆ และได้กลายเป็นลูกค้าประจำ�สำ�หรับโปรแกรมต่อๆ
ไปของพวกเขา
   คำ�ถามเพื่อการอภิปราย

(1)		อะไรคือสิ่งสำ�คัญที่ควรพิจารณาในการวางแผนการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล
(2) อะไรคื อ ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนการวางแผนที่ ทำ � ให้ จ ะต้ อ งมี ก ารแก้ ไข
ในโปรแกรมเป็นอย่างมาก
(3) หากคุณเป็นตัวแทนของ Travel Plus+ คุณจะทำ�อะไรในการจัดทริปให้ดีขึ้นและเพื่อให้
มั่นใจว่าจะได้กำ�ไรจากโปรแกรมนี้
(4) คุณคิดว่าโปรแกรมจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าบริษัทตัดสินใจที่จะทำ�ตามแผนเดิมที่วางไว้
(5) Travel Plus+ สามารถเปลี่ยนการเดินทางนี้ให้ประสบความสำ�เร็จได้อย่างไรในแง่ของ
ประสบการณ์
(6) ในกรณีนี้ คุณจะปรับปรุงการสื่อสารในขั้นตอนการวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อย่างไร
(7) คุณได้เรียนรู้อะไรจากกรณีศึกษานี้
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Zwiss

Travel Plus+ เป็น DMC ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยที่ดูแลจุดหมายปลายทาง
ต่างๆ ทั่วประเทศทั้งเกาะสมุย กระบี่ ภูเก็ต พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ ฯลฯ
ทางบริษัทได้รับ RFP จาก Incentive house ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเอกสาร
เชิญชวนยื่นข้อเสนอสำ�หรับโปรแกรมการให้รางวัล ZWISS Reward Program โดย ZWISS
เป็นบริษัทนาฬิกาหรูสัญชาติสวิส โปรแกรมนี้จะนำ�พนักงานดีเด่น 30 คน จากกลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลางของบริษัทเข้าร่วมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งนอกจากผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะ
มีผู้บริหาร 5 คนที่จะเดินทางไปกับกลุ่มด้วย ระยะเวลาของการเดินทางที่ระบุใน RFP คือ
7 วัน โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้คือเพื่อรักษาพนักงานดีเด่นไว้ผ่านการสร้าง
การทำ�งานร่วมกันที่ดีขึ้น การสื่อสารที่ดีขึ้น การสร้างความสัมพันธ์ และการแบ่งปันข้อมูล
เชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพการทำ�งานที่ดีขึ้น
เชอร์รี่เป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำ�งานให้ Travel Plus+ ได้สองถึงสามเดือน
ธนิกผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างานของเชอร์รี่ต้องการให้เธอเรียนรู้และเข้าใจลักษณะของงานเร็วขึ้น
เขาจึงมอบหมายให้เธอร่างข้อเสนอสำ�หรับโปรแกรมของ ZWISS เมื่อเริ่มเคสนี้ เชอร์รี่ได้
ค้นคว้าหาข้อมูลผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อทำ�ความเข้าใจถึงความสนใจและความต้องการของ
พวกเขา เธอพบว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ และ
มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย คนสวิสส่วนใหญ่สนุกกับการอยู่กับธรรมชาติและชื่นชมทิวทัศน์
ที่สวยงาม นอกจากนี้ เธอพบว่าวิถีชีวิตของชาวสวิสนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่าย พวกเขาดื่มดํ่า
ซาบซึ้งกับทุกช่วงเวลาในชีวิต
ด้วยข้อมูลใน RFP ที่ได้รับจาก Incentive house ในสวิตเซอร์แลนด์ เชอร์รี่
เริ่มคิดไอเดียสำ�หรับข้อเสนอของเธอ เธอได้ใส่ตารางโปรแกรมไว้ในข้อเสนอของเธอเพื่อ
แนะนำ�กิจกรรมต่างๆ และไฮไลท์ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ภูเก็ตและเกาะสิมิลันสำ�หรับ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของ ZWISS
ตารางโปรแกรมประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมและการเยี่ ย มชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
อัดแน่นตลอดโปรแกรม เธอตัดสินใจใช้โรงแรมที่มีชื่อเสียงให้บริการระดับ 5 ดาว และมอบ
ประสบการณ์ที่น่าจดจำ�สำ�หรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมในทริปนี้ เธอจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับ
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อาหารคํ่าอย่างพิเศษที่โรงแรมในวันแรกของโปรแกรม โดยให้บริการอาหารนานาชาติ
และค็อกเทลที่ทำ�ขึ้นอย่างพิถีพิถัน สถานที่ท่องเที่ยวและตลาดต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมนั้น
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของประเทศไทย นอกเหนือจากอาหารที่ประณีตจากพ่อครัวที่ได้รับ
ดาวของมิชลินแล้ว เธอยังเสนอตัวเลือกกิจกรรมเสริมให้ผู้เข้าร่วมในช่วง 2-3 วันสุดท้ายของ
การเดินทาง
เชอร์ รี่ ไ ด้ เ น้ น กิ จ กรรมบางอย่ า งที่ ส นั บ สนุ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในตารางโปรแกรม
ของเธอ กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำ�อาหารที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการทำ� “กุ้งเหยียด”
ซึ่งเป็นอาหารไทยพื้นเมือง จานนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยสำ�หรับรสชาติที่หวานและ
สีแดงสดของกุ้ง อีกกิจกรรมที่น่าจดจำ�คือ “งานกาลาดินเนอร์บนเรือยอชท์” ในช่วงคํ่าของ
วันสุดท้าย เธอวางแผนให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแต่งกายในชุดท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับคํ่าคืนที่
สวยงามกลางทะเล
เธอทำ�ข้อเสนอนี้ขึ้นภายใน 3 วัน ตอนนี้เธอภูมิใจในงานของเธอมากและรู้สึก
พร้อมที่จะนำ�เสนอผลงานของเธอต่อธนิก
ตารางโปรแกรมของเชอร์รี่สำ�หรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ของ ZWISS ในประเทศไทย
DAY 1

DAY 2

DAY 3

Breakfast

Breakfast
at the
hotel

Breakfast
at the
hotel

Breakfast
at the
hotel

Breakfast
at the
hotel

Breakfast
at the
hotel

Breakfast
at the
hotel

Morning

City tour
- visit palaces and
temples

Have a
bike ride
at Bang
Kra Chao

Making
merit at
Wat Phra
Yai

Freshen
up at
Mont Nom
Sod

Learning
to cook
Thai local
appetizer
at Samut
Prakan Seasoned
shrimp.

Check
out of the
hotel and
leave for
Phuket

Depart
the hotel
to Similan
Islands
by private
yacht

Check
out of the
hotel and
transfer to
Suvarnabhumi
Airport

Visit the
Rattanakosin
Exhibition
Hall
Lunch
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At leisure
at Tha
Maharaj
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Thai
Lunch by
Michelin
starred
Chef

DAY 4

Lunch on
own

DAY 5

CSR
activity Mangrove
forest
planting

Lunch at
the hotel
- Swiss
food

DAY 6

An optional activity
available
at the
island:
- Cooking
Class
- Thai
Massage
Local
homehosted
lunch

DAY 7

Depart
Bangkok
to
Switzerland

Afternoon

Evening

Arrive at
Suvarnabhumi
Airport
and transfer to the
hotel

Visit
Asiatique

Check-in
at the
hotel and
freshen up

Indulgence with
2 hr Thai
massage
at Oasis
Spa

Shopping at
Pratunam
Market

Dinner at
Welcoming Dinner Yaowarat
by the
river at the
hotel

Overnight The
Peninsula

The
Peninsula

Visit
Muang
Boran,
the
world‘s
largest
private
outdoor
museum

Team
Visit
Phuket old building
activities
town

Optional
activity
available
at the
island:
- Horseback
Riding
- Snorkeling
- Hiking
- Paragliding

Catch
seafood
for dinner

Kayaking

Rooftop
Evening at
Mahanakorn Sky
Bar

Seafood
dinner

Chef’s
Table

Gala
dinner on
the yacht

The
Peninsula

Movenpick
Resort &
Spa Karon
Beach
Phuket

Movenpick
Resort &
Spa Karon
Beach
Phuket

Movenpick
Resort &
Spa Karon
Beach
Phuket

Shopping
at Bang
Nam
Phueng
Floating
Market

Sunset
at Laem
Promthep
viewpoint

Enjoy
the show
at Siam
Niramit
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   คำ�ถามเพื่อการอภิปราย

(1) หากคุณเป็นธนิกคุณจะตอบสนองต่อข้อเสนอของเชอร์รี่อย่างไรเมื่อพิจารณาตาราง
โปรแกรมของเธอ
(2) เมื่อเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของลูกค้ากับโปรแกรมที่เชอร์รี่ออกแบบแล้ว โปรแกรมที่
ออกแบบมานั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรือไม่ อย่างไร
(3) หากคุ ณ แนะนำ � ว่ า การออกแบบโปรแกรมนั้นไม่ต รงกับ วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
หรือมีพื้นที่สำ�หรับการปรับปรุงให้สมบูรณ์หรือเหมาะสมขึ้น ให้คุณสวมบทบาทของ
เชอร์รี่ และอธิบายว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการออกแบบโปรแกรมอย่างไรโดยคำ�นึงถึง
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
(4) คุณจะเลือกเมืองปลายทางอื่นที่ต่างจากเชอร์รี่หรือไม่ อย่างไร
(5) ทำ � อย่ า งไรจึ ง จะสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยของโปรแกรมที่ เชอร์ รี่ แ นะนำ � แต่ ยั ง คงมอบ
ประสบการณ์ 4Ms ได้ (4Ms ได้แก่ Meaningful Memorable Mindfulness และ
Motivational)
(6) อะไรคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโปรแกรมที่เชอร์รี่ออกแบบ และอะไรคือสิ่งที่
สามารถทำ�ได้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
(7) กิจกรรม CSR ที่เสนอในโปรแกรมนี้มีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ได้อย่างไร คุณจะแนะนำ�ให้เธอเสนอกิจกรรมอื่นแทนหรือไม่ ถ้าใช่ควรจะเป็นกิจกรรม
อะไร
(8) ในกรณีที่ ZWISS ระบุว่าโปรแกรมของพวกเขาต้องเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน คุณจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมนี้ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร
(9) กิจกรรมที่แนะนำ�ในตารางโปรแกรมของเชอร์รี่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น
อย่างไร
(10) ตามตารางโปรแกรม ควรปรับ เปลี่ย นกิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ร ะบุไว้ใน
โปรแกรมนี้อย่างไร เพื่อสื่อถึงเรื่องราวของจุดหมายปลายทาง และประสบการณ์การ
จากท้องถิ่นอย่างแท้จริงให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
(11) รูปแบบของโปรแกรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มด้านสุขภาพและการเติมเต็มทางจิตใจ
อย่างไร
(12) ถ้าคุณเป็นธนิก คุณมีคำ�แนะนำ�อะไรให้กับเชอร์รี่สำ�หรับการพัฒนาของเธอเพื่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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คำ�นำ�
อุตสาหกรรมการประชุมองค์กร (Meetings) ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)
ที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น
อย่างยิ่ง จากข้อมูลของสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรือ สสปน. พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีนักเดินทางกลุ่มการประชุมองค์กร เดินทางจาก
ต่างประเทศมาเข้าร่วมงานในประเทศไทยสูงถึง 335,992 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศ
เป็นจำ�นวนเงินสูงถึง 30,474 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าว
ที่สมควรแก่การศึกษาในเชิงลึก เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
หนังสือการประชุมองค์กร (Meetings 101) สืบเนื่องจากการที่สำ�นักงานส่งเสริม
การจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและสถาบัน
การศึกษา พร้อมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities
Committee) กำ�หนดให้มีการพัฒนาเนื้อหาเป็นรายวิชาในเชิงลึก ภายใต้รายวิชา
“การประชุมองค์กร (Meetings 101)” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ สู่สถาบันการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอด และยกระดับองค์ความรู้ด้านวิชาการจัดประชุมองค์กร (Meetings)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้หลักสูตรด้านไมซ์มาตรฐานสากล
การศึกษาการประชุมองค์กรในเชิงลึกไม่เพียงแต่จะเป็นการวางรากฐานและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันของการศึกษาไมซ์ ที่จะนำ�ไปสู่บุคลากรเชิงวิชาชีพที่มีมาตรฐานเท่านั้น แต่
ยังส่งผลถึงความเข้าใจในความสำ�คัญของการประชุมองค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับมหภาคทั้งเรื่องของการลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

8

MEETINGS 101

MEETINGS 101

9

กิตติกรรมประกาศ
หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นโครงการของสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) โดยหนังสือวิชาการประชุมองค์กร (Meetings 101) เล่มนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือของบุคลากรและองค์กรต่างๆ และความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงอยากจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร
และผู้มีส่วนร่วมให้การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้สำ�เร็จและสมบูรณ์ดังต่อไปนี้
		
สำ � นั ก งานส่ ง เสริม การจัด ประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
องค์การมหาชนคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยคนคุณภาพ ที่มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจไมซ์
ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำ�หรับข้อเสนอแนะและคำ�แนะนำ�
ในการจัดทำ�หนังสือ โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วย
คุณสุเมธ สุทศั น์ ณ อยุธยา – นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณทาลูน เทง –
นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภมู ิ – นายกสมาคมโรงแรมไทย
คุณอุปถัมป์ นิสติ สุขเจริญ – นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ –
เลขาธิการ สมาคมโรงแรมไทย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี – ประธานฝ่ายสิง่ แวดล้อม สมาคม
โรงแรมไทย คุณประพีร์ บุรี – อุปนายก สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณเปรมพร สายแสงจันทร์
– คณะกรรมการทีป่ รึกษา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ – ประธานฝ่าย
การศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) คุณปฐม ศิรวิ ฒ
ั นประยูร – ประธานคณะ
กรรมการฝ่ายพัฒนาบริการ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณชูเลง โก – ประธาน
ร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณกฤษณี
ศรีษะทิน – เหรัญญิกและประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณเนตรนิภา สิญจนาคม – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
คุณอิทธิพล สุรรี ตั น์ – กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน คุณวราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม
– กรรมการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช – คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.โรม จิรานุกรม – รองอธิบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ – คณบดีคณะวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง – คณบดีคณะวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ศักดา กาญจนาวนาวัลย์ – ผูอ้ �ำ นวยการ วิทยาลัยดุสติ ธานี พัทยา
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		 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ คุณอารีรตั น์
มนตรีปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโส ที่ให้เวลาหลักคิดและคอยให้คำ�ปรึกษาที่ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาการทำ�งาน คุณภัทร์ ศาสตร์ขำ� ผู้จัดการอาวุโส ที่สละเวลา และให้ข้อมูลเชิงลึก
ในการสัมภาษณ์ คุณนวลรัมภา งามบรรหาร ผู้จัดการอาวุโส คุณนับเดือน กิตติรัต ผู้ปฏิบัติ
การอาวุโส และ คุณอชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ ผู้ปฏิบัติการ สำ�หรับการประสานงานในทุกๆ
ด้านตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณอิงขวัญ รัชชุศิริ ผู้ปฏิบัติการ สำ�หรับหนังสือดีๆ จากห้อง
สมุด สสปน. และทีมงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วย
ดีตลอดระยะเวลาการทำ�งาน คุณนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม
และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล ทีส่ ละเวลาในการให้สมั ภาษณ์ และ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
คุณศุภานิช เฑียรสิงห์ ผู้จัดการอาวุโส และ คุณเถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
พัฒนากลยุทธ์องค์กร ที่สละเวลาเข้าร่วม Focus Group
สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) คุณประภาพรรณ สังข์เมือง
ผู้จัดการทั่วไป และคุณกิตติคุณ อัศวินก่อวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่สละเวลาในการเข้าร่วม
Focus Group และการติดต่อประสานงานสนับสนุนด้วยดี รวมถึงทีมงาน TICA ทุกท่าน
คุณโชติมา สุขศรีวงศ์ - บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำ�กัด ที่สละเวลาให้
สัมภาษณ์ รวมถึงความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอ คุณภัทรานุช สุทัศน์ ณ อยุธยา - บริษัท
ซีดีเอ็ม จำ�กัด ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกฤษณา จรรยา
สกุลวงศ์ และคุณจิรชยา ศิริวิวัฒน์ - รอยัล พารากอนฮอลล์ คุณจุฑามาส คาร์รันโค - SO/
Bangkok & Veranda Resort ที่สละเวลาเข้าร่วม Focus Group ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อย
โทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล ดร. ฐิติมา พูลเพชร และทีมงาน - คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สำ�หรับการจัดทำ�เนื้อหาและการประสานร่วมมือเป็นอย่างดี อาจารย์
แคตเทอรีน แอน สารสิน ตุงคสวัสดิ์ ในการเป็นที่ปรึกษา
รวมถึงทุกท่าน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้การจัดทำ�หนังสือ
เล่มนี้เป็นไปได้ด้วยดีและสำ�เร็จลุล่วง
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดประชุมองค์กร
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บทที่

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดประชุมองค์กร

		 การจัดประชุมองค์กร (Meetings) เป็นหนึ่งในสี่ส่วนประกอบที่สำ�คัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งมีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และยังมีโอกาสเติบโตสูงอันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปเอเชีย นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนที่
ของเงินทุน และแรงงาน ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถดึงดูดนักลงทุน
ได้จากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เมืองเจ้าภาพ และภูมิภาคนั้นๆ มีโอกาสทางการค้าและ
อุตสาหกรรมหลายภาคส่วน เช่น ที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงบริการการ
ประชุม การขนส่ง การเดินทาง ค้าปลีก ชอปปิ้งและความบันเทิง
		 สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 1 จะอธิบายความเป็นมา ความสำ�คัญ ความหมายของ
การประชุมองค์กร วัตถุประสงค์และการแบ่งประเภทของการประชุมองค์กร รวมทั้งรูป
แบบของการประชุมองค์กร ภาพรวมของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร ห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมการประชุมองค์กร และวัฒนธรรม ขององค์กรที่มีผลต่อการจัดการประชุม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความเป็นมา ความสำ�คัญและ ความหมายของ
การประชุมองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบและประเภทการประชุมองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรได้
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		 อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงนับตั้งแต่ทศวรรษ
ที่ ผ่ า นมาในฐานะอุต สาหกรรมการบริการประเภทหนึ่ง โดยในอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้
ประกอบด้วยภาคส่วนย่อยหลายภาคส่วน ได้แก่ การค้า การขนส่ง การเดินทาง การพักผ่อน
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสถานที่จัดประชุม ธุรกิจสารสนเทศ และธุรกิจการ
เงิน อาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นอุตสาหกรรมพหุภาคส่วน (Multifaceted
Industry) โดยอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ภาคส่วนด้วยกัน
คือ อุตสาหกรรมการประชุมองค์กร (Meetings) การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล (Incentive
travels) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ
(Exhibitions) รวมเรียกธุรกิจนี้ว่า ธุรกิจไมซ์ (MICE Business) ธุรกิจไมซ์ทั้ง 4 ภาคส่วน มี
ความสำ�คัญกันอย่างเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ เมื่อมีการประชุม
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมขององค์กร หรือการจัดประชุมนานาชาติ มักมีการจัดการแสดง
สินค้าควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อลดต้นทุนในการจัดการประชุม และผู้ให้เข้าร่วมประชุมได้ชมงาน
แสดงสินค้าหลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุมในแต่ละวัน หรืออาจมีการจัดการเดินทาง เพื่อ
เปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ท่องเที่ยว พร้อมทั้งเรียนรู้กับสถานที่ที่น่าสนใจ ของแหล่งที่ตั้ง
ในการจัดการประชุมนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ข้อมูลที่มีสารประโยชน์ ประสบการณ์
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล มักมีการจัดประชุม
แบบองค์กร (Meetings) เพื่อสร้างความผูกพันความรักในองค์กร และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นกัน หรือจัดการแสดงสินค้าเพื่อแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่
		 อุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อ
เนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องเข้าใจถึง
การเดินทางเชิงธุรกิจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยจาก
หนังสือเกี่ยวกับการเดินทางเชิงธุรกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของ Rob Davidson
ที่ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1994 ได้อธิบายการเดินทางเชิงธุรกิจ ไว้ดังนี้
“ผูค้ นทีม่ กี ารเดินทางด้วยจุดประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ �ำ ดังนัน้ การเดินทางเชิงธุรกิจ
จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่เก่าแก่ท่สี ุดในโลก เนื่องจากมนุษย์ร้จู ักเดิน
ทางเพือ่ ไปค้าขายในแต่ละแห่งตัง้ แต่ในอดีต”
โดยในภาษาอังกฤษคำ�ว่า Business Travel และ Business Tourism สามารถนำ�
มาใช้แทนที่กันได้เนื่องจากคำ�จำ�กัดความและความหมายของคำ�ศัพท์ทั้งสองคำ�มีการทับ
ซ้อนซึ่งกันและกัน คำ�ว่า Business Tourism นั้นให้คำ�จำ�กัดความที่กว้างกว่าโดยหมายถึง
MEETINGS 101

15

ประสบการณ์ในองค์รวมของนักเดินทางเชิงธุรกิจ ในขณะที่ Business Travel จะจำ�กัดอยู่ที่
การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยนักธุรกิจ ซึ่งอาจจะไม่ได้รวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์แตกต่างจากอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวทั่วไป คือ
		 1. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง กล่าวคือ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัท การเดิน
ทางจากรางวัลที่ได้รับการเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการนานาชาติ
		 2. คุณภาพของนักเดินทาง อุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำ�นักเดินทางชาวต่างประเทศ
ที่มีคุณภาพ (Quality Visitors) เข้าสู่จุดหมายปลายทางการจัดงาน โดยที่นักเดินทางชาวต่าง
ประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักเดินทางทั่วไป 3-4 เท่า
		 3 ภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ภ าคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงาน
นิทรรศการ สถานที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น
		 ประโยชน์ที่สำ�คัญของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย คือ ทำ�ให้เกิดการสร้างงานและ
กระจายรายได้สู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจไมซ์ ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่จัดประชุม โรงแรม สายการบิน ที่ได้รับประโยชน์
โดยตรง รวมถึงการกระจายประโยชน์ ไปยังธุรกิจที่เชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตและการบริการ
รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับรัฐในรูปของภาษีธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยว
ข้องกับไมซ์ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำ�นวยความสะดวก การบริการ มาตรฐานการฝึกอบรม การตลาด
การประชาสัมพันธ์ประเทศ รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น ระบบขนส่งมวลชน การก่อให้เกิดโอกาสในการเรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ประเทศ การสร้างอาชีพ เป็นต้น
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		 ในปีงบประมาณ 2560 ประเทศไทยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศเข้าร่วม
งานไมซ์ประเทศไทยรวม 1,276,411 คน เติบโต 0.23% และสร้างรายได้ทางตรง 104,641
ล้านบาท เติบโต 1.66% จากปี 2559 โดยแบ่งได้ดังตารางที่ 1.1
นักเดินทาง
กลุ่มต่างๆ

จำ�นวน
นักเดินทาง
(คน)

เปอร์เซ็นต์
นักเดินทาง
ทั้งหมด (%)

รายได้
(ล้านบาท)

เปอร์เซ็นต์
รายได้ทั้งหมด
(%)

Meetings

259,901

20

24,478

23

Incentives

271,793

21

16,696

16

Conventions

300,273

24

26,145

25

Exhibitions

215,992

17

18,869

18

Events

228,452

18

18,453

18

		 จากตารางที่ 1.1 สรุปนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ เป็นนักเดินทางกลุ่ม
Meetings จำ�นวน 259,901 คน คิดเป็น 20% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 24,478
ล้านบาท คิดเป็น 23% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Incentives จำ�นวน 271,793 คน
คิดเป็น 21% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 16,696 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของราย
ได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Conventions จำ�นวน 300,273 คน คิดเป็น 24% ของนักเดิน
ทางทั้งหมด สร้างรายได้ 26,145 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม
Exhibitions จำ�นวน 215,992 คน คิดเป็น 17% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 18,869
ล้านบาทคิดเป็น 18% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Events จำ�นวน 228,452 คน
คิดเป็น 18% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 18,453 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของราย
ได้ทั้งหมด
		 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย ในปี 2561 สำ�นักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ หรือ สสปน. เผยผลสำ�รวจความคิดเห็นจากนักธุรกิจ
ไมซ์กว่า 20 ประเทศทั่วโลก พบประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ที่นักเดินทางอยากกลับมาจัดกิจกรรมไมซ์ด้วยปัจจัยโดดเด่น เช่น การบริการต้อนรับ ความ
คุ้มค่า และความหลากหลายของอาหารและกิจกรรมไมซ์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งเสริม
และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นที่รู้จัก และเป็นจุดหมายปลายทาง ชั้นนำ�ระดับโลก
สสปน.จึงได้ดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาและโปรโมทประเทศไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ในฐานะหนึ่ง
ในจุดหมายปลายทางไมซ์และยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่ในตำ�แหน่ง
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

Top of Mind destination for MICE และเพื่อให้สามารถนำ�จุดขายที่สำ�คัญมาส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศไทยหนังสือเล่มนี้จัดทำ�ขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดประชุม
องค์กร (Meetings) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยผู้เขียนให้ความ
สำ�คัญในการวางแนวความคิดที่สำ�คัญเกี่ยวกับการจัดประชุมองค์กร (Meetings) เพื่อให้
สามารถนำ�ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับนำ�ไปประยุกต์ในการสร้างและการพัฒนา
ปรับปรุง ในการจัดประชุมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทนี้จะกล่าวถึง ความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับการจัดประชุมองค์กรมาอธิบาย โดยกล่าวถึงความเป็นมา ความสำ�คัญและความ
หมายของการประชุมองค์กร วัตถุประสงค์ของการประชุมองค์กร รูปแบบ และประเภทการ
ประชุมองค์กร ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร
ที่มีผลต่อการจัดการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ก่อนเริ่มศึกษาใน
หัวข้ออื่นต่อไป

1. ความเป็นมาและความสำ�คัญของการประชุมองค์กร
		 การจัดประชุมองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย โดยทางประวัติศาสตร์
ไม่มีหลักฐานบันทึก ไว้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร มีบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการจัดประชุม
สามารถย้อนไปได้ตั้งแต่ มนุษย์เริ่มอยู่รวมกลุ่มกัน โดยการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้น ด้วย
วัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมกันของคนในเผ่าเพื่อวางแผนล่าสัตว์ การประชุม
ของกองทัพ เพื่อวางแผนการรบ ฯลฯ โดยวิวัฒนาการ ของการประชุมของมนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงตามการค้า การรวมตัวกัน ทางศาสนา รวมไปถึงการพัฒนาของระบบขนส่ง
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ซึ่งในสหรัฐอเมริกา การมีบทบาทและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของสมาคมต่างๆ ในช่วงทศวรรษที่
1900 ส่งผลให้เกิดการก่อตั้ง Convention Bureau หรือที่เรียกว่า Convention and Visitors Bureau (CVB) ในปัจจุบัน และนำ�ไปสู่การเพิ่มจำ�นวนสถานที่จัดประชุม สถานที่พักและ
โรงแรมต่างๆ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 งานประชุมเป็นไปในลักษณะที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก
สถานที่ประชุมมักจะใช้พื้นที่ในองค์กรนั้นๆ กระบวนการประชุมเป็นรูปแบบง่ายๆ แต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น ยุคปัจจุบัน สภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจการจัดการประชุมกับงานประชุม
อย่างมาก โดยที่กระบวนการดำ�เนินการประชุมมีการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในและนอกองค์กร ในด้านสถานที่มีการขยับขยายออกมาใช้สถานที่ประชุมนอกองค์กร เช่น
โรงแรม ศูนย์ประชุมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งของภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น
		 ปัจจุบันการประชุมไม่ได้เป็นลักษณะงานที่เกิดขึ้นในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่อย่าง
เดียวเท่านั้น การประชุมได้กลายมาเป็นธุรกิจแขนงหนึ่ง ซึ่งมีความจำ�เป็นที่ต้องใช้การจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน จนกลายมาเป็นวิชาการหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับสูง
ที่ต้องทำ�การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลิตตำ�รา อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการประชุมนานาชาติ เป็นการนำ�เงินตราต่างประเทศ
เข้าสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งหมายถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่ตามมา ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2560 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ รวม 1,276,411 คน เติบโต
0.23% และสร้างรายได้ทางตรง 104,641 ล้านบาท เติบโต 1.66% จากปี 2559 โดยแบ่ง
ออกเป็นนักเดินทางกลุ่มการประชุมองค์กร (Meetings) จำ�นวน 259,901 คน คิดเป็น 20%
ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 24,478 ล้านบาท คิดเป็น 23% ของรายได้ทั้งหมด
		 ปัจจัยหลายประการที่ทำ�ให้การประชุมได้เปลี่ยนแปลงไปจากไม่มีรูปแบบจนกระทั่ง
เป็นธุรกิจ และแขนงวิชาการในสถาบันการศึกษานั้น ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
		 1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Movement)
ปัจจุบันเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงกับภาคธุรกิจ โดย
เฉพาะธุรกิจ ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ธุรกิจการประชุม ได้แก่ Travel Management Company
(TMC) คือ องค์กร มืออาชีพที่ดำ�เนินงานการจัดการเรื่องการเดินทางแบบธุรกิจ (Business
Travel) หรือ Destination Management Company (DMC) คือ องค์กรมืออาชีพที่มี
ความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น ความเข้าใจ ในทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นผู้
ให้บริการอื่นๆ ทั้งทางด้านโรงแรม ระบบขนส่ง และมีความเข้าใจในการดำ�เนินการจัดเตรียม
วางแผน และการจัดงานต่างๆ เพื่อตอบสนอง สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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		 1.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technological Advancement of
Industry and Business)
		 การประชุมองค์กรมีความจำ�เป็นที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และสภาพเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่เป็นตัวส่งเสริมให้ธุรกิจการประชุมมีความก้าวหน้าตาม
ความทันสมัยของเทคโนโลยี และปัจจัยด้านนี้จะมีความสำ�คัญโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของการประชุม เช่น เทคโนโลยีการแปล หรือระบบการสื่อสารที่อาศัยดาวเทียม และ
ทำ�ให้เกิดรูปแบบการประชุมแบบ Teleconference ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมไม่จำ�เป็นต้อง
อยู่ในห้องประชุม หรือในประเทศเดียวกัน ก็สามารถดำ�เนินการประชุมองค์กรได้ เป็นการ
ขจัดอุปสรรคด้านเวลาและการเดินทางที่ต้องใช้เวลาของผู้เข้าร่วมประชุมได้
		 1.3 การศึกษา (Education)
		 ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งวิชาชีพและวิชาการมากขึ้น โดย
เฉพาะการประชุมองค์กรเป็นแขนงวิชาหนึ่ง ในสายวิชาทางด้านอุตสาหกรรมบริการ มีการ
เรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสนับสนุนบุคลากรที่จะออกมา
ประกอบอาชีพทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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1.4 แรงงาน (Labor Movement)
		 การพัฒนาและยกระดับการศึกษาทั้งวิชาชีพมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
แรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ เมื่อแรงงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ก็เท่ากับเป็นการ
ยกระดับของอุตสาหกรรมบริการด้วย กล่าวคือ ธุรกิจการประชุมองค์กร ต้องการบุคลากร
ที่มีคุณภาพและมีความรู้ เพื่อการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในภาคธุรกิจก็มีการจัดสัมมนา อบรม เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการแรงงานด้าน
การจัดการการประชุมสัมมนาเข้ามารองรับในส่วนดังกล่าวมากขึ้น
1.5 การจัดการหรือการบริหารงานที่ทันสมัย (New Management Skill)
		 มีนักวิชาการหลายท่านพยายามคิดค้น วิจัยในเรื่องของการจัดการสมัยใหม่มากมาย
และในปัจจุบัน มีรูปแบบของการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ ตาม
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างการบริหารงานที่ลดขั้นตอน มีความกระชับมาก
ขึ้น สิ่งเหล่านี้มีความจำ�เป็นในการใช้การประชุม สัมมนา เป็นเครื่องมือในการประสานงาน
ตลอดจนการปรึกษาหารือ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อธุรกิจ การบริหารการประชุม งานจัดเลี้ยง
ตลอดจนงานแสดงสินค้าที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ และการจัดการประชุมองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
		 1.6 ด้านการตลาด (Marketing Movement)
		 การตลาดของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มต้องการศึกษากลยุทธ์การตลาด
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งแต่ละองค์กรต่างมีนโยบายเด่นชัด ที่
จะมีการอบรม พัฒนา จัดสัมมนา ให้ความรู้กับบุคลากรด้านการตลาด การประชุมลูกค้า
สาขาต่างๆ ของบริษัท ความต้องการเหล่านี้ ในภาคธุรกิจเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้ธุรกิจ
การประชุมได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีการพัฒนา ทั้งด้านบริการและเทคโนโลยี ตลอด
จนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

2. ความหมายของการประชุมองค์กร
		 องค์กรทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชน จำ�เป็นต้องมีการจัดการ
ประชุมองค์กรเพื่อเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อเป็นการทำ�กิจกรรม
เฉพาะโดยดำ�เนินการจัดการเป็นแบบเฉพาะกิจและมีการวางแผนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็น
Annual Shareholder Meeting, Press Conference, Product Launch, Outing เป็นต้น
โดยมีเป้าหมายและกิจกรรมที่กำ�หนดขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้องค์กรดำ�เนินการเป็นไปตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้ได้มากยิ่งขึ้น
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		 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมองค์กรในแต่ละครั้งนั้น ประกอบไปด้วย การสร้าง
ความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อให้พนักงานของบริษัทและองค์กรมี ความเข้าใจถึงทิศทางการ
ดำ�เนินงานของบริษัทมากขึ้น ให้พนักงานขององค์กรได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสาขาต่างประเทศ และสาขาในประเทศ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ชัดเจนมากขึ้น จึงอธิบายความหมายของคำ�ว่าการประชุมองค์กร ได้ดังนี้
		 การประชุมตามความหมายของหนังสือ The International Dictionary of Event
Management โดย Dr. Joe Goldblatt และ Kathleen S. Nelson ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับ
การรับรอง โดย The International Special Event Society (ISES) หมายถึง การรวมตัว
กันของบุคคลจากหลายๆ ที่ เพื่อมาหารือถึงประเด็นที่สนใจร่วมกัน หรือเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความสามารถทางอาชีพผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ
		 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
สสปน. ได้ให้ความหมายของการประชุมองค์กรในหนังสือ Introduction to MICE Industry
(MICE 101) ไว้ว่า การประชุมองค์กรหมายถึง การจัดประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากบริษัท
เดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยไม่จำ�เป็นต้องมาจากสำ�นักงานเดียวกันแต่อาจจะมาจาก
สำ�นักงานคนละทวีปก็ได้ โดยการประชุมดังกล่าวจำ�เป็นที่จะต้อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกันภาย
ใต้เวลาและสถานที่ที่กำ�หนด
		 จากคำ�จำ�กัดความข้างต้นเกี่ยวกับการประชุม (Meetings) สรุปได้ว่าการประชุม
มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับคำ�จำ�กัดความของการประชุม โดย
International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) และ
Meeting Professionals International (MPI) ได้กล่าวถึงการประชุมไว้ว่า เป็นการเข้ามา
รวมตัวกันของบุคคลในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อดำ�เนินกิจกรรมใด-กิจกรรมหนึ่งให้สำ�เร็จลุล่วง
โดยความถี่ของการจัดการประชุมอาจจะมีทั้งรูปแบบของการจัดตามความต้องการเป็นครั้งๆ
หรือเป็นการจัดที่มีรูปแบบและระยะเวลาที่ตายตัว เช่น การประชุมประจำ�ปี
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

3. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมองค์กร
		 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมองค์กรสามารถสรุปออกมาได้เป็นประเภทต่างๆ
ดังต่อไปนี้
		 3.1 เพื่อแสดงถึงทิศทางและนโยบายการดำ�เนินงานของบริษัท
		 3.2 เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ระหว่างพนักงานในแต่ละแผนก
และสาขา-ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ในกรณีที่เป็นบริษัทข้ามชาติ)
		 3.3 เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี รวมไปถึงสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานเป็นทีม
		 3.4 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการฝึกอบรม
		 3.6 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน

4. รูปแบบและการแบ่งประเภทการประชุมองค์กร
		 ประเภทการประชุมองค์กรอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรประเภทต่างๆ สามารถ
แบ่งได้ดงั นี้
		 4.1 ตามวัตถุประสงค์
		 4.2 ตามภูมิศาสตร์
		 4.3 ตามวาระของการประชุม
		 4.4 ตามลักษณะขององค์กร
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 4.1 การแบ่งการประชุมองค์กรออกตามวัตถุประสงค์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ
		 1) การบรรยายทั่วไป (Lecture) เป็นวิธีที่วิทยากรเป็นผู้บรรยาย อธิบายเนื้อหาแก่ผู้
เข้าร่วมประชุมวิทยากรเป็นผู้เตรียมการค้นคว้าในเรื่องที่บรรยายมาเป็นอย่างดี ผู้เข้าประชุม
ร่วมเป็นผู้รับการถ่ายทอด การสอน โดยการบรรยายแบบเดิม วิทยากรเป็นผู้พูดตลอด ต่อมา
ได้มีการประยุกต์ใช้วิธีการสอน แบบอื่นๆ เข้ามาร่วม เพื่อให้การบรรยายน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น
การถาม – ตอบ การแสดงบทบาท การใช้สอ่ื การสอนทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมมีสว่ นร่วมมากขึน้
		 2) การประชุมสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมที่บุคลากรขององค์กรเข้ามาร่วม
ประชุมโดยมีผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อที่กำ�หนดไว้มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้า
ร่วมประชุม
		 3) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) เป็ น การประชุ ม ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
คล้ายคลึงกับการสัมมนา เนื่องจากต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ดีกระบวนการในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความแตกต่างจากการสัมมนาตรงที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงระหว่างเข้าร่วมประชุม
		 4) การประชุมระดมสมอง (Brainstorming Meeting) เป็นการประชุมของบุคลากร
ในองค์กรซึ่งอาจจะมาจากฝ่ายเดียวกัน หรือต่างฝ่ายและต่างสาขาก็ได้ ช่วยกันระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาการดำ�เนินงานต่างๆ

ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
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		 5) การประชุมอภิปราย (Panel Forum Meeting) เป็นการประชุมที่มีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ต้องการจะอภิปรายมาบรรยาย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เกิดมุมมองและทัศนะในมุมต่างๆ ของประเด็นที่ใช้ในการ
ประชุม
		 4.2 การแบ่งประเภทของการประชุมองค์กรตามภูมิศาสตร์
สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
		 1) การประชุมองค์กรระดับนานาชาติ (International Corporate Meetings) คือ
การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทหรือองค์กรโดยองค์กรเดียว ที่มาจากต่างทวีปและ
ต่างประเทศ มากกว่าหนึ่งทวีปขึ้นไป
		 2) การประชุมองค์กรระดับภูมิภาค (Regional Corporate Meetings) คือ
การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมโดยองค์กรเดียว จากต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ แต่
ประเทศนั้นๆ จะต้องอยู่ในภูมิภาค หรือทวีปเดียวกัน
		 3) การประชุมองค์กรในต่างประเทศ (National Offshore Corporate Meetings)
คือ การประชุมองค์กรที่พนักงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ดำ�เนินการจัดประชุมนอก
ประเทศตนเอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะมาจากประเทศเดียวกัน แต่ไปจัดงานในต่าง
ประเทศ
		 4) การประชุมองค์กรทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศ (Domestic Corporate Meetings) คือ
การประชุมองค์กร ของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นประเทศ แต่อาจจะไปจัดในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ของประเทศนัน้ ๆ แทน
		 4.3 การแบ่งประเภทของการประชุมองค์กรตามวาระของการประชุม
สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
		 1) การประชุมผู้บริหาร (Executive/Management Meeting) การประชุม
ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท ที่กระทบต่อ
การดำ�เนินงานโดยรวม
		 2) การประชุมผู้ถือหุ้น (Stockholders’ Meeting) การประชุมของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำ�เป็นที่จะต้องเป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท แต่ต้องมี
การถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ เป้าหมายของการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งถึงผลการดำ�เนิน
งานของบริษัท การขออนุมัติเห็นชอบ ในประเด็นต่างๆ จากผู้ถือหุ้น เป็นต้น
		 3) การประชุมเพื่อแนะนำ�สินค้าใหม่ (New Product Introduction Meeting) การ
ประชุมประเภทนี้ มักถูกจัดขึ้นมาเมื่อทางบริษัทมีความต้องการที่จะแนะนำ�สินค้าใหม่ๆ เข้า
สู่ตลาด รูปแบบของการประชุมนอกจากจะมีพนักงานขององค์กรเข้าร่วมประชุมแล้ว มักจะมี
การเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นักข่าว รวมไปถึงลูกค้าของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
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		 4) การประชุมของฝ่ายต่าง ๆ (Departmental Meeting) การประชุมของฝ่ายต่างๆ
ในกรณีนอ้ี าจจะเป็นการประชุมของฝ่ายเดียวกันในองค์กร เช่น การประชุมฝ่ายการตลาด
		 4.4 การแบ่งประเภทของการประชุมตามลักษณะขององค์กร
สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
		 1) การประชุมองค์กรของบริษัทเอกชน (Private Organization Corporate
Meetings) คือ การประชุมองค์กรของบริษัทที่เป็นเอกชน โดยบริษัทดังกล่าว อาจจะมี
สำ�นักงานอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือไม่ก็ได้โดยรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละ
ครั้งจะแตกต่างกันออกไป
		 2) การประชุมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ (Governmental Organization
Corporate Meetings) คือ การประชุมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจจะเป็นหน่วย
งานภาครัฐของประเทศนั้นๆ ไปจัดงาน ในส่วนต่างๆ ของประเทศ หรืออาจจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐของต่างชาติที่มาจัดในประเทศนั้นๆ ก็ได้
		

5. ความแตกต่างของการประชุมองค์กร (Meetings)
และการประชุมวิชาชีพ (Conventions)

		 การประชุมองค์กร (Meetings) และการประชุมวิชาชีพ (Conventions) นั้นมีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือ การประชุมองค์กร (Meetings) เป็นการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
ของบริษัทเอกชนหรือองค์กรต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์นอกสถานที่ประจำ�ปี เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในที่ทำ�งาน โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุม
		 ส่วนการประชุมวิชาชีพ (Conventions) นั้น เป็นงานประชุมที่มีผู้เข้าร่วมที่มาจาก
กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทน และสมาชิกขององค์กร
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม (ขนาดการประชุม) มีตั้งแต่
หลายร้อยจนไปถึงหมื่นคน เป็นการจัดประชุมระดับประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ
มักเป็นการจัดโดยสมาคมหรือองค์กร ระดับนานาชาติ หรือระดับรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ความแตกต่างของการประชุมองค์กร (Meetings) และการประชุมวิชาชีพ
(Conventions) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1.2
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กลุ่มบุคคลที่มาจากบริษัทเดียวกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้น
ไป เป็นการรวมตัวกันเพื่อดำ�เนินกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ ง ให้ สำ � เร็ จ ลุ ล่ ว ง โดยความถี่ ของการจั ด การ
ประชุมอาจมีความต้องการเป็นครั้งๆ หรือเป็นการจัด
ที่มีรูปแบบ และระยะเวลาที่กำ�หนดตายตัว เช่น การ
ประชุมประจำ�ปี

การประชุมองค์กร
(Meetings)
การประชุ มองค์ ก รในแต่ ล ะครั้ งนั้ นประกอบไปด้ ว ย
การสร้างความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อให้พนักงาน
ของบริ ษั ท และองค์ ก รมี ค วามเข้ า ใจถึ ง ทิ ศ ทางการ
ดำ�เนินงานของบริษัทมากขึ้น ต้องการให้พนักงาน
ขององค์กรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสาขาต่างประเทศและสาขาในประเทศ

กลุ่มบุคคลมารวมตัวกันของผู้เข้าร่วมประชุมผู้แทน
และสมาชิกขององค์กรอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรม
หนึ่ง จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม (ขนาดการประชุม) มี
ตั้งแต่หลายร้อยจนไปถึงหมื่นคน และใช้เวลาในการเต
รียมงานไม่ต่ำ�กว่า 2 ปี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจัด
ประชุมระดับประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ
มักเป็นการจัดโดยสมาคมหรือองค์กร ระดับนานาชาติ
หรือระดับรัฐบาล

การประชุมวิชาชีพ
(Conventions)

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในกลุ่มบุคคลที่มีวิชาชีพเดียวกัน
ซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกันแต่สังกัดอยู่ในสถาบัน
หรือองค์กรที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมสมาคม
แพทย์นานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถมีโปรแกรมและ
กิจกรรมย่อย ที่ประกอบไปด้วย การประชุมที่มักเริ่ม
ด้วยการปาฐกถาของบุคคลสำ�คัญ การประชุมกลุ่ม
ย่อย งานสัมมนา การเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดง
สินค้า เป็นต้น

ตารางที่ 1.2 ความแตกต่างของการประชุมองค์กร (Meetings) และการประชุมวิชาชีพ (Conventions)
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6. ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร
		 การจัดประชุมองค์กรในแต่ละบริษัท จะมีรูปแบบและขั้นตอนในการเตรียมงาน
ประชุมองค์กรที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ลักษณะและโครงสร้าง
ขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กร รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวองค์กร
เองกับหน่วยงานภายนอก ที่รับจัดงานประชุมองค์กรให้กับองค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น Travel
Management Company (TMC) คือ องค์กรมืออาชีพ ที่ดำ�เนินงานการจัดการเรื่องการ
เดินทางแบบธุรกิจ (Business Travel) หรือ Destination Management Company
(DMC) คือ องค์กรมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น ความเข้าใจ ในทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอื่นๆ ทั้งทางด้านโรงแรม ระบบขนส่ง และมีความ
เข้าใจในการดำ�เนินการจัดเตรียม วางแผน และการจัดงานต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนของขั้นตอนในการจัดงานประชุมองค์กร จึงนำ�ห่วงโซ่มูลค่าใช้ในการอธิบายพร้อมทั้ง
นำ�แนวทางการเตรียมประชุมองค์กรที่เรียก Strategic Meeting Management Process
Handbook (SMMP) ที่จัดทำ�ขึ้นโดย Meeting Professionals International (MPI) ซึ่ง
เป็นองค์กรนานาชาติที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการประชุมอย่างต่อเนื่องมาใช้เป็นกรอบ
ในการอธิบายขั้นตอนการจัดงานประชุมองค์กร ดังภาพที่ 1.1
องค์กร
ที่จะประชุม

TMC, DMC
(ต่างประเทศ)

โรงแรมหรือ
ศูนย์ประชุม

บริษัทขนส่ง

บริษัทอื่นๆ

ภาพที่ 1.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร

		 ขั้นตอนที่ 1 องค์กรที่จัดประชุม
		 จุ ด เริ่ ม ต้ น ของจั ด ประชุ ม องค์ ก รใดๆ ก็ ต ามไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ากปราศจาก
องค์กรที่มีความประสงค์ ที่จะจัดการประชุมองค์กรขึ้น อย่างไรก็ดีองค์ประกอบของการ
จัดการประชุมองค์กรนั้น จำ�เป็นที่มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน โดยวัตถุประสงค์
ของการจัดการประชุม อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเวลาและเป้าหมาย การประชุมองค์กร
ในแต่ละครั้งจำ�เป็นที่จะต้อง ตอบเป้าหมายหลักขององค์กรในภาพรวม รวมถึงสอดคล้องกับ
การที่จะช่วยพัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยให้พนักงานและบุคลากร
ขององค์กรที่มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งจาก Strategic Meeting Management Process Handbook (SMMP) ที่จัดทำ�ขึ้น
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โดย Meeting Professionals International (MPI) อธิบายว่า ผู้ที่อยู่ในองค์กรที่จัดประชุม
จำ�เป็นที่จะต้องมีการวางแผน จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรตนเอง
เพื่อให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรโดยรวมผ่านทางการสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ เช่น
		 • ระบุแผนกลยุทธ์ขององค์กรและเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
		 • ระบุว่าองค์กรและบุคลากรอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด
		 • ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานของบุคลากรและองค์กร
		 • ระบุว่าใครคือลูกค้าขององค์กรทั้งภายในและภายนอก
		 • ระบุวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมในการดำ�เนินงานภายในองค์กร
		 ซึ่งจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบจัดประชุม
ให้กับบริษัท หรือองค์กรสามารถดำ�เนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
เห็นภาพรวม ทั้งจุดแข็ง ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยให้ผู้บริหารทราบถึง
ความสำ�คัญที่จะดำ�เนินการจัดการประชุมรวมถึงประเด็นหลักๆ ที่ควรหยิบยกขึ้นมาในการ
ประชุมดังกล่าวต่อไป
		 เมื่อทางผู้ที่รับผิดชอบการจัดประชุมภายในองค์กรเห็นภาพรวมขององค์กรแล้ว
จะช่วยให้สามารถกำ�หนดโจทย์ของการประชุมและระบุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในแต่ละครั้งอาจจะมีมากกว่า
หนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ เมื่อดำ�เนินการระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ทางผู้รับ
ผิดชอบในองค์กรสามารถดำ�เนินการเตรียมงานประชุมเพื่อที่จะตอบโจทย์และวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้ 2 วิธี อันได้แก่ ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมในองค์กรดำ�เนินการจัดเตรียม
งานประชุมทั้งหมดเองตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสถานที่การจัดการประชุม
จัดเตรียมห้องพัก และการเดินทาง ฯลฯ ในกรณีที่องค์กรนั้นๆ มีฝ่ายที่รับผิดชอบ
การจัดประชุมภายในบริษัทหรือองค์กร และระบุถึงบางกิจกรรมที่อาจจะจำ�เป็นต้องมี
การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ มารับช่วงงานต่อ ในบางกรณี เช่น บริษัทขนส่ง หรือบริษัทที่ดำ�เนิน
การจัดเตรียมเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการประชุมองค์กรที่ทางบุคลากรขององค์กรนั้นๆ
ดำ�เนินการจัดเอง สามารถทำ�ได้ในกรณีที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก อีกกรณีคือ ทางผู้รับผิด
ชอบการจัดการประชุมในองค์กรอาจจะดำ�เนินการติดต่อกับบริษทั Travel Management
Company (TMC) หรือบริษัท Destination Management Company (DMC) ใน
ประเทศที่องค์กร นั้น ๆ ตั้งอยู่ รวมถึงผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ Professional Convention
Organizer (PCO) เพื่อให้ช่วยการดำ�เนินการจัดเตรียมงานประชุมองค์กรที่ตอบโจทย์และ
วัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนงานประชุมเสร็จสิ้น
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		 ขั้นตอนที่ 2.1 Travel Management Company (TMC) ในประเทศต้นทาง
		 ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบการเตรียมงานประชุมองค์กรของบริษัทหรือองค์กรตัดสินใจ
ว่าจ้างให้ Travel Management Company เข้ามารับผิดชอบดูแลการจัดงานประชุมของ
บริษัทแล้วนั้น ผู้จัดงานจำ�เป็นที่-จะต้องดำ�เนินการดังรายละเอียด ได้แก่ การดำ�เนินการ
ขอให้ทางบริษัท TMC ต่างๆ ส่งข้อเสนอทางเทคนิคเข้ามาให้แก่บริษัทที่จะต้องการ การ
จัดประชุม ซึ่งองค์ประกอบของข้อเสนอทางเทคนิคควรจะสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรที่ได้ดำ�เนินการระบุชี้แจงรายละเอียดไปให้กับบริษัท TMC ที่ต้องการเสนอตัวเข้ามา
จัดงาน และจะประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ข้อมูลสำ�หรับติดต่อของบริษัทที่จะ
เข้ามารับจัดงาน รายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อของงาน วัน
เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของงาน ความต้องการด้านต่างๆ ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ แสงสีเสียง
อาหาร กิจกรรมต่างๆ จำ�นวนบุคลากรที่จะใช้ในงาน รวมถึงความต้องการพิเศษอื่นๆ ซึ่งอาจ
จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวัตถุประสงค์ของงานประชุมองค์กรที่ต้องการจะจัด
โดยเมื่อทางบริษัท TMC ได้ส่งข้อเสนอทางเทคนิคเข้ามาให้ทางผู้รับผิดชอบในการจัดงาน
ขององค์กรพิจารณา สิ่งที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงานขององค์กรต้องพิจารณาประกอบไปด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
		 • คุณภาพของงาน ซึ่งอาจจะดูได้จากงานประชุมต่างๆ ที่บริษัท TMC นั้นๆ เคยจัด
มาหรือผ่าน-ทางการสอบถามบริษัทอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการของบริษัท TMC นั้นๆ
		 • ราคาค่าจ้างและคุณภาพของงานต้องสอดคล้องกับราคาที่บริษัท TMC เสนอมา
		 • ความยืดหยุ่นของผู้รับจ้าง เช่น หากองค์กรหรือบริษัทต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ในการจัดงานผู้จัดงานจะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด
Value-Added Service หรือบริการเสริมนอกเหนือจากทีท่ างบริษทั หรือองค์กรได้ระบุไว้เบือ้ งต้น
		 • ประวัติความสัมพันธ์ขององค์กรกับบริษัทที่รับจัดงาน
		 ซึ่งในแต่ละองค์กรอาจจะมีเกณฑ์ในการพิจารณานอกเหนือไปจากเกณฑ์ที่กล่าว
มาข้างต้นแล้ว โดยหากบริษัท TMC ใด ไม่สามารถส่งข้อเสนอทางเทคนิคที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของบริษัทหรือองค์กรจะจัดงานประชุมได้อย่างครบถ้วน หรือเกินกว่างบประมาณ
ที่วางไว้ ทางองค์กรและผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดงานขององค์กรนั้นๆ ร่วมกับคณะกรรมการ
ก็ดำ�เนินการตัด บริษัท TMC นั้นๆ ออกและดำ�เนินการคัดเลือก รายชื่อที่เหมาะสมจนเหลือ
แค่บริษัทสุดท้ายที่จะได้รับงานนั้นไป ซึ่งขั้นตอนการคัดเลือกอาจจะประกอบ ไปด้วยการให้
บริษัท TMC เข้ามานำ�เสนอข้อเสนอต่างๆ พร้อมทั้งการดำ�เนินการพาผู้มีสิทธิ์ในการตัดสิน
ใจไปเยี่ยมชมในสถานที่สำ�หรับการจัดงาน เป็นต้น เมื่อองค์กรได้บริษัท TMC ที่ต้องการ
เข้ามาจัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในลำ�ดับถัดไป TMC จะเริ่มดำ�เนินการติดต่อประสาน
กับบริษัทที่อยู่ในประเทศปลายทาง
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ขั้นตอนที่ 2.2 Destination Management Company (DMC)
ในประเทศปลายทาง
		 ในกรณีที่ TMC ได้ดำ�เนินการตกลงกับองค์กรที่จะจัดการประชุมองค์กรว่าจะจัดงาน
ในประเทศใดแล้ว ทาง TMC จะดำ�เนินการติดต่อกับ DMC ที่มีความสัมพันธ์กันในประเทศ
ปลายทางนั้นๆ เพื่อให้ส่งข้อเสนอทางเทคนิค รวมถึงส่งการประมาณการใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทางในประเทศปลายทาง ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม รวมถึงค่าภาษี
ต่างๆ กลับมาให้ทาง TMC พิจารณาเลือก DMC ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและอยู่
ภายใต้งบประมาณที่ TMC วางไว้มากที่สุด ซึ่งในบางกรณี TMC อาจจะให้ DMC ดำ�เนินการ
ในเรื่องของการจัดเตรียม สถานที่พัก สถานที่ประชุม กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจะต้องดำ�เนิน
การนอกเหนือจากการประชุมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการประชุมองค์กรนั้นๆ และทาง
TMC อาจจะใช้บริการเรื่องของการขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทขนส่งอีกแห่งหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์ด้วยกันก็เป็นได้
		 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทาง DMC ได้มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น โดยมีการให้บริการ
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จในตัวเองมากขึ้น (One-Stop Service DMC) ดังนั้นทาง TMC
สามารถดำ�เนินการจัดจ้าง DMC และให้ DMC ดำ�เนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
องค์กรที่จะจัดขึ้นแบบในประเทศปลายทางอย่างเบ็ดเสร็จ

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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		 ขั้นตอนที่ 3-5 โรงแรม หรือศูนย์ประชุม บริษัทขนส่ง และบริษัทอื่นๆ
ในปัจจุบันโรงแรมเข้ามามีบทบาทที่สำ�คัญในการจัดการประชุม โดยบริษัทมักจะเลือกโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว ที่ตรงกับความต้องการ เมื่อ TMC ได้ดำ�เนินการเลือก DMC ที่จะต้องมา
ดูแลเรื่องการจัดงานประชุมองค์กรในประเทศปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น งานทั้งหมด
จะถูกส่งต่อมายัง DMC ในประเทศปลายทางในการจัดเตรียมงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จองสถานที่พักที่ตอบโจทย์ของผู้เข้าร่วมการประชุม การจัดเตรียมห้องประชุม การเตรียม
เอกสารสำ�หรับการประชุม แสง สี เสียงต่างๆ อาหารเครื่องดื่ม กิจกรรมที่นอกเหนือจากการ
ประชุม รวมไปถึงเรื่องดูแลความปลอดภัย การเดินทางจากสถานที่พักไปยังที่ประชุม หรือ
จากที่ประชุมไปยังสถานที่อื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ หากมีการจัดงานประชุมองค์กรในโรงแรม ทาง
โรงแรมมักจะมีการให้บริการเรื่องการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมเรื่องการ
เดินทางจากสนามบินมายังโรงแรมด้วยรถโดยสารของโรงแรม รวมไปถึงการจัดเตรียมเรื่อง
ระบบแสง สี เสียงต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง
		 อย่างไรก็ดีหากการประชุมนั้นเป็นการประชุมองค์กรของบริษัทข้ามชาติที่มีสาขา
อยู่ในหลายประเทศ และมีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก ห้องประชุมของโรงแรมอาจจะไม่
เพียงพอสำ�หรับจำ�นวน ผู้เข้าร่วมประชุม ทำ�ให้ต้องมีการจัดประชุมองค์กรในศูนย์ประชุม
(Convention Hall/ Convention Center) แทน ในกรณีที่ศูนย์ประชุมไม่มีระบบขนส่ง
มวลชนเข้าถึง นั้นหมายถึงว่า DMC จำ�เป็นที่จะต้องติดต่อกับบริษัทขนส่งเพื่อวางแผนเตรียม
การเรื่องการเดินทางต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงจากสนามบินไปยังสถานที่พัก และ
จากที่พักไปยังที่ประชุม เป็นต้น
		 นอกจากนี้ทาง DMC ยังจำ�เป็นที่จะต้องส่งต่องานบางส่วนออกไปให้กับบริษัท
อื่นๆ ที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้าน เช่น บริษัทเรื่องการจัดแสง สี เสียง บริษัทที่ดูแลเรื่องการ
ลงทะเบียน ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวนมาก บริษัทที่ดูแลเรื่องอาหาร ในกรณีที่สถาน
ที่จัดประชุมไม่ได้มีการจัดเตรียมอาหารให้ บริษัทที่จัดเตรียมเรื่องการผลิตเอกสารเพื่อให้มาร
องรับงานต่อ โดย DMC มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทอื่นๆ ที่มารับ
งานต่อจาก DMC ในประเทศปลายทาง โดยอาจจะมีการจัดตั้งคณะทำ�งานร่วมกันขึ้นมาเพื่อ
ติดตามและควบคุมการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อการจัดการประชุม
องค์กรนั้นๆ เสร็จสิ้นทางผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมงานของทางองค์กรเอง รวมถึง TMC
จะต้องดำ�เนินการประเมินผลที่ได้จากการประชุมองค์กรนั้น ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้วางไว้ ในตอนแรกหรือไม่ และสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดำ�เนินงานภายหลัง
จากการจัดประชุมผ่านพ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
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7. วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการจัดการประชุม
		 ปัจจุบันการบริหารและการจัดการในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ได้พัฒนารูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย และปรับตัวกับตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการทำ�งาน รวมทั้งนโยบายขององค์กร ที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตามองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ จะปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายได้นั้น
หนึ่งองค์ประกอบที่สำ�คัญ ทำ�ให้องค์กรประสบความสำ�เร็จในการบริหารจัดการได้นั้น
คือ การประชุม
		 องค์กรที่จัดเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ มีจำ�นวนสมาชิกมาก ดังนั้นการจัดการประชุมใน
องค์กร ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็นและขาดเสียมิได้ เพราะการประชุมเป็นจุดเริ่มแรกในการ
ลงความเห็น มติ และข้อโต้แย้ง ที่จะมีความผิดพลาดไม่ได้ และการประชุมที่ดีย่อมส่งผลต่อ
การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเช่นกัน
		 การจัดประชุมองค์กรในแต่ละบริษัท จะมีรูปแบบและขั้นตอนในการเตรียมงาน
ประชุมองค์กรที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ลักษณะและ
โครงสร้างขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กร รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวองค์กรเองกับหน่วยงานภายนอกที่รับจัดงานประชุมองค์กรให้กับองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร จึงอธิบายความหมาย วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการ
จัดการประชุม กล่าวคือ ค่านิยม แนวคิด แนวทางวิธีปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร หรือหน่วย
งานนั้นๆ มีผลต่อการจัดประชุมองค์กรในรูปแบบตามค่านิยม แนวคิด แนวทางวิธีปฏิบัติ
ขององค์กร
		 ในที่นี้จะยกตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

ที่มา: บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

		
		 วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีผลต่อการจัดการประชุมองค์กร
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กล่าวคือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการอยู่และการทำ�งาน
ร่วมกันของคนในองค์กร ให้มีความมุ่งมั่นเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตภายใต้ความความรับ
ผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระแสสังคมปัจจุบันเอง
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด เป็นบริษัทแม่ ดำ�เนินกิจกรรมใน
ลักษณะบริษัท Holding Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการ
ดำ�เนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยสามารถแบ่งประเภท
ธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 13 กลุ่มธุรกิจย่อยปัจจุบัน มีการลงทุนอยู่ใน 21
ประเทศและเขตเศรษฐกิจ นับเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับความ
ไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลกและเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อ
นำ�ความผาสุก คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน สร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ก้าวหน้า และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพราะตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมองค์กรที่ถ่ายทอด กันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจิตวิญญาณที่มุ่ง
มั่นพัฒนา ต่อยอดความสามารถในการบริหารธุรกิจ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงมีการจัดประชุมองค์กรในหลายๆ รูปแบบตามวัตถุประสงค์การ
ประชุมองค์กรที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง เพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ได้เข้าใจถึง
ทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัท การสร้างความผูกพันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการ
อยู่และการทำ�งานร่วมกันของพนักงานในองค์กร

ที่มา: บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
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2. บริษัท แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น

ที่มา: บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		 บริษัท แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีศักยภาพสูง และ
เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แอมเวย์จึงเป็นหนึ่งในบริษัทขายตรงสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ใหญ่ที่สุด และประสบความสำ�เร็จสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก วัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัท แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น คือ การมุ่งเน้น การบริหารทีมงาน ในการประชุมและการ
สัมมนานั้นจะเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยจัดเวียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามกลุ่มนักธุรกิจอิสระ ที่ร่วมประชุม และการสัมมนา
เช่น การประชุมนักธุรกิจอิสระรายใหม่ การประชุมระดับผู้นำ� การประชุมนักธุรกิจอิสระผู้
จำ�หน่ายตรงรายใหม่ การประชุมนักธุรกิจอิสระผู้จำ�หน่ายตรงระดับเพชร การสัมมนา ก้าวสู่
เพชรของนักธุรกิจอิสระผู้จำ�หน่ายตรงระดับมรกต ซึ่งจะจัดปีละครั้ง นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบ
เข็มเกียรติคุณการประชุมผู้นำ�ระดับชาติ และการประชุมระดับชาติตลอดจนระดับภูมิภาคที่
จัดเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งการสัมมนาระดับผู้นำ�ประจำ�ปีซึ่งจัดเวียนตามสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก เป็นประจำ�ทุกปี และงานแสดงสินค้าประจำ�ทุกปีซึ่งจัดยิ่งใหญ่ในทุก
ภูมิภาค
		 ตัวอย่างของ บริษัท แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง
เน้นการบริหารทีมงานบริษัทจึงได้จัดการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรมขึ้นอย่าง
สม่ำ�เสมอ วัตถุประสงค์หลักของการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม ก็เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับบริษัท แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และทักษะในการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพแก่นัก
ธุรกิจอิสระ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะ และบุคลิกของ
การเป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินธุรกิจ อันจะนำ�มาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักธุรกิจอิสระและองค์กร
โดยรวม
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ที่มา: บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

   คำ�ถามท้ายบทที่ 2 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. อธิบายความเป็นมา ความสำ�คัญ และความหมายของการจัดประชุมองค์กร
2. อธิบายวัตถุประสงค์ รูปแบบและประเภทการจัดประชุมองค์กร
3. อธิบายห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กร
4. อธิบายวัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อการจัดประชุมองค์กร
   กรณีศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุมองค์กร

กรณีศึกษาที่ 1.1
		
		 นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.) ได้ให้ความ
หมายของการประชุม (Meetings) คือ การประชุมมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเด็นหัวข้อที่
ต้องพูดคุยกัน เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนั้น ๆ อาจจะเป็นการประชุมคณะทำ�งาน คณะผู้บริหาร
ซึ่งมีการกำ�หนดวันสำ�หรับการประชุมล่วงหน้า อาทิ MICE Capabilities Committee
Meeting เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะเป็นการ
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ประชุม วางแผนการพัฒนาร่วมกันกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด
วางแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ร่วมกัน โดยการประชุมนี้ อาจจะมีคณะกรรมการตั้งแต่
10-50 คน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัท
ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่จำ�เป็นต้องมีการนำ�เสนอผล
ประกอบการต่อผู้ถือหุ้น จะต้องมีการกำ�หนดการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นการประชุมแบบปิด เฉพาะที่รับเชิญเท่านั้น
		 การประชุมองค์กร (Corporate Meetings) จะมีความแตกต่างจากการประชุม
วิชาชีพ (Conventions) ซึ่งการประชุมวิชาชีพ (Conventions) นั้น จะเป็นการรวมกลุ่มของ
กลุ่มวิชาชีพเดียวกัน อาทิ เช่น การประชุม Meeting Planner ทั่วโลกของสมาคม Meeting
Professional Internationals (MPI) ในประเทศอเมริกาที่จัดขึ้นประจำ�ทุกปี ภายใต้ชื่อว่า
World Education Congress (WEC) เป็นการประชุมเพื่อ Update Trend ต่าง ๆ จากการ
รวมกลุ่มกันของ MPI Member หรือเรียกว่า MPI Chapter ของแต่ละประเทศ แต่ละเมือง
ซึ่งส่วนใหญ่จะกำ�หนดวัน เวลา ที่เหมาะสม และเลือกสถานที่ จัดงานหมุนเวียน สับเปลี่ยน
(Rotate) ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดยเปิดให้โอกาส
ทำ�การประมูลสิทธิ์ (Bidding) ในประเทศสมาชิกล่วงหน้า 2 ปี เพราะจะต้องมีการเตรียมการ
เรื่องการเลือกสถานที่การจัดงานที่สามารถรองรับสมาชิกทั่วโลก และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ้นระหว่างงาน มีการสำ�รวจพื้นที่ ที่เรียกว่า Site Inspection มีการติดต่อประสานงานขอ
ความร่วมมือกับเมืองนั้นๆ รวมถึงการขอสนับสนุนทั้งงบประมาณและอื่นๆ เช่น อำ�นวยความ
สะดวก ในช่วงก่อนการเตรียมงาน และระหว่างงาน เป็นต้น
กรณีศึกษาที่ 1.2
		 บริษัท ABC มีสำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ต้องการจัดประชุม
ประจำ�ปี ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศแผนและกลยุทธ์การดำ�เนินงานของบ
ริษัทฯ ในอีก 3 ปี ข้างหน้า โดยการจัดงานจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 มีผู้เข้าร่วมงาน
เป็นพนักงานของบริษัททั้งสาขาในประเทศและต่างประเทศ จำ�นวนรวม 200 คน
บริษัทฯ มี 2 ทางเลือกในการจัดงาน กล่าวคือ
		 1. ใช้พนักงานของบริษัทเป็นผู้จัดงานเอง โดยมอบหมายให้พนักงานฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์เป็นผู้จัดงาน (บริษัทอื่นๆ อาจใช้พนักงานในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ขึ้นอยู่กับ
บริษัทนั้นๆ) ซึ่งภายในฝ่ายแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามเนื้องานที่ได้รับ เช่น พนักงานคน
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ที่ 1 ประสานงานเรื่องกำ�หนดการประชุมและพิธีการ พนักงานคนที่ 2 ทำ�หน้าที่ประสานงาน
เรื่องสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่นั่งภายในงาน แผนผังการจัดงาน รวมถึงอาหารที่สั่งภายใน
และพนักงานคนอื่นๆ ก็ทำ�หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
		 2. จ้างนักวางแผนจัดประชุมให้ทำ�หน้าที่จัดงานดังกล่าว โดยนักวางแผนจัดประชุม
อาจอยู่ในรูปของบริษัทจัดงาน (Organizer) ทำ�หน้าที่ครอบคุลมทั้งกระบวนการการจัดงาน
โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนงาน เริ่มงาน การทำ�งานระหว่างงาน ไปจนถึงสรุปงาน
		 ทั้งนี้ในทางเลือกที่ 1 อาจใช้สำ�หรับงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก รวมถึงการใช้พนักงาน
ของบริษัท ในการจัดงานจะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรได้ดีกว่าทางเลือกที่ 2 ที่จ้าง
นักวางแผนจัดประชุม มาทำ�หน้าที่ ส่วนการจ้างนักวางแผนจัดประชุมเป็นการจ้างมืออาชีพ
ให้มาทำ�หน้าที่ และอาจทำ�ให้บริษัทต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเลือกทาง
เลือกใดๆ นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆ เป็นสำ�คัญ
กรณีศึกษาที่ 1.3
		 บริ ษั ท ต่ า งชาติ บ ริ ษั ท หนึ่ ง ที่ มี สำ � นั ก งานใหญ่ อ ยู่ ป ระเทศจี น และไม่ มี ส าขาใน
ประเทศไทย แต่มีความต้องการเข้ามาจัดประชุมองค์กรในประเทศไทย เนื่องจากประทับใจ
ในการบริการและเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงาน
สถานที่จัดกิจกรรม อาหารที่อร่อย บริษัทฯ ได้เข้ามาจัดประชุมองค์กรเป็นประจำ�ทุกปีต่อ
เนื่องกันเป็นเวลามากกว่า 10 ปี จึงตัดสินใจที่จะมาตั้งสาขาในประเทศไทย เนื่องจากมอง
เห็นศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นประตูสู่อาเซียน ซึ่งสามารถต่อยอดการค้า การลงทุน
การขยายงานและโอกาสทางธุรกิจ
		 จะเห็นได้ว่าการประชุมบริษัทฯ หรือการประชุมองค์กรนั้น ส่งผลดีต่อประเทศไทย
มากมาย ทั้งในแง่มหภาค เช่น การลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเม็ดเงินที่หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้น
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กลยุทธ์และกระบวนการ
จัดการประชุมองค์กร
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บทที่

2

กลยุทธ์และกระบวนการ
จัดการประชุมองค์กร

กลยุทธ์ที่ถูกนำ�มาประยุกต์ใช้กับการประชุมองค์กรตามหลักแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ
เพื่อสนับสนุน ให้นักวางแผนจัดประชุมสามารถบริหารกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ที่มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าการประชุมองค์กรจะเป็นการใช้ทรัพยากรในการจัดงานเพียงไม่มาก
ก็ตาม แต่การใช้กลยุทธ์ยังเปรียบเสมือนการ สร้างเทคนิค การทำ�งานที่มุ่งหวังการแก้ไข
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนตามแผนงาน โดยเริ่มต้นจากการพิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
รูปแบบกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถานที่ท่อง
เที่ยวภายในจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ในขณะที่การดำ�เนินการประชุมองค์กรอาจเกิด
ปัญหาได้ หากนักวางแผนจัดประชุมขาดการศึกษาหลักการจัดการความเสี่ยงที่มีปัจจัย
หลากหลายสาเหตุ ซึ่งจะต้องมีการจัดทำ�เป็นแผนการป้องกันและการจัดทำ�รายงานผล
แก่ผู้บริหาร นอกจากนี้ กลยุทธ์การประชุมองค์กรยังสามารถบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อม พร้อมกับการจัดทำ�งบประมาณให้ออกเป็นลักษณะของโครงการที่มีราย
ละเอียด ของเนื้อหาที่ครอบคลุมนโยบายองค์กร ระยะเวลา การปฏิบัติงาน อัตรากำ�ลังคน
และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน
สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 2 จะอธิบายถึงการเตรียมการวางแผนการประชุม ระหว่างการ
ประชุม และหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการวางแผนการประชุม การดำ�เนินการระหว่าง
การประชุมและการลำ�ดับกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการประชุม
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
การจัดประชุมได้
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		 ในการดำ�เนินการจัดประชุมองค์กรนั้น เจ้าภาพควรวางกลยุทธ์ในการจัดประชุม
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดงาน นักวางแผนจัดประชุม พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ประชุมปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยการวางวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการทำ�งาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
		 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่องค์กรอยากจะเป็นในอนาคตและรักษาสิ่งนั้นๆ
ไว้ในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาอัตลักษณ์ขององค์กรไว้ได้ โดยการจัดทำ�
วิสัยทัศน์ส่วนใหญ่จะต้องบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตและสามารถทำ�ได้จริง
เช่น วิสัยทัศน์ของบริษัทวอลท์ดิสนีย์ คือ ทำ�ให้คนมีความสุข (Make people happy) วิสัย
ทัศน์ของบริษัทมีดีออแกไนเซอร์ คือ เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำ�การจัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
เป็นต้น
		 พันธกิจ (Mission) หมายถึง สิ่งที่องค์กรจะทำ�โดยทั่วไปเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ได้วางไว้ เช่น พันธกิจของบริษัท วอลท์ดิสนีย์ คือ เพื่อจัดหาการบริการที่มีเอกลักษณ์และ
มีคุณภาพให้กับลูกค้า พันธกิจของบริษัท มีดีออแกไนเซอร์ คือ เพื่อจัดหาการบริการที่มี
คุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจสูงที่สุด
		 เป้าหมาย (Goals) หมายถึง เป้าหมายโดยทั่วไปที่องค์กรต้องการบรรลุ เป็นสิ่งที่นำ�
ไปใช้ในการวางแผน กลยุทธ์ เช่น เป้าหมายทางการเงินของมีดีออแกไนเซอร์ คือ ต้องการเพิ่ม
สัดส่วนกำ�ไรให้มากขึ้น ต้องการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย เพื่อที่จะทำ�ให้เป้า
หมายนั้น ๆ ประสบความสำ�เร็จ ในการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีนั้นควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ เฉพาะ
เจาะจง วัดได้ ทำ�ได้จริง มีเหตุผลตรงประเด็น และมีระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น เพื่อที่จะบรรลุ
เป้ า หมายในการพัฒ นาศักยภาพพนักงานให้มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น บริษัท มีดีออแกไน
เซอร์ จึงมีวัตถุประสงค์ในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์
จำ�นวน 5 คน และมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น 10%
		 ทั้งนี้การจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อนำ�ไปวางแผนจัดทำ�
กลยุทธ์ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ในที่นี้จะนำ�ตัวอย่างของสำ�นักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น
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พัฒนา
เศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
“TCEB เป็นองค์กรหลักในด้านไมซ์ที่
พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม
เพื่อความเจริญและกระจายรายได้”

นวัตกรรม

กระจาย
รายได้

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับสมบูรณ์)

1. การเตรียมการวางแผนการประชุมองค์กร
		 ความท้าทายของการประชุมองค์กรที่จะต้องกำ�หนดกลยุทธ์การจัดงานประชุมในแต่
ละครั้ง ซึ่งจะต้องอ้างอิงจากความต้องการของเจ้าภาพ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่
สนับสนุนกิจกรรมให้ดำ�เนิน ไปอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน โดยเฉพาะการตัดสินใจที่จะเลือกใช้
คนกลางจากภายนอกองค์กร ในฐานะนักวางแผนจัดประชุม หรือการไม่ใช้คนกลาง แต่เป็น
เพียงการพึ่งพาพนักงานแผนกใดแผนกหนึ่งในองค์กรเข้ามาทำ�หน้าที่ นักวางแผนจัดประชุม
แทน นอกจากนี้ การพิจารณาข้อจำ�กัดของลักษณะทางกายภาพของสถานที่จัดงาน และสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกอื่น ๆ ยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์คาดคะเน ถึงความเสี่ยงหลากหลาย
ลักษณะเพื่อการวางแผนการประชุมที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยสามารถ
กำ�หนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
		 1.1 การกำ�หนดขอบเขตระยะเวลาการจัดประชุมองค์กร นักวางแผนจัดประชุม
สามารถพิจารณา ได้ตามวันและเวลาของแต่ละสายงาน อาทิ ประชุมประจำ�เดือนและ
ประชุมประจำ�ปีที่เกิดขึ้นในองค์กรของรัฐบาลและบริษัทเอกชนทั่วไป รวมถึงการประชุมเพื่อ
ชี้แจงงานแบบรายวันแก่พนักงานภายในแผนก ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีความถี่ในการประชุม
พนักงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น นักวางแผนจัดประชุมจำ�เป็นจะต้องศึกษาเงื่อนไขดัง
กล่าว เพื่อนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการจัดทำ�กำ�หนดการ และการประกาศแจ้งผู้เข้าร่วมการ
ประชุมให้ทราบในลำ�ดับต่อไปอีกครั้ง นอกจากนี้ ทางผู้รับจัดงานประชุมยังทำ�การประมาณ
การเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการประชุม ตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดประชุมจนถึงสิ้นสุด เช่น รอบเช้า
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09:00 – 12:00 น. รอบบ่าย 13:00 - 16:00 น. เป็นต้น โดยส่วนใหญ่การประชุมองค์กรจะไม่
นิยมจัดในช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นกรณีที่การจัดประชุมองค์กร
ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปและเป็นการจัดงานนอกสถานที่ ที่กำ�หนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม
องค์กรพักค้างคืน
		 1.2 การศึกษาวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ต้องการจัดประชุม ทางนักวางแผน
จัดประชุมสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการ
กำ�หนดทิศทางการประชุมองค์กรที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย รวมถึงการสอบถามถึงวัตถุประสงค์
ในการประชุมเพื่อให้เห็นเป้าหมาย ที่ชัดเจนหลังการประชุมสิ้นสุดลง ซึ่งในเจ้าภาพหรือผู้
บริหารจะมีเงื่อนไขกำ�หนดมาแล้วในแต่ละครั้ง ได้แก่ (1) จุดหมายปลายทางของสถานที่จัด
งาน (2) การขนส่งเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมงานประชุม (3) งบประมาณและต้นทุนการจัดงานที่
จำ�กัด (4) รายชื่อของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมองค์กรทั้งหมด
		 1.3 การคัดเลือกสถานที่จัดงานประชุมให้มีความเหมาะสมในแต่ละครั้ง นอกจาก
การมองลั ก ษณะของห้ อ งประชุ ม ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มงานแล้ ว นั ก วางแผนจั ด งาน
ประชุมจะต้องให้ความสำ�คัญกับอัตราค่าบริการภายใต้เงื่อนไขที่มีระยะเวลาเป็นตัวกำ�หนด
เนื่องจากสถานที่จัดงานในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทและมีส่ิงอำ�นวยความสะดวกที่แตก
ต่างกัน ในขณะที่บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2558) ได้นำ�เสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่นักวางแผนจัด
ประชุมนำ�มาใช้ประกอบการพิจารณาสถานที่จัดงานประชุมทั้งหมด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
		 1.3.1 ด้านทำ�เลที่ตั้งของสถานที่จัดงานที่นักวางแผนจัดประชุมสามารถเลือกจาก
ระยะเวลาในการเดินทางเข้าสู่เมืองตามภูมิภาคต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
			 1.3.1.1 เมื อ งเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ท างการค้ า และระบบคมนาคมขนส่ ง ที่
ครบวงจรรวมทั้งความครบครันของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริการสา
ธารณะอื่นๆ ที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน โดยกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถเดินทาง
มาถึงสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบาย
			 1.3.1.2 ชานเมืองที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และ
ห่างไกลจากตัวเมือง ซึ่งในสถานที่จัดงานบางแห่งผู้เข้าร่วมงานต้องวางแผนและคำ�นวณ
ระยะเวลา การเดินทางมากกว่าปกติ ตลอดจนการเตรียมค้นหาเส้นทางการจราจรล่วงหน้า
เนื่องจากชานเมือง และต่างจังหวัด จะมีจำ�นวนป้ายบอกเส้นทางน้อยกว่าเมืองเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ และความไม่คุ้นเคย ด้านภูมิประเทศอาจทำ�ให้การเดินทางมีล่าช้า
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

			 1.3.2 ด้านที่พักแรมเป็นสิ่งสนับสนุนการตัดสินใจสำ�หรับกรณีที่การจัดงานประชุม
มีกำ�หนดการและกิจกรรมมากกว่า 1 วันขึ้นไป นักวางแผนจัดประชุมจะต้องพิจารณาจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับการเลือกประเภทห้องพักให้เหมาะสม หากผู้เข้าพักทั่วไปไม่มี
ครอบครัวหรือผู้ติดตามอาจจะต้องเข้าพักอาศัยร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นภายในห้องพัก
ที่มีเตียงขนาด 3 ฟุต จำ�นวน 2 เตียงคู่ (Twin Bedded Room) ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานที่
ประสงค์เข้าพักคนเดียวจำ�เป็นจะต้องชำ�ระค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งส่วนจะเป็นห้องพักที่มีพื้น
ใช้สอยเพิ่มขึ้น หรือเรียกว่าเป็นห้องประเภทดีลักซ์ (Deluxe Room) นอกจากนี้ นักวางแผน
จัดประชุมอาจพิจารณาการตั้งราคาห้องพักรวมกับอาหารเช้าในราคาประหยัด แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกคน
			 1.3.3 ด้านขนาดของสถานที่จัดงานประชุมที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบ
การประชุมและกิจกรรมในแต่ละครั้ง รวมถึงจำ�นวนสิ่งอำ�นวยความสะดวกสนับสนุนภายใน
โครงสร้างพื้นฐานของห้องประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอสำ�หรับฉาย
ภาพ ลำ�โพง ไมโครโฟน เป็นต้น โดยคุณสมบัติของห้องประชุมที่ดีจะต้องสามารถเคลื่อนย้าย
โต๊ะและเก้าอี้ เพื่อปรับเปลี่ยน เป็นรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับจำ�นวนของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมได้ อาทิ ห้องขนาดเล็กสำ�หรับ 50-100 คน ห้องขนาดใหญ่สำ�หรับ 200 คนขึ้นไป หรือ
มีขนาดเทียบเท่ากับห้องขนาดเล็กจำ�นวน 2 ห้อง อีกทั้งขนาดของสถานที่จัดงานควรมีพื้นที่
สำ�หรับรองรับที่จอดรถยนต์ที่เป็นยานพาหนะของผู้เข้าร่วมการประชุมให้เพียงพอ
		 1.3.4 ด้านระบบการคมนาคมสำ�หรับผู้เข้าร่วมงานประชุมที่เลือกใช้ยานพาหนะ
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งนักวางแผนจัดประชุมควรมีบริการยานพาหนะขนาดเล็กประเภทมินิบัส
เอาไว้คอยบริการรับ-ส่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานจากย่านชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้เข้า
ร่วมงานที่ไม่ได้ใช้รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล กำ�หนดการบริการแบ่งตามรอบเวลา พร้อมกับ
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การจัดทำ�รายละเอียดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการเดินทางมาด้วยยานพาหนะ
โดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานทุกคนในการเดินทางมายัง
สถานที่จัดงาน ตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารและสนามบินในจังหวัดที่
ใกล้เคียง
			 1.3.5 ด้านการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับคลังสินค้าเป็นปัจจัยสนับสนุนแก่การวางแผน
การประชุม ถึงแม้ว่าการประชุมองค์กรจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น้อยกว่าการจัดงาน
นิทรรศการ และจัดแสดงสินค้า แต่ถ้าหากทางสถานที่จัดงานประชุมมีพื้นที่ในลักษณะดัง
กล่าวจัดเตรียมเอาไว้สำ�หรับให้บริการ พร้อมด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม
นักวางแผนจัดประชุมสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ที่จะใช้ภายในงานมาไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะ
ช่วยในขั้นตอนการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนงานประชุม จะเริ่มจะช่วยประหยัดระยะเวลาได้
		 1.4 การเรียนรู้ประเด็นที่ร่วมสมัยสำ�หรับใช้ในการสนับสนุนการจัดประชุมองค์กรให้
ดำ�เนินไปได้ อย่างราบรื่นและการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการประชุมให้มีความน่าสนใจ
อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำ�มาใช้ในการประชุม วิทยากรพิเศษในแต่ละหัวข้อ เกมส์การ
แข่งขัน และกิจกรรมนันทนาการ วาระการประชุมที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแนว
โน้มของโลก
		 ตามที่ได้กล่าวมาจะพบว่า การเตรียมการวางแผนการประชุมองค์กรการจัดลำ�ดับ
ขั้นตอนทางความคิด เพื่อประเมินทางเลือกที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่กำ�ลังเผชิญอยู่
ในกระบวนการตัดสินใจสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต ร่วมกับการค้นหา
มุมมองที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ทั้งในระดับบุคคลและกระแสความนิยม
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น
โดยหลักการนักวิชาการอย่างณัฐพล ใยไพโรจน์ (2557) ได้มีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่
ผ่านการเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับหลักการบริการที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานโดยละเอียด ซึ่งนักวางแผนจัดประชุมสามารถ
กำ�หนดกระบวนการในการตัดสินใจเลือกสถานที่โดยวิเคราะห์ความพร้อมของสถานที่จัดงาน
และจำ�นวนสมาชิกที่คาดว่าจะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าภาพที่
ต้องการใช้สถานที่จัดการประชุมภายในองค์กร นักวางแผนจัดประชุมจะต้องมีการประสาน
งานขอใช้สถานที่ให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่ถ้าหากทางเจ้าภาพมีความจำ�เป็นในการจัดประชุม
ภายนอกสถานที่ นักวางแผนจัดประชุมจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลของสถานที่ภายนอกองค์กร
จากหลากหลายแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมงาน และการบริการสนับสนุนอื่นๆ
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		 การนำ�เสนอความแตกต่างของงานประชุมองค์กรแต่ละงานจำ�เป็นต้องศึกษาองค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย เพื่อคัดเลือกสิ่งที่โดดเด่นจากทรัพยากรภายในและ
ภายนอกองค์กรมาใช้ในการบูรณาการกับงานประชุมให้ได้รับความน่าสนใจภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์จากบริบทแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นตัวช่วยให้นัก
วางแผนจัดประชุมทราบถึงปัญหาและข้อจำ�กัดที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการง าน
ประชุม สามารถนำ�ไปใช้กำ�หนดแผนงานสำ�หรับการจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การ
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาค พบว่า
การเงิน การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่ง กลายเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนงาน
ประชุมให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการเดินทางภายในพื้นที่และ
ที่พักแรมสำ�หรับรองรับผู้มาเยือน นอกจากนี้ การนำ�เอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาเชื่อม
โยงกิจกรรมการประชุมให้มีความแตกต่างก็มีความสำ�คัญ
แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
วิเคราะห์สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร ด้วยหลักการ SWOT Analysis โดยมุมมองของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2558) สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์รายละเอียดความแตกต่างในมิติของการประชุมองค์กรใน
กรณีศึกษาของประเทศไทย
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ตามหลักการ SWOT Analysis ซึ่งสามารถอธิบาย
เป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้
		 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths: S) เป็นวิธีการสำ�รวจทรัพยากรภายในองค์กร
สำ�หรับการจัดประชุม เพื่อนำ�ศักยภาพมาใช้ในการสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าภาพ หรือหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อในฐานะกลุ่มเป้าหมาย
โดยนักวางแผนจัดประชุมสามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานด้วย
วิธีการวิเคราะห์จุดแข็งประกอบด้วย 5 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่
		 (1) สถานที่จัดงานที่ใช้ในการบรรจุสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมของจำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากจัดประชุมองค์กรจะเกิด
ภายในอาคารสำ�นักงานเป็นหลัก หากพิจารณาแล้วจะพบว่าหัวข้อหรือประเด็นเนื้อหาและ
วาระการประชุมต่าง ๆ สามารถจัดภายในองค์กรได้ จะช่วยให้นักวางแผนจัดประชุมสามารถ
ประหยัดงบประมาณ ด้านค่าเช่าสถานที่สำ�หรับการจัดงานประชุมองค์กรสถานที่
		 (2) ฐานข้อมูลที่บันทึกรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำ�เข้าแหล่งข้อมูลจาก
แผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร จำ�แนกตามแฟ้มข้อมูลเพื่อความสะดวกในการติดตามผล และ
การแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมจริงจะเริ่มขึ้น สำ�หรับองค์กรบางแห่งมี
การเชื่อมกับโปรแกรมสำ�เร็จรูปมากมาย เช่น อีเมล์ ไอคลาวด์ (iCloud) หมายเลขโทรศัพท์
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น
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		 (3) สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกในการจั ด ประชุ ม สามารถควบคุ ม ทรั พ ยากรที่ ใช้
สนับสนุนการประชุมในจำ�นวนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบเท่ากับการจัดประชุมระดับ
นานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมากรวมถึงความต้องการเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกจำ�นวนมากเพียงพอ ต่อผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ การจัดประชุมองค์กร
ยังสามารถขอความอนุเคราะห์ยืมหรือเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ประเภท โต๊ะและเก้าอี้จากหน่วย
งานภายนอกเพิ่มเติมได้ เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล ที่ว่าการอำ�เภอ วัด โรงเรียน เป็นต้น
ซึ่งจะช่วยให้นักวางแผนจัดประชุมประหยัดงบประมาณการจัดซื้อสิ่งของ บางประเภท ที่ใช้
แค่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
		 (4) การวางแผนอัตรากำ�ลังบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการประชุม เนื่องจาก
เป็นภาระงาน ที่จะต้องดูแลความเรียบร้อยและการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย จึงไม่จำ�เป็น
จะต้องอาศัยอัตรากำ�ลังคน จำ�นวนมาก รวมทั้งการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ที่มีความยืดหยุ่น
มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างแผนก อย่างรวดเร็ว เพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ยาก
ต่อการคาดเดา อีกทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลจำ�นวนน้อย จะช่วยให้นักวางจัดแผนประชุม
ประหยัดต้นทุนด้านค่าแรงบุคลากรที่มาให้บริการในแต่ละรอบเวลา
		 (5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการใช้อาคารสถานที่
โดยยึดตามเงื่อนไขของแผนกที่รับผิดชอบดูแลห้องประชุมได้กำ�หนดไว้ ซึ่งการประชุมองค์กร
จะได้การอำ�นวยความสะดวกจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ ในเบื้องต้นเจ้าภาพที่ขอใช้สถาน
ที่จัดงานจะต้องติดต่อไปยังผู้ดูแล เพื่อพิจารณา ความพร้อมของห้องประชุมให้เหมาะสมกับ
จำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมปฏิบัติตามระเบียบ ที่ทางแผนกได้ประกาศเอาไว้อย่างเคร่งครัด
ได้แก่ การเปิด-ปิดไฟ การใช้เครื่องขยายเสียง การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ และการ
จัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการแจ้งเตือนด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เข้าร่วมงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากภัยอันตราย อาทิ ผังทางหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับ
เพลิง
		 2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses: W) เป็นวิธีการสำ�รวจทรัพยากรภายใน
องค์กรสำ�หรับการจัดประชุม เพื่อเรียนรู้ข้อบกพร่องจากกระบวนการบริหารจัดการใน
แต่ละส่วนที่มีสาเหตุมาจาก การวางแผนของนักวางแผนจัดประชุม โดยการประชุมและ
การวิเคราะห์ข้อจำ�กัดที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดเตรียมแผนรับมือกับปัญหาและเป็นการลดข้อผิด
พลาดที่เป็นอาจเป็นสาเหตุให้องค์กรสูญเสียงบประมาณ โดยการวิเคราะห์จุดอ่อนประกอบ
ด้วย 4 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่
		 (1) นักวางแผนจัดประชุมยังคงประสบปัญหาด้านการขาดทักษะการบริการที่เป็น
มืออาชีพรวมถึงทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่าง
ประเทศ รวมถึงความชำ�นาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น
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การจัดทำ�แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูล ของผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น
		 (2) การประชาสัม พันธ์ทั้งในระดับ ภายในและภายนอกองค์ก รยังไม่ค รอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานถึงแม้ว่ารูปแบบการประชุมจะเพียงแค่การสื่อสารภายใน
องค์กรก็ตามแต่บางประเด็น และวาระการประชุมองค์กรประเภทเครือข่ายจากภูมิภาค
ต่างๆ นักวางแผนจัดประชุมจะต้องประสานงานไปยังผู้ร่วมงานที่เดินทางมาจากภูมิภาคอื่น
ให้ทราบเกี่ยวกับกำ�หนดการ สถานที่จัดประชุม ห้องพัก และรถรับ-ส่ง เพื่อความสะดวก
ของกระบวนการจัดประชุมจะสามารถดำ�เนินไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น ในกรณีที่มีการเรียน
เชิญวิทยากรผู้บรรยายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความชำ�นาญ
การ เฉพาะด้านระดับชาติ รวมถึงกลุ่มวิทยากร ทางนักวางแผนจัดประชุมจะต้องมอบหมาย
ให้บุคลากรทำ�หน้าที่ในการประสานงานและดูแลความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษ นอกจาก
นี้ การนำ�ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประชุมควรมีการกระจายข้อมูลข่าวสารทั้งช่องทาง
ออนไลน์ และออฟไลน์
		 (3) การประเมินความพร้อมของสถานที่จัดงานประชุมองค์กรบางครั้ง อาจประสบ
ปัญหาที่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการจัดงาน อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของห้องประชุม และอาคารสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานในบางกรณีที่มีผู้
เข้าร่วมงานจำ�นวนมาก นักวางแผนจัดประชุมจะต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยวิธีการใช้ห้อง
ประชุมแยกเป็นห้องย่อยตั้งแต่ 2 ห้อง ขึ้นไป ควบคู่กับการนำ�เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในแต่ละห้องย่อย
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมไปยังภายนอกองค์กร แต่วิธีการดังกล่าวจะเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่สูงขึ้น
		 (4) การพัฒนาประเด็นและวาระการประชุมที่ขาดการปรับปรุงพัฒนาให้มีความร่วม
สมัย โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ฐานข้อมูลเก่าขององค์กรมาใช้สำ�หรับการอ้างอิง ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ประกอบด้วยสถิติตัวเลข รูปภาพ และข้อความตัวอักษร จึงทำ�ให้การสื่อสารกันในที่
ประชุมเกิดความผิดพลาดและยังส่งผลกระทบต่อความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม นักวางแผนจัด
ประชุมจะต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาแหล่งที่มา ของข้อมูลทุกครั้งก่อนการจัดประชุม อาทิ
วันเดือนปีที่เผยแพร่ โดยการเปรียบเทียบชุดของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกองค์กรที่เชื่อ
ถือได้มากที่สุด
		 3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities: O) เป็นวิธีการคาดคะเนสถานการณ์
จากปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบเชิงบวกในกระบวนการจัดการ
ประชุม โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้องเชื่อมโยงสิ่งสนับสนุน เพื่อสร้างกิจกรรมและการ
บริการให้มีความแตกต่างจากงานประชุมองค์กรทั่วไป รวมถึงการเรียนรู้กระแสความนิยม
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ในแต่ละบริบทพื้นอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังสามารถนำ�ไปใช้เป็นโอกาสเป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดประชุมได้อีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่
		 (1) การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมไมซ์ จ ากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐบาลและเอกชนที่ร่วมกันกำ�หนดนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดประชุมและ
การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานรวมทั้งการส่งตัวแทนของสมาชิกภายที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในแต่ละแผนก ตลอดจนการ
ผลักดันหลักสูตรการยกระดับคุณภาพทางวิชาชีพ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ทาง
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้การสนับสนุน ในแต่ละปี อาทิ โปรแกรม
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (Coach the Coaches Program for MICE
Industry) อีกทั้งการได้แหล่งข้อมูลทางวิชาการจากสถานศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและ
บัณฑิตศึกษา เพื่อการค้นหาความรู้ความจริงในลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
จัดประชุม ผลการศึกษาที่ได้รับสามารถนำ�ไปใช้เปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรู้ได้

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

		 (2) การวางแผนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะการบริการ และ
การประสานงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เข้ามาในฐานะ
ผู้อำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุม ซึ่งในขณะเดียวกันรูปแบบการเรียนการสอนด้วย
วิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว ควรมีการปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา
(Problem-Based Learning) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร มีทักษะความคิด และการกล้า
ตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาดู ง านการจั ด ประชุ ม ภายนอกสถานที่ ใ ห้ แ ก่
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บุคลากร สามารถสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดงานประชุมองค์กร และการนำ�
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน
		 (3) ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเมือง ที่นักวางแผนจัดประชุม
สามารถเชื่ อ มโยงรู ป แบบกิ จ กรรมการพั ก ผ่ อ นในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กำ�หนดการประชุม อาทิ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้
กับสถานที่จัดงาน ซึ่งในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว จะมีลักษณะของกิจกรรมการเดินทางที่แตก
ต่างกันไปตามทรัพยากรสามารถจำ�แนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ การเดินทางเชิงนิเวศ
(Ecotourism) ที่สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ พร้อมกับกิจกรรมผจญภัยหลากหลาย
รูปแบบ ตามลักษณะของภูมิศาสตร์ และการเดินทางเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ จะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามกลุ่ม
สาขาอาชีพ การเรียนรู้กรรมวิธีการประกอบอาหารแบบพื้นบ้าน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีที่สำ�คัญ รวมถึงการซื้อขายสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวบ้าน

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats: T) เป็นวิธีการคาดคะเนสถานการณ์จาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีแนวโน้มอาจเกิดผลกระทบเชิงลบในกระบวนการจัดการประชุม
ซึ่งยังส่งผลให้ต้นทุนการจัดการประชุม เพิ่มสูงขึ้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมของ
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กลุ่มเป้าหมายลดลง ดังนั้นนักวางแผนจัดประชุมจะต้อง มีการจัดทำ�แผนสำ�รองเพื่อใช้
สำ�หรับแก้ไขความเสี่ยงจากปัญหาในแต่ละรูปแบบด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการประชุมองค์กรประกอบด้วย 3
ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่
		 (1) การจราจรภายในเมืองที่มีการจัดประชุมเนื่องจากขนาดโครงสร้างของประชากร
และระบบเศรษฐกิ จ ในแต่ ล ะเมื อ ง ทำ � ให้ ก ลุ่ ม ผู้ เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม เกิ ด ความล่ า ช้ า กว่ า
กำ�หนดการที่แจ้งไว้ในตอนแรก แม้กระทั่งคณะผู้จัดงานประชุมที่จะต้องประสานงานกับ
วิทยากรคนสำ�คัญและการจัดเตรียมการบริการสนับสนุนอื่น ๆ ภายในงาน ซึ่งจะได้รับผลก
ระทบจากปัญหาดังกล่าวไปด้วย ดังนั้นนักวางแผนจัดประชุมจะต้องแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมงาน
เผื่อจัดสรรเวลาในการเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที พร้อม
บอกแจ้งจุดสังเกตของอาคารและห้องประชุมโดยละเอียด
		 (2) ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการที่เป็นทรัพยากรสนับสนุน
กิจกรรม หลังเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวัน สำ�หรับบางเมืองหรือในบางจังหวัดอาจไม่มี
ความพร้อมต่อการรองรับผู้มาเยือนต่างถิ่น รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกตามโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการทำ�กิจกรรมการเดินทาง ตลอด
จนการขาดนโยบายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว และย่านการค้าภายใน
ชุมชนท้องถิ่น โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้องศึกษาข้อมูล ในกรณีที่มีการจัดประชุมระดับ
องค์กรภายนอกสถานที่ รวมทั้งการพิจารณาอัตราค่าบริการของธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผนต่อไป
		 (3) ศักยภาพของแรงงานสนับสนุนในกรณีที่มีการจัดงานระดับองค์กรภายนอก
สถานที่ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ศูนย์ประชุม เป็นต้น ซึ่งกระบวนการจัดการประชุมอาจจะ
ต้องพึ่งพาบุคลากร จากธุรกิจบริการต่างๆ บางครั้งบุคลากรบริการอาจไม่มีความเข้าใจถึง
พิธีการและกำ�หนดการประชุม ตลอดจนบุคคลสำ�คัญในตำ�แหน่งต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วม
งาน ส่งผลให้การบริการจากบุคลากร ที่อยู่นอกเหนือการวางแผนกลายเป็นความผิดพลาด
แก่คณะผู้จัดงาน รวมทั้งการประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในแต่ละธุรกิจบริการ
ล่วงหน้าก่อนงานประชุมจะเริ่มเพื่อแจ้งข้อมูลที่สำ�คัญ เช่น จำ�นวนผู้เข้าประชุม ชื่อ-สกุลและ
ความต้องการพิเศษ เป็นต้น
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2. การดำ�เนินการระหว่างการจัดประชุมองค์กร
		 ช่วงระหว่างการตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการติดต่อประสานงานสิ้นสุด
ลงนักวางแผน จัดประชุมจะพิจารณาแหล่งข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อจัดทำ�เป็นรายละเอียด
สำ�หรับใช้ในการเสนอพิจารณาไปยังฝ่ายผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อได้
รับคำ�ยินยอมจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางผู้วางแผนจัดประชุมจะมีการติดต่อไปยัง
ผู้ดูแลสถานที่และกลุ่มของผู้ให้บริการสนับสนุนการประชุม เพื่อดำ�เนินการจัดเตรียมความ
พร้อมภายในสถานที่ อาทิ การจัดสรรสิ่งอำ�นวยความสะดวกและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัด
ประชุม นอกจากนี้ก่อนการเริ่มงานประชุมอย่างน้อย 1 วัน ผู้วางแผนจัดประชุมจะต้องติดต่อ
ทางโทรศัพท์หรือเดินทางไปยังสถานที่จัดงานอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ
สถานที่จัดงานจริงตลอดจนการติดต่อขออนุญาตผู้ที่ดูแลสถานที่สำ�หรับการเข้าไปติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ภายในงานประชุมทั้งหมด
		 กระบวนการประชุมองค์กรต้องอาศัยแผนงานที่มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนที่มี
การบ่งชี้ถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่จัดงานล่วงหน้า การจัดเตรียมสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่ใช้ภายในงาน การจัดเตรียมชุดความรู้และวิธีการเผยแพร่ ตลอดจนการรวม
กิจกรรมทางการเดินทางและแหล่งชอปปิงภายในเขตพื้นที่ต่างๆ ที่นักวางแผนจัดประชุม
สามารถเชื่อมโยงเข้ามาได้อย่างสร้างสรรค์ ความคิดที่แตกต่างจะช่วยสร้างความน่าสนใจแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม (พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, 2558) แต่ในขณะที่ ผลงานวิจัยของ ขัตติยา กลัญ
ทกะปกรณ์ (2557) ได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการจัดการสำ�หรับองค์กรยุคใหม่ หรือ POLC
ให้เข้ากับกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) ทั้ง
องค์กรของภาครัฐบาล และเอกชนที่มีลักษณะเป็นกระบวนการมอบหมายงานแก่นักวางแผน
จัดประชุมให้มีความพร้อมดังต่อไปนี้
		 การวางแผน (Planning) คือ การระบุขอบเขตหน้าที่ให้มีความชัดเจนในลักษณะ
ของข้อความที่ลายลักษณ์อักษรที่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อให้ภาระงานในกระบวนการ
การวางแผนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติ
งานขั้นวางแผน ผู้ที่มารับหน้าที่สืบเนื่องจะสามารถดำ�เนินงานต่อได้ภายใต้ขอบเขตระยะ
เวลาเดิมที่กำ�หนด ซึ่งการวางแผนการประชุมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น
แบบรายวันแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และระยะยาวแบบรายเดือนหรือรายปี
		 การจัดการองค์กร (Organizing) คือ การกระจายภาระงานในแต่ละขั้นตอนที่สืบ
เนื่องจากการวางแผนการประชุมจำ�แนกออกเป็นแผนกต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งแต่ละหน้าที่จะ
มีขอบเขตงานที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกและตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
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เช่น การจัดทำ�วาระการประชุม การประสานงาน การจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
อุปกรณ์สำ�หรับการประชุมการประเมินผลหลังจัดงานประชุม เป็นต้น
		 การนำ� (Leading) คือ การชักนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมตามวัตถุประสงค์และวาระ
การประชุมที่แต่ละแผนกกำ�หนด ซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมสามารถนำ�เอาประเด็นที่ได้รับจากที่ประชุมไปปฏิบัติต่อเนื่อง
รวมทั้งการชักนำ�เข้าสู่การประชุมแต่ละครั้ง จะมุ่งผลลัพธ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานจำ�นวนมาก
และคาดหวังผลการบอกต่อแบบปากต่อปากระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้ที่ขาด
ประชุม นอกจากนี้การชักนำ�ยังสามารถปลูกฝังจิตสำ�นึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ให้มีความตรงต่อ
เวลาและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่กำ�หนดไว้
		 การควบคุม (Controlling) คือ การประเมินผลการจัดงานประชุม จะเกิดขึ้นหลัง
จากกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น โดยนักวางแผนจัดประชุมสามารถจัดทำ�ข้อคำ�ถามแบบ
ปลายปิด ในลักษณะของแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการจัดงานประชุม ร่วมกับการ
จัดทำ�ข้อคำ�ถามแบบปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นเชิงลึก
ด้วยการเขียนบรรยาย ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการควบคุมเปรียบเสมือนขั้นตอนการรายงานผลการ
จัดประชุม โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้องวิเคราะห์ผลตอบรับในด้านต่างๆ เพื่อนำ�ผลลัพธ์
มาปรับปรุงรูปแบบการประชุม และกระบวนการจัดงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
		 จะเห็นได้ว่าการนำ�เอาแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการอย่าง POLC เข้ามาใช้ในการ
วางแผนการประชุม จะช่วยกระบวนการปฏิบัติงานมีระบบระเบียบมากขึ้น สามารถช่วยลด
ข้อร้องเรียนและความไม่เข้าใจ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประชุมได้ ในขณะที่ พินิตา แก้วจิต
คงทอง และเยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ (2559) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
วางแผนสำ�หรับผู้เข้าร่วมงานให้ความเห็นว่า การบริการจากนักวางแผนจัดประชุมจะต้องมี
ทิศทางสนับสนุนที่เหมาะสม รวมถึงเทคนิคการอำ�นวยความสะดวก ที่มากกว่าการประชุม
ทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาแค่ 1 ชั่วโมงก็ตาม ดังนั้นความครบวงจรด้านการวางแผนงาน
ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขสนับสนุนดังต่อไปนี้
		 2.1 การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้องการ
กำ�หนดรูปแบบรายการอาหารให้เหมาะสมกับจำ�นวนสมาชิกและจำ�นวนมื้อ ซึ่งนักวางแผน
จัดประชุมสามารถพิจารณาได้จากระยะเวลาของกิจกรรมต่างๆ โดยอ้างอิงจากวาระการ
ประชุมทั้งหมด สำ�หรับบางประเด็นที่อาจใช้เวลาการประชุมยาวนานกว่ากำ�หนดการที่ได้
รับ จึงควรคาดคะเนความเสี่ยงระหว่างการประชุมดำ�เนินไปแล้ว 1 ชั่วโมง สำ�หรับรายการ
อาหารและเครื่องดื่มจะเป็นลักษณะของอาหารว่างในกลุ่มของพวกขนมอบหรืออาหาร
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ว่างต่างๆ รวมถึงเครื่องดื่มประเภทชาหรือกาแฟที่นิยมเสิร์ฟร้อน นอกจากนี้ การประชุม
ที่มีระยะเวลาที่มากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป นักวางแผนจัดประชุมจะต้องมีอาหารมื้อหลักเอาไว้
คอยให้บริการด้วย อีกทั้งรายการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละประเภทจะต้องมีการประสาน
งานจัดหาจากภายนอกล่วงหน้าให้เป็นที่เรียบร้อย และตรวจสอบจำ�นวนให้ครบเมื่อมีการนัด
หมายจัดส่ง

ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

		 2.2 การจัดการด้านขั้นตอนและเอกสารการลงทะเบียน โดยนักวางแผนจัดประชุม
จะต้องดำ�เนินการจัดทำ�กำ�หนดการให้ครอบคลุมวาระการประชุมหรือประเด็นที่ทางเจ้าภาพ
ต้องการจะนำ�เสนอ หรือแจ้งให้ทราบแก่สมาชิกที่เข้าร่วมงาน ซึ่งรายละเอียดของกำ�หนดการ
แต่ละฉบับจะต้องระบุหัวข้อ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน รวมทั้งรายละเอียดในการ
ลำ�ดับระยะเวลากับวาระการประชุม หรือประเด็นที่สำ�คัญ ในขั้นตอนต่อมา นักวางแผนจัด
ประชุมจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตามลำ�ดับอีกครั้ง เพื่อจัดพิมพ์ไว้ใช้สำ�หรับ
การลงทะเบียนในวันประชุม ตลอดจนการสำ�เนาเอกสารสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือการนำ�
ส่งไฟล์เอกสารในอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตและอีเมล์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลดปริมาณ
การใช้กระดาษแก่ผู้เข้าร่วมงาน
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		 2.3 การจัดการด้านสถานที่จัดงานและการสำ�รวจความเรียบร้อยของห้องประชุม
โดยนักวางแผน จัดประชุมจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง ไมโครโฟน และลำ�โพง รวมทั้งการตกแต่งสถานที่
จัดงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น แจกันดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี้
ป้ายชื่อ เป็นต้น
		 2.4 การจัดการมาตรการการเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยนักวางแผนจัดประชุมจำ�เป็น
ต้องประสานงานกับศูนย์ประชุมเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิง
เป็นต้น รวมถึงป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉินและทางหนีไฟภายในอาคาร และการเพิ่ม
อัตรากำ�ลังคนของหน่วยรักษาความปลอดภัยในจุดตรวจอาวุธ ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการที่ช่วย
สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี
		 2.5 การจัดการด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ สำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ร้องขอ
เฉพาะรายบุคคล โดยเฉพาะการประชุมที่ต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำ�คัญ
ทางนั ก วางแผนจัด ประชุม จะต้องจัด เตรียมอุป กรณ์เครื่องเขียนให้เพียงพอต่อสมาชิก ที่
เข้าร่วมงาน ตลอดจนการประชุมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ
การประชุมที่ต้องมีการทำ�กิจกรรมสันทนาการร่วมอยู่ด้วย ทางนักวางแผนจัดประชุมจะ
ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เสริมให้สอดคล้องกับประเภทกิจกรรมเหล่านั้น
		 การดำ�เนินงานระหว่างการประชุมที่เชื่อมโยงกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ เพื่อมุ่ง
หวังในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามนโยบายของเจ้าภาพ โดยจะ
ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ อื่น ๆ ที่มาจากปัจจัยภายนอกและยากต่อการควบคุม โดย
เกษม วัฒนชัย (2543) สามารถลำ�ดับขั้นตอนตามระยะเวลาการประชุมได้ดังต่อไปนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ�ปฏิทินการประชุมที่มีการแสดงรายละเอียดการนัดหมายช่วง
เวลาล่วงหน้าที่ชัดเจน เช่น สัปดาห์ เดือน เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมจำ�นวนการประชุม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี รวมทั้งจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม
ของสมาชิกทุกท่านที่สะดวกเข้าร่วมได้ พร้อมกับการกำ�หนดระยะเวลาในนัดหมายการ
ประชุมแต่ละครั้งที่ชัดเจน โดยระบุเป็นจำ�นวนชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
		 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
ก่ อ นการจั ด งานประชุ ม ตามด้ ว ยเอกสารแนบที่ มี ร ายละเอี ย ดของวาระสำ � คั ญ ของ
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การนัดหมายประชุมแต่ละครั้ง ร่วมกับการพิจารณาช่องทางการส่งหนังสือเชิญในรูปแบบ
ช่องทางปกติที่มีการจัดส่งเอกสารไปยังโต๊ะทำ�งาน หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้ช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กลุ่มของผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเข้าร่วมประชุมได้อย่างถูกต้อง
		 ขั้นตอนที่ 3 การเกริ่นนำ�วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
โดยประธาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและผลที่จะได้รับ รวมทั้งการ
ชี้แจงวาระในการประชุมให้ทราบอีกครั้ง สำ�หรับกรณีที่มีวิทยาการจากภายนอกทางประธาน
ควรทำ�หน้าที่การแนะนำ�รายชื่อวิทยากร โดยการกล่าวแนะนำ�ชื่อวิทยากรพร้อมประวัติส่วน
บุคคล หรือการเปิดโอกาสให้วิทยากรได้แนะนำ�ตนเอง พร้อมกับการจัดเตรียมห้องพิเศษเอา
ไว้รับรองในช่วงระหว่างการพักย่อยในแต่ละรอบ และการชี้แจงเส้นทางหนีภัยในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า
		 ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมเวลาการบรรยายและการนำ�เสนอเนื้อหาของการประชุม
โดยการใช้สัญญาณเตือนหรือการแสดงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความหมายเมื่อใกล้หมดเวลา
เช่น 25 นาที 10 นาที 5 นาที เป็นต้นเพื่อให้ผู้บรรยายตัดสินใจที่จะเลือกประเด็นปัญหาที่
สำ�คัญก่อนระยะเวลาการประชุมจะสิ้นสุดลงในแต่ละรอบ นอกจากนี้การประชุมองค์กรบาง
ครั้งทางประธานในที่ประชุมจะคอยทำ�หน้าที่ในการเรียบเรียงหรือสรุปประเด็นสำ�คัญจาก
การประชุมในแต่ละประเด็น เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ด้วยเนื้อหาที่สำ�คัญ
รวมทั้งในกรณีที่วาระการประชุมเป็นการเสนอพิจารณาความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุม
		 ขั้นตอนที่ 5 การบริการวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งการจัดเตรียม
ผลิตเอกสารสำ�หรับใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการเผยแพร่ข้อมูลให้เพียงพอต่อสมาชิกทุกคน โดย
นักวางแผนการจัดประชุมจะต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มลงลายชื่อที่จะต้องตรวจสอบลำ�ดับการ
เข้าร่วมงาน ชื่อ-สกุล และตำ�แหน่งงานให้ถูกต้อง สามารถนำ�ไปใช้เป็นหลักฐานการระบุตัว
ตนในการเข้าร่วมการประชุมได้
		 ขั้นตอนที่ 6 การบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงานประชุมตามช่วงลำ�ดับเวลาและกิจกรรม
ต่างที่มีความน่าสนใจ เพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้หลังเสร็จสิ้นการประชุม
ซึ่งในการประชุมองค์กรบางแห่ง อาจมีการบันทึกเสียงและเพื่อนำ�มาจัดทำ�เป็นรายงานสืบ
เนื่องการประชุมอีกครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำ�ไปศึกษาเนื้อหาย้อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังสามารถนำ�ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานความคืบหน้าของการ
ประชุมครั้งต่อไป
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		 ขั้นตอนที่ 7 การบริหารเวลาพักในแต่ละรอบประมาณ 15-30 นาที สำ�หรับเวลาพัก
ในช่วงเวลาเช้า คือ 10:00 น. และในช่วงบ่าย คือ 15:00 น. โดยทางเจ้าภาพสามารถปรับ
เปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ พร้อมทั้งการประสานงานในการจัด
เตรียมรายการอาหารว่างและเครื่องดื่มในจุดรับรองที่ทางนักวางแผนจัดประชุมได้มีการจัด
เตรียมไว้ล่วงหน้า
		 ลำ�ดับต่อมาเป็นกระบวนการที่นักวางแผนจัดประชุมจำ�เป็นจะต้องกำ�หนดประเภท
ของการประชุมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวาระหรือหัวข้อต่างๆ เพื่อการ
จัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกไว้คอยให้บริการอย่างครบครัน พร้อมกับเชื่อมโยงความ
พร้อมของสถานที่จัดงานที่ได้รับเลือกแต่ละแห่งจากการประเมินราคาที่ต้องการแล้ว โดยบุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา (2558) ได้อธิบายความสำ�คัญ ของการแบ่งประเภทมีส่วนช่วยในการคาด
คะเนกลยุทธ์ให้สำ�เร็จตามเป้าหมายตามที่เจ้าภาพต้องการ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ
ดังนี้
		 การประชุมที่แบ่งตามวัตถุประสงค์การประชุม (Classified by Objectives)
โดยเกี่ยวข้องกับความต้องการของวาระหรือหัวข้อการประชุมในแต่ละครั้งที่มีเนื้อหาหลาก
หลาย และแตกต่างกันไปตามจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงานประชุม โดยนักวางแผนจัดประชุมจะ
ต้องบริหารจัดการพื้นที่ภายในห้องประชุมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำ�หนดไว้ในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การจัดสัมมนา (Seminar) ที่มีการบรรยายร่วมกับการรับฟังความคิดเห็น
หรือข้อซักถามจากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุม (2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ที่มีการบรรยายร่วมกับการสาธิตการปฏิบัติต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย (3) การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) ที่ผู้ดำ�เนินรายการจะกำ�หนด
โจทย์ที่เป็นปัญหาเอาไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดแก้ไขปัญหาตามที่กำ�หนด
แบบกลุ่มมีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งในท้ายชั่วโมงจะมีการส่งตัวแทนสมาชิกออกมานำ�
เสนอตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม (4) การฟังอภิปราย (Panel Form) ประเด็นปัญหาหรือ
นโยบาย จากผู้บริหารองค์กร หรือการเชิญวิทยากรหรือผู้บรรยายจากภายนอกองค์กรมาให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม งานเป็นจำ�นวนมาก
		
การประชุมแบ่งตามวาระการประชุม (Classified by Agenda) โดยเกี่ยวข้อง
กับประเด็นเนื้อหาของตำ�แหน่งงานในแต่ละแผนก ซึ่งการประชุมในลักษณะนี้จะถูกสงวน
สิทธิ์ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เนื่องจากบางประเด็นในที่ประชุมเป็น
ความลับที่ไม่สามารถเผยแพร่ ให้สมาชิกทุกคนในองค์กรทราบได้ เช่น การประชุมผู้บริหาร
(Executive Meeting) การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting) การประชุมเกี่ยวกับ
สินค้าใหม่ (New Product Meeting) เป็นต้น
MEETINGS 101

59

		 การประชุมแบ่งตามภูมิศาสตร์ (Classified by Geographic) โดยเกี่ยวข้องกับ
ขนาดขององค์กรที่ประกอบด้วยจำ�นวนสมาชิก ทำ�เลที่ตั้งขององค์กร แผนกและสายงาน ซึ่ง
การประชุมบางครั้งจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ที่องค์กรได้ขยายกิจการ
ออกไปในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ บริษัทข้ามชาติมีสาขาทั่วโลก (International) บริษัทในภูมิภาค
เดียวกัน (Regional) บริษัทประชุมในต่างประเทศ (National Offshore) และบริษัทประชุม
ในต่างจังหวัด (Local Corporate) ในขณะเดียวกันการประชุมแบ่งตามภูมิศาสตร์จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณและการเลือกที่พักแรม อีกด้วย

3. หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
		 ช่วงหลังการตัดสินใจเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้วางแผนจัดประชุมจะต้องประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานทันที หลังจากการกระบวนการประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยสิ่งที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้องให้ความสำ�คัญกับประเด็นของสถานที่จัดงานที่
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงาน และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ได้รับร่วมกับประเมินความคุ้มค่า
ในการชำ�ระค่าบริการด้านสถานที่ ในกรณีที่มีการจัดงานภายนอกองค์กร โดยการวัดผลจะ
อยู่ในลักษณะของแบบประเมินที่มีข้อคำ�ถามปลายปิดที่มีการให้คะแนนความพึงพอใจ หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับ มีลำ�ดับ 1-5 คะแนน ได้แก่ 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3
หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด ซึ่งทางผู้วางแผนจัดประชุมจะต้อง
มีการกำ�หนดประเด็นการประเมินภาพรวมในแต่ละด้าน เช่น ด้านสถานที่ ด้านระยะเวลาการ
จัดงาน ด้านการบริการ ด้านหัวข้อการประชุม ด้านวิทยากร เป็นต้น นอกจากนี้แนวทางที่นัก
วางแผนจัดประชุมจะสามารถดำ�เนินการหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการประชุมองค์กรและจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงาน
โดยมีขั้นตอนเพิ่มเติมดังนี้
		 3.1 การจัดพิธีปิดการประชุม เป็นช่วงเวลาที่ผู้ดำ�เนินรายการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุม วิทยากร และผู้สนับสนุนแต่ละรายการต่าง ๆ พร้อมกับการสรุปรวมของการจัดงาน
ประชุมให้สมาชิกทุกคนได้เห็นถึงทิศทางการปฏิบัติงานได้ต่อไป นอกจากนี้ ในการประชุม
องค์กรบางแห่งมีการมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม และการบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน
เป็นที่ระลึก
		
		 3.2 การจัดเลี้ยงอำ�ลา เป็นส่วนหนึ่งของการบริการเสริมในรูปแบบอาหารและความ
บันเทิงที่มักจะจัดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันสุดท้ายของการจัดประชุม โดยเน้นบรรยากาศ
การจัดงานที่เป็นกันเองระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีและ
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การมอบรางวัลต่าง ๆ ให้แก่ผู้โชคดีภายในงาน ซึ่งทางเจ้าภาพสามารถกำ�หนดรูปแบบการเข้า
ร่วมงานได้ด้วยเครื่องแต่งกาย หรือการตกแต่งบรรยากาศภายในงานเลี้ยงด้วยเรื่องราวต่างๆ
เพื่อความน่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน
		 3.3 การรื้อถอนและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การจัดงานประชุมออกจากสถานที่ ซึ่งอาจ
ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 วันหลังจากที่กิจกรรมการประชุมต่างๆ สิ้นสุดลง ในกรณีที่มีการเช่า
สถานที่ในลักษณะของห้องประชุมจะมีพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งเข้ามา
ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้เร็วยิ่งขึ้น
		 3.4 การจัดทำ�รายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกได้ทบทวนความรู้ย้อน
หลัง ตลอดจนการวัดผลสัมฤทธิ์ย้อนหลังในรูปแบบของผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
การพิจารณาการเติบโตของผลกำ�ไรโดยรวมจากแต่ละแผนกหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ขาย ซึ่งทางผู้บริหารจะกำ�หนดตัวแทนเพื่อประเมินผลและติดตามอย่างใกล้ชิด จากนั้นจึงนำ�
ประเด็นดังกล่าวกลับมาประชุมอีกครั้งในฝ่ายผู้บริหารระดับสูงต่อไป
		 จากเนื้อหาภายในบทเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการจัดประชุมต้องอาศัยนักวางแผน
ที่มีความสามารถออกแบบกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้พนักงาน
แต่ละส่วนเกิดความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน พร้อม
ทั้งทักษะการวิเคราะห์และการคาดคะเนความเสี่ยงที่อาจกระทบ ต่อการดำ�เนินกิจกรรมการ
ประชุม เนื่องด้วยสาเหตุที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งนักวางแผนจัด
ประชุมจะต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตระยะเวลา ให้สอดคล้องกับจำ�นวนของ
วาระการประชุม โดยนักวางแผนจัดประชุมยังมีหน้าที่ในการจัดกำ�หนดการของแต่ละแผนก
และการจัดทำ�เอกสารการบรรยายให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน รวมถึงการนำ�เสนอรูปแบบการ
ประชุมให้มีความแตกต่างได้อย่างน่าสนใจ ถึงแม้ว่าการประชุมระดับองค์กรจะใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ไม่มาก แต่อย่างไรก็ตามการวางแผนยังมีสิ่งที่จำ�เป็นที่ไม่สามารถละเลยได้ คือ การจัด
เตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงานทุกคน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
อุปกรณ์ชุดเครื่องเขียน เอกสารประกอบการประชุม ปากกา เป็นต้น นอกจากนี้ นักวางแผน
จัดประชุมยังจะต้องคอยทำ�หน้าที่ในการจัดทำ�สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานด้วย
แบบการสร้างแบบสอบถามสำ�รวจความคิดเห็น ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนอง
ของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำ�หรับการ วางแผนการประชุมครั้ง
ต่อๆ ไปได้
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   คำ�ถามท้ายบทที่ 2 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. นักวางแผนจัดประชุมองค์กรจะการเตรียมการในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน
ประชุมได้อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. นั ก วางแผนจั ด ประชุ ม องค์ ก รจะมี ก ารวางแผนในระหว่ า งการดำ � เนิ น งาน
การประชุมเพื่อป้องกันปัญหา ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
3. นอกเหนื อ จากการจั ด ทำ � แบบประเมิ น ผลการจั ด งานประชุ ม นั ก วางแผน
จัดประชุมองค์กรควรลำ�ดับขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
   กรณีศึกษากลยุทธ์และกระบวนการจัดการประชุมองค์กร

		 บริษัท ABC มีแผนในการจัดประชุมองค์กรที่สถานที่จัดงานแห่งหนึ่งในประเทศไทย
โดยเชิญพนักงานและกลุ่มลูกค้าองค์กรเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ�สินค้าที่
เพิ่งเปิดตัวใหม่ บริษัทฯ มีการวางแผนและเริ่มกระบวนการเลือกสถานที่จัดงานล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 10 เดือน จนได้สถานที่ ที่เหมาะสม
		 เมื่อถึงวันงาน บริษัทฯ ทำ�การเข้าไปจัดพื้นที่ตามวันเวลาที่กำ�หนดไว้ และตามที่ได้
คุยกับสถานที่จัดงาน และพบว่ามีบริษัท XYZ ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งจัดงานอยู่บริเวณข้างๆ กัน
ทำ�ให้บริษัท ABC ต้องทำ�การปรับแผนการทำ�งาน และแก้ไขสถานการณ์ โดยย้ายที่ตั้งบูธ
สถานที่ลงทะเบียน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ไปอีกที่หนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันกับบริษัท XYZ
		 ในกรณีนี้ สถานที่จัดงาน ควรมีความเป็นกลาง ประนีประนอม และแจ้งให้ผู้จัดงาน
ทราบล่วงหน้าว่ามีบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทที่คล้ายคลึงกันเข้ามาจัดงาน ในวัน เวลาเดียวกัน
หรือระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้จัดงานตัดสินใจว่า จะจัดงานในสถานที่ดังกล่าวหรือไม่
และสามารถยืดหยุ่นได้อย่างไรบ้าง รวมถึงการปรับแผนกลยุทธ์ในการจัดงาน เช่น การวาง
ระยะเวลา (Timing) ในการจัดงาน เพื่อให้งานประสบความสำ�เร็จ
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บทที่

3

การเลือกสถานที่
ประชุมองค์กร สิ่งอำ�นวย
ความสะดวกในการ
จัดประชุม และบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
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บทที่

3

การเลือกสถานที่ประชุมองค์กร
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในการ
จัดประชุม และบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม

สิ่งสนับสนุนการประชุมอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักวางแผนจัดประชุมได้คัดเลือก
เพื่ อ คั ด เลื อ กสิ่ ง ที่ เ หมาะสมให้ ก ลุ่ ม ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และคำ � ร้ อ งขอจากเจ้ า ภาพ โดย
เฉพาะข้อมูลจากผู้ประกอบการในฐานะผู้ขายปัจจัยการผลิตสำ�หรับการจัดงานประชุม
องค์กร เช่น สถานที่จัดงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน
บริการ เป็นต้น จากรายละเอียดที่ได้กล่าวถึง นักวางแผนจัดประชุมสามารถพิจารณา
อัตราค่าบริการที่ได้รับจากการต่อรองแต่ละครั้งที่มีความหลากหลาย หากสามารถเลือก
ใช้ทรัพยากรที่มีความคุ้มค่านอกจากจะช่วยให้องค์กรประหยัดต้นทุนแล้ว ยังสามารถส่ง
เสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะ
เดียวกันนักวางแผน จัดประชุม อาจจะต้องประเมินจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงานที่แน่นอน
รวมทั้งการจัดทำ�แผนสำ�รองในการเปลี่ยนทรัพยากรการจัดงาน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ของนักวางแผนจัดประชุมที่ประเมิน
แนวทางแก้ไขปัญหาเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		 สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 3 จะกล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน
รูปแบบของห้องประชุม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ด้านภาพและเสียง และการ
บริการที่พักแรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน
ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำ�แนกประเภทของรูปแบบของห้องประชุมสำ�หรับการ
จัดประชุมองค์กร และการเลือกอุปกรณ์ด้านภาพและเสียงได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายรายการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการบริการ
ที่พักแรมสำ�หรับการประชุมองค์กร
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1. กระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานและชนิดของห้องประชุม
		 แนวทางการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานประชุมองค์กรผ่านมุมมองของนักวางแผน
จัดประชุม เป็นวิธีการคาดคะเนถึงความจำ�เป็นในการใช้ทรัพยากรภายนอกองค์กรหลาก
หลายองค์ประกอบในการสร้างการประชุมที่มีความพร้อม จำ�เป็นจะต้องสำ�รวจภาพรวม
ของรูปแบบการประชุมที่โดดเด่นในพื้นที่ต่างๆ ในขณะที่การประเมินมาตรฐานสถานที่จัด
งานประชุมในประเทศไทย (TMVS: Thailand MICE Venue Standard) ได้กำ�หนดตัวชี้
วัดคุณภาพของสถานที่จัดงานประเภทประชุมเกี่ยวกับสถานที่การจัดงานที่เป็นอาคารแสดง
สินค้า โรงแรมและรีสอร์ท และพื้นที่ส่วนของราชการ โดยเงื่อนไขการใช้สถานที่จะต้องมีการ
วัดขนาดพื้นที่จัดประชุม ตำ�แหน่งของเวที ความสูงของห้องประชุม และการแบ่งพื้นที่ห้อง
ประชุมด้วยผนังกั้นห้อง นอกจากนี้ โรสการ์เด้น สวนสามพราน เป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน
รับรองจาก TMVS ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรจะกล่าว
ในบทที่ 8 ต่อไป สำ�หรับใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบกับการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละช่วงอายุ (Generation) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการแตกต่างกันออก
ไป เช่น รสนิยม ความเชื่อ ทัศนคติ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นนักวางแผนจัดประชุมควรวิเคราะห์
รายละเอียดที่นำ�มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ (1) การเดินทางและ
การขนส่งที่มีความสัมพันธ์ของทำ�เลที่ตั้งของสถานที่ จัดประชุม (2) การประมาณการจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมงานประชุมขั้นต่ำ�สุด-สูงสุด (3) ประสบการณ์ของสถานที่จัดงานแต่ละแห่งที่ทาง
เจ้าของสถานที่เคยใช้ในการจัดการประชุมมาแล้วในครั้งก่อนๆ (4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดประชุมสามารถให้มิติของภาพและเสียงที่ชัดเจน (5) รูปแบบกิจกรรมความบันเทิง ก่อน
ระหว่าง และหลังการจัดประชุมที่ทางผู้จัดสามารถสอดแทรกได้ตลอดระยะเวลา
		 ตามหลั ก แนวคิ ด ทฤษฎี ท างด้ า นพฤติ ก รรมของอดุ ล ย์ จาตุ ร งกุ ล และดลยา
จาตุรงคกุล (2550) อธิบายว่ากระบวนการตัดสินใจเป็นการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เพื่อนำ�ไปสู่การประเมินทรัพยากรภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการประชุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน โดยดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการจัด
ประชุมองค์กรที่เป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง พร้อมกับการใช้ประสบการณ์ของนักวางแผนจัด
ประชุมเพื่อลดความเสี่ยงงานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
		 1.1 การรับรู้ปัญหาหรือความจำ�เป็น (Problem or Need Recognition) เป็นขั้น
ตอนที่นักวางแผนจัดประชุมอาจจะต้องจินตนาการ เพื่อประเมินความต้องการของตนเอง
ที่เกิดจากสิ่งกระตุ้น โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรู้ของหัวข้อหรือวาระการประชุม
รวมทั้งความสะดวกสบายที่ได้จากอาหารและที่พัก ซึ่งลักษณะของความต้องการเมื่อมีการ
พัฒนาการไปจนถึงระดับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่นักวางแผนจัดประชุมสามารถ
เข้าถึงได้ เพื่อนำ�มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดงาน
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		 1.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เป็นขั้นตอนที่นักวางแผนจัดประชุม
ดำ�เนินการค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อ
ใช้เป็นเนื้อหาสำ�หรับการพัฒนารูปแบบการประชุมที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
เจ้าภาพและผู้เข้าร่วมประชุม โดยข้อมูล ที่ดีจะต้องมีการยืนยันจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้มาแล้ว ในลักษณะของคำ�บอกเล่า รวมทั้งการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากการสังเกต
รูปภาพและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง การสะสมข้อมูลสำ�หรับการจัดประชุม
องค์กรในปริมาณที่มากจะช่วยให้การตัดสินใจได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น
		 1.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นขั้นตอนที่นักวางแผน
จัดประชุมนำ�ข้อมูลที่ได้รับมาจากช่องทางต่างๆ เพื่อประเมินผลความเป็นไปได้สำ�หรับการ
ดำ�เนินการจัดประชุมองค์กร ในเบื้องต้นอาจพิจารณาจากอัตราค่าบริการในรูปแบบสัญญา
เช่าสถานที่ การประกันภัยความเสี่ยง และสิ่งอำ�นวยความสะดวก ตลอดจนการลงลายมือชื่อ
ในสัญญาเกี่ยวกับการจัดงานในการประชุมกับสถานที่จัดงาน รวมถึงประเมินปัจจัยการผลิต
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรภายนอกองค์กร สำ�หรับใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับการประเมินความ
คุ้มค่าด้านต้นทุนในการจัดงานแต่ละครั้ง เช่น ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้สอยอื่น ๆ เป็นต้น
		 1.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนที่นักวางแผนจัดประชุม
จะนำ�ข้อมูล ที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดลำ�ดับเป็นตัวเลือกต่างๆ รวมทั้งการลดทอนขนาดของ
ข้อมูลและความหมายที่มีความใกล้เคียงกันมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันประมาณ 1-3 ทาง
เลือกเท่านั้น เพื่อผลลัพธ์ต่อความสะดวกในการตัดสินใจเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการพิจารณา
เหตุผลควรหาข้อสรุปจากตัวเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งในขั้นตอน
นี้เปรียบเสมือนการกลับมาทบทวนร่วมกับสมาชิกคนอื่นภายในทีมงาน รวมทั้งการสอบถาม
ความคิดเห็นของเจ้าภาพ เพื่อการนำ�มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
		 1.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เป็นขั้นตอนที่นัก
วางแผนจัดประชุมแสดงออกถึงความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในภาพรวมของการจัด
ประชุมองค์กร รวมทั้งการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมหลังจากการ
ประชุมองค์กรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยทาง
นักวางแผนจัดประชุมจะต้องนำ�ผลต่างๆ ในแต่ละส่วนมารวมกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
และข้อจำ�กัดที่มีต่องานการจัดประชุมองค์กร ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
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		 แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการตัดสินใจของนักวางแผนประชุมยังสามารถพิจารณา
ได้จากปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจ โดย
การจัดประชุมองค์กรนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานตามความคาดหวังของผู้บริหาร
ระดับสูงแล้ว วิธีการดังกล่าวยังเปรียบเสมือนการเพิ่มประสบการณ์ที่น่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น
ด้วยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัย ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของนักวางแผนจัดประชุม ได้แก่
		 สถานที่สำ�หรับจัดงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกทั้งภายในองค์กรและนอก
สถานที่ ระหว่างทางเข้างานประชุม รวมทั้งห้องประชุมย่อยต่างๆ ควรมีการจัดแสดงป้าย
สื่อความหมาย หรือสัญลักษณ์บอกทิศทางกำ�กับเอาไว้อย่างชัดเจนในแต่ละจุด สำ�หรับ
กรณีที่มีการจัดประชุมภายนอกสถานที่ ทางนักวางแผนจัดประชุมควรให้ความสำ�คัญกับ
สถานที่ที่สามารถเดินทางด้วยยานพาหนะสาธารณะทั่วไป เพื่อลดการเดินทางด้วยรถยนต์
โดยสารส่วนบุคคลของผู้เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทาง
อากาศและควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ความสำ�คัญดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบล่วงหน้าและขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติตาม
		 ความน่ า ดึ ง ดู ด ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถานที่ จั ด ประชุ ม เพื่ อ เป็ น
กิจกรรมทางเลือกแก่กลุ่มผู้เข้าร่วมงานสามารถผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมการรับ
ฟังเนื้อหาการบรรยาย รวมทั้งการจัดหาผู้นำ�เที่ยวระดับท้องถิ่นสำ�หรับให้คำ�แนะนำ�การเดิน
ทางในแต่ละจุดและคอยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
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		 ความครบครันของสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
งานได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดและสอดคล้องกับการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนกต่างๆ เช่น แบบวัดระดับความรู้ สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น แต่ในกรณีที่รูปแบบ
กิจกรรมการประชุมมีระยะเวลาที่มากกว่า 1 วันขึ้นไป นักวางแผนจัดประชุมจำ�เป็นต้องมี
การประสานงานเพื่อการสำ�รองห้องพักล่วงหน้าแก่ผู้เข้าร่วมงาน
		 ความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน ซึ่งมาพร้อมกับความวิตกกังวลของผู้เข้าร่วม
งาน หากพบว่าสถานที่จัดงานไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านโครงสร้างอาคารและสิ่ง
อำ�นวยความสะดวก ทางนักวางแผนจัดประชุมจะต้องตรวจสอบกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
หรือกล้องวงจรปิดในแต่ละจุด และการเพิ่มอัตรากำ�ลังคนในฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์กู้ภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน เช่น ถังดับเพลิง ประตูนิรภัย เครื่องตรวจจับควันไฟ เป็นต้น ตลอดจน
การส่งเสริมให้ผู้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำ�หนด
และการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่บุคลากร
ที่คอยอำ�นวยความสะดวกภายในห้องประชุม
		 อย่างไรก็ตามปัจจัยที่นักวางแผนจัดประชุมนำ�กลับมาพิจารณายังมีความเกี่ยวข้อง
กับประเภทของสถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละประเภทยังมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น รวมทั้งการศึกษาความแตกต่างของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
สถานที่ต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้นักวางแผนจัดประชุมนำ�มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน
ใจร่วมกับจำ�นวนของสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จะได้รับจากสถานที่ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,
2559) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้
		 โรงแรม (Hotel) เหมาะที่จะถูกเลือกใช้เป็นสถานที่จัดงานที่มีกำ�หนดการและ
กิจกรรมมากกว่า 1 วันขึ้นไป ซึ่งนักวางแผนจัดประชุมสามารถใช้ทรัพยากรที่เป็นสินค้าและ
บริการหลักได้อย่างครบวงจร ได้แก่ ห้องประชุม ห้องพัก และ ห้องอาหาร รวมถึงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความผ่อนคลายหลังกิจกรรมสิ้นสุดลงในแต่ละวัน
เช่น ห้องออกกำ�ลังกาย สระว่ายน้ำ� สปา เป็นต้น การพิจารณาความพร้อมของโรงแรมที่มี
จำ�นวนแผนกต่าง ๆ สนับสนุนงานบริการมากตั้งแต่ 5-10 แผนกขึ้นไป หรือเป็นการประชุม
องค์กรที่มีเครือข่ายต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค
ศู น ย์ ป ระชุ ม (Convention Center) จะถู ก เลื อ กใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด งานที่ มี
กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมกว่าการประชุมทั่วไป เช่น การรับฟังปาฐกถา การจัดแสดงสินค้า การ
รับชมการแสดง เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก โดย
ลักษณะของงานที่เลือกศูนย์ประชุม ส่วนใหญ่จะต้องเป็นสถานที่ที่มีทำ�เลที่ตั้งในบริเวณเขต
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เมือง สามารถเดินทางด้วยยานพาหนะขนส่งมวลชนสาธารณะ สำ�หรับภายในอาคารควรมีสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน เช่น จุดบริการแลกเงิน ห้องสุขา ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม จุดรับฝากของ จุดบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เป็นต้น
มหาวิทยาลัย (University) จะถูกเลือกใช้เป็นสถานที่จัดงานที่เกี่ยวข้องกับที่ประเด็น
เกี่ยวกับสถานศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ โดยนักวางแผนจัดประชุมจะประสานงานไปยังเจ้า
หน้าของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำ�หรับการจัด
ประชุมร่วมกับการทำ�กิจกรรมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การศึกษาดูงาน นอกจากนี้
ในมหาวิทยาลัยบางแห่งจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่อื่นๆ (Unconventional Venue) จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์
โดยการประชุ ม ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการเดิ น ทางเพื่ อ เป็ น รางวั ล ซึ่ ง จะมี ค วาม
แตกต่ า งกั น ไปตามสภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ และประเด็ น ปั ญ หาสำ � หรั บ การเรี ย ก
ประชุมในแต่ละครั้ง เช่น สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุด ลานเอนกประสงค์
โรงละคร สนามกี ฬ า เป็ น ต้ น โดยสถานที่ แ ต่ ล ะแห่ ง จะมี ห น่ ว ยงานในความรั บ ผิ ด
ชอบที่ แ ตกต่ า งกั น ไป สำ � หรั บ กรณี ข องสถานที่ ใ นความดู แ ลของหน่ ว ยงานรั ฐ บาทาง
นั ก วางแผนจั ด ประชุ ม จำ � เป็ น ต้ อ งสอบถามเรื่ อ งละเอี ย ดต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม อี ก ครั้ ง พร้ อ ม
จั ด ทำ � หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเข้ า ใช้ ส ถานที่ ล่ ว งหน้ า และการรอการตอบรั บ เพื่ อ ยื น ยั
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ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

2. รูปแบบของห้องประชุมองค์กร
		 อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำ�คัญของการประชุมองค์กรมาจากแนวคิดของนักวางแผน
จัดงานประชุม คือ การกำ�หนดรูปแบบการจัดห้องสำ�หรับใช้ในการประชุมองค์กร โดยจะ
ต้องทราบถึงจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด หรือความสามารถประมาณการล่วงหน้าได้ ซึ่ง
ลำ�ดับต่อมาจะเป็นการคัดเลือกห้องประชุมที่มีความจุให้เหมาะสม รวมทั้งการนำ�สิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเข้ามาใช้ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน (เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2551) นอกจากนี้นัก
วางแผนจัดประชุมยังสามารถสอบถามความต้องการของเจ้าภาพ ในขณะเดียวกันจะต้อง
พิจารณาถึงการจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมแต่ละครั้ง โดยสามารถ
จำ�แนกออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
		 2.1 การจัดห้องประชุมแบบห้องโถงหรือโรงภาพยนตร์ (Auditorium or Theatres)
ที่ใช้เก้าอี้ มาจัดวางเป็นแนวเดียวกันทั้งหมด ซึ่งกำ�หนดให้มีการหันหน้าเก้าอี้ไปยังบริเวณ
ด้านหน้าของเวที โดยทั่วไปการจัดห้องประชุมแบบห้องโถงหรือโรงภาพยนตร์ไม่จำ�เป็นจะ
ต้องใช้โต๊ะก็ได้ เนื่องจากกิจกรรมจะเน้นการอภิปรายและแถลงการณ์ต่างๆ เท่านั้น จึงไม่ใช่
การบรรยายหรือการเสวนาที่ให้ความรู้และมีเนื้อหาเชิงวิชาการมากนัก สำ�หรับการจัดห้อง
ประชุมสามารถวางโครงร่างออกมาได้หลากหลายลักษณะ เช่น ห้องโถง ห้องครึ่งวงกลม ห้อง
ตัววี ดังภาพ
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(Auditorium or Theatres)
การจัดห้องประชุมแบบห้องโถงหรือโรงภาพยนตร์

		 2.2 การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน (Classroom) ที่จะใช้เก้าอี้และโต๊ะมาจัดวาง
ในลักษณะคล้ายกับการจัดที่นั่งในห้องเรียนหนังสือในสถานศึกษา สามารถเว้นระยะทางเดิน
เข้าออกระหว่างเก้าอี้ และโต๊ะได้ตามความเหมาะสม ส่วนใหญ่จะใช้ได้ห้องประชุมขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ โดยการจัดเก้าอี้ และโต๊ะเป็นคู่ รวมทั้งในบางกรณีสามารถใช้โต๊ะที่ความยาว
ขนานไปกับบริเวณด้านหน้าเวที สำ�หรับลักษณะการใช้เวทีจะมี 2 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ เวที
ขนาดใหญ่มีบริเวณทางขึ้นลงทั้งด้านซ้ายและขวา และเวทีขนาดเล็กจะถูกจัดเอาไว้ริมด้าน
ซ้ายหรือขวาของผนังห้องประชุม นอกจากนี้บริเวณของเวทีจะถูกใช้เป็นพื้นที่สำ�หรับการ
บรรยายหรือสาธิต ซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำ�หรับการขยายเสียงและการฉาย
ภาพขึ้นแสดงผ่านจอโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ชมบริเวณด้านหลังสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำ�หรับการจัดห้องประชุมที่เหมาะสำ�หรับหัวข้อและวาระที่ให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วม การอบรม รวมถึงการประชุมที่จะมีการจดบันทึกตลอดเวลา หรือการประชุมที่
มีการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพา (Laptop) มีรายละเอียด
การจัดห้องดังภาพ

(Classroom)

การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน
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		 2.3 การจัดห้องประชุมแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ (English Shape) ที่จะใช้เก้าอี้
และโต๊ะมาจัดวางให้มีโครงร่างในลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษจำ�นวน 3 แบบ โดยอ้างอิง
จากหลักการของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล (2562) และชลธิดา เจะมะ (2559) ที่
นิยามใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ยู (U) ที (T) และ โอ (O) นักวางแผนจัดประชุมจะนำ�
ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะเอาไว้ใช้สำ�หรับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตามตำ�แหน่งที่นั่งอย่างอิสระ ภายในห้องประชุมไม่จำ�เป็นจะ
ต้องมีการจัดเวทีไว้ เนื่องจากเป็นห้องประชุมขนาดเล็กและการประชุม จะจัดเฉพาะในกลุ่ม
ของผู้บริหารหรือในกรณีมีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำ�นวนไม่มาก มีรายละเอียดการจัดห้อง
U Shape

T Shape

O Shape

ดังภาพ
(English Shape)
การจัดห้องประชุมแบบตัวภาษาอังกฤษ

		 2.4 การจัดห้องประชุมแบบงานจัดเลี้ยงโต๊ะกลม (Banquet Style or Roundtable)
ที่จะนิยม ใช้เก้าอี้และโต๊ะแบบวงกลมหันหน้าเข้ากัน เพื่อการรับฟังเนื้อหาควบคู่กับการทำ�
กิจกรรมกลุ่มแบบระดมสมองร่วมกัน รวมทั้งยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปสำ�หรับการประชุม
ที่มีงานเลี้ยงรับรองที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการหลังเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งทางผู้
จัดงานจะมีเวทีขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้า ของห้องประชุมมีรายละเอียดดังภาพ
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การจัดห้องประชุมแบบงานจัดเลี้ยง

3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
		 การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของรายการอาหารและเครื่องมีความคล้ายกับงาน
จัดเลี้ยงทั่วไป เป็นสิ่งที่ผู้รับจัดงานสามารถจำ�แนกประเภทที่มีความแตกต่างกันออกไปตาม
กรรมวิธีการปรุงจากส่วนผสม และวัตถุดิบแต่ละชนิด ได้แก่ (1) ต้มหรือแกง (2) ผัด (3) ทอด
(4) ยำ� และ (5) เครื่องจิ้ม ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องให้ความสำ�คัญกับการรักษาความสะอาดและ
ความโดดเด่นเรื่องของรสชาติ ในปัจจุบันการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจที่มีการบริการเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่มสามารถกำ�หนดประเภทด้วยวิธีการบริการ เช่น อาหารชุด บุพเฟต์
ปิ้งย่าง สุกี้ เป็นต้น ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานอาหารข้ามวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความแปลกใหม่แก่ผู้ใช้บริการได้สัมผัสถึงรสชาติและสีสันที่แปลกตา (ณัฐวุฒิ
รุ่ ง เสถี ย ร-ภู ธ ร, 2558) ในขณะที่ ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมในการคั ด เลื อ กรายการ
อาหารอาจพิจารณาจากวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่ง อาทิ บริษัทข้ามชาติ (Multinational
Company) จะนิยมรับประทานแฮมเบอเกอร์ และบริษัทสัญชาติไทย (Thai Company)
จะนิยมอาหารกล่องและการจัดสรรรูปแบบรายการอาหารประเภทผลไม้ที่พอดีคำ� สำ�หรับ
การแบ่งรายการอาหารและเครื่องดื่ม อาจพิจารณาได้จากจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกของสถานที่แต่ละแห่งที่มีการจัดงาน โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญ
ศิริ ศรีอำ�ภา (2557) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รายการอาหารและเครื่องดื่มสำ�หรับการประชุม
องค์กรสามารถพิจารณาได้จากกระบวนการในการปรุงจากวัตถุดิบ แต่ละประเภทที่มีการนำ�
เสนอตามความต้องการของผู้รับบริการที่มีความจำ�เป็นตามโอกาสต่างๆ ดังนี้
		 3.1 รายการอาหารจานด่วน (Fast Food) มุ่งเน้นกระบวนการให้บริการที่มีความ
รวดเร็ว โดยการปรุงอาหารแต่ละครั้งจะมีปริมาณมากและมีรสชาติอาหารปานกลาง ซึ่ง
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จะมีการกำ�หนดรายการ และเครื่องดื่มเพียง 2-3 รายการเพื่อใช้เป็นตัวเลือกเท่านั้น
พร้อมกับการคัดเลือกเครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมหรือน้ำ�ผลไม้พาสเจอร์ไรส์แบบกล่องใน
ลักษณะของรายการอาหารชุด นอกจากนี้ นักวางแผน จัดประชุมยังสามารถนำ�รายการ
อาหารจานด่วนจากกลุ่มร้านแฟรนไชส์ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเข้ามาบริการแก่ผู้เข้า
ร่วมงานทุกรายตามคำ�สั่งซื้อของแต่ละบุคคล ทางนักวางแผนจัดประชุมจะเป็นผู้ประสาน
งานการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
		 3.2 รายการอาหารสำ�เร็จรูป (Deli Food) ที่ปรากฏในลักษณะของภาชนะพลาสติก
ที่สามารถนำ�ไปอุ่นด้วยอุณหภูมิที่สูงในเตาอบความร้อน ซึ่งเป็นรายการอาหารที่มีความ
พร้อมสำ�หรับการนำ�ไปรับประทานอาหารได้ทันที ทางผู้จัดงานสามารถจัดเก็บได้ในตู้เย็น
เป็นเวลาที่ยาวนานตั้งแต่ 1–4 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งมีรายการอาหารที่หลากหลายกันไปตาม
ประเภทของอาหาร แต่อย่างไรก็ตามนักวางแผน จัดประชุมจะต้องหมั่นตรวจสอบวันหมด
อายุอย่างสม่ำ�เสมอ
		 3.3 รายการอาหารบุพเฟ่ต์ (Buffet) การคัดสรรรายการอาหารหลากหลายประเภท
เอาไว้รวมกัน โดยแบ่งพื้นที่สำ�หรับการบริการอาหารเอาไว้อย่างชัดเจนในบริเวณต่างๆ เช่น
สลัด อาหารจานหลัก ของหวาน เป็นต้น สำ�หรับรายการเครื่องดื่มที่เลือกมาใช้บริการอาหา
รบุพเฟต์จะเป็นเครื่องดื่มประเภทชาหรือกาแฟ ในขณะเดียวกันทางฝ่ายครัวจะต้องมีการ
สำ�รองส่วนผสมและวัตถุดิบในการปรุงอาหารสำ�รองเอาไว้ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการใน
ปริมาณที่มากขึ้น

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)		

3.4 รายการอาหารว่าง (Coffeebreak) เป็นลักษณะของการจับคู่อาหารว่างร่วมกับเครื่อง
ดื่มประเภทชาหรือกาแฟอย่างละ 1 รายการ หรือบางงานประชุมอาจมีจำ�นวนมากกว่านั้น
ตามความต้องการของเจ้าภาพ โดยจะให้บริการในช่วงระหว่างการพักการประชุมประมาณ
10–15 นาที ทั้งช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งนักวางแผนจัดประชุมอาจนำ�รายการอาหารว่างมาบ
ริการในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือภาชนะขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถนำ�เข้าไปรับประทานต่อในห้องประชุมได้
		 3.5 รายการอาหารที่บริการตนเอง (Cafeteria) มีรูปแบบรายการอาหารและเครื่อง
ดื่มที่พร้อมกับ การบริการตามร้านอาหารแต่ละแห่งภายในพื้นที่ศูนย์อาหาร ซึ่งจะเปิดให้
บริการในช่วงพักกลางวัน ภายใต้เงื่อนไขของทางสถานที่จัดงานกำ�หนด ผู้ที่ต้องการรับ
ประทานอาหารและเครื่องดื่มจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการทั้งหมดตามจำ�นวนมื้อด้วย
ตนเอง โดยสามารถชำ�ระเงินในรูปแบบของคูปอง แทนเงินสด สมาร์ทการ์ด และเงินสด ทาง
ผู้จัดงานจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมจะเข้าสู่
ช่วงพัก
		 3.6 รายการอาหารตามชาติพันธุ์ (Ethic Food or Cuisine) ให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ที่ผ่านกระบวนการปรุงตามวิธีการของแต่ละเชื้อชาติ สำ�หรับรายการอาหารบาง
ประเภทจะมีความเกี่ยวข้อง กับความเชื่อทางศาสนาที่เข้ามามีบทบาท อีกยังมีความจำ�เป็นที่
จะต้องกำ�หนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมอาหาร อาทิ รายการอาหาร
มุสลิมของชาวอิสลาม รวมถึงรายการอาหารที่นำ�เสนอความแตกต่างตามภูมิภาคต่างๆ เช่น
อาหารยุโรป อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารไทย เป็นต้น
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		 ในขณะที่ ก ารจั ด การอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ตามแนวทางของเดวิ ส และคณะ
(Davisetal., 2012) ได้นำ�เสนอประเด็นเกี่ยวกับการกำ�หนดแนวทางการจัดการงานประชุม
ที่จะต้องจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรให้เกิดความพร้อมต่อรองรับจำ�นวนผู้มาใช้
บริการตามหลักการดังต่อไปนี้
		 • การวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจากเจ้าภาพแต่ละราย ในบางครั้งอาจกลายเป็น
ข้อจำ�กัด ที่แตกต่างเมื่อผู้จัดงานต้องเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมสำ�หรับการประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม รวมถึงการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถาน
ที่จัดงาน ซึ่งทางผู้จัดงานประชุมจะต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เจ้าภาพ
จะได้รับและการจัดทำ�ใบเสนอราคาให้รับทราบ สำ�หรับเจ้าภาพที่มีงบประมาณไม่สูงมาก
การลดประเภทของรายการอาหารเพื่อการประหยัดต้นทุนจะเป็นทางเลือกที่นิยมใช้มากที่สุด
		 • การพิจารณาช่วงฤดูกาลที่มีผลต่อการคัดเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมสำ�หรับการ
ประกอบอาหาร เนื่องจากผักและผลไม้บางชนิดไม่สามารถจัดซื้อในช่วงฤดูกาลปกติ ทางนัก
วางแผนจัดประชุมจะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าบางประเภทสำ�หรับการประกอบอาหารเอามาจัด
เก็บเอาไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการนำ�มาคำ�นวณอัตราค่าบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสม
กับต้นทุน ซึ่งทางผู้วางแผนจัดประชุมควรประสานงานกับผู้ขายปัจจัยการผลิตภายในท้องถิ่น
เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามกำ�หนดก่อนการจัดงานเลี้ยงจะเริ่มต้นขึ้น
		 • การคำ�นวณระยะเวลาการจัดงานเลี้ยงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีการเช่าสถานที่
ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการบริการอาหารรายการแรกจนถึงรายการลำ�ดับสุดท้าย พร้อม
กับการคำ�นวณระยะเวลาการเก็บอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ใช้ในกรรมวิธีการปรุง
อาหาร ตลอดจนการทำ�ความสะอาดโต๊ะและภาชนะสำ�หรับการรับประทานอาหารอยู่ตลอด
เวลา
		 • สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่จัดงานที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้อง
ประสานเพือ่ คัดเลือกสถานทีใ่ ห้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าภาพ ในกรณีทม่ี กี ารจัดงาน
นอกสถานที่โดยเฉพาะสถานที่กลางแจ้งที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิและสภาพอากาศที่ผ้จู ัดงาน
ไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่สี ามารถกำ�บังผู้เข้าร่วม
งาน และการวางแผนสำ�หรับการเคลื่อนย้ายสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายใต้สถานการณ์ท่เี ป็น
ความเสีย่ ง ซึง่ เป็นหน้าทีผ่ จู้ ดั งานจะต้องลำ�ดับขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ทนั
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การตกแต่งสถานทีใ่ ห้มคี วามสวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตามข้อตกลงของเจ้าภาพทีไ่ ด้มกี ารระบุเรือ่ งของธีม (Theme) แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน
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		 • การกำ�หนดอัตราค่าบริการที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนที่จะพิจารณาจากจำ�นวน
ผู้เข้าร่วมงาน ควบคู่กับการพิจารณาการเพิ่มเติมกิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่
ใช้ภายในสถานที่จัดงาน เช่น เครื่องขยายเสียง เวที ซุ้มถ่ายภาพ จอฉายภาพ เป็นต้น โดย
นักวางแผนจัดประชุมจะต้องจัดทำ�แบบฟอร์ม เพื่อแสดงอัตราค่าบริการที่จำ�แนกตามระดับ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เจ้าภาพสามารถ เลือกได้ตามความต้องการ
• การคัดเลือกรายการอาหารเพื่อนำ�เสนอแก่กลุ่มผู้ว่าจ้างโดยแสดงอัตราค่าบริการที่
ชัดเจน เช่น อาหารชุด (Set Menu) อาหารตามสั่ง (A La Carte Menu) อาหารบุฟเฟ่ต์
(Buffet Menu) อาหารค็อกเทล (Cocktail Menu) เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกของ
ผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางแผนกครัวจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ เพื่อ
เตรียมการปรุงอาหารตามวันและเวลาที่กำ�หนด
• การบริหารอัตรากำ�ลังทรัพยากรมนุษย์ในแผนกครัวที่ทำ�หน้าที่ประกอบอาหาร
ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการอาหาร รวมถึงแผนกอาหารและเครื่องดื่มที่ทำ�หน้าอำ�นวยความ
สะดวกระหว่างกิจกรรม การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนกลุ่มรับจ้างอิสระ
ที่เข้ามาตามธีมงาน (Theme) แต่ละประเภท เช่น นักร้องและนักแสดง พิธีกร ช่างภาพ
เป็นต้น โดยภาพรวมการปฏิบัติงานจะต้องมีการระบุอัตรากำ�ลังคนจำ�แนกตามแผนก ซึ่งก่อน
การเริ่มงานทุกแผนกจะต้องมีการประชุมรวมเพื่อสรุปทิศทางการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

4. อุปกรณ์ด้านภาพและเสียง

		

		 การบริหารสิ่งอำ�นวยความสะดวกในกลุ่มของเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (Audio
Visual) มีด้วยกันหลากหลายประเภทตามคุณสมบัติการใช้งาน ประกอบกับกลไกการทำ�งาน
ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคช่วยกระบวนการรับรู้ของผู้เข้าร่วมการประชุมด้านภาพและเสียง
สามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในบางสถานที่จัดงานอาจมีจำ�นวนไม่
เพียงพอสำ�หรับรูปแบบการประชุมองค์กร ดังนั้นนักวางแผนจัดประชุมอาจมีการประสาน
งานกับผู้ดูแลสถานที่ต่างๆ เพื่อสำ�รวจความพร้อมของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่คาด
ว่าจะใช้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการประชุมองค์กร ให้เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วม
งานและเจ้าภาพ โดยหลักการของเกิดศิริ เจริญวิศาล ได้กำ�หนดอุปกรณ์เหล่านี้ออกเป็น 5
ประเภทดังนี้
		 4.1 เครื่องฉายภาพ (Projector) มีคุณสมบัติหลักสำ�หรับการแสดงภาพนิ่งตาม
สื่อแต่ละประเภทที่ปรากฏกับโปรแกรมสำ�เร็จรูปที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
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(Personal Computer) หรือคอมพิวเตอร์ประเภทพกพา รวมทั้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ท
โฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน พร้อมกับสายพ่วงต่อ
สำ�หรับการส่งผ่านสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์ส่งออกประเภทอื่นๆ ที่ถูกกำ�หนดไว้ภายในห้อง
ประชุม นอกจากนี้ การประชุมองค์กรที่วิทยากรต้องการ ที่จะเขียนหรือแสดงข้อความจาก
ลายมือในระหว่างบรรยายจำ�เป็นต้องใช้เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Overhead 3 Dimensions)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำ�เอาวัตถุประเภทต่างๆ เช่น ภาพ กระดาษ เอกสาร เป็นต้น
สามารถเผยแพร่ข้อมูลออกมานำ�เสนอได้ทันที
		 4.2 จอภาพ (Screen) มีคุณสมบัติเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการรองรับภาพจาก
เครื่องฉายประเภทต่างๆ ถ้าเป็นจอภาพธรรมดาไม่จำ�เป็นต้องเดินสายไฟ เนื่องจากมีขาตั้ง
พับเก็บหรือเคลื่อนย้ายสะดวกได้ตลอดเวลา แต่กลับมีข้อจำ�กัดเรื่องของการขนาดการใช้
งานที่เหมาะสำ�หรับห้องประชุมขนาดเล็กเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีจอภาพแบบไฟฟ้า (Electric
Screen) ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในโครงสร้างของห้องประชุมขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยปกติ
จะถูกม้วนเก็บอยู่ด้านบนผนังฝ้า จะมีการติดตั้งรีโมทสำ�หรับควบคุมการใช้งานเพียงการ
สัมผัสเท่านั้น
		 4.3 ไมโครโฟนแบบกลุ่ม (Conferences System) มีคุณสมบัติสำ�หรับการส่งผ่าน
เสียงของผู้ใช้งาน เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ขยายเสียงแต่ละขนาด มีทั้งแบบมีสายปกติ ด้วย
ความยาวประมาณ 1-3 เมตร และแบบไร้สาย สามารถเคลื่อนย้ายไปในตำ�แหน่งต่างๆ ได้
อย่างอิสระ รวมถึงไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ ในกรณีที่มีการจัดห้องประชุมแบบตัวอักษรยูและ
ที ที่มีการติดตั้งเอาไว้บนโต๊ะของผู้เข้าร่วมประชุม
		 4.4 เครื่องขยายเสียง (Amplifier) มีคุณสมบัติสำ�หรับรับสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียง
จากอุปกรณ์นำ�เข้าประเภทต่างๆ สามารถขยายสัญญาณเสียงได้กว้างมากยิ่งขึ้นตามระดับที่
กำ�หนดไว้ โดยมีการลำ�ดับวงจรการขยายเสียงเพื่อให้มีกำ�ลังที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นจึงส่งต่อไป
ยังลำ�โพงขนาดต่างๆ เพื่อเผยแพร่ คลื่นเสียงแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถรับฟังในแต่ละ
ตำ�แหน่งของห้องประชุม
		 4.5 กล้องถ่ายวิดิโอ มีคุณสมบัติสำ�หรับใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและยัง
สามารถใช้ในการ จับภาพออกทีวีมอนิเตอร์ พร้อมความสามารถในการขยายภาพได้
ประมาณ 8-12 เท่า ภายในจะมีหน่วยบันทึกความจำ�เพื่อนำ�มาจัดเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
ซึ่งในปัจจุบันนักวางแผนจัดประชุมใช้วิธีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้ที่
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สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ทำ�ให้กล้องวิดีโอ และบุคลากรฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ โดยเฉพาะการจัดประชุมขนาดใหญ่ จำ�เป็นต้องมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก การจัดงานประชุมบางครั้งอาจะต้องจ้างบริษัทภายนอกเพื่อ
เข้ามาดูแลความเรียบร้อยในการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์
		 นอกจากกลุ่มอุปกรณ์ภาพและเสียงสำ�หรับการจัดประชุมองค์กรที่ใช้สนับสนุน
การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้ว พบว่าปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี
สารสนเทศหลากหลายประเภทที่ ถู ก นำ � มาเพิ่ ม เติ ม สำ � หรั บ การเพิ่ ม ความสะดวกสบาย
ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมสำ�เร็จรูปในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านมือถือ
สัญญาอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง แบบประเมินออนไลน์ อุปกรณ์แปลภาษา เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ดีนักวางแผนจัดประชุมควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
ของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ด้วย

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

5. การบริการที่พักแรม
		 หากกำ�หนดการประชุมองค์กรมีระยะเวลาการจัดงานมากกว่า 1 วัน จำ�เป็นจะต้อง
มีการเข้าพักค้างแรมอย่างน้อย 1 คืน ทางนักวางแผนจัดประชุมจะต้องสามารถจัดสรรห้อง
พักเอาไว้ให้เพียงพอต่อจำ�นวนผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งส่วนใหญ่ที่พักแรมสำ�หรับการประชุม
องค์กรจะให้ความสำ�คัญกับขนาดความจุของห้องประชุมเป็นหลัก รองลงมาคือจำ�นวนของ
ห้องพัก รายการอาหารและเครื่องดื่มและสิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ ตามลำ�ดับ ในกรณี
ที่มีการจัดประชุมภายในที่พักแรม จะได้รับการบริการจากพนักงาน ในแต่ละแผนกต่างๆ
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เข้ามาดูแลด้านความสะอาด ความปลอดภัย และการประสานงาน ซึ่งโรงแรมแต่ละประเภท
จะมีการกำ�หนดอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปตามปริมาณสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่
ได้รับ สำ�หรับระชานนท์ ทวีผล (2561) ได้อธิบายว่า การแบ่งคุณลักษณะของที่พักแรมตาม
การจัดประชุม (Conventions Hotel) ตามหลักสากลจะต้อง หมายถึง ที่พักสำ�หรับการจัด
อบรม ประชุมและสัมมนา ภายในโครงสร้างอาคารมีการออกแบบที่ห้องประชุมหลากหลาย
ประเภทสำ�หรับรองรับกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
		 สำ�หรับมุมมองของจิตนันท์ นันทไพบูลย์ (2555) ได้อ้างอิงเนื้อหาตามนโยบาย
ของสมาคมโรงแรมไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพบริการของที่พักแรมในราช
อาณาจักรไทย โดยใช้สัญลักษณ์รูปดวงดาว จำ�นวนตั้งแต่ 1–5 ดาว เพื่อการแบ่งระดับ
ที่พักแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประทศ ซึ่ง
มีใจความสำ�คัญหลักของการพิจารณาลักษณะของห้องพักและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ภายในองค์กร ตลอดจนจำ�นวนของพนักงานผู้ให้บริการในแต่ละแผนกภายใต้เงื่อนไขดังต่อ
ไปนี้
• ที่พักระดับ 1 ดาว มีห้องพักขนาดไม่ต่ำ�กว่า 10 ตารางเมตร มีเตียงขนาด 3 ฟุต
ขึ้นไปพร้อมด้วยกระจกแต่งหน้า โต๊ะ-เก้าอี้ และถังขยะขนาดเล็กภายในห้องพัก
• ที่พักระดับ 2 ดาว มีห้องพักขนาดไม่ต่ำ�กว่า 14 ตารางเมตร มีอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย บริเวณประตูทางเข้าห้องพัก เช่น ตาแมว กลอนประตู เป็นต้น พร้อมด้วยสุขภัณฑ์
แบบชักโครก และมีโทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้วขึ้นไป
• ที่พักระดับ 3 ดาว มีห้องพักขนาดไม่ต่ำ�กว่า 18 ตารางเมตร มีอุปกรณ์สำ�หรับ
ภายในห้องพัก เพื่ออำ�นวยความสะดวกในชีวิตประจำ�วันเพิ่มเติม ได้แก่โคมไฟ ตู้เสื้อผ้า
ผ้าเช็ดตัว และเครื่องทำ�นํ้าอุ่น พร้อมบริการของแผนกต่างๆ ภายในที่พักแรม ได้แก่ บริการ
อาหารที่ส่งตรงถึงห้องพัก จุดบริการเครื่องดื่มประเภทชากาแฟและอาหารว่าง ศูนย์บริการ
ธุรกิจ และห้องนํ้าสาธารณะสำ�หรับคนพิการ
		 • ที่พักระดับ 4 ดาว มีห้องพักขนาดไม่ต่ำ�กว่า 24 ตารางเมตร มีการเพิ่มขนาด
เตียงไม่ต่ำ�กว่า 3.5 ฟุต มีบริการสิ่งอำ�นวยความสะดวกหลากหลายประเภทภายในห้องพัก
เช่น ตู้เย็น กานํ้าร้อน สบู่อาบนํ้า เสื้อคลุมอาบนํ้า โทรทัศน์สีขนาด 20 นิ้วขึ้นไป พร้อมกับ
การบริการของแผนกต่างๆ ภายในโรงแรม ได้แก่ สปา สระว่ายนํ้า ห้องอาหาร และ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ห้องขนาดย่อม
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		 • ที่พักระดับ 5 ดาว มีห้องขนาดไม่ต่ำ�กว่า 30 ตารางเมตร มีการกำ�หนดขนาดของ
เตียงไม่ตํ่ากว่า 4 ฟุต มีห้องนํ้าขนาดใหญ่และจำ�นวนสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ใกล้เคียงกับ
ที่พักระดับ 4 ดาวทุกประการ สำ�หรับคุณสมบัติของห้องประชุมขนาดใหญ่ มีการเพิ่มขนาด
พื้นที่ใช้สอยให้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ขนาดย่อม
		 อย่างไรก็ตามความเหมาะสมในการพิจารณาเลือกที่พักแรมที่สามารถรองรับกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมองค์กร คือ ที่พักตั้งแต่ระดับ 4-5 ดาว เนื่องจากมีห้องประชุมสำ�หรับใช้
ทำ�กิจกรรมการประชุมได้ แต่ในปัจจุบันยังพบว่าที่พักขนาดกลางและขนาดเล็กจำ�นวน
หลายแห่งที่เป็นลักษณะของที่พักทางเลือกที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น รีสอร์ท โฮสเทล เกสเฮ้าท์ เป็นต้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
และเพ็ญศิริ ศรีอำ�ภา, 2557) ที่สามารถรองรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมองค์กร ขนาดเล็กที่มี
จำ�นวนผู้เข้าร่วมงานไม่มาก มีอัตราค่าบริการด้านค่าเช่าสถานที่ที่ประหยัด แต่อาจมีข้อจำ�กัด
เรื่องสิ่งอำ�นวยความสะดวกเมื่อเทียบกับที่พักแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเศรษฐกิจของ
แต่ละภูมิภาค
		 จากเนื้อหาภายในบทเรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเลือกสถานที่ประชุมองค์กร
องค์กรในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่มีรายละเอียด ที่นักวางแผนจัดประชุมควรพิจารณาจากสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุม ให้เหมาะสมกับจำ�นวนของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับ
การศึกษาความต้องการของเจ้าภาพ เพื่อสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อนำ�
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด ที่คาดว่าจะต้องนำ�
มาสนับสนุนการจัดประชุม รวมทั้งการออกแบบสถานที่จัดประชุมให้เหมาะสมกับกิจกรรม
และการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ห้องเรียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นต้น
นอกจากนี้ การจัดประชุมองค์กรบางแห่งมีการจัดงานภายนอกสถานที่ มีระยะเวลาตั้งแต่
1 วั น ขึ ้ น ไป การค้ น หาข้ อ มู ล ที ่ พ ั ก แรมจึ ง เป็ น อี ก หนึ ่ ง องค์ ป ระกอบการจั ด งานที ่
จำ � เป็ น ในการเลือกประเภทให้เหมาะสมแก่จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการให้ความ
เอาใจใส่ในการคัดเลือกรายการอาหารแต่ละมื้อ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการพัก รวมทั้งการ
สำ�รวจรายการอาหารบางประเภทที่เป็นข้อจำ�กัดของผู้เข้าร่วมงาน
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   คำ�ถามท้ายบทที่ 3 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. การเลือกสถานที่จัดงานประชุมองค์กรมีองค์ประกอบการอะไรบ้างที่นักวางแผน
จัดประชุมควรนำ�มาพิจารณาความเหมาะสม
2. การจัดโครงร่างห้องประชุมองค์กรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ประเภท
มีลักษณะอย่างไร
3. การกำ�หนดรูปแบบรายการอาหารสำ�หรับกลุ่มเข้าร่วมประชุมองค์กร สามารถ
แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีการใช้วัตถุดิบหรือมีลักษณะเด่น
อย่างไร
4. การระบุลักษณะของที่พักแรมให้มีความเหมาะสมสำ�หรับการจัดประชุมองค์กร
ควรเป็นอย่างไร
   กรณีศึกษาการเลือกสถานที่ประชุมองค์กร สิ่งอำ�นวยความ		
   สะดวกในการจัดประชุม และบริการอาหารและเครื่องดื่ม

		 บริษัท ABC มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี กลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง หรืออาจเป็นผู้ที่มีอาชีพ
ลงทุนทางการเงิน โดยจัดงานวันธรรมดาและผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
		 บริษัทฯ ต้องการสถานที่จัดงานโดยจัดทำ�เกณฑ์การเลือกสถานที่จัดงาน คือ เลือก
ทำ�เลที่ตั้งของสถานที่จัดงานเป็นอันดับแรก คือ สามารถเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย จำ�นวนห้องน้ำ�ที่เพียงพอ เป็นต้น รวม
ถึงมีความต้องการในการจัดอาหารว่างแบบกล่อง เนื่องจากสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานในการรับ
ประทาน
		 อย่างไรก็ตาม คุณภาพในการบริการถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
เนื่องจากในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้างาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่ต้องเจอ
บ่อยครั้งในการทำ�งาน ดังนั้น การเลือกสถานที่ที่มีความยืดหยุ่นในการทำ�งานจึงถือว่าเป็น
สิ่งสำ�คัญ
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บทที่

4

การวางแผนการเงิน
และงบประมาณ
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บทที่

4

		

การวางแผนการเงิน
และงบประมาณ

		
		 การวางแผนทางการเงินและงบประมาณมีความสำ�คัญอย่างมากต่อการดำ�เนิน
งานขององค์กร ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนทางการเงินและงบประมาณเป็นแนวทางที่ใช้
ในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน ให้มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างฝ่าย
งานต่างๆ และช่วยทำ�ให้การควบคุมดำ�เนินงานต่างๆ สามารถทำ�ได้โดยง่ายยิ่งขึ้น และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของผู้บริหาร คือการวางแผน
ทางการเงินและงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และตัดสินใจจัดหาเงินทุนจากแหล่ง
ต่างๆ การเตรียมข้อมูลทางการเงินเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญในการจัดทำ�งบประมาณซึ่ง
เป็นการวางแผนการดำ�เนินงานที่แสดงออกมา เป็นจำ�นวนเงินและนำ�ไปใช้ประโยชน์ใน
การติดตาม การดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ให้เกิดผลตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้
		 สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 4 จะอธิบายถึงการวางแผนการเงินและงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร ประเภทและ
ขั้นตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร วิธีการวางแผนการ
เงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายการวางแผนการเงินและงบประมาณ และ
มีความรู้เกี่ยวกับ การวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประเภทและขั้นตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณ
ของการประชุมองค์กรได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณ
ของการประชุมองค์กรได้อย่างถูกต้อง
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		 ในบทที่ 4 ที่กล่าวถึงการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จะนำ�เสนอ MICE Value Chain คือ ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาห
กรรมไมซ์ คือ ธุรกิจผู้จัดงาน ผู้วางแผนจัดงาน หน่วยงานสนับสนุน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มาใช้
ประกอบการอธิบายในบทนี้ ดังรูปภาพ
MICE Value Chain ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์
ธุรกิจผู้จัดงาน

ผู้วางแผนจัดงาน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่สนับสนุน

MI

1. ความรูเ้ กีย่ วกับการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

		
		 การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) หมายถึง กระบวนการกำ�หนด
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายทางการเงิน และการกำ�หนดกิจกรรมทางการเงินที่จะทำ�ในอนาคต
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรต้องการ
		 งบประมาณ (Budget) หมายถึง แผนงานของผู้บริหารที่กำ�หนดออกมาในรูปของ
ตัวเลขงบประมาณตามแผนงานเป็นงบที่สรุปเป้าหมายของหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กร
เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดการประชุม ฝ่ายการเงิน ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นเป้าหมาย
ของการขาย การจัดซื้อ การผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานต่างๆ กำ�ไรสุทธิและการรับการ
จ่ายเงินสด และ/หรือ เป้าหมายใดๆ ที่ฝ่ายบริหารระบุไว้ งบประมาณตามแผนงานโดยทั่วไป
ประกอบด้วย งบกำ�ไรขาดทุนโดยเป้าหมาย งบดุล งบแสดงการรับจ่ายเงินสด และงบสนับ
สนุนอื่นๆ งบเหล่านี้เป็นผลมาจากการวางแผนและตัดสินใจในรายละเอียด และการคาด
การณ์เหตุการณ์ในอนาคตของธุรกิจอย่างระมัดระวัง
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		 จากความหมายการวางแผนทางการเงินงบประมาณข้างต้น สามารถให้ความ
หมายการวางแผนทางการเงิน งบประมาณการประชุมองค์กรคือ เป็นกระบวนการกำ�หนด
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายทางการเงิน และการกำ�หนดกิจกรรมทางการเงินเพื่อการจัดการ
ประชุมองค์กร ตามแผนงานของผู้บริหาร ที่กำ�หนดออกมาในรูปของตัวเลข ที่เป็นการ
วางแผนงบประมาณสำ�หรับการประชุม และควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนการประชุม
ตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งในบทนี้จะหมายถึง ธุรกิจ
ผู้จัดงาน (Organizer) นักวางแผนจัดประชุม (Meeting Planner)
		 การวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร มีความสำ�คัญและ
จำ�เป็น เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก จึงจำ�เป็นที่ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนการ
เงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรจะสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้า
หมายตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ ความสำ�คัญของการวางแผนการเงินและงบประมาณ
ของการประชุมองค์กร สามารถอธิบายได้ดังนี้
		 1) ความสำ�คัญในการจัดทำ�แผนงานของการประชุมองค์กร กล่าวคือ การวางแผน
การเงิน และงบประมาณเป็นการจัดทำ�แผนงาน ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้บริหารขององค์กรการ
จัดการประชุมองค์กร มีการวางแผนล่วงหน้า และเตรียมพร้อมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
กระบวนการวางแผนการเงิน และงบประมาณเป็นทิศทางในการดำ�เนินงาน ถ้ามีการ
วางแผนการเงินและงบประมาณสามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างกะทันหัน
		 2) ความสำ�คัญในการจูงใจในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ในการจัดการประชุมองค์กร
ใช้การวางแผนการเงินและงบประมาณ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานได้ง่ายและมี
ความชัดเจนขึ้น เพราะจะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเป้าหมายว่ากำ�ลังปฏิบัติงานไปเพื่ออะไร
มีเป้าหมายในการทำ�งานอย่างไร
		 3) ความสำ�คัญในการประสานงานร่วมกันในองค์กร กล่าวคือ การวางแผนการเงิน
และงบประมาณจะก่อให้เกิดการประสานงานในทุกหน่วยในองค์กร เนื่องจากทุกฝ่ายได้
ยอมรับทราบเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมกัน เพื่อพยายามร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร เช่น การวางแผนในการจัดประชุม การจองโรงแรมต้องทราบถึงงบประมาณที่
ตั้งไว้ จะทำ�ให้บริหารจัดการเพื่อให้ได้โรงแรมที่จัดการประชุม เป็นไปตามแผนงานของ
เจ้าภาพผู้จัดงาน เป็นต้น
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		 4) ความสำ�คัญในการเป็นเครื่องมือการควบคุมการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การจัดการ
ประชุมองค์กร นำ�การวางแผนการเงินและงบประมาณ เนื่องจากทุกหน่วยงานในองค์กรมี
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ หากมีความแตกต่างก็สามารถทำ�การ
วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุนั้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
		 จากความสำ � คั ญ การวางแผนการเงิ น และงบประมาณของการประชุ ม องค์ ก ร
สามารถสรุปเนื้อได้ดังภาพ
ความสำ�คัญการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
การจูงใจในการปฏิบัติงาน

การจัดทำ�แผนงาน

ความสำ�คัญ
การวางแผนการเงิน
และงบประมาณ
การประสานงาน
ร่วมกันในองค์กร

เครื่องมือการควบคุม
การปฏิบัติงาน

2. ประเภทและขั้นตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณ
ของการประชุมองค์กร

		
		 ประเภทการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรที่สำ�คัญ ได้แก่
การวางแผนการเงินและงบประมาณตามแผนงานขององค์กรในด้านต่างๆ และการวางแผน
การเงินและงบประมาณด้านการเงินซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินและฐานะ
ทางการเงินธุรกิจ ในฐานะของธุรกิจ ผู้จัดงาน (Organizer) และนักวางแผนจัดประชุม
(Meeting Planner) โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 2.1 การวางแผนการเงินและงบประมาณตามแผนงาน (Financial Planning and
Master Budget) ประกอบด้วย
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		 • งบประมาณการขาย (Sales budget)
งบประมาณการขาย เป็นงบประมาณแรกที่ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer) จะต้องจัดทำ�ก่อน
งบประมาณอื่น เพราะการจัดทำ�งบประมาณหลักทุกงบประมาณขึ้นอยู่กับการคาดคะเน
การขาย รายละเอียดงบประมาณการขายอาจประกอบด้วย รายได้ค่าลงทะเบียน รายได้
จากหน่วยงานสนับสนุน เงินทุนจากองค์กร เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสำ�หรับการรับเป็นผู้จัด
งานการจัดประชุมองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer) จัดเตรียม
เนื้อหาเกี่ยวกับขนาดของห้องประชุมให้สอดคล้องกับจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงาน และประเด็น
หรือวาระต่างๆ พร้อมกับการสำ�รวจสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่นำ�มาใช้ในการจัดงาน และ
การกำ�หนดค่าใช้จ่ายที่เป็นการบริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น ค่าเอกสารประกอบ การอบรม
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าแพ็คเกจจัดการประชุม ค่าเชิญวิทยากร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำ�เสนอแก่ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจการตัดสินใจเพื่อนำ�ไปประกอบ
การตัดสินใจสำ�หรับการจัดงานประชุม ในกรณีที่ทางเจ้าภาพเสนอให้มีการแก้ไข ผู้จัดงาน
(Organizer) จะต้องนำ�ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับมาปรับปรุงร่วมกับนักวางแผนจัดงานประชุม
(Meeting Planner) เพื่อจัดทำ�ข้อมูลใหม่อีกครั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
		 ตัวอย่างที่ 1 บริษัท A เป็นบริษัทธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer) ดำ�เนินการในเรื่องของ
การจัดเตรียม สถานที่ประชุม กิจกรรมต่างๆ ที่ทางองค์กรจะต้องดำ�เนินการจัดการประชุม
และนอกเหนือจากการประชุมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการประชุมองค์กรนั้นๆ นำ�ข้อมูล
ในการขายซึ่งหมายถึง การรับเป็นผู้จัดงานการจัดประชุมองค์กร ในปีที่ผ่านมา โดยประกอบ
ด้วยข้อมูลการตลาด เศรษฐกิจทั่วไปในปัจจุบัน และเป้าหมายของผู้บริหาร มาวิเคราะห์
แนวโน้มการขายในปี 2562 ดังนี้			

ราคาขายต่อ (บาท)
ยอดขาย ไตรมาสที่ 1 (หน่วย)
ยอดขาย ไตรมาสที่ 2 (หน่วย)
ยอดขาย ไตรมาสที่ 3 (หน่วย)
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รูปแบบการจัดประชุม
แบบที่ 1
30,000
100
200
300

รูปแบบการจัดประชุม
แบบที่ 2
50,000
150
250
350

การจัดทำ�งบประมาณการขายเป็นดังนี้
บริษัท A จำ�กัด
งบประมาณการขาย
ประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ

ไตรมาส
1

2

3

รวม

รูปแบบการจัดประชุมแบบที่ 1
หน่วยขายตาม
งบประมาณ

100

200

300

600

ราคาขายตาม
งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

30,000

จำ�นวนเงิน (บาท)

3,000,000

6,000,000

9,000,000

18,000,000

รูปแบบการจัดประชุมแบบที่ 2
หน่วยขายตาม
งบประมาณ

150

250

350

750

ราคาขายตาม
งบประมาณ

50,000

50,000

50,000

50,000

จำ�นวนเงิน (บาท)

7,500,000

รวม

12,500,000 17,500,000 37,500,000

10,500,000 18,500,000 26,500,000 55,500,000

		 • งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget)
งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แรงงานของพนักงานที่เหมาะสมใน
แต่ละระยะเวลาในองค์กรโดยอาศัย ข้อมูลจากการทำ�งานของพนักงาน หากมีการจ้างงาน
มากเกินไป จะเกิดต้นทุนสูญเปล่า แต่หากพนักงานมีน้อย ไม่เหมาะสมกับการทำ�งานจะทำ�ให้
เสียค่าล่วงเวลามาก รวมทั้งค่าแรงสำ�หรับพนักงานหน้างานของผู้จัดงาน (Organizer) และ
ผู้วางแผนการจัดงาน (Meeting Planner) ในการจัดการการประชุมองค์กร
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		 • งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses Budget)
งบประมาณค่าใช่จ่ายในการบริหาร เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของ
องค์กร โดยปกติค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ทั้งหมด เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่เกิดขึ้น ไม่ได้ผันแปรตามยอดขาย มีเพียงบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น
ค่าโบนัสฝ่ายบริหารที่คํานวณโดยใช้อัตราร้อยละต่อยอดขาย ค่าเดินทาง ค่าเทคโนโลยีต่าง ๆ
เป็นต้น
• งบกำ�ไรขาดทุน (Income Statement)
เป็นงบประมาณที่รวบรวม และสรุปข้อมูลจากงบประมาณดำ�เนินงานทั้งหมด มาจัดทำ�งบ
กำ�ไรขาดทุน โดยประมาณ ได้แก่ งบประมาณการขาย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลจากการดำ�เนินงานตามงบประมาณ ซึ่งงบกำ�ไรขาดทุน จะประกอบ
ไปด้วย รายได้จากการประชุม หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดประชุม และแสดงผลกำ�ไรที่ได้
จากการจัดประชุม หรือเขียนได้ตามสูตร คือ รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำ�ไร
		 2.2 การวางแผนการเงินและงบประมาณด้านการเงิน (Financial Planning and
Financial Budget) ประกอบด้วย
		 • งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital Expenditure หรือ Capital Budget)
		 • งบประมาณเงินสด (Cash Budget)
		 • งบประมาณงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ (Budgeted balance sheet)
		 • บกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)
		 การวางแผนการเงินและงบประมาณด้านการเงิน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้เงิน
และฐานะทางการเงิน แนวคิดในการจัดทำ�ได้มาจากงบแสดงฐานะการเงินหรืออาจกล่าว
ได้ว่างบประมาณการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ และงบกระแสเงินสดโดย
ประมาณ ต่างกันเพียงงบประมาณการเงินนั้นใช้ข้อมูลที่คาดไว้ล่วงหน้า โดยปกติงบประมาณ
การเงิน ประกอบด้วย งบประมาณจ่ายลงทุน งบประมาณเงินสด งบแสดงฐานะการเงินโดย
ประมาณ และงบกระแสเงินสดโดยประมาณ โดยนำ�ข้อมูลจากงบประมาณดำ�เนินงานมาเป็น
ข้อมูลในการจัดทำ�ด้วย
		 จากขัน้ ตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร สามารถสรุป
ประเภทและขัน้ ตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรได้ดงั ภาพ
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ขั้นการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
การวางแผนการเงินและ
งบประมาณตามแผนงาน

การวางแผนการเงินและ
งบประมาณต้านการเงิน
งบประมาณการขาย

งบกำ�ไรขาดทุน

งบประมาณค่าแรงโดยตรง

งบประมาณจ่ายลงทุน

งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
งบประมาณเงินสด
งบประมาณแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ
งบกระแสเงินสดโดยประมาณ

		
		 ทั้ ง นี้ ก ารใช้ ง บประมาณแบบใดขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะและวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ทำ �
สามารถแบ่งได้ดังนี้
		 • งบประมาณคงที่ และงบประมาณยืดหยุ่น
งบประมาณคงที่ (Fixed budget) คือ งบประมาณที่วางไว้ตายตัวสำ�หรับกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
ในที่นี้ หมายถึงการประชุมองค์กร ถึงแม้ขนาดของการประชุมองค์กรนั้นจะเปลี่ยนหรือไม่
ก็ตามจะไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในกรณีที่การประชุมองค์กรไม่แตกต่างไปจากระดับ
การประชุมองค์กรที่ได้ประมาณไว้ งบประมาณคงที่จะมีประโยชน์ถ้าหากต้นทุนที่เกิดขึ้น
เป็นต้นทุนคงที่เกือบทั้งหมด เนื่องจากต้นทุนคงที่ จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ลักษณะการประชุม
องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไป งบประมาณคงที่จะมีประโยชน์ในแง่การควบคุมต้นทุนเท่านั้น แต่
ไม่ได้แสดงการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรดำ�เนินการประชุมองค์กรในลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นถ้าการประชุมองค์กรมีแผนการดำ�เนินงาน ในช่วงกว้างๆ ก็ควรจะใช้
งบประมาณยืดหยุ่น
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		 งบประมาณยืดหยุน่ (Flexible budget) คือ งบประมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ตาม
ประเภทของการประชุมองค์กร โดยปกติแบ่งตามประเภทการประชุมองค์กร ตามรายละเอียด
ในบทที่ 1 ซึง่ แบ่งเป็นตามวัตถุประสงค์ ตามภูมศิ าสตร์ ตามวาระของการประชุม และตาม
ลักษณะขององค์กร ดังนั้นในการจัดทำ�งบประมาณยืดหยุ่นจึงต้องศึกษา ต้นทุนการประชุม
องค์กรแต่ละประเภทอย่างละเอียด งบประมาณที่จัดทำ�จะใช้ได้กับทุกประเภทของการ
ประชุมองค์กรเพราะเป็นงบประมาณที่ใช้ในการควบคุมเชิงเปลี่ยนแปลงมากกว่าจะคงที่จึงใช้
ในการวางแผน ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างต้นทุน
ประเภทต่างๆ ในการประชุมองค์กร ดังภาพ
ต้นทุนประเภทต่างๆ ในการประชุมองค์กร

Meetings Costs
ต้นทุนทางตรง
Direct Cost
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น
โดยตรง เช่น ค่าพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการวางแผน
การสำ�รวจสถานที่
ค่ากิจกรรมต่างๆ
เป็นต้น

ต้นทุนทางอ้อม
Indirect Cost
ค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินการที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการประชุม
องค์กร เช่น ค่าเช่า
สำ�นักงาน
ค่าบริหารความเสี่ยง
ค่าประกันภัย เป็นต้น

ต้นทุนผันแปร
Variable Cost
เกิดจากปัจจัยหลายๆ
อย่าง เช่น จำ�นวนผู้เข้า
ร่วมประชุม
ต้นทุนอาหาร เครื่องดื่ม
เป็นต้น

• งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budget)
งบประมาณฐานศูนย์ คือ งบประมาณที่จัดทำ�ขึ้นโดย มิได้คำ�นึงถึงประมาณค่าใช้จ่ายเดิม
ของปีที่ผ่านมา แต่จะเริ่มลงมือพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดซึ่ง ผู้เสนอของบ
ประมาณต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่กิจการต้องดำ�เนินการ
ในปีงบประมาณอย่างชัดเจนพร้อมเหตุผลและวงเงินที่เสนอ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินค่า
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของโครงการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ ก่อน-หลัง ตามผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์ที่มีต่อองค์กร พร้อมจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมตามที่ได้วิเคราะห์
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• งบประมาณส่วนเพิ่ม (Incremental-Based Budget)
งบประมาณส่วนเพิ่ม คือ งบประมาณที่ช่วยในการตัดสินใจในกรณีที่มีทางเลือกตั้งแต่ 2 ทาง
เลือกโดยงบประมาณส่วนเพิ่มนี้จะแสดงความแตกต่างของต้นทุนในระหว่างทางเลือก 2 ทาง
เลือก คือ ต้นทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นต้นทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หรือต้นทุนที่ประหยัดได้หรือ
ลดลงจากต้นทุนรวม เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อระดับกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อมี
การตัดสินใจกระทำ�การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างหนึ่ง การประมาณต้นทุนส่วนเพิ่มอาจ
วิเคราะห์เป็นต้นทุนต่อหน่วย หรือเปรียบเทียบต้นทุนต่างๆ เป็นยอดรวมก็ได้
		 • งบประมาณตามงวดระยะเวลาและงบประมาณต่อเนื่อง (Period-Based
Budget and Process-Based Budget)
งบประมาณตามงวดระยะเวลา คือ งบประมาณที่จัดทำ�ขึ้น สำ�หรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
อาจเป็น ระยะสั้นคือ 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือระยะยาวคือ 3 ปี 5 ปี หรือมากกว่านั้น ในการ
วางแผนประจำ�งวดนั้น จะต้องมีการวางแผนทุกขั้นตอนของกิจกรรมที่ควรมี และคำ�นึงถึงค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำ�ในแต่ละงวด ส่วนงบประมาณต่อเนื่อง คือ งบประมาณที่จัดทำ�
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น เมื่อได้มีการจัดทำ�งบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ต่อมาจะมีการตั้งประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาและอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
• งบประมาณตามกิจกรรม (Activity-Based Budget)
งบประมาณตามกิจกรรม คือ งบประมาณที่เน้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกระบวน
การการวางแผนและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในองค์กร เช่น การขาย การ
โฆษณา คงเหลือ เป็นต้น เมื่อระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วจึงจะประมาณต้นทุนที่
จะเกิดขึ้นสำ�หรับกิจกรรมนั้น

3. วิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
		 วิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรมีขั้นตอนสำ�คัญที่ควร
จะมีประกอบด้วย
		 3.1 การประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กร (Environmental analysis) เช่น
สภาวะแวดล้อมภายนอก องค์กร (External analysis) สภาพอุตสาหกรรม (Industrial
analysis) คู่แข่งขัน (Competitive analysis) ลูกค้า (Customer analysis) เป็นต้น
MEETINGS 101

97

		 3.2 การกำ�หนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organization objectives) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
		 3.3 การกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน (Goals) ให้สอดคล้องและสามารถบรรลุ
ผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
		 3.4 การกำ�หนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้
		 3.5 การประเมินและจัดทำ�แผนโครงการ (Evaluating and planning projects)
		 3.6 การจัดทำ�แผนงบประมาณ ทั้งงบประมาณระยะยาว (Strategic plan) และงบ
ประมาณระยะสั้น (Tactical plan) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการเงินและงบประมาณ
ตามแผนงาน (Financial Planning and Master Budget) และการวางแผนการเงินและ
งบประมาณด้านการเงิน (Financial Planning and Financial Budget) เมื่อจัดทำ�งบ
ประมาณเสร็จ และนำ�ไปใช้ในการดำ�เนินงานแล้ว ในระหว่างการดำ�เนินงานตามแผนงาน
ต้องจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ (Analysis report) และรายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance report) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณด้วย ซึ่งรายงานเหล่านี้จะ
แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ขององค์กรเพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง (Continuous development)
สามารถสรุปวิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร ดังภาพ
วิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
การประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กร
การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
การกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์
การประเมินและจัดทําแผนโครงการ
การจัดทําแผนงบประมาณ
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		 การวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร มีความสำ�คัญและ
จำ�เป็น เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก จึงจำ�เป็นที่ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนการ
เงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร จะสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้า
หมายตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้การวางแผนการเงิน และงบประมาณของการ
ประชุมองค์กรที่สำ�คัญได้แก่ ประเภทการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุม
องค์กรที่สำ�คัญได้แก่ การวางแผนการเงินและงบประมาณตามแผนงานขององค์กรในด้าน
ต่าง ๆ และการวางแผนการเงินและงบประมาณด้านการเงินซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้
จ่ายเงิน และฐานะทางการเงินขององค์กร
		 จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรเป็นการ
ประมาณการทางการเงินหรือทรัพยากรอื่นที่กำ�หนดขึ้นอย่างมีระบบซึ่งช่วยให้องค์กรได้
พิจารณาและทบทวนข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง งบประมาณจึงกลายเป็นเครื่องมือพื้น
ฐานในการ สร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีของทุกส่วนงาน ทั้งนี้การจัดทำ�งบ
ประมาณที่มีประสิทธิภาพต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงให้ทุกส่วนงานได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทำ�บนพื้นฐานของระบบงานและระบบบัญชีที่ดี
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   คำ�ถามท้ายบทที่ 4 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายการวางแผนทางการเงินงบประมาณการประชุมองค์กร
2. ประเภทการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรมีกี่ประเภท
จงอธิบาย
3. วิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กรมีขั้นตอนสำ�คัญ
ที่ควรจะมีประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
   กรณีศึกษาการวางแผนการเงินและงบประมาณ

		 บริษัท ABC มีการจัดการประชุมองค์กรหลายครั้งภายใน 1 ปี และจะมีการตั้งงบ
ประมาณไว้ล่วงหน้า โดยงบประมาณในการจัดงานแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้า
หมายที่ต้องการ ให้มาเข้าร่วมงาน ซึ่งในที่นี้ อาจเป็นพนักงานในองค์กร ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นตัวแปรสำ�คัญในการเลือกสถานที่ วิทยากร ลักษณะการจัดงาน ช่วงเวลาที่เหมาะ
สมในการจัดงาน ฯลฯ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
		 บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบงบประมาณจากการงานลักษณะเดียวกันในปีก่อน ๆ เพื่อ
เป็นบรรทัดฐานการจัดงานในงบประมาณปัจจุบัน โดยจะต้องดูถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเทียบกับ
ความคาดหวังที่จะได้รับจากการจัดงานแต่ละครั้ง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจากฝ่ายบริหารจะ
เป็นงบประมาณระยะยาวที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี พนักงานผู้มีหน้าที่ในการจัดงานต้องวางแผนใน
การใช้งบประมาณนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จัดแบ่งงบเป็นงบประมาณระยะสั้นในแต่ละครั้ง
ให้เพียงพอที่จะใช้ตลอดทั้งปี โดยอิงกับนโยบายการตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเจรจาต่อ
รองราคากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จัดงาน ที่พัก เป็นปัจจัยสำ�คัญในการที่จะบริหาร
จัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		 ในการนี้ บริษัทฯ อาจทำ�การประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมล่วงหน้า เช่น
ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารถรับส่ง ค่าของที่ระลึก เป็นต้น
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บทที่

5

การบริหารโครงการ
สำ�หรับการจัดประชุมองค์กร
(กระบวนการ, ขั้นตอน)
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บทที่

5

การบริหารโครงการสำ�หรับ
การจัดประชุมองค์กร
(กระบวนการ, ขั้นตอน)

		 การจัดการประชุมองค์กรให้ดำ�เนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความ
สำ�เร็จได้นั้น คือ การทำ�ความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดประชุม
นั้นๆ ซึ่งเป็นแนวทางการนำ�ไปสู่กรอบการดำ�เนินงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วย
การบริหารจัดการ และการวางแผน การดำ�เนินงานต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์
ความเป็ น ไปได้ ใ นการจัดการประชุม องค์ก ร การวางแผนการจัดการประชุมองค์กร
การจั ด ทำ � และนำ � เสนอข้ อ เสนอโครงการในการประชุ ม องค์ ก ร และการประเมิ น ผล
โครงการการประชุ ม องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น การจั ด ประชุ ม มี ค วามราบรื่ น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดประชุมขององค์กร
		 สำ�หรับเนื้อหาบทที่ 5 ประกอบด้วย การจัดการธุรกิจการประชุมองค์กร การจัด
ทำ�และนำ�เสนอข้อเสนอโครงการในการประชุมองค์กร และการประเมินผลโครงการการ
ประชุมองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเข้ า ใจและอธิ บ ายการจั ด การธุ ร กิ จ การประชุ ม องค์ ก ร
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการ
ประชุมองค์กร และการวางแผนการจัดประชุมองค์กรได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจและอธิ บ ายการจั ด ทำ � ข้ อ เสนอโครงการใน
การประชุมองค์กร ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจและอธิ บ ายการประเมิ น ผลโครงการ
การประชุมองค์กร ได้อย่างถูกต้อง
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1. การจัดการธุรกิจการประชุมองค์กร
		 การประชุมองค์กร (Meetings) เป็นการประชุมโดยจัดให้คนมารวมตัวกันเพื่อแลก
เปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็นการจัดประชุมภายในองค์กรหรือหน่วยงาน การประชุมอาจ
จัดในสถานที่อื่นๆ นอกบริษัทโดยมีการเช่าสถานที่จัดงานด้วย โดยผู้ที่ประชุมจะมาจากที่
ทำ�งานเดียวกัน หรืออาจมาจากหลายๆ สาขาก็เป็นได้ ส่วนใหญ่แล้วบริษัทหรือหน่วยงาน
จะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าประชุม โดยวัตถุประสงค์ ของการประชุมองค์กรในแต่ละ
ครั้งนั้น ประกอบไปด้วย การสร้างความผูกพัน ความสามัคคี เพื่อให้พนักงานของบริษัทและ
องค์กรมีความเข้าใจถึงทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทมากขึ้น ต้องการให้พนักงานของ
องค์กรได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาต่างประเทศ เป็นต้น
		 การดำ�เนินงานของธุรกิจการจัดงานประชุมองค์กร จำ�เป็นต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย ทั้งส่วนของผู้เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ เจ้าภาพ นักวางแผนจัดประชุม สถานที่จัดงาน
ผู้รับช่วงให้บริการ และผู้เข้าประชุม ตลอดจนผู้สนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ธุรกิจรับทำ�ความสะอาด ธุรกิจรับจัดกิจกรรมพิเศษ ธุรกิจโฆษณา ระบบสาธารณูปโภค
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารโครงการโดยวางแผนและ
การประสานงาน ทำ�งานร่วมกันเป็นทีมจึงจะทำ�ให้การจัดงานประสบความสำ�เร็จ
		 การพัฒนาและการจัดประชุมให้ประสบผลสำ�เร็จ นับเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งเริ่ม
ต้นจากการวางแผนงาน ที่มีประสิทธิภาพและลงรายละเอียดเชิงลึก จนกระทั่งดำ�เนินการ
จัดประชุมแล้วเสร็จด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนควรใช้ความคิดสร้างสรรค์เสริมองค์
ความรู้ที่ทันสมัย และควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ เนื่องจากนักวางแผนการจัดประชุมมี
บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้น การบริหารจัดประชุมจึงต้องอาศัยขั้น
ตอนการบริหารโครงการเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำ�เร็จ

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวางแผนการจัดประชุม คือการ
วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมองค์การ รายการตรวจสอบเหล่า
นี้ นับเป็นขั้นตอนแรกในการทำ�ความเข้าใจขอบข่ายของการจัดประชุมองค์กร ทั้งนี้รายการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยประเมินความต้องการเบื้องต้น และจะช่วยให้การดำ�เนินการจัด
ประชุมประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งการมีข้อมูลที่สำ�คัญๆ จะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ตลอดกระบวนการจัดประชุมได้
การดำ�เนินการก่อนการประชุม
ข้อมูลทั่วไปสำ�หรับการประชุมที่จำ�เป็นต้องประเมิน
• ชื่อการประชุม
• ชื่อองค์กรผู้จัดการประชุม
• ประเภทธุรกิจ
• วาระการประชุม
• เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม
• งบประมาณทั้งหมดในการจัดประชุม
• ระยะเวลาในการจัดประชุม
• ระยะเวลาสำ�รองในการจัดประชุม (ถ้ามี)
• สถานที่จัดประชุม
• ปัจจัยในการเลือกสถานที่จัดประชุม
• กำ�หนดเวลาในการประชุม
• วันที่และชื่อเทศกาลวันหยุด และ/ หรือ งานกิจกรรมสำ�คัญๆ ที่มีผลต่อการจัดประชุม
• ประมาณการผู้เข้าร่วมประชุม

2. การจัดทำ�และนำ�เสนอโครงงานในการประชุมองค์กร
2.1 กระบวนการและขั้นตอน ดังนี้
การเตรียมข้อมูลผู้จัดการฝ่ายการประชุม
• ชื่อบุคคล
• ตำ�แหน่ง
• ชื่อบริษัท
• ที่อยู่บริษัท
• หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ที่อยู่ทางอีเมล์
• เว็บไซต์
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• ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อทางโทรศัพท์
• ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้มีอำ�นาจตัดสินใจในการจัดประชุม (หากแตกต่างจากข้อมูล
		 ผู้จัดการประชุมที่ให้ไว้)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้วางแผน ณ วันที่จัดประชุม (หากแตกต่างจากข้อมูลผู้จัดการ
		 ประชุมที่ให้ไว้
• ขอบข่ายการวางแผนที่ต้องการจัดจ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอก
• ชือ่ และข้อมูลติดต่อบริษทั หรือผูร้ บั ช่วงทีไ่ ด้รบั หน้าทีใ่ นการวางแผนจัดจ้างองค์กร
		 หรือบุคคลภายนอก
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลผู้มีส่วนร่วมหลักในคณะวางแผนจัดประชุม
ที่มาของการจัดประชุม
• ข้อมูลวัน เวลาและสถานที่ของการประชุมที่จัดเป็นประจำ�ในอดีตที่ผ่านมา
• บันทึกการวางแผนจัดประชุมที่ผ่าน ๆ มา (มีหรือไม่)
• ประเมินผลการประชุมที่ผ่านมา (มีหรือไม่)
• สื่อประชาสัมพันธ์การตลาดของการประชุมที่ผ่านมา (มีหรือไม่)
• รางวัลและของที่ระลึกที่มอบให้ในการประชุมที่ผ่านมา
• แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประชุมที่ผ่านมาข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม
• อัตราส่วนร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมจากในและนอกพื้นที่
• อัตราส่วนร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเพศชายและเพศหญิง
• ค่าเฉลี่ยอายุของผู้เข้าร่วมประชุม
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมที่พาคู่สมรสและบุตรหลานมาด้วย
• อัตราส่วนร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมจากในและต่างประเทศ
• รายนามบุคคลสำ�คัญที่เข้าร่วมประชุม
วาระ/เนื้อหาสาระการประชุม
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลการพัฒนาวาระหรือเนื้อหาสาระการประชุมครั้งนี้
• จำ�นวนวันของการจัดประชุมครั้งนี้
• วาระการประชุม
• จำ�นวนหัวข้อการประชุมย่อยที่จะเกิดขึ้น
• จำ�นวนหัวข้อการประชุมมากทีส่ ดุ ทีส่ ามารถจัดขึน้ พร้อมกันการดำ�เนินการจัดประชุม –
		 วิทยากร (Speaker)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลวิทยากรในการประชุมนี้
• ชื่อบุคคลที่ประสานงานด้านการนำ�เสนอข้อมูล (ถ้ามิใช่วิทยากรเอง)
• จำ�นวนวิทยากร
• การประชุมต้องการวิทยากรจากภายในหรือภายนอกองค์กร
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การดำ�เนินการจัดประชุม – การสำ�รองสถานที่ (Venue Reservation)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลการสำ�รองสถานที่สำ�หรับการประชุมครั้งนี้
• ประเภทของสถานที่จัดประชุมที่ต้องการ
• สถานที่ที่ต้องการจัดประชุม
• ชื่อบุคคลที่ดูแลด้านการสำ�รวจสถานที่ (ถ้ามี)
• เงื่อนไขสัญญาการใช้สถานที่ที่ต้องพิจารณา
• ชื่อบุคคลที่เซ็นสัญญาฉบับล่าสุด
• วิธีการชำ�ระเงินค่าเช่าสถานที่
การดำ�เนินการจัดประชุม – โรงแรมที่พัก (Hotel/ Accommodation)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลที่พักระหว่างการจัดประชุม
• ช่วงเวลาที่เข้าพัก
• จำ�นวนห้องที่เข้าพักต่อคืน
• ประเภทห้องเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่
• จำ�นวนห้องพักสำ�หรับบุคคลสำ�คัญ
• โรงแรมสำ�รองในกรณีที่ความต้องการห้องพักเกิน (มีหรือไม่มี)
• อัตราค่าเช่าห้องพัก
• การสำ�รองห้องพักผ่านทางเอกสารรายนามผู้เข้าพักหรือการโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
การดำ�เนินการจัดประชุม – สถานที่จัดประชุม (Venue)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลสถานที่จัดประชุม
• จำ�นวนห้องประชุมที่ต้องการในแต่ละวัน
• การสำ�รองห้องประชุมเผื่อใช้ภายใน 24 ชั่วโมง (ได้หรือไม่)
• โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการในการประชุม
• ขนาดพื้นที่สำ�หรับการจัดประชุมทั่วไป
• วิธีการจัดห้องประชุมสำ�หรับการประชุมทั่วไป
• จำ�นวนห้องสำ�หรับการประชุมกลุ่มย่อย
• จำ�นวนผู้เข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมกลุ่มย่อยแต่ละห้องสามารถรองรับได้
• วิธีการจัดห้องประชุมกลุ่มย่อย
• รายการขนาดพื้นที่พิเศษที่ต้องการ
• ส่วนลงทะเบียน อาหารและบริเวณต้อนรับ ส่วนนิทรรศการ กิจกรรม พื้นที่สำ�นักงาน
		 ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องพักวิทยากร และอื่นๆ
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ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

การดำ�เนินการจัดประชุม – โสตทัศนูปกรณ์/ การผลิต (Audio Visual/ Production)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลด้านโสตทัศนูปกรณ์ของการประชุมนี้
• ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์จากผู้ให้บริการภายในหรือภายนอกองค์กร
• รายการโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องการ (อาทิ ฉากที่ใช้ในการฉายวีดิทัศน์และเวที)
การดำ�เนินการจัดประชุม – บริการจัดเลี้ยง (Banquet)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลการจัดเลี้ยงสำ�หรับการประชุมนี้
• ใช้บริการจัดเลี้ยงจากผู้ให้บริการภายในหรือภายนอกองค์กร
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลในแผนก/ บริษัทที่ให้บริการจัดเลี้ยง
• จำ�นวนอาหารเช้าที่ให้บริการ
• จำ�นวนอาหารกลางวันที่ให้บริการ
• จำ�นวนอาหารเลี้ยงรับรองที่ให้บริการ
• จำ�นวนอาหารค่ำ�ที่ให้บริการ
• จำ�นวนอาหารว่างที่ให้บริการ
• เวลาและสถานที่ที่ให้บริการจัดเลี้ยง
• บริการจัดเลี้ยงขณะดำ�เนินการประชุม (มีหรือไมมี)
• เวลาและสถานที่ที่ให้บริการจัดเลี้ยงภายนอกสถานที่จัดการประชุม (ถ้ามี)
• ประมาณการจำ�นวนผู้เข้ารับบริการจัดเลี้ยง
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ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
การดำ�เนินการจัดประชุม – การเดินทาง (Transportation)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลการเดินทางสำ�หรับการประชุมนี้
• วิธีการเดินทาง
• ใช้บริการการเดินทางจากผู้ให้บริการภายในหรือภายนอกองค์กร
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลในแผนก/บริษัทที่ให้บริการการเดินทาง
• ผู้เข้าร่วมการประชุมนำ�ยานพาหนะมาเอง (ใช่หรือไม่)
• การต่อรองข้อเสนอพิเศษสำ�หรับการเดินทางเป็นหมู่คณะโดยเครื่องบิน (มีหรือไม่)
• การต่อรองข้อเสนอพิเศษสำ�หรับการเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรถโดยสาร (มีหรือไม่)
• รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดที่ผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรต้องดูแลตนเอง
การดำ�เนินการจัดประชุม – กิจกรรมพิเศษ/ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
(Special Activities/ Entertainment Activities)
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลด้านกิจกรรมพิเศษ/ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
		 สำ�หรับการประชุมนี้
• วัน เวลาและชื่อกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในการประชุมนี้
• รายการกิจกรรมนอกสถานที่
• กิจกรรมพิเศษสำ�หรับคู่สมรส (มีหรือไม่)
• กิจกรรมพิเศษสำ�หรับบุตรหลาน (มีหรือไม่)
• ต้องการบริการช่างถ่ายภาพ (มีหรือไม่)
• รายการการแสดงที่ต้องการ
• รายการค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมเพือ่ ความบันเทิง
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รางวัลและของที่ระลึก (Giveaways and Souvenir)
- ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลรางวัล ของที่ระลึกและของขวัญสำ�หรับการประชุมนี้
- ชื่อบริษัทที่ดูแลด้านรางวัล ของที่ระลึกและของขวัญ
- รายละเอียดของที่ระลึกและของขวัญ และผู้ที่ได้รับ
- รายละเอียดรางวัล และผู้ที่ได้รับ

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

การลงทะเบียน (Registration) – ช่วงก่อนการจัดประชุม
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลการลงทะเบียนสำ�หรับการประชุมนี้
• วิธีการลงทะเบียนสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
• วันเปิดระบบและวันหมดเขตการลงทะเบียน
• รายการส่วนลดการลงทะเบียนล่วงหน้าสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
• ข้อความส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตือนวันหมดเขตการลงทะเบียน (มีหรือไม่)
• นโยบายยกเลิกและขอคืนค่าลงทะเบียน
• ข้อความส่งถึงผู้เช้าร่วมประชุม เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (มีหรือไม่)
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การลงทะเบียน (Registration) – ระหว่างการจัดประชุม
• ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลการลงทะเบียนสำ�หรับการประชุมนี้
• วันและเวลาการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม
• พื้นที่สำ�หรับการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำ�หรับการลงทะเบียน (มีหรือไม่)
• จำ�นวนเครื่องโทรศัพท์และสายรับส่งสัญญาณที่ต้องการ
แผนงบประมาณ
การจัดทำ�แผนงบประมาณการจัดประชุม ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำ�คัญมาก การตัดสินใจใน
แต่ละครั้งสามารถส่งผลกระทบถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรกำ�หนดแนวทางให้
ชัดเจน โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้
• ทำ�รายการจำ�แนกรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน
• มอบหมายให้พนักงานคนใดคนหนึ่งติดตามผล และรายงานข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย
		 ในแผนงบประมาณเป็นประจำ�ทุกเดือน
• ปรับแผนงบประมาณถ้าจำ�เป็น เพื่อให้ทราบถึงจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เพิ่มขึ้นหรือ
		 ลดลง รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยสำ�คัญอื่นๆ
วิทยากร
ระบุแนวคิดและหัวข้อการจัดประชุม
• ทบทวนแนวคิดการจัดประชุมที่สรุปไว้
• ระบุหัวข้อการจัดประชุมที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดประชุม
• กำ�หนดงบประมาณ และรูปแบบการรับรองวิทยากร
• ระบุวิทยากรที่ต้องการเรียนเชิญจากการจัดประชุมครั้งที่ผ่านมา
• ระบุวิทยากรที่มีชื่อเสียงหรือความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ที่ต้องการเรียนเชิญ
การคัดเลือกวิทยากร
• เตรียมรายนามวิทยากรที่ต้องการเรียนเชิญ
• เตรียมเรียกรับเอกสารการประชุม หรือส่งหมายเชิญ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
		 ชื่อการประชุม วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม เป้าหมายในการจัดประชุม จำ�นวน
และข้อมูลกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม แนวคิดการประชุม ผู้สนับสนุนหรือผู้มีส่วนร่วมจัด
ประชุม หัวข้อการประชุมที่แนะนำ� การจัดสรรเวลาของแต่ละหัวข้อการประชุมข้อ
ตกลงในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
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การดำ�เนินการจัดประชุม – ช่วงก่อนการจัดประชุม
• รวบรวมอัตชีวประวัติของวิทยากร เพื่อนำ�มาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
• ประสานงานขอรูปถ่ายของวิทยากร เพื่อนำ�มาผลิตสิ่งประชาสัมพันธ์
• รับและตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ และดำ�เนินการแก้ไขถ้าจำ�เป็น
• จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์การประชุม สำ�หรับจัดส่งไปยังสถานที่จัดประชุม
• ประสานงานให้วิทยากรกรอกแบบฟอร์มความต้องการในห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย
		 โสตทัศนูปกรณ์ รูปแบบการวางผังห้องประชุม กำ�หนดวันเดินทางมาถึงและวันเดิน
		 ทางกลับ
• ดำ�เนินการสำ�รองห้องพัก
• จัดทำ�แผนการเดินทางโดยเครื่องบิน
• จัดทำ�แผนการเดินทางโดยรถโดยสาร
• ระบุความต้องการพิเศษและการดูแลรักษาความปลอดภัย
• จัดทำ�บัตรติดหน้าอกเพื่อขอรับ ณ จุดลงทะเบียน
• ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันงาน ควรจัดทำ�และส่งข้อมูลตารางการจัดประชุม
ซึ่งประกอบด้วย วันและเวลาการจัดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลโรงแรม
ที่พักพร้อมคำ�อธิบายเส้นทาง หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขยืนยันการสำ�รองห้อง
พัก บริการด้านการเดินทางที่จัดเตรียมไว้ พร้อมระบุเวลาและคำ�ยืนยันการให้บริการ
ข้อมูลบุคคลติดต่อ (ณ โรงแรมและสถานที่จัดการประชุม) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ตำ�แหน่งที่ตั้งห้องพักวิทยากร ชื่อหัวข้อการประชุม วันและเวลาการนำ�เสนอหัวข้อ
การประชุม ตำ�แหน่งที่ตั้งห้องนำ�เสนอหัวข้อการประชุม คำ�ยืนยันความพร้อมการจัด
ผังห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ตารางเวลาซักซ้อมการดำ�เนินการ
ข้อมูลสำ�คัญล่าสุดอื่นๆ
การดำ�เนินการจัดประชุม – ระหว่างการจัดประชุม
• เตรียมคณะต้อนรับวิทยากรบุคคลสำ�คัญ ณ ท่าอากาศยาน หรือ ณ สถานที่จัดงาน
• ให้การต้อนรับวิทยากร และมอบสื่อการประชุม บัตรติดหน้าอก ฯลฯ
• ยํ้าเตือนเรื่องตารางเวลาซักซ้อมการดำ�เนินการ
• แจ้งข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้งห้องวิทยากร
• นัดพบวิทยากร ณ ห้องประชุม เพื่อซักซ้อมและตรวจสอบระบบเสียง
• ดำ�เนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโสตทัศนูปกรณ์ หรือผังการจัดห้องประชุมเป็นครั้งสุดท้าย
• ประสานงานด้านเวลาและสถานทีใ่ นการแนะนำ�ตัววิทยากรให้พธิ กี ร ผูด้ �ำ เนินรายการ
		 ผู้ดูแลห้องและเจ้าหน้าที่เทคนิคให้รับทราบ
• ตรวจสอบเวลาเริ่มต้นและจบการนำ�เสนอหัวข้อการประชุมกับวิทยากร
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• ประสานงานเรื่องความต้องการพิเศษด้านอื่นๆ
• ระหว่างการนำ�เสนอหัวข้อการประชุม โดยแจกและรวบรวมแบบฟอร์มประเมินผล
		 ตรวจสอบจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม (รวมถึงรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม หากเป็นไปได้)
• ภายหลังการนำ�เสนอหัวข้อการประชุม หากใกล้กำ�หนดเวลาเดินทางออก ต้องแน่ใจว่า
		 มีบริการรถรับส่งวิทยากรไปยังท่าอากาศยาน
การติดตามผล
• จัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์แบบประเมินผลให้แก่วิทยากร
• จัดส่งจดหมายขอบคุณแด่วิทยากร
• ทำ�สรุปและชำ�ระค่าจ้างวิทยากร
2.2 การประเมินผลโครงการการประชุมองค์กร
• หากเคยมีการประเมินผลในการจัดประชุมครั้งที่ผ่านมา สามารถอ้างอิงวิธีการและ
		 ผลลัพธ์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้
• ทำ�โครงร่างวัตถุประสงค์ในการประเมินผลและการนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
		 ด้านต่างๆ
• ระบุประเด็นที่ต้องการประเมินผล และพิจารณาจัดทำ�แบบประเมินผลแยกหมวดหมู่
		 ต่างๆ ได้แก่ หัวข้อการประชุม วิทยากร กิจกรรมพิเศษ สถานที่จัดประชุม บริการห้อง
		 พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• กำ�หนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำ�เนื้อหา แจกจ่าย รวบรวม และทำ�ตาราง
		 วิเคราะห์แบบประเมินผล
• กำ�หนดวิธีการกรอกและส่งแบบประเมินผล (อาทิ ณ สถานที่จัดประชุม สแกนเอกสาร
		 ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือส่งกลับทางไปรษณีย์)
• กำ�หนดระยะเวลาและวิธีการแจกจ่าย รวบรวม และทำ�ตารางวิเคราะห์แบบประเมินผล
• อัตราการตอบกลับแบบประเมินผลจะมีมากกว่า เมื่อขอผู้เข้าประชุมให้กรอกและ
เก็บรวมรวม ณ สถานที่จัดการประชุม วิธีการที่จะช่วยกระตุ้นและเพิ่มอัตราการตอบ
กลับแบบประเมินผลให้มีมากยิ่งขึ้น เช่น การมอบของที่ระลึก ประกาศให้ช่วยทำ�แบบ
ประเมินผล ติดตั้งป้ายระบุสถานที่ส่งคืนแบบประเมินผล กำ�หนดเจ้าหน้าที่รวบรวม
แบบประเมินผลหลังจากผู้เข้าร่วมประชุมออกนอกห้องแล้ว
• จัดทำ�แบบประเมินผล
• ตรวจทานเนื้ อ หาในแบบประเมิ น ผลอย่ า งละเอี ย ด และขออนุ มั ติ จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
		หากมีความจำ�เป็น
• สั่งพิมพ์และจัดส่งแบบประเมินผล
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• เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดประชุมแล้ว เราควรแจกจ่ายและรวบรวมแบบประเมินผล
• จัดทำ�ตารางวิเคราะห์แบบประเมินผล และสแกนแบบประเมินผลของบุคคลสำ�คัญ
		 เพื่อเก็บไว้ใช้ในการผลิตสื่อการตลาดในอนาคต
• สรุปรูปแบบการนำ�เสนอการวิเคราะห์แบบประเมินผล เช่น บรรยายความโดยรวม
		 หรือการนำ�เสนอกราฟและข้อมูลประกอบ
• จัดส่งผลลัพธ์จากการประเมินผลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร ผู้สนับสนุน
		 การจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าของสถานที่จัดประชุม ผู้ให้บริการด้านต่างๆ
		 เจ้าหน้าที่
เนื้อหาในแบบประเมินผลควรประกอบด้วย
• ชื่อ-นามสกุลและข้อมูลติดต่อ
• การประเมินผลการจัดประชุมโดยรวม
• ความสะดวกสบายต่อบริการลงทะเบียน
• ความเหมาะสมของช่วงเวลาและความยาวของการจัดประชุม
• ปัจจัยที่ชื่นชอบมากที่สุดและน้อยที่สุด
• เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดประชุม
• คำ�แนะนำ�เรื่องหัวข้อการประชุม วิทยากรหรือสถานที่จัดประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
		 ในการจัดประชุมครั้งต่อไป
• ประเด็นเรื่องวิทยากร อาทิ เนื้อหาและความเกี่ยวข้องกับการประชุม ความรู้ของ		
		 วิทยากรที่มีต่อหัวข้อการประชุม การนำ�เสนอ สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ความยาวของการ
		 จัดประชุมความคุ้มค่าในการเข้าร่วมประชุมนี้ ข้อเสนอแนะให้กับวิทยากร
• วิธีดำ�เนินการ ได้แก่ สถานที่จัดประชุม โรงแรมที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรม
		 เพื่อความบันเทิง กิจกรรมพิเศษ การตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน
• กำ�หนดช่วงเวลารับใบเรียกเก็บเงิน รวมถึงบุคคลรับผิดชอบการชำ�ระค่าโรงแรมที่พัก
		 ภาษีและค่าใช้จ่ายพิเศษตามแต่สถานการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม
• จัดทำ�เอกสารงบบัญชีกลาง
• ส่งข้อมูลรายนามผู้มีอำ�นาจในการเซ็นอนุมัติแก้ไขเอกสารงบบัญชีกลางให้เจ้าของ
		 สถานที่จัดประชุม
• ทำ�นัดหมายกับส่วนงานบัญชีในระหว่างการจัดประชุม เพื่อทบทวนข้อแก้ไข แจ้งข้อ
		 กังวล และพิจารณาภาพรวมของงบบัญชีกลาง
• จัดเก็บสำ�เนาเอกสารคำ�สั่งบริการต่าง ๆ ที่ได้เซ็นกำ�กับทุกใบ
• สรุปและตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินทันทีเมื่อได้รับ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังต่อไปนี้

MEETINGS 101

115

			 ครบถ้วนและถูกต้อง ค่าใช้จ่ายที่ได้ตรวจสอบแล้วก่อนหน้านี้และค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริงทั้งหมด ประเภทกิจกรรมและกลุ่มบุคคลที่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่านั้น จำ�นวนผู้รับ
บริการจริงและจำ�นวนค่าใช้จ่ายแบบเหมากลุ่มที่เหมาะสม ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าบริการขนส่งและจัดเก็บพัสดุ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ศูนย์บริการธุรกิจ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าธรรมเนียมการให้บริการและสินน้ำ�ใจ ค่าธรรมเนียม
การให้บริการจอดรถ ติดตามผลรายการที่ไม่ถูกต้องในใบเรียกเก็บเงินนั้นๆ ประสานงานขอ
ใบเรียกเก็บเงินใบใหม่ ที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เก็บบันทึกข้อมูลการชำ�ระเงินทุกรายการข้อมูล
สรุปค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ละรายการในเอกสารงบประมาณกลาง เพื่อตรวจสอบว่าได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
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   คำ�ถามท้ายบทที่ 5 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. การจัดการธุรกิจการประชุมองค์กร บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่
สำ�คัญของแต่ละหน้าที่คือส่วนไหนและเป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. การจัดทำ�และนำ�เสนอข้อเสนอโครงการในการประชุมองค์กรมีกระบวนการและ
ขั้นตอนอย่างไร
กรณีศึกษาการบริหารโครงการสำ�หรับการจัดประชุม
องค์กร (กระบวนการ, ขั้นตอน)

		 พนักงานบริษัท ABC เดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเข้าร่วม
ประชุม ที่องค์กรจัดขึ้น พนักงานมอบหมายให้ผู้จัดงานในประเทศนั้นเป็นผู้ลงทะเบียนให้
เมื่อถึงวันงานจริงพนักงานจึงเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมประชุม เมื่อเดินทาง
ไปถึงพบว่า การประชุมนั้น เลื่อนระยะเวลาการจัดงานไปอีก 1 อาทิตย์ โดยไม่มีการแจ้งใดๆ
ล่วงหน้าจากผู้จัดงาน ทำ�ให้พนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ จึงเดินทางกลับประเทศไทย
และไม่ได้กลับไปเข้าร่วมงานประชุมในอีกอาทิตย์ ถัดมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พนักงานมาท
ราบภายหลังจากผู้จัดงานว่า เจ้าหน้าที่ประสานงานคนก่อนลาออก ทำ�ให้การทำ�งานไม่มี
ความต่อเนื่อง จะเห็นว่า การทำ�งานบริหารโครงการให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารที่
ดีมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการจัดงาน บางครั้งผู้จัดงานอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและมอง
ข้าม แต่ส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น ภาพลักษณ์องค์กร, ต้นทุนในการจัดงาน ฯลฯ รวมถึง
รายละเอียดแต่ละด้านของการจัดงานก็มีความสำ�คัญเช่นกัน ผู้จัดงานจึงควรมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีเช็คลิสต์ในการทำ�งานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่

6

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์สำ�หรับการจัดประชุม
องค์กร
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บทที่

6

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำ�หรับการจัดประชุมองค์กร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับการจัดประชุมองค์กรนั้น องค์กร หน่วยงาน ต้อง
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ประกอบด้วยการสรรหาและ
คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้จะก่อให้เกิด ประโยชน์แก่
องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ประกอบการจัดประชุมองค์กร และบุคลากรที่ทำ�งานในองค์กร
สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 6 จะอธิบายถึง บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับ
การจัดประชุมองค์กร อาชีพและตำ�แหน่งงานการประชุมองค์กร ตำ�แหน่งงานที่อยู่ใน
องค์กร สถานที่การจัดงาน (Venue) และโรงแรม (Hotel) รวมทั้งการสรรหาและคัด
เลือก การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิด และบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำ�หรับธุรกิจการประชุมองค์กรได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบาย กระบวนการการสรรหาและคัดเลือก
การพัฒนาบุคลากรสำ�หรับธุรกิจการประชุมองค์กรได้อย่างถูกต้อง
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1. บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับการจัดประชุมองค์กร
		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบุคลากรหรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององค์กร ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในการสรรหาการคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้
เข้าปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งดำ�เนินการธำ�รงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์กร
มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตในการทำ�งานที่เหมาะสม ตลอด
จนเสริมสร้างหลักประกันให้กับบุคลากรเมื่อต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กร ให้สามารถ
ดำ�รงชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคต
		
		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการจัดประชุมองค์กรนั้น องค์กรต้องเข้าใจเกี่ยว
กับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กร และบุคลากร ที่ทำ�งานในธุรกิจการจัดประชุมองค์กร ทั้งนี้ได้สรุปแนวคิด
ดังกล่าวไว้ดังนี้
		 1) การทำ�งานชาญฉลาด (Work Smarter) องค์กรการจัดประชุมองค์กรควรมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทำ�ให้องค์กร สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้น
เปลือง และสูญเปล่าในการทำ�งาน ทำ�ให้พนักงานมีความรักและผูกพันกับองค์กร และมีการ
ทำ�งานร่วมกันเป็นทีม
		 2) การเชื่ อ มโยงระบบบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ บบบู ร ณาการ (Integrated
Management) ควรมีการเชื่อมโยงหน่วยงานทุกหน่วยงาน ให้ทำ�งานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้อย่างมีคุณค่าในการดำ�เนินธุรกิจ
		 3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วม ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ
		 4) นำ�การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อนำ�ในการเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) มีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยให้บุคลากร สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง เช่น การนำ�เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการดำ�เนินทางธรุกิจ
		
		 5) การสร้างบุคลากรให้มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการทำ�ให้พนักงานมีผลงาน (Employee
Champion) สร้างให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น
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• การให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการเป็นกรรมการในคณะทำ�งานต่างๆ ขององค์กร
• การให้พนักงานเข้าร่วมในการกำ�หนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
• การเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานได้รับทราบ
		 6) องค์กรต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเชี่ยวชาญ (Administrative
Expert) มีการจัดการในด้านต่อไปนี้
• การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำ�งาน
• มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและสร้างสรรค์
• พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด
• เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
• ระบบการจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และสามารถจูงใจให้คนดีมี
ความสามารถ อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว
• การสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีการทำ�งานร่วมกัน เป็นทีม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทำ�งาน และทำ�งานกับองค์กรตลอดไป
• คำ�นึงและให้ความสำ�คัญกับระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรทำ�งานได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจากข้อพิพาทแรงงาน
• ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งานทั้งชีวิตความเป็นอยู่และสภาพ
แวดล้อม
		 จากเนื้อหาข้างต้น สามารถสรุปเนื้อหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการ
จัดประชุมองค์กร ดังภาพ
Work
Smarter
Administrative
Expert

Integrated
Management
Human
Resource
Management

Employee
Champion

		

Strategic
Planner
Change
Agent

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการจัดประชุมองค์กร
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		 1.1 อาชีพและตำ�แหน่งงานการประชุมองค์กร
ในบทที่ 6 อาชีพและตำ�แหน่งงานของการประชุมองค์กรจะนำ�เสนอตำ�แหน่งงานที่มีความ
เกี่ยวข้องใน MICE Value Chain คือ ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ ธุรกิจผู้จัดงาน
(Organizer) ผู้วางแผนจัดงาน (Meeting Planner)
		 • Project Director คือ ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโครงการ มีหน้าที่
		 1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพต้องการ
		 2. กำ�หนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอียดในการปฏิบัติงาน
ตลอดทั้งโครงการในการจัดประชุมองค์กร
		 3. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำ�เป็นให้แต่ละส่วนของการจัดประชุมองค์กร
เพื่อให้การจัดประชุมองค์กรสามารถดำ�เนินงานได้
		 4. ควบคุ ม การดำ � เนิ น การจั ด ประชุ ม องค์ ก รให้ เ ป็ น ไปตามเวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยที่
กำ�หนดไว้
		 5. ประสานงานกับโครงการอื่น ๆ เพื่อให้การดำ�เนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน
เป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
		 6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดประชุมองค์กรและรายงานผล
การดำ�เนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กรได้ทราบถึงความก้าวหน้า
และอุปสรรคในการดำ�เนินโครงการ
		 • Project Manager คือ ตำ�แหน่งผู้จัดการโครงการ บุคคลที่ทำ�หน้าที่ในส่วนของ
การบริหารการจัดประชุมองค์กร รับผิดชอบในส่วนของการวางแผน การดำ�เนินการ และการ
จัดประชุมองค์กร โดยส่วนใหญ่หน้าที่ของผู้จัดการโครงการทำ�หน้าเป็นตัวแทนของบริษัทใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการจัดการ เวลา ราคา และคุณภาพของงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยนอกจากนี้ ยังบริหารความเสี่ยง และพนักงานอีกด้วย
		 • Project Coordinator คือ ตำ�แหน่งผู้ประสานงาน ทำ�หน้าที่ในขอบข่าย
ของการประสานงานการเตรี ย มการการจั ด ประชุ ม องค์ ก ร ตั้ ง แต่ ก ารประสานงานกั บ
ประธานที่ประชุม สมาชิกที่ประชุม รวมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนในด้านสถานที่ที่ประชุม
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องดื่ม อาหาร และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ทำ�ให้การประชุมดำ�เนิน
ไปได้ด้วยความเรียบร้อย
		 1.2 ตำ�แหน่งงานที่อยู่ในองค์กรในธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer) และผู้วางแผนจัดงาน
(Meeting Planner)
MEETINGS 101

123

		 • Event Service Manager คือ ตำ�แหน่งผู้จัดการในการจัดงาน บุคคลที่ทำ�
หน้าที่ในส่วนของการบริหารจัดการ การจัดประชุมองค์กร ด้านการจัดงานแสดง (ที่มีความ
รื่นเริง แสง สี เสียง เพื่อความบันเทิงของผู้เข้าร่วมงาน) และกิจกรรมพิเศษ
• Catering Manager คือ ตำ�แหน่งของผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง มีหน้าที่ควบคุม
ดูแลการบริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงภายใน และภายนอกโรงแรม จัดทำ�ราย
ละเอียดต่างๆ ในการบริการจัดเลี้ยง ในแต่ละงาน ตรวจสอบสภาพของพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้
เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ควบคุม และช่วยเหลือพนักงานในขณะปฏิบตั งิ านและแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน
		 • Sales Coordinator คือ ตำ�แหน่งผู้ประสานงานฝ่ายขายของโรงแรม มีหน้าที่
หลักในการติดต่อ ประสานงาน ทำ�งานเอกสาร จะได้รับมอบหมายงานมาจาก Sales Manager อีกที เช่น การทำ� ร่างสัญญา การทำ�ใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า เป็นต้น

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
		 การสรรหา (Recruitment) หมายถึง กระบวนในการสรรหาผู้มีความรู้ ความ
สามารถ และทัศนคติที่ดีให้เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมที่สุดกับ
ตำ�แหน่งหน้าที่การงานที่มอบหมาย
		 การคัดเลือก (Selection) หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหาบุคลากรที่
ใช้ในการตรวจสอบการพิจารณา และการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วม
งานกับองค์กร การคัดเลือกบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้และศิลปะในการคัด
เลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน โดยผู้ที่ทำ�หน้าที่คัดเลือกบุคลากรต้องมีความรู้ใน
หลักการและความเข้าใจในเทคนิคการคัดเลือกบุคคลออกจากผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 กระบวนการในการสรรหาบุคลากรในธุรกิจการจัดประชุมองค์กร แตกต่างจากการ
สรรหาโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก ที่ทรงประสิทธิภาพ โองการ ไชยองค์กร
(2548) ได้ให้ส้มภาษณ์ไว้ว่า การสรรหาคัดเลือกพนักงานในธุรกิจนี้อาจใช้วิธีการในเชิงรุก
ด้วยการมองหาผู้ที่เหมาะสม และติดต่อทาบทามเข้าทำ�งาน แต่ก็ได้มีการนำ�ขั้นตอนในการ
สรรหาโดยทั่วไปมา ใช้ประกอบด้วย
		 1. การคัดเลือกจากใบสมัคร
		 2. การสัมภาษณ์เพื่อดูแนวโน้มด้านศักยภาพในการทำ�งาน
		 3. การทดสอบการทำ�งาน เพื่อดูประสบการณ์
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		 จากเนื้อหาข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ของการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
ดังภาพ
การสรรหา

การคัดเลือก

การรับเข้าทำ�งาน

ความสัมพันธ์ของการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร

			 3. การพัฒนาบุคลากร

การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น กิ จ กรรมที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ องค์ ก รในปั จ จุ บั น ที่ แ ต่ ล ะองค์ ก รต้ อ ง
พยายามดำ�เนินการ เพื่อการดำ�รงอยู่ การเจริญเติบโต และการแข่งขัน โดยที่องค์กรจะต้อง
พยายามพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
		 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำ�เนินงานที่ต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติ
ของบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ พร้อมกับส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพและ
พัฒนาการได้เจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
		 บุคลากรในธุรกิจการจัดการประชุมองค์กร ควรได้รับการเสริมสร้างความพร้อม
ทุกด้าน ทั้งด้านความคิด สติปัญญา อารมณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา รวมทั้งความ
สามารถทาง ร่างกายที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งหลักทฤษฎีที่จะนำ�ไปใช้ในการอบรม
และพัฒนาบุคลากรของการจัดการประชุมองค์กร มีดังนี้
			
			 1. พัฒนา EQ (Emotional Intelligence Quotient) หมายถึง วุฒิภาวะทาง
อารมณ์หรือทักษะชีวิต ความสามารถ ทางจิตใจ อารมณ์และสังคม คนที่มี EQ สูงจะมีการ
ตัดสินใจที่ดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีความอดกลั้น ไม่หุนหัน พลันแล่น ทนความผิดหวัง
เข้าใจไม่ปล่อยให้ความเครียด มาทำ�ลายความคิด เข้าใจจิตใจของผู้อื่น เข้าใจสถานการณ์ ทาง
สังคม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ
		
			 2. พั ฒ นาด้ า นการสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ บุ ค ลากรควรได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น
มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
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		 3. สร้างบุคลิกภาพ บุคลากรควรได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดูน่าเชื่อถือ และ
ยอมรับจากลูกค้า
		 4. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
		 4.1 การเตรียมตัวกำ�หนดหัวเรื่องที่จะพูดตามขั้นตอน การเกริ่นนำ� การนำ�เสนอ
การสรุป พร้อมกับจัดเตรียมสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพูด เช่น เอกสาร รูปภาพ ตาราง สถิติ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
		 4.2 การทำ�ให้สิ่งที่จะพูดชัดเจน ผู้พูดต้องทบทวน ตนเองว่าสิ่งที่จะพูดนั้นตนเอง
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ลองตัง้ คำ�ถามทีค่ ดิ ว่าผูฟ้ งั น่าจะถาม และเชือ่ มโยงสิง่ ทีจ่ ะพูดให้ สัมพันธ์กนั
		 4.3 ทำ�ให้สั้นและง่ายต่อการเข้าใจผู้พูดต้องพยายามพูดให้เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
ให้เข้าใจง่าย เปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีการสรุปสิ่งที่พูด
		 4.4 ทำ�ให้การสนทนามีชีวิตชีวา ใช้ภาษาที่เข้าใจ วิธีการนำ�เสนอที่น่าสนใจ ท่าทาง
กระฉับกระเฉง สอดแทรก อารมณ์ขัน ทำ�ให้เป็นธรรมชาติ
		 4.5 รับและให้ข้อมูลย้อนกลับ มีการถามเพื่อตรวจ สอบให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน
		 5. การบริหารหน้างานและการมอบหมายงาน เพื่อให้การทำ�งานแต่ละส่วนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น กล่าวคือ ลักษณะงานของการประชุม มีรายละเอียดของ
งานมากมาย ดังนั้น พนักงานในการประชุมองค์กร ต้องมีทักษะการบริหารหน้างานและการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน และต้องมีการแก้ปัญหาที่มิอาจคาดการณ์ได้ เพราะพนักงานจะต้อง
ประจำ�ในแต่ละจุด เช่น การลงทะเบียนในห้องประชุม การประจำ�จุดที่ต้องให้ข้อมูลในที่
ประชุม การอำ�นวยความสะดวกในเรื่อง ที่พักต่างๆ
		 จากเนื้อหาข้างต้น สามารถสรุป หลักทฤษฎีที่นำ�ไปใช้ในการอบรมและพัฒนา
บุคลากรของการจัดการประชุมองค์กร ดังภาพ
พัฒนา EQ

สร้า่ ง
บุคลิกภาพ

หลักทฤษฏี
การพัฒนาบุคลากร

การบริหาร
หน้างานและการมอบ
หมายงาน

การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์

ทักษะในการ
ติดต่อสือ่ สาร

หลักทฤษฎีที่นำ�ไปใช้ในการอบรม และพัฒนาบุคลากรของการจัดการประชุมองค์กร
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		 4. สมรรถนะของตำ�แหน่งผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ในการประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ
		 กองทุนส่งเสริมการจัดการประชุมนานาชาติ (CPF) ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย จึงจัดทำ�คู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของตำ�แหน่งผู้ประสานงานไมซ์ และผู้วางแผนปฏิติการไมซ์ เพื่อใช้คู่มือนี้เป็น
เครื่องมือในการยกระดับความสามารถของบุคลากรในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง
ในที่นี้จะนำ�สมรรถนะของตำ�แหน่งผู้ประสานงาน และผู้วางแผนปฏิบัติการในอุตสาหกร
รมไมซ์ในการประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ มานำ�เสนอ ดังตารางที่ 6.1
สมรรถนะของตำ�แหน่งผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์
ในการประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ
1.สมรรถนะด้านความรู้

คุณสมบัติของสมรรถนะด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมองค์กรและประชุมนานาชาติใน
ประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด
และการแข่งขัน

ความรู้และการตระหนักถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และประชุมนานาชาติในด้านแนวโน้ม
ตลาด ผู้มีอิทธิพลหลักในอุตสาหกรรม
รูปแบบการ แข่งขัน

2.สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

คุณสมบัติของสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ

ประสบการณ์การทำ�งานในอุตสาหกรรม
การจัดประชุมและประชุมนานาชาติ

ประสบการณ์การทำ�งานในอุตสาหกรรม
การจัดประชุมและ ประชุมนานาชาติ
ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาการทำ�งาน
ชื่อเสียงขององค์กร ที่เคยทำ�งานมารวม
ถึงตำ�แหน่ง และ ความสำ�เร็จในช่วงเวลา
ที่ทำ�งานในองค์กรนั้นๆ

ที่มา : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์(ไทย), 2557
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		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการจัดประชุมองค์กรนั้น องค์กรต้องเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร และบุ ค ลากร ที่ ทำ � งานในธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม องค์ ก ร
กระบวนการในการสรรหาบุคลากรในธุรกิจการจัดประชุมองค์กร แตกต่างจากการสรรหา
โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กที่ทรงประสิทธิภาพ การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
ในธุรกิจนี้อาจใช้วิธีการใน เชิงรุกด้วยการมองหาผู้ที่เหมาะสม และติดต่อทาบทามเข้าทำ�งาน
โดยการนำ�ขั้นตอนในการสรรหาโดยทั่วไปมาใช้ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
การจัดการประชุมองค์กร ควรได้รับการเสริมสร้างความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านความคิด
สติปัญญา อารมณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา รวมทั้งความสามารถทาง ร่างกายที่จำ�เป็น
ต่อการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน
   คำ�ถามท้ายบทที่ 6 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับธุรกิจการจัดประชุมองค์กรนั้น
ควรเป็นอย่างไร
2. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำ�หรับธุรกิจการจัดประชุมองค์กรนั้น
ควรเป็นอย่างไร
3. การพัฒนาบุคลากรสำ�หรับธุรกิจการจัดประชุมองค์กรนั้นควรเน้นทักษะด้านใด
เป็นสำ�คัญ
กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับ
การจัดประชุมองค์กร

กรณีศึกษาที่ 6.1
		
		 ในการจั ด ประชุ ม องค์ ก รโดยส่ ว นใหญ่ นั้ น อาจแบ่ ง การทำ � งานและการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ
		 1. องค์กรนั้นๆ ทำ�การจัดประชุมเอง โดยใช้พนักงานภายในองค์กร ซึ่งอาจจะเป็น
พนักงาน ที่มาจากหลายๆ แผนกรวมกัน หรืออาจแบ่งความรับผิดชอบไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
		 2. จ้างนักวางแผนจัดประชุม ให้เป็นผู้ดำ�เนินการจัดประชุมแทน โดยองค์กรอยู่ใน
สถานะเจ้าภาพที่มีอำ�นาจในการตัดสินใจและทำ�งานร่วมกัน
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		 อย่างไรก็ตามการทำ�งาน 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน
องค์กรจึงควรพิจารณาการทำ�งานอย่างรอบคอบ นอกจากนี้การจัดประชุมองค์กรควรคำ�นึง
ถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์หน้างาน (On-site Staffs) เนื่องจากอาจต้องใช้พนักงาน
จำ�นวนมาก เพื่อดูแลให้งานประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งอาจทำ�ได้โดยการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน บางบริษัทอาจจัดทำ�เป็นคู่มือการทำ�งาน (Operation
Manual) ซึ่งจะเป็นตัวกำ�หนดหน้าที่การทำ�งาน และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ทั้งหมด เพื่อ
ให้การทำ�งานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบความสำ�เร็จ
กรณีศึกษาที่ 6.2
		
			 บริษัท ABC จัดประชุมองค์กร โดยจ้างนักวางแผนจัดประชุม ให้เป็นผู้ดำ�เนินการ
จัดประชุมแทน โดยสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำ�งานหลักๆ ได้ดังนี้
			 1. หัวหน้างาน (Head) ทำ�หน้าที่บริหารภาพรวม ควบคุมการทำ�งานให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงเป็นผู้ติดต่อหลักกับบริษัท ABC ในการประสานงานต่างๆ
			 2. ผู้ประสานงานด้านโรงแรมที่พักและการลงทะเบียน (Hotel and Registration)
ทำ�การประสานงานกับผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่กระบวนการการเข้าพัก รวมถึงการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม
			 3. ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ทำ�การประสานงานการเดินทาง โดย
รับ-ส่ง ตั้งแต่สนามบินไปยัง ที่พัก การขนย้ายคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รถรับ-ส่งระหว่าง
โรงแรม สถานที่จอดรถ การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
			 4. ผู้ประสานงานด้านอาหาร (Food and Beverage) ทำ�การประสานงานด้าน
อาหาร และเครื่องดื่ม ตรวจสอบเมนูอาหาร การจัดวาง การเสิร์ฟ เป็นต้น
			 5. ผู้ประสานงานด้านการผลิต (Production) ทำ�การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุม เช่น การจัดเวที แสง สี เสียง พนักงานให้บริการหลังเวที (Backstage) งานที่
เกี่ยวข้องกับโสตทัศนูปกรณ์
			 ซึ่งสามารถแสดงเป็นโครงสร้างการทำ�งาน ได้ดังนี้
Head
Hotel &
Registration

Logistics

Hotel &
Registration

Logistics

		 อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร ดังนั้นในการจัดงานแต่ละครั้ง องค์กรแต่ละแห่งจึงควร
พิจารณาถึงข้อมูลและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
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บทที่

7

การตลาด การขาย
และการเชื่อมโยงการ
จัดประชุมองค์กร
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บทที่

7

การตลาด การขาย
และการเชื่อมโยง
การจัดประชุมองค์กร

		 การจัดลำ�ดับขั้นตอนการสื่อสารเป็นสิ่งที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้องนำ�เสนอ
ข้อมูล ให้แก่ทางเจ้าภาพ เข้ามาร่วมพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เพื่อให้ได้รับรู้ถึงคุณลักษณะเบื้องต้นของสถานที่จัดงานและการบริการสนับสนุนที่ครบ
ถ้วน พร้อมกับการใช้ศิลปะการสื่อสารของเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตาม ในประโยชน์ของ
ข้อมูลต่างๆ ที่จะได้รับโดยจะต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมที่มาจากประสบการณ์
การทำ � งานในสายอาชี พ รวมทั้ ง อาศั ย การเชื่ อ มโยงสภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในปัจจุบัน เพื่อนำ�เอาข้อมูลมาใช้สนับสนุนความน่าสนใจของสถานที่จัดงานประชุม
องค์ ก รให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ยั ง เป็ น แนวทางสำ � คั ญ ที่ ใช้ ใ นการประเมิ น
ศักยภาพของทรัพยากรภายในองค์กร รวมทั้งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำ�เสนอ
ประสบการณ์ทแ่ี ปลกใหม่ให้แก่กลุม่ เป้าหมาย อาทิ การจัดประชุมองค์กรภายนอกสถานที่
ในขณะเดียวกันนักวางแผนจัดประชุมต้องกำ�หนดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าการ
บริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการกำ�หนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำ�มา
ใช้ในการประเมินความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง
		 สำ�หรับ เนื้อหาของบทที่ 7 อธิบายถึงความหมายและความสำ�คัญของการตลาด
ในธุรกิจการประชุมองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดในธุรกิจการประชุม การวางแผน
ทางการตลาดในธุรกิจการประชุม การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวาง
ตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรูู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการตลาดและความสำ�คัญของการ
ตลาดในธุรกิจการประชุมองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดใน
ธุรกิจการประชุมองค์กร
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถจำ � แนกกระบวนการทางการตลาดสำ � หรั บ ธุ ร กิ จ
การจัดประชุมองค์กรอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน
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1. ความหมายและความสำ�คัญของการตลาดในธุรกิจการประชุม
		 การตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจนเกิดความพึงพอใจ โดยจะมีการแสดงเงื่อนไขการ
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการแต่ละครั้ง อีกทั้งการตลาดยังเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการสื่อสารที่สามารถกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งสามารถนำ�มาใช้
ในการวัดผลสำ�เร็จของการตลาดได้จากกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น และการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคราย
ต่อไป (William & Charles, 1987) แต่สำ�หรับประภา เตรียมศศิธร (2544) ได้กำ�หนดนิยาม
การตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้รับรู้เกี่ยว
กับการจัดงาน ซึ่งทางผู้จัดงานจะต้องอธิบายจุดเด่นและคุณค่า เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้จัดงาน
เกิ ด ความต้ อ งการตามแผนงานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ฝ่ า ยการตลาดได้ กำ � หนดไว้ ดั ง นั้ น
การตลาด จึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการหนึ่งในกลยุทธ์ทางการจัดการ
		 การตลาดสำ � หรั บ การจั ด ประชุ ม เป็ น การให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่นี้คือ ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่ง
ประเด็นที่ใช้เผยแพร่เพื่อเชิญชวนมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกด้านทำ�เลที่ตั้งของสถานที่จัดงาน
รวมถึงการแนะนำ�รายละเอียดการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ และแหล่งท่อง
เที่ยวหรือกิจกรรมเพิ่มเติมประสบการณ์ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความสนใจในการ
เข้าร่วมงานประชุมมากยิ่งขึ้น โดยทางนักวางแผนจัดประชุมต้องยึดหลักการสร้างความน่า
เชื่อถือและข้อมูลที่เป็นความจริง (วรุฒ บินล่าเต๊ะ, 2558)
		 ภายใต้แนวคิดของจุฑามาส คาร์รันโค (2562) ได้กำ�หนดความหมายของการตลาด
ในธุรกิจการประชุม หมายถึง การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของห้องประชุมและ
บริการให้มีจุดขายที่น่าสนใจ แบบครบวงจร โดยจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน เพื่อออกแบบการบริการ ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งจะ
มีผู้สื่อสารที่แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ และกลับมา ใช้บริการซ้ำ�อีกครั้ง สอดคล้องกับ
ความหมายของกฤษณา จรรยายาสุกลวงศ์ (2562) ได้อธิบายถึงความหมายของการตลาด
ในธุรกิจการประชุมองค์กร คือ การแสดงออกถึงศักยภาพของสถานที่จัดประชุม เพื่อให้ได้
รับเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำ�หรับการจัดงานประชุม พร้อมกับการสนับสนุนการบริการ
ของพนักงานและเครื่องมืออุปกรณ์ แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมรวมงาน สำ�หรับเนื้อหา
การประชาสัมพันธ์จะต้องมีความแตกต่างจากสถานที่จัดประชุมอื่นๆ อย่างชัดเจน
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		 ถึงแม้ว่าการขาย (Sale) หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนในการ
แนะนำ�สินค้าและบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคการชักจูงให้ผู้รับฟัง
เกิดความเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ได้มีการสื่อสารแต่ละครั้ง การวัดผลสำ�เร็จของการขายที่มี
ประสิทธิภาพสามารถพิจารณาได้จากปริมาณคำ�สั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยบทบาทสำ�คัญของ
นักขายจะมีคุณสมบัติในการเจรจาต่อรองที่ดี หลังจากที่กระบวนการหลังการขายสิ้นสุดจะ
ต้องทำ�หน้าที่สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการเพื่อนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับ
การปรับคุณภาพในรอบการพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป (สุวิทย์ นามบุญเรือง, 2555) ใน
ขณะที่นิยามการขายของกิ่งแก้ว พรอภิรักษ์สกุล (2556) อธิบายเอาไว้ว่า การขาย หมายถึง
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่มุ่งหวังผลกำ�ไรแก่องค์กร โดยอาศัยแรงงานบุคคลที่มีทักษะการนำ�
เสนอสินค้าและบริการได้อย่างน่าสนใจ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นช่องทาง
สำ�หรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ซื้อต่อไปในระยะยาว รวมทั้ง
การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกรายที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ระหว่างการปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
		 โดยการสร้างเทคนิคการขายที่เปรียบเสมือวิธีการการโน้มน้าวจิตใจด้วยการสื่อสาร
ของนักวางแผนจัดประชุมเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่สำ�คัญต่อองค์กร ที่จะต้องพัฒนา
ทักษะความสามารถให้เกิด ความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับเรื่องราวที่สำ�คัญในแต่ละครั้ง
เริ่มต้นการศึกษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้แน่ชัดเกี่ยวกับความจำ�เป็นของกลุ่มเป้า
หมาย จากนั้นจึงเชิญชวนให้หันมาสนใจสินค้าและบริการด้วยการนำ�เสนอความแตกต่างจาก
คู่แข่งขันในช่องทางต่างๆ รวมถึงการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำ�หรับการนำ�เสนอขายสินค้า
และบริการ เช่น แผ่นพับ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น พร้อมกับการ ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษแก่
ผู้ซื้อแบบรายบุคคลเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจมากที่สุด อาทิ การให้ส่วนลดและการ
บริการ หลังการขายอื่นๆ (กรรณิการ์ เนาวแสงศรี, 2558)
		 การนำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับการขายห้องประชุมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่นักวางแผน
จัดประชุมจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับขนาดของห้องประชุมให้สอดคล้องจำ�นวนของผู้
เข้าร่วมงาน และประเด็นหารือวาระต่าง ๆ พร้อมกับการสำ�รวจสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีน่ �ำ
มาใช้ในการจัดงาน และการกำ�หนดค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นการบริการสนับสนุนอืน่ ๆ เช่น ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ค่าเชิญวิทยากร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึง่
ทัง้ หมดจะถูกสรุปออกมาในลักษณะการจำ�แนกตามหมวดหมูท่ ช่ี ดั เจน ร่วมกับการจัดทำ�ตา
รางหรือรูปภาพตัวอย่างสำ�หรับการอธิบายเนือ้ หาให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดยข้อมูลเหล่า
นีจ้ ะถูกนำ�เสนอแก่กลุม่ เป้าหมายเพือ่ นำ�ไปประกอบการตัดสินใจสำ�หรับการจัดงานประชุม ใน
กรณีทท่ี างเจ้าภาพเสนอให้มกี ารแก้ไข จะต้องนำ�ข้อเสนอแนะต่างๆ กลับมาปรับปรุงร่วมกับ
นักวางแผนจัดประชุมเพือ่ จัดทำ�ข้อมูลใหม่อกี ครัง้ จนกว่าจะได้ในสิง่ ทีเ่ จ้าภาพต้องการ อย่างไร
ก็ตามการใช้เทคนิคทางการตลาดการจัดประชุมองค์กรยังมีองค์ประกอบสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
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		 การแนะนำ�การบริการให้แก่เจ้าภาพผู้จัดงานได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ ที่จะได้รับการจัดเตรียมภายในงาน การจัดเตรียมบริการพิเศษที่จำ�แนก
ตามอัตราค่าบริการ เช่น เวที เครื่องเสียง อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมทั้งการชี้แจ้ง
เงื่อนไขการประกันภัย จากความเสี่ยงต่างๆ ตามนโยบายที่นักวางแผนจัดประชุมจะเป็นผู้รับ
ผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุผลขัดข้อง
		
		 การสร้างประเด็นหัวข้อหารือวาระการประชุมที่มีความน่าสนใจและร่วมสมัยจะมี
ส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมงานให้ตัดสินใจเข้าร่วมระดับองค์กรซึ่งยัง
สามารถจำ�แนกตามกลุ่มสาขาอาชีพของแต่ละแผนก โดยเนื้อหาดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเสริม
สร้างองค์ความรู้และทักษะการทำ�งานรวมทั้งทางผู้จัดประชุมองค์กรสามารถสอดแทรกแนว
คิดใหม่ๆ ที่ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ
การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ที่ควบคุมการใช้พลังงานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยสนับสนุนการประชุม ลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น จากการจัดงาน รวมถึงประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากการก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจน
ประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะขั้นพื้นฐานของแรงงานที่จำ�เป็นตามบริบทไทยแลนด์ 4.0
		 การนำ�เสนอวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในการบรรยายให้ความรู้ เป็นอีกหนึ่งข้อมูล
ที่ถูกนำ�มาใช้ร่วมกับเนื้อหาบนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานความน่าสนใจ
ของวิทยากรจะต้องมีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจแก่ผู้ฟังอย่างน่าติดตาม ซึ่งในขณะเดียวกัน
วิทยากรรับเชิญจะช่วยสร้างการยอมรับในภาพรวมแก่งานประชุมนั้นๆ โดยนักวางแผนจัด
ประชุมจะต้องมีการประสานงานกับผู้ดูแลวิทยากรโดยตรง เพื่อขอนัดหมายและเรียนเชิญ
ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม รวมทั้งการจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกและการ
บริการอื่นๆ ตามที่วิทยากรได้ร้องขอให้ครบถ้วน

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดในธุรกิจการประชุมองค์กร
		 การสร้างเนื้อหาทางการตลาดสำ�หรับเพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขายในธุรกิจ
การประชุมองค์กรนักวางแผนจัดประชุมควรมีการศึกษาสิ่งสนับสนุนที่เกิดขึ้นจากสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินงานในด้านของการสร้างผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ในบางครั้งอาจเป็นความได้เปรียบหากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการที่น่าสนใจตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการประชาสัมพันธ์
ในแต่ละช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในแต่ละแผนกขององค์กรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังในการเพิ่มยอดขายที่สูงขึ้นและการให้งานประชุมเป็นที่รู้จัก สำ�หรับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดในธุรกิจการประชุมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยดังนี้
		
		 • การต่อยอด (Extension) หมายถึง การที่นักวางแผนจัดงานประชุมองค์กร
สามารถนำ�ผลงานครั้งที่ผ่านมาในลักษณะของการจัดทำ�ประมวลภาพถ่ายหรือแฟ้มนำ�เสนอ
ผลงาน เพื่อมานำ�เสนอรายละเอียดต่าง ๆ ภายในงานแก่เจ้าภาพเพื่อศึกษาและนำ�ไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า เช่น การจัดห้องประชุม รายการอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาการใช้วางแผนให้สั้นกระชับและประหยัด
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนินงานและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของนักวางแผนจัดงาน
ประชุม
		
		 • การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง การที่นักวางแผนจัดประชุมสามารถ
ประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและกลุ่มผู้สนับสนุนการประชุมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เงินบริจาค สิ่งอำ�นวยความสะดวก สถานที่จัดงาน ของระลึก เป็นต้น มีสถานะ
เป็นองค์กร ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่มีความยินดีในการให้ความอนุเคราะห์ ซึ่งเป็นเครือ
ข่ายโดยตรงของนักวางแผนจัดประชุมที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์
ประกอบของการจัดประชุมองค์กร จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นต้นทุนการดำ�เนิน
งานได้เป็นอย่างดี ข้อได้เปรียบของนักวางแผน จัดประชุมที่มีเครือข่ายในแต่ละหน่วยงาน
จำ�นวนมาก จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่เจ้าภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเครือข่ายการเรียน
เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ ในการประชุมองค์กรนั้นบางครั้งทางเจ้า
ภาพไม่จำ�เป็นต้องประสานกับกลุ่มผู้สนับสนุน เนื่องจากนักวางแผนจัดประชุมเป็นผู้เชื่อมโยง
เครือข่ายเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อย
		
		 • การกำ�หนดจุดหมายปลายทาง (Destination Designation) หมายถึง
การที่ นั ก วางแผนจั ด ประชุ ม พิ จ ารณาสถานที่ จั ด งานและทรั พ ยากรต่ า งๆ ภายในเขต
พื้นที่ เพื่อนำ�มาใช้เป็นข้อมูลและแหล่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและ
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การเดินทาง เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำ�หน่ายของ
ฝากของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งสามารถนำ�ไปเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่
ผู้เข้าร่วมงานประชุมที่สนใจกิจกรรมหลังจากการประชุมในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือง
ที่ได้รับประชาสัมพันธ์จากภาครัฐบาลตามนโยบายยุทธศาสตร์การเดินทาง ประเทศไทย อาทิ
เมืองรอง 55 จังหวัด และเมืองแห่งไมซ์อีก 5 เขตพื้นที่
		 • การพัฒนาสู่การตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing) หมายถึง การที่
นักวางแผนจัดประชุมหันกลับทบทวนศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ เพื่อนำ�กลับมาปรับปรุง
กระบวนการบริการให้มีความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มเจ้าภาพผู้จัดงาน โดย
การแบ่งการบริการการจัดประชุมออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ให้เลือกได้ตามงบประมาณ รวมทั้ง
การศึกษาถึงรูปแบบการจัดประชุมองค์กร ในระดับสากล ควบคู่กับการศึกษาแบบประเมิน
ผลการจัดงานให้ครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำ�ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
งานมากยิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ในส่วนหนึ่งของเนื้อหาบทบทความโดย จักรกฤษณ์ โปณะทอง (2560)
ได้อธิบายถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เป็นการแสดงความสามารถในการรับมือ
กับปัญหาที่อยู่นอกแผนการทำ�งานที่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งบทสอบครั้ง
สำ�คัญของผู้บริหารทีต้องค้นหาสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยจะต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการทำ�งานเพื่อสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังนี้
		 2.1.1 ปัจจัยทางตรง คือ การค้นหาคำ�ตอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำ�งาน เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัตถุประสงค์
และแผนงาน บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่จัดงาน เงินลงทุน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเปรียบ
เสมือนปัจจัยนำ�เข้าในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กร โดยจะต้องใช้ทรัพยากร
ทุกชนิดเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด และยังเป็นหน้าที่
ของฝ่ายผู้บริหารที่จะต้องหมั่นตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดในทุกๆ เดือน
		 2.1.2 ปัจจัยทางอ้อม คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เกิดจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและรายได้ขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้รับ
บริการเป้าหมาย สามารถเรียนรู้ได้จากหลักแนวคิดทฤษฎี STEEP Analysis ประกอบด้วย
(1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) เริ่มต้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนิน
ชีวิตและการขยายตัวของจำ�นวนประชากร (2) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ที่มาพร้อมกับ
การก้าวกระโดดของเครื่องมืออุปกรณ์ ในการค้นคว้าหาข้อมูลในการดำ�เนินชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น
MEETINGS 101

137

(3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) บ่งบอกถึงรายได้ ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามอุปสงค์และอุปทาน (4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลง
และการลดจำ�นวนของพื้นที่สีเขียวและการเกิดภัยทางธรรมชาติในรูปแบบ เช่น อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น และ (5) ด้านกฎหมายและการปกครองบ้านเมือง (Political) ที่
จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายการปกครองของผู้นำ�ประเทศ โดยเฉพาะช่วงเวลาการ
เปลี่ยนผ่านของนโยบายจากนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมักจะไม่
ได้รับการสานต่อระหว่างคณะรัฐบาลชุดเก่าและใหม่

3. การวางแผนทางการตลาดในธุรกิจการประชุม
		 ณิชชา ปะณะรักษ์ (2562) ได้ให้กำ�หนดนิยามของการวางแผนทางการตลาด หมาย
ถึง การกำ�หนดกลยุทธ์ในการสร้างความโดดเด่นที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นรวม
ทั้งยังเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยการนำ�เสนอจุดเด่นของ
คุณลักษณะของการบริการให้มีความแตกต่างและการให้ความสำ�คัญกับราคาร่วมกับช่อง
ทางการจัดจำ�หน่ายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกลับมาซ้ำ�
อีกครั้งและการบอกต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คอทเลอร์ (Kotler,
1994) อธิบายว่าการวางแผนทางการตลาดในธุรกิจ คือ การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
สร้างผลกำ�ไรต่อองค์กรได้ในอนาคตโดยการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายและการ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถดึงดูดใจให้สนใจสินค้าและบริการด้วยเครื่องมือทางการตลาดหลาก
หลายประเภท ซึ่งการวัดผลความสำ�เร็จไม่ใช่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ แต่จะ
ต้องครอบคลุมถึงการกลับมาซื้อซ้ำ�ในมูลค่าที่สูงขึ้น

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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		 ตามแนวทางของ ศิวาวุธ ไพรีพินาศ (2556) กลับมองว่าการวางแผนทางการตลาดใน
ธุรกิจสู่ตลาดมวลชนภายใต้อัตลักษณ์ทางตราสินค้า เป็นกระบวนการที่มีลำ�ดับขั้นตอนและ
มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ โดยเริ่มต้นจาก
การกำ�หนดแนวทางในการสร้างสินค้าและบริการให้มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
จากนั้นจึงมีการสำ�รวจพฤติกรรมความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ต่อมา
จะเป็นการกำ�หนดทุนสร้างและการกำ�หนดรายได้ขั้นตํ่า ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกที่อาจเป็นข้อจำ�กัด หรืออุปสรรคต่อสินค้า
และบริการ อย่างไรก็ตามการวางแผนการตลาดจากผลการวิจัยของประภา เตรียมศิศิธร
(2544) ได้อธิบายว่าการวางแผนการตลาดในธุรกิจประชุม คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ด้วยสื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นผับ เพื่อใช้สำ�หรับการกระจายข้อมูลให้แก่กลุ่ม
เป้าหมายสำ�หรับการตัดสินใจที่ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
		 3.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม ที่บ่งบอก
ถึงหัวข้อการจัดงาน สถานที่จัดงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ เพื่อใช้เป็นช่องทาง
สำ�หรับการนำ�เสนอขายเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันขั้นตอนนี้ยังสามารถ
สำ�รวจความคิดเห็นและผลตอบรับได้ในเบื้องต้น เมื่อเกิดการสอบถามเกี่ยวข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นการแสดงให้เห็นว่ากำ�ลังมีผู้ที่สนใจสินค้า และบริการ รวมถึงการแสดงข้อวิพากษ์ต่อราย
ละเอียด ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นด้วยในเบื้องต้น นักวางแผนจัดประชุมสามารถนำ�ไปใช้เป็น
ข้อมูลสำ�หรับการแก้ไขก่อนจะมีการจัดงาน
		 3.2 การประชาสัมพันธ์ช่วงเริ่มการเสนอบริการด้วยวัตถุประสงค์ของการตอกยํ้า
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานให้เข้าใจถึงกำ�หนดการและรายละเอียดต่างๆ รวมยังเป็นการ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกครั้งก่อนงานจะเริ่มต้นขึ้น ผ่านช่องที่สามารถติดต่อ
สื่อสารได้โดยตรง อาทิเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น นักวางแผนจัดประชุมจะต้องคอย
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงานให้ครบถ้วน โดยจะต้องคำ�นึงถึงความเป็นส่วนตัวของ
ผู้รับสารในช่วงเวลาที่เหมาะสม
		 3.3 การประชาสัมพันธ์สิ่งสำ�คัญก่อนการจัดงาน โดยเฉพาะสิ่งของสำ�คัญที่ผู้เข้าร่วม
งานจะต้องนำ�มาใช้กับการประชุม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารการประชุม บัตรประจำ�
ตัวประชาชน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ผู้เข้าร่วมงานหลงลืมและนำ�ติดตัวมาด้วย
		
		 3.4 การประชาสัมพันธ์ระหว่างการประชุมเพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริการสนับสนุน เช่น ห้องอาหาร ห้องนํ้า สถานที่จอดรถยนต์ จุดลงทะเบียน
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แหล่งดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ เป็นต้น รวมทัง้ การประกาศแจ้งเตือนเรือ่ งสำ�คัญทีอ่ ยูน่ อก
เหนือกำ�หนดการและภัยเสีย่ งต่างๆ ทีน่ กั วางแผนจัดประชุมและเจ้าภาพไม่สามารถป้องกันได้
		
		 3.5 การประชาสัมพันธ์หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมงาน และเจ้าภาพผู้จัดงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวต่อไป ในปัจจุบันนักวางแผนจัดงานประชุมจะมีการชี้แจ้งแหล่ง
สืบค้นรูปภาพของผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายให้ผู้เข้าร่วมงานผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
			
		 นอกจากนี้ มุมมองของเยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์ (2560) ได้เสนอการวางแผนการตลาด
การจัดประชุมองค์กรออกมาเป็นนโยบายที่ได้รับการถอดบทเรียนมาจากงานวิจัยพบว่ า
ทิ ศ ทางของการจั ด ประชุ ม องค์ ก รเป็ น การประชุ ม ขนาดเล็ ก ยั ง คงได้ รั บ การเพิ่ ม จำ � นวน
ทุกปี รวมทั้งการขยายไปสู่การประชุมควบคู่กับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ในลักษณะของ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับฟังนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรจากคณะผู้บริหารในแต่ละปี ซึ่งมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำ�นวนมาก และมี
ยอดการจองห้องพักสำ�หรับพักอาศัยค้างคืนจำ�นวนมาก รวมทั้งการพัฒนาเป็นแนวทางที่
นักวางแผนจัดประชุมสามารถนำ�ไปใช้ได้ ดังนี้
		
		 • การค้นหากลุ่มตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ต้องการจัดประชุมองค์กร เพื่อเข้ามา
เป็น ทางเลือกใหม่แก่นักวางแผนจัดประชุมองค์กร โดยอ้างอิงจากนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ของภาครัฐบาลในขณะเดียวกัน การเริ่มต้นทำ�การตลาดกับกลุ่มเป้าหมายใหม่อาจเริ่มต้นจาก
การจัดประชุมภายในองค์กรที่ใช้ระยะเวลาการจัดงานเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น หรืออาจเลือก
เพียงแค่ครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายเท่านั้น รวมทั้งการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มองค์กรขนาดเล็ก
ที่มีบุคลากรจำ�นวนไม่มาก
		
		 • การมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความคุ้มค่าของการจัดงานประชุมองค์กรใน
ลักษณะ ของแคมเปญที่รวมรวบองค์ประกอบต่าง ๆ ของการประชุมเอาไว้ด้วยกัน ทั้งด้าน
ความพร้อมของสถานที่จัดงาน การคมนาคมขนส่ง ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่า
สนใจในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการนำ�เสนอในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จนี้จะต้องมีความคุ้มค่าด้าน
ราคาและมีการปรับลดระยะเวลาให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกสำ�หรับกลุ่มของเจ้าภาพที่
ต้องการจัดงาน
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		 การปรั บ ปรุ ง การด้ า นงบประมาณทางการตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอด้ า น
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศไทย รวมทั้ง
การติดต่อขอความอนุเคราะห์ไปยังภาครัฐบาลต่างประเทศ เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการ
ประสานงานการสร้างความร่วมมือกับการจัดประชุมองค์กร โดยเชื่อมโยงไปยังเส้นทางอื่นๆ
ในประเทศที่มีเขตแดนใกล้เคียง เพื่อการขยายประสบการณ์ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานให้มีความ
น่าสนใจ ในขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพในการจัดงาน
ประชุมกลับมายังประเทศไทยได้อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างแบรนด์การจัดประชุม
สัมมนาภายใต้ตราสินค้าที่มีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมสู่ตลาดระดับนานาชาติต่อไป โดย
เฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

4. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์
		 นันทนา อินทรสว่าง และคณะ (2558) หลักการแบ่งกลุ่มทางการตลาดเป็นวิธีการ
กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่แสดงถึงจุดยืนอย่างชัดเจนของสินค้าและบริการ โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยวิธีการรวบรวมพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันมาไว้ด้วยกัน อาทิ
จำ�แนกตามสัญชาติ เชื้อชาติ และภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับการพิจารณาช่วงอายุ ในลำ�ดับตอบ
ถัดมาเป็นขั้นตอนการสร้างความแตกต่างของสินค้า และบริการที่เลียนแบบยากด้วยการ
เชื่อมโยงกับทรัพยากรเดิมหรือต้นทุนเดิมขององค์กร จากนั้นจึงเป็นการสร้างกระบวนการ
บริการที่เหมาะสมและส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับรู้ สำ�หรับกระบวนดังกล่าว ถูกสร้าง
ขึ้นมาภายใต้นิยามของ STP จากงานวิจัยของ อรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร (2561) แบ่งออกเป็น
3 ส่วน ประกอบด้วย
		
		 • การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) คือ ขั้นตอนการแบ่งย่อยกลุ่มตลาด
เป้าหมาย ได้แก่ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา
		 • การกำ�หนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) คือ ขั้นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
แบ่งส่วนไว้แล้ว รวมทั้งศึกษารายละเอียดเชิงลึกถึงคุณลักษณะ โดยการตัดสินที่จะเลือกการ
ตลาดแบบมวลชนที่มุ่งเน้นหลายส่วนหรือเป็นแบบเฉพาะ
		 • การวางตำ�แหน่งทางการตลาด (Positioning) คือ ขั้นตอนการวางตำ�แหน่ง
ตราสินค้าที่มีจุดยืนชัดเจนและแตกต่างจากคู่แข่งขันด้วยส่วนประสมทางการตลาด
		 ในขณะที่การประชุมองค์กรอาจเป็นความท้าทายที่นักวางแผนจัดประชุมต้องเริ่ม
เรียนรู้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับองค์กรมีเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งการจัดงาน
แต่ละครั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องนำ�
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มาพิจารณาควบคู่กัน ตลอดจนการเลือกสถานที่จัดงานเป็นสิ่งที่จะต้องนำ�เสนอให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เจ้าภาพต้องการ ภายใต้งบประมาณที่ถูกกำ�หนดเอาไว้ในแต่ละครั้ง โดยรายละเอียด
เนื้อหาของกระบวนการดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำ�เป็น และเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกิจกรรมทางการ
ตลาดที่นักวางแผนงานประชุมจะต้องออกแบบให้ชัดเจนตามเงื่อนไขดังนี้
		 4.1 การแบ่งส่วนตลาดสำ�หรับการจัดประชุมองค์กร เป็นแนวทางการประเมินระดับ
ความต้องการ ของทางเจ้าภาพและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม เพื่อนำ�มาจัดกลุ่มเป้าหมายออก
เป็นส่วนย่อยๆ ตามแผนก และสายงาน โดยแต่ละกลุ่มจะพิจารณาถึงความจำ�เป็นด้านงบ
ประมาณ ด้านสถานที่จัดงาน ด้านความคาดหวังของผู้บริหาร และด้านรูปแบบกิจกรรม ซึ่ง
ทั้งหมดจะต้องมีความสอดคล้องกับจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงานและการประเมินสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกในการรองรับ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้
		
		 4.1.1 กลุ่มที่มีการจัดงานประชุมภายในองค์กร คือ กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ
ที่จะใช้สถานที่ภายในองค์กรสำ�หรับการจัดงาน โดยนักวางแผนจัดประชุมมีหน้าที่แค่เพียง
ประสาน กับฝ่ายต่างๆ ที่ดูแลสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
เอกสาร ของที่ระลึก ช่างภาพ วิทยากร เป็นต้น ซึ่งจะมีอัตราค่าบริการต่อครั้งที่ประหยัดกว่า
เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องประชุม ค่าบุคลากรบริการ ค่าที่พักอาศัย และค่ายาน
พาหนะในการขนส่งผู้เข้าร่วมงาน
		
		 4.1.2 กลุ่มที่มีการจัดงานประชุมภายนอกองค์กร คือ กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
ต้องการที่จะดำ�เนินการประชุมนอกสถานที่ โดยทางเจ้าภาพจะเป็นผู้กำ�หนดจุดหมายปลาย
ทางด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารองค์กร ซึ่งกำ�หนดการจัดงานประชุมจะมี
ระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ตามหัวข้อ และวาระต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลามากกว่า 1 วัน
ขึ้นไป สามารถจำ�แนกย่อยออกเป็น
2 กรณีดังนี้
			
			 4.1.2.1 ทางนักวางแผนจัดประชุมได้มีการจัดเตรียมที่พักและรายการอาหาร
สำ�หรับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งการประชุมในกรณีดังกล่าว
จะเป็นการประชุมภายในโรงแรมขนาดใหญ่ที่สามารถประชุมและเข้าพักอาศัยในสถาน
ที่เดียวกันได้ทันที หรือกรณีที่เป็นการจัดงานที่ศูนย์ประชุมหรือสถานที่สำ�คัญอื่นๆ เช่น
มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ ศูนย์อำ�นวยการ เป็นต้น และกำ�หนดให้มีบริการยาพาหนะรับส่งจากที่พักถึงสถานที่จัดงานประชุม

142

MEETINGS 101

			 4.1.2.2 ทางผู้จัดงานมีหน้าที่เพียงแค่อำ�นวยความสะดวกด้านห้องประชุมเท่านั้น
สำ�หรับการบริการด้านที่พักกลุ่มจะเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่ต้องสืบค้น
แหล่งข้อมูลและสำ�รองห้องพักด้วยตนเอง ตลอดจนการรับผิดชอบค่าบริการที่อยู่นอกเหนือ
การประชุม ในแต่ละวัน สำ�หรับการบริการยานพาหนะรับ-ส่ง เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจอยู่
ในความดูแลของเจ้าภาพหรือไม่ก็ได้
		
		 4.1.3 กลุ่มที่มีการจัดงานประชุมร่วมกับกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลด้วย
เนื้อหา ที่อาจไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมมากนักแต่
เป็นการจัดประชุมที่กระตุ้นจิตสำ�นึกและการสร้างความภักดีแก่องค์กร โดยการใช้กิจกรรม
นันทนาการเข้ามาสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายและความสนุกสนานของสมาชิกที่ได้
ภารกิจร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริการ จากนั้นจะมีระยะเวลาสำ�หรับการพักผ่อนใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดการประชุม ซึ่งกลุ่มที่มีการจัดประชุมในลักษณะนี้
จะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป และจะมอบหมายให้นักวางแผน จัดประชุม ได้ค้นหาข้อมูล
ตั้งแต่ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดงาน และแหล่งท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ
		
		 4.1.4 กลุ่มที่มีการจัดประชุมร่วมกับกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงความต้องการของกลุ่มการประชุมร่วมกับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล รวมทั้งการ
จัดการบริการ ที่จะมีภายในห้องประชุมและการเดินทางไปยังสถานอื่น ๆ แต่ทางเจ้าภาพให้
ความสำ�คัญกับเนื้อหาการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของบุคลการ
รวมทั้งการใช้กรณีศึกษา จากองค์กรต้นแบบที่มีชื่อเสียงประสบความสำ�เร็จมาแล้ว และมี
เครือข่ายเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการติดต่อเข้าไปในสถานที่เพื่อรับฟังการบรรยายและ
วิสัยทัศน์จากคณะผู้บริหาร ตลอดจนการเข้าไปสังเกตกระบวนการทำ�งานต่างๆ ในแต่ละ
แผนก โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมจะสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ จากการศึกษาดูงานเพื่อนำ�
มาปรับใช้กับองค์กรของตนเองต่อไป ซึ่งในปัจจุบันยังพบว่าการศึกษาดูงานนั้นสามารถขยาย
ขอบเขตไปยังองค์กรที่มีจุดหมายปลายทางต่างประเทศได้อีกด้วย สำ�หรับศึกษาดูงานต่าง
ประเทศ จะเป็นหน้าที่ของนักวางแผนจัดประชุมที่จะต้องเพิ่มเติมการบริการด้านคำ�แนะนำ�
การทำ�หนังสือเดินทาง การสำ�รองที่นั่งบนเครื่องบินโดยสาร ร้านอาหาร และที่พัก
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

		 4.2 การกำ�หนดตลาดเป้าหมายตามแนวทางของสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (2561) ได้อธิบายถึง ความน่าสนใจของกลุ่มตลาดการจัดประชุมอาจไม่ถูก
จำ�กัดแค่ตลาดภายในประเทศอีกต่อไป เนื่องจากความสำ�คัญของทรัพยากรด้านการเดินทาง
และกลุ่มธุรกิจบริการในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองใหญ่ สะท้อนให้เห็นโอกาสในการรองรับ
กลุ่มประชุมองค์กรจากต่างประเทศได้ โดยตลาดเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม การกำ�หนดอัตราค่า
บริการจะมีความแตกต่างกันไปด้านความต้องการส่วนบุคคล และพฤติกรรมองค์กร สำ�หรับ
กลุ่มประชุมองค์กรจากต่างชาติอาจมีความคาดหวังที่สูงกว่ากลุ่มประชุมองค์กรภายใน
ประเทศ เนื่องจากเป็นการเดินทางไปยังอาณาเขตประเทศที่ไม่คุ้นเคย การเตรียมความพร้อม
ด้านของระบบการดูแล และประสานงานจะต้องคำ�นึงถึงความรวดเร็วและครบวงจร ได้แก่
		
		 4.2.1 การยกระดับโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อำ�นวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อนการจัดงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
สังคมออนไลน์
		
		 4.2.2 การเสนอทางเลือกเกี่ยวกับสถานที่จัดงานประชุมที่ครบวงจรและหลากหลาย
ไม่ซ้ำ�กัน เนื่องจากเจ้าภาพจากต่างประเทศสามารถตัดสินใจด้วยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่
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คาดว่าเหมาะสมกับการประชุมมากที่สุด เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติของเมือง
สถานที่จัดงาน เป็นต้น
		 4.2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการด้วยสิ่งที่แปลกใหม่ที่ไม่
เคยสัมผัสมาก่อน อาทิ รายการอาหารอินทรีย์มังสวิรัติจากแปลงของเกษตรกรต้นแบบใน
จังหวัด ซึ่งเป็นวิธีการสร้างการรับรู้ของทรัพยากรในพื้นที่ และมีส่วนช่วยในการลดต้นทุน
ด้านของอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
		 4.3 การกำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาดตามแนวทางของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2558)
อธิบายสิ่งที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้รับบริการในกลุ่มการจัดประชุม ที่นักวางแผนจัดงาน
ประชุมจะต้องแสดง สิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งขันและการนำ�เสนอจุดขายภายใต้การใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดเฉพาะทางที่ผ่านการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับกิจกรรมและระยะ
เวลาการจัดงาน หรือเรียกว่า 8P’s มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		
		 4.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยนักวางแผนจัดงานประชุมจะต้องกำ�หนดหัวข้อ
การประชุมและวาระต่าง ๆ ตามที่ได้รับจากแผนกที่ต้องการ พร้อมกับการเลือกรูปแบบของ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การประชุม การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เป็นต้น รวมทั้งการจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้เพียงพอต่อสมาชิกที่ลงทะเบียน
ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับถ่ายทอดสดการประชุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างช่วงเวลาพักการประชุม
		
		 4.3.2 ราคา (Price) โดยนักวางแผนจัดงานประชุมสามารถศึกษาค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนการจัดงานให้ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ภายในงานทั้งหมด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่
พัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าแรงเจ้าหน้าที่ วิทยากรผู้บรรยาย เป็นต้น สำ�หรับการประชุม
บางรูปแบบจะมีการกำ�หนดค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อการสร้างรายได้พิเศษแก่ทางเจ้าภาพ
		
		 4.3.3 สถานที่จัดจำ�หน่าย (Place) โดยนักวางแผนจัดงานประชุมจะต้องคัดเลือก
สถานที่ จัดงานที่มีทำ�เลที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอก
ทิศทางระหว่างห้องประชุม จุดลงทะเบียน ห้องสุขา ห้องอาหาร และจุดบริการอื่นๆ อีกทั้ง
ภายในบริเวณของสถานที่ จัดงาน ทางนักวางแผนจัดประชุมจะต้องดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมทั้งการตกแต่งสถานที่จัดงานให้มีความสวยงามสอดคล้องกับหัวข้อการ
ประชุมและอัตลักษณ์ขององค์กร
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		 4.3.4 การส่งเสริมตลาด (Promotion) โดยนักวางแผนจัดงานประชุมจะมุ่งเน้น
การใช้เครื่องมือสำ�หรับการให้ข้อมูลของการประชุมด้วยสื่อประเภทต่างๆ เช่น การโฆษณา
ผ่านช่องทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การขายโดยพนักงาน เป็นต้น รวม
ถึงการใช้กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ด้วยส่วนการมอบลดราคาพิเศษในกรณีที่งานประชุมมี
การกำ�หนดค่าลงทะเบียน แก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ หากชำ�ระค่าลงทะเบียนในกำ�หนดจะได้รับ
ส่วนลดทันทีร้อยละ 5 พร้อมของที่ระลึก นอกจากนี้ การจัดประชุมที่เพิ่มเติมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสามารถมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน
		
		 4.3.5 ผู้จัดงานและผู้บริการ (People) โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้องดำ�เนิน
กิจกรรม การฝึกอบรมด้วยทักษะความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการจัดงานประชุม เช่น
การเจรจาต่อรอง การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น ซึ่งนักวางแผน
จัดประชุมจะต้องปลูกฝังจิตสำ�นึกในการบริการระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้จัดงานทุกคน
เพื่อให้เห็นถึงการจัดการอารมณ์และการหลีกเลี่ยงปัญหากับผู้ที่เข้าร่วมงาน
		
		 4.3.6 แพ็คเกจ (Package) โดยนักวางแผนจัดประชุมสามารถกำ�หนดโปรแกรม
การประชุม ในรูปแบบการเหมาจ่ายที่รวมระหว่างค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ากิจกรรมการ
เดินทางค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบอบรม และค่าใช้สอยเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการจัดประชุมที่มีกำ�หนดการมากกว่า 1 วันขึ้นไป อีกทั้งการจัดงานลักษณะของกิจกรรม
การอบรมและสัมมนา ร่วมกับกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในภูมิภาคและสถานที่สำ�คัญที่ได้
รับความนิยมจากนักเดินทางทั่วไป
		
		 4.3.7 กระบวนการวางแผน (Planning Process) โดยนักวางแผนจัดประชุมจะต้อง
กำ�หนดขั้นตอนการทำ�งาน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์และสืบค้นงานประชุมที่เคยประสบความ
สำ�เร็จมาแล้วจากที่อื่น โดยต่อมาจะมีการสำ�รวจพื้นที่สำ�หรับการจัดงานเพื่อประเมินความ
พร้อมในการรองรับจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน และการเชิญชวนสมาชิกตามลำ�ดับรายชื่อที่เข้าร่วม
ประชุม พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบ การประชุมให้ได้พิจารณาล่วงหน้า แต่สำ�หรับรูปแบบ
ของการประชุมบางประเภท อาทิ การประชุมประจำ�ปีร่วมกับเครือข่ายองค์กรอื่นๆ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการประชุมที่มีวาระสำ�คัญเกี่ยวข้องกับสมาชิกภายนอกองค์กร
นักวางแผนจัดประชุมสามารถค้นหาผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ หรือของที่ระลึกเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของงานได้
		
		 4.3.8 กระบวนการหลังการขาย (Post Sale Process) โดยนักวางแผนจัดประชุม
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประชุมแบบรายด้าน เช่น ด้านหัวข้อ
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การประชุมด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก ด้านความรู้ที่ได้รับ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่ เป็นต้น
เพื่อนำ�การวัดผลลัพธ์ ที่สะท้อนข้อบกพร่องการทำ�งานและข้อเสนอแนะต่างๆ จากนั้นจึงนำ�
มาใช้ปรับปรุงการจัดงานประชุม ในครั้งต่อไป

5. การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม
		 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุ ค คลผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ของผู้ ส่ ง สารโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การบอกเล่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างความรู้ และการกระตุ้นพฤติกรรมความต้องการของ
ผู้รับสาร (Roger, 1976) นอกจากนี้ การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทบางครั้งอาจ
จะต้องพิจารณาถึงความจำ�เป็นหรือความเร่งด่วนขององค์กร พร้อมกับการเลือกใช้ช่องทาง
ที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาแอพ
พลิเคชั่นสำ�หรับการประชุม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประชุม ในขณะที่นภดล พูลพุทธพงษ์ และคณะ (2559) ให้คำ�นิยามที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับ
ความหมาย ของการสื่อสารที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้สำ�หรับการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน เพื่อการสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการโน้มน้าว
จิตใจตามความคาดหวังที่ได้กำ�หนดไว้ในแต่ละองค์กร
		 5.1 การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์
การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกองค์กรจะต้องพึงพาความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการกระจายการสื่อสารไปยังกลุ่ม
เป้าหมาย รายเก่าและรายใหม่ อีกทั้งการออกแบบเนื้อหาบนผ่านระบบอินเตอร์เน็ทสามา
รถเผยแพร่ภายในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องเลือกใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็น
ที่ร่วมสมัย (Hot Issue) ทันต่อสถานการณ์ประจำ�วัน และประเด็นที่ให้ความรู้ (Evergreen
& Knowledge) แก่มวลชนจนในลักษณะของคำ�แนะนำ� (สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, 2562)
ซึ่งการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์สำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้
		
		 5.1.1 เว็บไซด์หลัก (Official Website) เป็นช่องทางที่ผ่านการจดทะเบียนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเพื่อใช้สำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงรูปภาพของห้อง
ประชุมตัวอย่างและการแสดงอัตราค่าบริการ พร้อมกับการเพิ่มชุดคำ�สั่งในการระบุจำ�นวน
ในการจองสินค้า และบริการแต่ละประเภท โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถกดยืนยันคำ�สั่งการ
ซื้อและชำ�ระเงินค่าบริการได้ทันที นอกจากนี้ ภายในเว็บไซด์ยังสามารถระบุข้อมูลสำ�หรับ
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การติดต่อด้วยช่องทางอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น สำ�หรับ
ข้อดีของการใช้เว็บไซด์หลักยังสามารถเพิ่มความสะดวกผ่านโปรแกรมการค้นหา (Search
Engine) บนหน้าเว็บไซด์อื่นๆ อาทิ กูเกิ้ล (Google) และยาฮู (Yahoo) ซึ่งจะปรากฏชื่อของ
เว็บไซด์หลักของกิจการเป็นอันดับต้นๆ ก่อนสื่อสารสนเทศประเภทอื่น
		
		 5.1.2 เว็บไซด์ตลาดกลาง (Middle Market) เป็นช่องทางการจัดจำ�หน่ายออนไลน์
สินค้าและบริการที่มีบุคลากรภายนอกเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการนำ�ข้อมูลการจัดประชุมและ
สัมมนาเพื่อนำ�ไปจัดจำ�หน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจและมีการแจ้งเตือนกำ�หนดการให้
ทราบล่วงหน้า โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่สนใจสามารถชำ�ระค่าบริการได้ทันที อาทิ เว็บไซด์อีเว้
นท์ป๊อบดอทมี (www.eventpop.me) ซึ่งจะต้อง เสียค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ดูแลระบบเมื่อมี
การจำ�หน่ายที่นั่งโดยคิดอัตราค่าบริการคิดเป็นร้อยละตามจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานที่เข้ามาเลือก
ซื้อสินค้าและบริการ
		
		 5.1.3 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลุ่มเว็บไซด์ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อม
กับพื้นที่สำ�หรับการจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว โดยจะต้อง
สมัครบัญชีผู้ใช้งาน และกำ�หนดรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่การใช้งาน ซึ่งกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์จะ
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด รวมทั้งยังมีระบบกล่อง
ข้อความอัตโนมัติ สำ�หรับการโต้ตอบกลับไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาทิ เฟซบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) ข้อดีของการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะมีชุดคำ�สั่งที่
สามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นและกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย
		 5.2 การเลือกใช้ช่องทางออฟไลน์
การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจด้วยการนำ�พาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ปรากฏ
ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ แผ่นพับ ใบปิด เป็นต้น โดยกลุ่มเป้า
หมายที่เป็น ผู้รับสารจะสามารถพบเห็นได้ ก็ต่อเมื่อทางนักวางแผนจัดประชุมได้มีการนัดพบ
มาเพื่อนำ�เสนอข้อมูลให้ทราบโดยละเอียด การใช้สื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนขององค์กร
ในแต่ละเดือน ซึ่งมีการคำ�นวณค่าใช้จ่ายต่อจำ�นวนชิ้นงาน ที่ได้มีการตีพิมพ์ (ดารา ทีปะปาล
และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557) ข้อดีสำ�หรับการเลือกใช้ช่องทางออฟไลน์ จะเป็นชุดข้อมูลที่
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ�กลับไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ ดังนั้นข้อมูลที่เลือกใช้ช่องทางออฟไลน์
จะต้องระบุข้อมูลสำ�หรับการติดต่อภายหลัง
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		 การตลาดในการจัดประชุมองค์กรเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำ�คัญในการบริหารข้อมูลที่เกี่ยว
กับการบริหารให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งนักวางแผนจัดประชุมจะต้องทำ�หน้าที่ประสานงาน
ร่วมกับเจ้าภาพ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำ�หรับในช่องทางต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับรู้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอ้างอิงถึงทฤษฎีทางการตลาดอย่าง STP เพื่อให้เข้าความต้องการ
และพฤติกรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ความท้าทายของนักวางแผนจัดประชุม คือ การออกแบบ
การบริการที่มุ่งเน้นความแปลกใหม่และการสร้างมูลค่าการรับรู้ด้วยการใช้ทรัพยากรใน
แต่ละเมืองมาจุดขาย ร่วมการบูรณาการร่วมกับส่วนประสมทางการตลาดบริการเพิ่มเติม
สำ�หรับการประชุมองค์กร เพื่อเนรมิตรูปแบบกิจกรรมการประชุมอยู่เหนือความคาดหมาย
พร้อมกับการแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดเป้าหมายไปยังกลุ่มต่างชาติเพิ่มขึ้น ตลอดจน
การสร้างเครือข่ายที่บูรณาการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
ใกล้เคียงในขณะเดียวกันการกำ�หนดช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ก่อนงานประชุมจะเริ่ม
และการติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมยังคงเป็นเรื่องที่จำ�เป็นที่จะช่วยให้มิติทางการ
ตลาดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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   คำ�ถามท้ายบทที่ 7 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. จงอธิ บ ายความหมายของการตลาดและความสำ � คั ญ ของการตลาดในธุ ร กิ จ
การประชุมองค์กร
2. จงอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดในธุรกิจการประชุมองค์กรมีทั้งสิ้นกี่ประเภท
พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนแต่ละประเด็น
3. จงอธิบายการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การกำ�หนดตลาดเป้าหมาย
(Targeting) และการวางตำ�แหน่งทางการตลาด (Positioning) ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมองค์กร
กรณีศึกษาการตลาด การขาย และการเชื่อมโยง
การจัดประชุมองค์กร

		 บริษัท ABC มีการจัดงานประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์การทำ�งาน มีเป้าหมาย
เป็ น พนั ก งานในองค์ ก ร เพื่ อ ระดมสมองจั ด ทำ � แผนการทำ � งาน บริ ษั ท ฯ จึ ง ทำ �
การประชาสัมพันธ์งานประชุมดังกล่าว โดยการส่งจดหมายเชิญที่ระบุชื่อพนักงานโดยตรง
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร การจัดทำ�โปสเตอร์ โบรชัวร์
เพื่อประชาสัมพันธ์ตามป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้บุคคล ที่สนใจได้เข้าร่วมงาน
		 ซึ่งในการประชุมองค์กรดังกล่าวนั้น มีการกำ�หนดเป้าหมายชัดเจน งบประมาณใน
การจัดงานก็เป็นงบประมาณที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้แล้วล่วงหน้า จึงเป็นการประชาสัมพันธ์
งานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมงาน และจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ตรงตามความ
ต้องการกับผู้เข้าร่วมงาน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการรับฟังข่าวสารข้อมูล
นั้นได้อย่างดีที่สุด ผู้เข้าร่วมงานเกิดความประทับใจ มีแรงบันดาลใจในการทำ�งาน เพื่อตอบ
สนองวัตถุประสงค์ของบริษัท แตกต่างจากงานประชุมวิชาชีพ (Conventions) ที่มีความ
ซับซ้อนมากกว่า เช่น แหล่งเงินทุนของงานประชุมวิชาชีพ ที่ได้มาจากผู้สนับสนุน หรือการหา
สปอนเซอร์สำ�หรับงานประชุม
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บทที่

8

มาตรฐานอุตสาหกรรม
การประชุมองค์กร และการจัด
ประชุมองค์กรแบบยัง
่ ยืน
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บทที่

8

มาตรฐานอุตสาหกรรม
การประชุมองค์กรและ
การจัดประชุมองค์กรแบบยัง
่ ยืน

		 การสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดประชุมองค์กรด้วยการดำ�เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานที่ถูกกำ�หนดจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกเอกชนที่เป็นผู้กำ�หนดแบบแผน
อย่างแพร่หลาย เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ ในการยกระดับกระบวนการดำ�เนินงานที่มี
ความปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมาตรฐานเหล่านี้ ยังมีส่วนช่วยให้นักวางแผน
จัดประชุมสามารถคัดสรรสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานที่จัดงานให้มีความ
เหมาะสมกับจำ�นวนของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนงาน
ประชุม ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบต่างๆ จากบุคลากร ในฐานะผู้ให้บริการที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมาตรฐานของการประชุม
องค์กรยังเปรียบเสมือนการใช้มาตรวัดการประเมินผลคุณลักษณะของสินค้าและบริการ
ที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้องศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดที่เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานสำ�คัญสำ�หรับการตรวจประเมินเป็น
ไปอย่างราบรื่น ในขณะเดียวทรัพยากรที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดงานที่ได้รับมาตรฐาน
ยังสามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องหมายในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่สร้างความแตก
ต่างจากคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี
สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 8 จะอธิบายถึงมาตรฐานห้องประชุม มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
และมาตรฐานการประชุมองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ นำ � เสนอมาตรฐานของห้ อ งประชุ ม และมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการประชุมองค์กรอย่างยั่งยืน
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1. มาตรฐานห้องประชุม
		 การจัดประชุมองค์กรเป็นการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์จุดนัดพบระหว่างบุคคล
ตั้งแต่ 2 คน ภายใต้การกำ�หนดระยะเวลาและสถานที่ ที่ทางนักวางแผนจัดประชุมองค์กร
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยการคัดเลือกห้องประชุมที่มีความพร้อมในการบรรจุ
ผู้เข้าร่วมงาน การจัดวางสิ่งอำ�นวยความสะดวก และการประเมินโครงสร้างของสถานที่จัด
งานประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท ศูนย์ประชุม ภาครัฐบาลหรือเอกชน ตามองค์ประกอบ
ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(2559) ดังตารางที่ 8.1
รายละเอียด
1. ด้านกายภาพ
1.1 ภายในห้องประชุม
1.2 ผนังห้องหรือผนังกั้นห้อง

2. ด้านเทคโนโลยี 3. ด้านบริการและการจัดการ
2.1 ระบบเสียง
3.1 บริการรับจองล่วงหน้า
2.2 ระบบภาพ
3.2 เวลาในการเข้าพื้นที่สำ�หรับ
ฝ่ายจัดประชุม
1.3 โต๊ะและเก้าอี้สำ�หรับการจัด
2.3 จุดกระจาย
3.3 บริการวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับ
ประชุม
สัญญาณอินเต
การจัดประชุม
อร์เน็ทไร้สาย
1.4 องค์ประกอบสำ�หรับห้องประชุม 2.4 อุปกรณ์สื่อสาร 3.4 บริการพัดลมไฟฟ้า
1.5 สายไฟและอุปกรณ์ในห้อง
2.5 เจ้าหน้าที่โสต 3.5 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ประชุม
ทัศนูปกรณ์
1.6 เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�รอง
3.6 พนักงานผู้ให้บริการประจำ�
กลุ่มประชุม
1.7 เต้ารับไฟฟ้า
3.7 พนักงานผู้ให้บริการตามจุด
บริการ
1.8 แสงสว่างในห้องประชุม
3.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.9 ระบบไฟส่องสว่างในห้องประชุม
3.9 บุลคลิกภาพของพนักงาน
บริการกลุ่มประชุม
1.10 ระบบปรับอากาศ
3.10 ความรู้ของพนักงานบริการ
กลุ่มประชุม
1.11 ระบบระบายอากาศ
3.11 ทักษะมาตรการส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศของ
พนักงานบริการกลุ่มประชุม
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1.12 ระบบป้องกันอัคคีภัย
1.13 พื้นที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และ
พักคอย
1.14 พื้นที่สำ�หรับการจัดนิทรรศการ
ขนาดย่อม
1.15 พื้นที่บริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
1.16 พื้นที่บริการอาหารมื้อหลัก
1.17 ห้องน้ำ�
1.18 ประชุมย่อย
1.19 ห้องสำ�นักงานของฝ่ายจัด
ประชุม
1.20 ห้องรับรอง
1.21 ห้องแต่งตัว
1.22 ห้องรับฝากของ
1.23 ห้องประกอบพิธีทางศาสนา
1.24 ห้องปฐมพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่
1.25 พื้นที่สูบบุหรี่
1.26 ป้ายบอกทาง
1.27 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
1.28 พื้นที่จอดรถยนต์
1.29 จุดจอดรถยนต์เพื่อรับส่งผู้เข้า
ร่วมงาน
1.30 สิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
1.31 ระบบสำ�รองน้ำ�ใช้สำ�หรับ
การประชุม

3.12 การจัดการบุคลากรในด้าน
การให้บริการการประชุม
3.13 ระบบสวัสดิการพนักงาน
3.14 การ้องเรียนและการประเมิน
ผลการบริการ
3.15 ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
3.16 บริการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่แขกพิเศษ
3.17 การจัดการความสะอาด
และขยะ
3.18 ความใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
3.19 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตารางที่ 8.1 แสดงองค์ประกอบการประเมินสถานที่จัดประชุมจำ�แนกตามประเภท
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		 จากตารางที่ 8.1 แสดงรายละเอียดของตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบที่นำ�มาใช้
ประเมินสถานที่จัดประชุมทุกประเภท ที่นักวางแผนจัดประชุมเลือกใช้ภายใต้มาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS) ซึ่งแต่ละองค์กร
จะเกณฑ์คะแนนสิ่งจำ�แนกประสิทธิภาพของสถานที่จัดงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง
สิ้น 4 ระดับ ได้แก่ (1) ความครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีค่าน้ำ�หนักเท่ากับ 3 คะแนน (2) ขาด
1 รายการ จะมีค่าน้ำ�หนักเท่ากับ 2 คะแนน (3) ขาด 2 รายการ จะมีค่าน้ำ�หนักเท่ากับ
1 คะแนน และ (4) ขาด 3 รายการขึ้นไป จะมีค่าน้ำ�หนักเท่ากับ 0 คะแนน แต่สำ�หรับ
องค์ประกอบด้านกายภาพในส่วนของแสงสว่างในห้องประชุมจะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกับองค์
ประกอบอื่นๆ โดยเงื่อนไข จะพิจารณาให้ค่าน้ำ�หนักคะแนนจากปริมาณความสว่างของแสง
ไฟที่ใช้ หากมีความสว่างตั้งแต่ 400 ต่อพื้นที่ (Lux) ขึ้นไปจะได้ 3 คะแนน 300-399 ต่อ
พื้นที่จะได้ 2 คะแนน 250 – 299 ต่อพื้นที่จะได้ 1 คะแนน และต่ำ�กว่า 250 ต่อพื้นที่ จะได้
0 คะแนนตามลำ�ดับ นอกจากนี้ การใช้บุคลากรในฐานะผู้ให้บริการแต่ละตำ�แหน่งงานยังคง
เป็นสิ่งสำ�คัญที่ถูกสอดแทรกในแต่ละด้าน ซึ่งนักวางแผนจัดประชุม ควรมีการวางแผนการ
พัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะทางที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการประชุมในฐานะผู้สนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้า
หน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ISO 22301

Business Continuity
Management Systems

ISO 22000

Food Safety
Management Systems

ISO 14001

ISO 50001

Environmental
Management
Systems

TISI 22300

MICE Security
Management
System

Energy
Management
Systems

ISO 9001
ISO 20121

Event Sustainability
Management Systems

Quality
Management
Systems

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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2. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
		 การสร้างความแตกต่างของการจัดประชุมองค์กรด้วยการอ้างอิงมาตรฐานการ
จัดงานประชุมในแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่นักวางแผนจัดประชุมควรให้ความสำ�คัญอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากการจัดประชุมองค์กร ภายใน 1 งาน จำ�เป็นจะต้องอาศัยสิ่งสนับสนุนมากกว่า
1 รายการ ตลอดจนการคัดเลือกการบริการในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องนำ�เข้าจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมในขณะเดียวกันนักวางแผนจัดประชุมจะต้องไม่ละเลยนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ตลอดจนการ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบจากกระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง
แวดล้อมในอนาคตอีกด้วย ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือและความเป็น
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการจัดงานได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ความท้าทายของนักวางแผนจัดประชุมที่จะต้องพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดงานระดับสากล ด้วยมาตรฐานแต่ละประเภทมาประยุกต์ใช้ และการเดินหน้าเข้า
สู่การประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
		 การอาศัยสิ่งสนับสนุนในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเรียงลำ�ดับตาม
ปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะ
รายการอาหารประเภทการจัดเลี้ยงที่จะต้องพิจารณาเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมและ
สภาพของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องป้องกันการปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี อ้างอิงจากมาตรฐาน
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน ที่อธิบายว่าอาหารที่มีสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อจัดจำ�หน่าย
อาจเกิดสารปนเปื้อนกับอาหารซึ่งมีกระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต โรงแรมหรือสถาน
ที่การผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนส่งหรือการบรรจุเก็บรักษา หรืออาจเกิดจาก
การปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม อาหารที่มีสารปนเปื้อน ระหว่างการปรุงและการจัดเตรียม
ไว้สำ�หรับ การบริการ จะต้องตรวจสอบสารปนเปื้อนไม่เกินข้อกำ�หนด ดังตารางที่ 8.2
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ชื่อสาร

ปริมาณที่ต้องเฝ้าระวัง

ดีบุก

250 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

สังกะสี

100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

ทองแดง

20 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

สารหนูในรูปอินทรีย์
• สัตว์น้ำ�และอาหารทะเล
• อาหารอื่นๆ

2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

ปรอท

0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

อฟลาทอกซิน

20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

สารปนเปื้อนอื่นๆ

ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักคณะกรรมการอาหาร
และยา

ตาราง 8.2 แสดงสารปนเปื้อนที่ต้องเฝ้าระวัง

		 จากตารางที่ 8.2 ได้อธิบายถึงความจำ�เป็นที่นักวางแผนจัดงานต้องมีความเอาใจใส่
ในการคัดสรรรูปแบบรายการอาหารคำ�นึงถึงความปลอดภัยของกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้ง
การมอบหมายที่ให้มีบุคลากรเข้ามารับผิดชอบเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำ�หนด ในขณะเดียวกัน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพอาหาร ในระดับสากลยังคงเป็นสิ่งที่นักวางแผน
จัดประชุมจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อนำ�มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้เข้าร่วมงาน จะเห็นได้ว่า การจัดประชุมองค์กร บางแห่งอาจให้ความ
สำ�คัญกับความแตกต่างของรายการอาหารและรสชาติ เนื่องจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง นำ�ไปสู่การละเลยขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบและการ
คำ�นึงถึงกรรมวิธีการปรุงด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ถูกหลักอนามัยไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการจัดวาง สำ�หรับการรับรองจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (2562) ที่ได้
อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ที่เรียกว่าระบบ HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ที่ทำ�หน้าที่เป็นระบบประกัน
คุณภาพในการควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมประเภทต่าง
ๆ ประกอบด้วย (1) ชีวภาพ (Biological) เป็นอันตรายที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้สาร
พิษ (2) สารเคมี (Chemical) เป็นอัตราที่เกิดจากกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุในการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงสารเคมีที่ใช้ ภายในโรงงาน
ผลิตเนื้อสัตว์และผักผลไม้บางแห่ง (3) กายภาพ (Physical) เป็นอันตรายที่เกิดจากปนเปื้อน
บนผิวสัมผัสของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เศษแก้ว เศษดิน เป็นต้น
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		 แนวทางการเตรียมข้อมูลสำ�หรับกระบวนการผลิตและการเตรียมจะต้องพิจารณา
โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนขณะจัดเตรียม ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินระยะเวลาที่
ใช้ในการปรุงอาหารแต่ละรายการ ตลอดจนการคำ�นึงถึงการกระจายรายการอาหารและ
การจัดเก็บ ข้อได้เปรียบของนักวางแผนจัดประชุม ที่นำ�เอาหลักการของ HACCP มาใช้
เป็นเกณฑ์จะช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นวิธีการสร้างการตรวจสอบวัตถุดิบในขั้นตอน
สุดท้ายด้วยระบบการยืนยันมาตรฐานด้วยเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ ประกอบการมอบ
หมายคณะทำ�งานในการบันทึกผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการค้น
พบวิธีการแก้ไขในกระบวนการผลิต หรือการประสานงานเพื่อยกเลิกกระบวนการผลิตและ
วัตถุดิบบางชนิดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริโภค อย่างไรก็ตามหลักของ HACCP ยัง
สามารถสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่นักวางแผนจัดประชุมองค์กรสามารถนำ�ไปตรวจสอบ
ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังตารางที่ 8.3
การบันทึกรายละเอียด

แนวทางการตรวจสอบ

การกำ�หนดค่าวิกฤติ
(CCP)

1. ชื่อของวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่
จะนำ�มาใช้

1. การตรวจสอบคุณลักษณะของ 1. อุณหภูมิ
วัตถุดิบและรูปลักษณ์ของบรรจุ
ภัณฑ์

2. คุณลักษณะสำ�คัญของ
ผลิตภัณฑ์

2. การสร้างแผนภูมิที่แสดงการ
รับเข้าวัตถุดิบ

3. วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

3. การบันทึกรายละเอียดของเวลา 3 ค่าความชื่น
และอุณหภูมิที่ใช้ในการผลิต

4. รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์

4. การลำ�ดับการแปรรูปหรือ
การนำ�กลับมาใช้ใหม่

5. ระยะเวลาหรืออายุการจัดเก็บ

5. การนำ�เครื่องมืออุปกรณ์มาใช้ใน
การตรวจสอบ

6. สถานที่จัดจำ�หน่าย
7. คำ�แนะนำ�บนบรรจุภัณฑ์
8. วิธีการควบคุมขณะขนส่ง
9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่ม
ผู้บริโภค
ตารางที่ 8.3 หลักการตรวจสอบและรายละเอียดการประเมิน HACCP
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2. เวลา

		 จากตารางที่ 8.3 แสดงการกำ�หนดแนวทางการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม โดยผู้ประเมินภายในจะทำ�หน้าที่สำ�คัญในการกำ�หนดค่าวิกฤต (CCP) เพื่อนำ�
มาใช้เป็นตัวชี้วัดตามความเหมาะสมของวัตถุดิบหรือส่วนผสมแต่ละประเภทที่มีความเสี่ยง
ต่อการบริโภค หรือการนำ�ไปใช้ในกระบวนการปรุงอาหารและเคลื่อนย้าย สำ�หรับค่า CCP
ที่ถูกประยุกต์ใช้ในรายการอาหารเพื่อการจัดงานประชุมองค์กรแต่ละครั้ง อาจมีปรับระดับ
ค่าวิกฤตมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามมาตรฐานและการให้ความหมายของผู้ประเมิน
แต่ละท่าน รวมทั้งการอ้างอิงคุณลักษณะของวัตถุดิบหรือส่วนผสมเฉพาะบางรายการที่ระบุ
ไว้ในเอกสารการประเมินของแต่ละงาน ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นจากการตั้งคำ�ถามเกี่ยว
กับมาตรการควบคุม หรือป้องกันภายในงาน จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบการ
ลดข้อจำ�กัดอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมกับการประเมินปนเปื้อนอันตรายตามเกณฑ์
ของค่า CCP ที่ผู้ประเมิน แต่ละท่านได้กำ�หนด และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการกำ�จัด
อันตรายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการยกเลิกรายการอาหาร หรือปรับปรุงกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งอีกครั้ง นอกจากนี้ ทางคณะทำ�งานในตามหลักการ HACCP จะต้องมีการบันทึกราย
ละเอียดที่เกิดจากการตรวจสอบในแต่ละรอบ เพื่อนำ�มาใช้เป็นฐานข้อมูลสำ�หรับปรับเปลี่ยน
กระบวนการต่อไป
		 อีกหนึ่งพันธกิจที่สำ�คัญของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (2562) ได้นำ�
เสนอประเด็นการสร้างความเข็มแข็งของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยรวมด้วยวิธีการยกระดับ
คุณภาพของบุคลากรในสายอาชีพ การปรับปรุงเนื้อหาของการประชุม รวมถึงการถอดบท
เรียนจากมาตรฐานสากลต่างๆ ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับการประชุมองค์กรได้ โดย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ดำ � เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะโครงการมาตรฐานสถานที่ จั ด งานอาเซี ย น
(ASEAN MICE Venue Standards: AMVS) ที่ถูกประกาศใช้ในปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีคณะ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน 10 ประเทศ (Thailand Convention &
Exhibition Bureau, 2018) โดยมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกสถานที่จัดงานจากหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการเข้าสู่การ
ตรวจประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดที่คล้ายคลึงกับ TMVS แต่จะมีบางตัวชี้วัดของ
บางองค์ประกอบที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังตารางที่ 8.4
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มาตรฐาน TMVS

มาตรฐาน AMVS

ด้านกายภาพมีทั้งหมดจำ�นวน 31 ตัวชี้วัด

ด้านกายภาพมีทั้งหมดจำ�นวน 32 ตัวชี้วัด
โดยมีการเพิ่มเติมมาอีก 1 ตัวชี้ คือ ระยะ
เวลาการตั้งค่าห้องประชุมสำ�หรับผู้จัด

ด้านเทคโนโลยีมีทั้งหมดจำ�นวน 32 ตัวชี้วัด

ด้านเทคโนโลยีมีทั้งหมดจำ�นวน 10 ตัวชี้วัด
โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกได้แก่ ปลั๊กไฟฟ้า ระบบ
ไฟฉุกเฉิน การบำ�รุงรักษาระบบอากาศและ
ไฟฟ้า และการบริการแปลภาษาโดยบุคคล
และเครื่องมือ

ด้านบริการและการจัดการมีจำ�นวน
19 ตัวชี้วัด

ด้านบริการมีทั้งหมดจำ�นวนเหลือแค่ 13
ตัวชี้วัด โดยมีการลดถอนตัวชี้ลำ�ดับที่ 14 –
19 จาก TMVS ออกไป

ตารางที่ 8.4 แสดงความแตกระหว่างมาตรฐาน TMVS กับ AMVS จำ�แนกตามองค์ประกอบแต่ละด้าน

		 จากตารางที่ 8.4 การเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่าง TMVS กับ AMVS พบว่า ระดับ
อาเซียนได้มีการเพิ่มเติมจำ�นวนสิ่งอำ�นวยความสะดวกในด้านกายภาพและด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งมีการแก้ไขการบริการด้วยการปรับลดความสำ�คัญของระบบป้องกันอัคคีภัยการ
รักษาความปลอดภัย การจัดการความสะอาด และการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการให้กระชับเพื่อความสะดวกต่อการจัดงานที่มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยนักวางแผน
จัดประชุมสามารถเลือกสถานที่จัดงานที่มีเกณฑ์มาตรฐานตามลักษณะพฤติกรรมและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน สำ�หรับการยกระดับมาตรฐานการประชุมสู่ระดับ
สากลยังเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร
ดังตารางที่ 8.5
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มาตรฐาน
ISO 22000
Food Safety
Management
System

รายละเอียด

แนวทางการจัดการ

มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางด้าน
อาหาร

1. การจัดการจัดทำ�เอกสารตั้งแต่ระดับนโยบาย
และการบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยการ
ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบทำ�หน้าที่การสื่อสาร
นโยบาย
3. การจัดการอัตรากำ�ลังคนให้สอดคล้องกับ
บุคลากรและอุปกรณ์
4. การวางแผนด้านความปลอดภัยโดยอ้างอิง
จากโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ เช่น
HACCP GMP เป็นต้น
5. การตรวจประเมินโดยใช้การเฝ้าระวัง เครื่อง
มืออุปกรณ์ และการบันทึกผล

ISO 50001
Energy
Management
System

มาตรฐานด้านการ
จัดการพลังงาน

1. การวางแผนพลังงาน เริ่มต้นโดยการกำ�หนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการ
สร้างตัวชี้วัด
2. การดำ�เนินงานด้วยการสื่อสารและการฝึก
อบรมบุคลากร ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดซื้อที่คำ�นึงถึงการใช้พลังงาน
3. การตรวจสอบปริมาณพลักงงานที่ใช้อย่าง
เป็นประจำ�และต่อเนื่อง
4. การทบทวนทิศทางการบริหารพลังงาน

ISO 9001
Quality
Management
System

มาตรฐานจัดทำ�
ระบบบริหาร
คุณภาพ

1. การจัดสรรทรัพยากรที่จำ�เป็นต้องเร่ง
ปรับปรุง
2. การฝึกอบรมบุคลากร
3. การสำ�รวจปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิต
เช่น อาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี
เป็นต้น
4. การประเมินสภาพแวดล้อมในที่ทำ�งาน เช่น
อากาศ อุณหภูมิ แสงสว่าง เป็นต้น
5. การทบทวนโดยกระบวนการจากผู้บริการ
และกลุ่มเป้าหมาย

ตารางที่ 8.5 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร
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มาตรฐาน
22300
MICE Security
Management
System

รายละเอียด

แนวทางการจัดการ

มาตรฐานระบบ
การจัดการด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัย สำ�หรับ
การจัดประชุม
สัมมนาและ
นิทรรศการ

1. การสร้างข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยใน
การจัดงานที่มีการบูรณาการกับแผนกต่างๆ
ภายในองค์กร
2. การจัดทำ�นโยบายและการวางแผนด้านความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทำ�งาน รวมถึง
ความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม และกา
ดูแลรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเอกสาร
3. การป้องกันความเสี่ยหายจากชื่อเสียงของ
บุคลากรและองค์กร
4. การรักษาความปลอดภัยจากกำ�ลังคน
อุปกรณ์เครื่องมือ อาหารและเครื่องดื่ม

ตารางที่ 8.6 มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร (ต่อ)

		 จากตารางที่ 8.6 แสดงมาตรฐานระดับสากลที่สามารถนำ�ใช้เป็นแนวทางการยก
ระดับสถานที่จัดงานให้มีความน่าเชื่อถือแก่กลุ่มผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น โดยมาตรฐานบาง
ประเภทของ ISO ที่อาจมีตัวชี้วัด ที่มีความใกล้เคียงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเตรียมความ
สำ�หรับการจัดทำ�มาตรฐานย้อนหลังด้วยการ จดบันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำ�มาใช้
เป็นข้อมูลย้อนหลังสำ�หรับการปรับเปลี่ยนแก้ไข การดำ�เนินงานประชุมให้มีประสิทธิภาพที่สูง
ขึ้น ซึ่งข้อได้เปรียบของการจัดประชุมองค์กรภายในประเทศไทยจะเป็นวิธีการคัดเลือกสถาน
ที่จัดงานแต่ละภูมิภาค ที่มีความพร้อมด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก ตามประเภทของสถานที่
จัดงาน

3. มาตรฐานการประชุมองค์กรอย่างยั่งยืน
		 สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (2561) ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
สำ�คัญในการจัดงานประชุมองค์กร ที่มีการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ เพื่อมาสร้างสรรค์เป็น
รูปแบบกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมงานได้และการเพิ่มผลกำ�ไรอย่าง
ต่อเนื่องแก่องค์กร จึงต้องอาศัยวิธีการที่จะกำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความซับซ้อน ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และระบบเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การสูญเสียดุลยภาพในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.
ได้มองเห็นความเลื่อมล้ำ�ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป หากนักวางแผนจัดประชุมองค์กร ขาด
ความรู้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับขาดแผนกลยุทธ์ที่
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ใช้ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ ว ยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ การศึกษามาตรฐาน ISO 20121 ระบบการบริหารความยั่งยืนในการจัด
งาน (Event Sustainability Management System- Requirement with Guidance
for use) และมาตรฐานระดับสากลหมวดอื่นๆ ถูกนำ�มาใช้ต้นแบบในการสร้างมาตรฐาน
การบริหารจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management
Standard: TSEMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างแผนการดำ�เนินงานภายในห่วงโซ่อุปทาน
ที่มีความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ ควบคู่กับการดูแลรักษา ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ และการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างศักยภาพทางที่เหนือ
ชั้นกว่ากลุ่มคู่แข่งในประเทศใกล้เคียง
		 การกำ�หนดขอบเขตของการนำ�มาตรฐาน TSEMS มีความคล้ายคลึงกับการจัดทำ�
ระบบประกันคุณภาพสากลทั่วไป โดยการนำ�เอาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจร PDCA
(Plan-Do-Check-Act) เข้ามาใช้อย่างมีแบบแผน สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำ�เนินงาน
ย้อนหลังได้ และการส่งเสริมการจัดทำ�รายงานความคืบหน้าของแผนงานในรอบต่อๆ ไป
โดยนโยบายของมาตรฐานสู่ความยั่งยืนยังสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักการจัด
ประชุมองค์กรด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
		
		 3.1 การวางแผน (Plan) เป็นการตระหนักถึงทิศทางการดำ�เนินงานที่เกิดมาจาก
แนวคิดของนักวางแผนจัดประชุม และกลุ่มผู้บริหาร โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สร้าง
ความพึงพอใจและมูลค่า จากกลุ่มเป้าหมายแต่เพียงอย่างเดียว การกระบวนการดำ�เนินงาน
ของฝ่ายงานต่างๆ จะเกิดข้อผิดพลาดน้อยขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
ที่ใช้ในการดำ�เนินงานประชุมได้อีกด้วย ซึ่งการคำ�นึงถึงปัจจัยภายนอกระดับมหาภาคยังคง
เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยรักษาดุลยภาพของการวางแผนที่ดีประกอบด้วย
		
		 • ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีจุดเริ่มต้นจากการปลูกฝังจิตสำ�นึกการใช้ทรัพยากรที่เป็นต้น
ทุนองค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น น้ำ� ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์การลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ ควันพิษ ปริมาณ
ขยะ และเสียงรบกวนอีกทั้งปัญหาต่างๆ อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้เข้าร่วมงานประชุม
		 • ด้านสังคมที่มีจุดเริ่มต้นจากการส่งเสริมการใช้กฎหมายแรงงานด้วยความถูกต้อง
และเป็นธรรมแก่บุคลากรในฐานะลูกจ้าง ในขณะเดียวกันควรให้ความเอาใจใส่ด้านความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร รวมทั้งการยึดหลักจริยธรรมในการดำ�เนินงาน
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วัตถุดิบหรือวัสดุที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และผิดกฎหมาย ในอนาคตหากหน่วยงานพร้อมจะเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและการให้
ข้อมูลที่มีประโยชน์เชิงวิชาการ
		
		 • ด้านเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มต้นจากการจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปยังแต่ละครัวเรือน ร่วมกับการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภทที่มาจากกลุ่ม
เกษตรกร ภายในชุมชน รวมถึงกลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร มีส่วน
ช่วยในการลดการนำ�เข้าสินค้าจากต่างพื้นที่ ตลอดจนการนำ�เอาอัตลักษณ์ที่มีรากฐานมาจาก
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาเชื่อมโยงกับการจัดประชุมให้มีความแตกต่าง รวมทั้งการ
เชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางภายในพื้นที่ และอำ�เภอในเขตใกล้เคียง

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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		 นอกจากนี้การวางแผนด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรควรถูกระบุเอาไว้
ในเชิงนโยบาย การปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกแต่ละแผนก เพื่อให้เกิดการรับรู้เนื้อหาความ
สำ�คัญ แบบเดียวกันผ่านช่องทางต่างๆ ภายในองค์กรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้ง
การเริ่มต้นการสร้างรูปแบบการอบรมแก่สมาชิกในองค์กรให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการแสดง
ความรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การวางแผนจัดการที่ดีควรมีการระบุ
ตัวชี้วัดสำ�หรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมอบหมายผู้ท่ีทำ�หน้าที่
สำ�คัญในการควบคุมประเมินผล ภายใต้งบประมาณที่กำ�หนดเอาไว้
		 3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการดำ�เนินงานตามแบบแผนที่ได้มีการจัดทำ�ขึ้น
ตามช่วงระยะเวลา หากพบว่า กระบวนการมีความซับซ้อนหรือเกิดเหตุขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง
จำ�เป็นต้อง จดบันทึกเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อไป รวมทั้งการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อำ�นวย
ความสะดวกเพิ่มเติมสามารถนำ�มาใช้เป็นสิ่งสนับสนุนได้
		 3.3 การเฝ้าระวังและติดตาม (Check) เป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผน
และหลังจากที่แผนงานสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ที่ทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบจะต้อง
สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องหรือขัดแย้งต่อนโยบาย
หรือไม่ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่อาจเป็นอุปสรรคในการจัดงาน ควรมีการเสนอทางเลือก
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานให้ได้มากที่สุด
		 3.4 การทบทวนและการจัดทำ�รายงานผล (Act) เป็นการบันทึกรายละเอียดและการ
จัดทำ�รายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำ�งานในครั้งต่อไป รวมทั้ง
การนำ�ไปใช้ในการเผยแพร่ภาพรวมของการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน วัตถุประสงค์ และผล
ที่ได้รับแก่สมาชิกภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
		 อย่างไรก็ตามการสร้างตัวชี้วัดความประเมินยังคงเป็นความท้าทายของนักวางแผน
จัดประชุม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ ที่ต้องร่วมกันกำ�หนดเงื่อนไขที่ใช้ในการ
จำ�แนกความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ หรือผลลัพธ์ที่จะต้องสอดคล้องกับการวางแผนที่
กำ�หนดไว้ โดยการสร้างเครื่องมือ ถูกมาใช้ในเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อด้วยเทคนิคที่แตก
ต่าง พร้อมกับการคำ�นึงถึงความยืดหยุ่นของการประเมินในแต่ละครั้งตามรอบเวลา และการ
จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขดังตารางที่ 8.7
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ประเด็นการ
ประเมิน

กรอบนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร

ด้านสังคม

กิจกรรม
เปลี่ยนอุปกรณ์และ
ลดการใช้ผ้าปูโต๊ะ
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ü ค่าไฟลดลง 15%
และค่าน้ำ�ลดลง 10%

ลดการเกิดปริมาณ
ขยะ

ลดการใช้ขวดพลาสติก ü ลดปริมาณการใช้
และกระดาษ
พลาสติกลง 10%
เศษอาหารลดลง 10%

ลดมลภาวะทางเสียง

รณรงค์การใช้ยาน
พาหนะสาธารณะ

ลดมลภาวะทาง
อากาศ

งดการใช้วัสดุจากโฟม ü ลดภาวะเรือนกระจก
10%

การฟื้นฟูธรรมชาติ

วัสดุที่ทำ�จากไม้นำ�
กลับมาใช้ซ้ำ�

ü ลดปริมาณการ
ใช้ไม้ในการจัดงาน
ลง 50%

การสร้างโอกาส
แก่ผู้อื่น

รับนักศึกษาฝึกงาน
และเป็นวิทยากรให้
ความรู้

ü มีนักศึกษางานอย่าง
น้อยปีละ 10 คน และเป็น
วิทยากรอย่างน้อย 30%
ของชั่วโมงการทำ�งาน

การส่งเสริมการจ้าง
งานอย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค

มีการจ้างคนพิการ
มาทำ�งาน

ü สัดส่วนคนพิการเป็น
ไปตามกฎหมายแรงงาน

การเสริมเสร้างความ
ปลอดภัยในที่ทำ�งาน

การตรวจสอบการติด ü มีการตรวจสอบ
ตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
อุปกรณ์อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

การดำ�เนินงานโดยยึด เลือกบริษัทคู่ค่าที่มี
หลักจริยธรรมในทุก ธรรมาภิบาล
กระบวนการ
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ตัวชี้วัดต่อปี

ü ผู้เข้าร่วมงานใช้ยาน
พาหนะสาธารณะมากกว่า
60% ต่อครั้ง

ü ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ทุกภาคส่วน และกิจกรรม
การบริจาคแก่ชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง

ด้านเศรษฐกิจ

การสร้างอาชีพแก่
ชุมชน

การจ้างแรงงานท้อง
ถิ่นและการใช้บริการ
จากชุมชน

ü มีรายได้การจัดงาน
ร่วมกับชุมชนอย่างน้อยละ
40% และมีสัดส่วนการ
จ้างงานจากชุมชนในรัศมี
5 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 10%

การจัดซื้อสีเขียวและ
การลดการขนส่ง
วัตถุดิบจากต่างพื้นที่

มีรายชื่อร้านค้าที่ขึ้น
ทะเบียนจากกรม
ควบคุมมลพิษ

ü มีวัตถุดิบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 50% จาก
รายการซื้อทั้งหมดต่อครั้ง
และมีแหล่งที่มาจากผู้
ประกอบการภายในชุมชน
50% จากรายการซื้อ
ทั้งหมดต่อครั้ง

การสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชนให้เป็นที่
รู้จัก

การเปิดพื้นที่ให้ชุมชน
นำ�สินค้ามาขายและ
การจัดกิจกรรมให้ผู้
เข้าร่วมงานมีโอกาส
ซื้อสินค้าและเพิ่ม
กิจกรรมการเรียน
รู้และสัมผัสวิถีชีวิต
ท้องถิ่น

ü ชุมชนในรัศมี 5
กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 10%
และการมีรายได้ของ
ชุมชนอย่างน้อย 40% คิด
เป็นรายทั้งหมดของการ
จัดงานต่อปี

ตารางที่ 8.7 เทคนิคการสร้างหัวข้อสำ�หรับการประเมินผลและการกำ�หนดตัวชี้วัด

		 จากตารางที่ 8.7 แสดงให้เห็นถึงการกำ�หนดตัวชี้วัดแต่ละประเภทให้สัมพันธ์กับ
การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดประชุมองค์กร โดยนักวางแผนจัดประชุม
และกลุ่มผู้บริหารสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
ประชุมแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยอธิบายถึงความสำ�เร็จในแต่ละด้าน
รวมถึงข้อเสียที่เกิดจากการทรัพยากร ภายในองค์กรต่างๆ อาจใช้ระยะเวลาการประเมิน
ผลมากกว่า 6 เดือนไปจนถึง 1 ปี และการลงรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่ปรากฏ
ในตาราง ควรระบุระยะเวลาหรือชื่อของเดือนกำ�กับเอาไว้ในทุกขั้นตอน เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบติดตาม และรายงานผล นอกจากนี้ ผลการประเมินจะต้องจำ�แนกสิ่งที่ไม่
สอดคล้อง หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานรวมทั้งการนำ�ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับใช้ในการแก้ไขแผนงานและการเปลี่ยนแปลงระบบงานประชุม
ให้มีมาตรฐานที่ดีต่อไป
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		 การนำ�มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานเข้ามาช่วยเสริมสร้างความน่า
เชื่อถือแก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำ�เนิน
งานตั้งแต่การกำ�หนดนโยบาย ที่สอดคล้องกับผลกระทบในด้านต่างๆ ซึ่งในลำ�ดับต่อมาจะ
เป็นการดำ�เนินงานตามแผนงานที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งการประเมิน
ผลลัพธ์ที่จะทำ�ให้ทราบถึงความประหยัดต้นทุนการดำ�เนินงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงการ
เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมทั้งใน
ฐานะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานด้วยรายการอาหาร และเครื่องดื่มร่วมกับการจัดสรรสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกที่คาดการณ์ว่าจะเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน ในขณะเดียวกัน
มาตรฐานที่มีรายละเอียดปลีกย่อยยังมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงข้อจำ�กัด หรือสิ่งที่องค์กรยังไม่
สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายผ่านการสร้างตัวชี้วัดที่ใช้กำ�กับคุณภาพของงาน นอกจาก
นี้ การนำ�มาตรฐานเข้ามาใช้ภายในการจัดประชุมจำ�เป็นจะต้องมีการประสานงานระหว่าง
แผนกที่ทำ�หน้าที่ดูแล ส่วนต่าง ๆ ของงานประชุม ควบคู่กับการผลักดันให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ ตลอดจนการพึ่งพาอาศัยเครื่อง
มืออุปกรณ์สำ�หรับใช้ในการตรวจสอบภาพรวมหลังการนำ�มาตรฐานเข้ามาใช้ในการจัดงาน

ASEAN MICE VENUE
Standards Certification Manual

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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   คำ�ถามท้ายบทที่ 8 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความแตกต่างของมาตรฐาน TMVS และ AMVS โดยจำ�แนกในแต่ละ
องค์ประกอบที่ชัดเจน
2. จงยกตัวอย่างมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร พร้อมยก
ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
กรณีศึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรและ
การจัดประชุมองค์กรแบบยั่งยืน

		 สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และองค์กร 22 พันธมิตร ในการจัดทำ�โครงการ Care the bear: Change the
Climate Change by Eco Event เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อนด้วย
การลดก๊าซเรือนกระจก จากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ ซึ่งในการจัดทำ�โครงการนี้คาดว่า
จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 2,000 ไร และเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 “Climate
Action”
		 นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ� Care the Bear: Eco Event Kit สำ�หรับ
เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ และการคำ�นวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
มีองค์ประกอบ 6 เรื่อง ได้แก่
		 1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
		 2. ลดการใช้กระดาษและพลาสติก จากเอกสารต่างๆ และบรรจุภัณฑ์
		 3. งดการใช้โฟม จากบรรจุภัณฑ์ หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
		 4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
		 5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
		 6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง ในงานอีเว้นท์
		 โครงการดังกล่าวคาดว่าจะนำ�ไปปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ทั้งการลดโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย
การดำ�เนินงาน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอีกด้วย
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			 อุตสาหกรรมการประชุมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีความละเอียดอ่อน
เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อให้การจัดประชุมองค์กรนั้นๆ
สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ผู้จัดงาน
จำ�เป็นต้องมีการร่วมมือกับหลายๆ ฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญและชำ�นาญที่แตกต่างกัน
ออกไปดังนั้นอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร จึงประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลาก
หลายส่วนที่ประกอบด้วยอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์ได้แก่ ความต้องการที่จัดประชุม
องค์กรและการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลจะมาจากบริษัทหรือองค์กร ซึ่งในบทที่นี้จะของ
อธิบายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร ตามห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์
ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผู้จัดการ (Organizer) นักวางแผนจัดประชุม (Meeting Planner) ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสนับสนุน (Supporting Infrastructure) รวมทั้งองค์กรภาค
รัฐที่มีส่วนสนับสนุนการประชุมองค์กร เช่น กองตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และ
ธุรกิจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เนื้อหาในบทนี้ คือ จะกล่าวให้เห็นภาพรวมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรและเกิดความเข้าใจ รวมถึงทราบถึง
บทบาทหน้าที่ของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร ซึ่งบทบาท
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านี้ บางส่วนได้ถูกกล่าวในแต่ละบทที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
		 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจภาพรวมของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดในอุ ต สาหกรรมการ
จัดการประชุม และเกิดความเข้าใจ รวมถึงทราบถึงบทบาทหน้าที่ของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมการจัดการประชุมทั้งหมด
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1. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
		 หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ กล่าวได้ว่าเป็น องค์กรผู้จัดการประชุมที่เป็นผู้ริเริ่มการ
ประชุม หรือเป็นผู้วางแผน จัดงาน (Meeting Planner) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บริษัท
(Corporate) และรัฐบาล (Government)
		 1.1 บริษัท (Corporate)
		 บริษัท (Corporate) คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำ�ไรทางการเงินจากผล
การดำ�เนินงานของบริษัทเพื่อเจ้าของบริษัท โดยการประชุมองค์กรมักจะประกอบไปด้วย
รูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อย่างไรก็ดีวัตถุประสงค์หลักของการประชุมองค์กร คือ
เพื่อดำ�เนินการสื่อสารด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานองค์กรหรือลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
การประชุมองค์กรนั้นจำ�เป็นที่จะต้องมีการจัดเตรียมวางแผนด้านต่างๆ เพื่อให้การประชุม
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ซึ่งทางด้านบริษัทที่ต้องการจัดงานประชุมองค์กรมักจะมีระยะเวลา
ในการเตรียมงานที่สั้นกว่าการจัดประชุมวิชาชีพและประชุมสมาคม และโดยส่วนมากแล้ว
บริษัทนั้นๆ มักจะไม่ได้ลงทุนที่จะจัดตั้งฝ่ายหรือแผนกที่ดูแลเรื่องการจัดประชุม ขึ้นมาโดย
เฉพาะ แต่มักจะส่งต่อการเตรียมงาน จัดประชุมให้กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญภายนอก เช่น
นักวางแผนจัดประชุม (Meeting Planner) หรือ Destination Management Company
(DMC) เพื่อที่จะจัดเตรียมงานดังกล่าว เนื่องจากบางบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสาขา
กระจายอยู่ทั่วโลก มักจะต้องมีขั้นตอนในการดูแลเรื่องการเดินทางมากเป็นพิเศษ ในขณะที่
บางองค์กรมักจะจัดประชุมองค์กร โดยเชิญลูกค้าให้เข้าร่วมด้วย โดยมีการผนวกกิจกรรมที่
น่าสนใจ เข้าไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไว้
			 การจัดการประชุมองค์กรนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กร
ธุรกิจเป็นอย่างมากในการประชุมในรูปแบบบริษัท สามารถแบ่งเป็น 8 รูปแบบด้วยกัน คือ
		
		
		
		
		
		
		
		

1) การประชุมทั่วไป
2) การประชุมระดับบริหาร
3) การประชุมฝ่ายขาย
4) การประชุมฝึกการปฏิบัติงาน
5) การประชุมผู้ถือหุ้น
6) การประชุมตัวแทนจำ�หน่าย
7) การประชุมแนะนำ�สินค้าใหม่
8) การประชุมสร้างความกระตือรือร้น
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		 เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ได้นำ�แนวคิดของ Hoyle, Dorf, and Jones (1989)
ได้อธิบายเหตุผลของการจัดการประชุมองค์กรของบริษัทไว้ดังนี้
		 1) เหตุผลของการจัดประชุม (Reasons for Holding Meeting) ของบริษัทไว้ว่า
บริษัทจะจัดให้มีงานประชุมขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร
		 2) อำ�นาจในการตัดสินใจ (Decision - Making Authority) ซึ่งอำ�นาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมกันนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัท
		 3) การพิจารณางบประมาณ (Budget Considerations) ซึ่งการให้งบประมาณ
การจัดการประชุมแต่ละครั้ง โดยบริษัทจัดสรรให้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าควรใช้งบประมาณ
การดำ�เนินงานเป็นจำ�นวนเท่าไร ทั้งนี้บริษัทมักจะได้จัดทำ�งบประมาณล่วงหน้าแต่ละ
ปีงบประมาณไว้แล้ว
		 1.2 รัฐบาล (Government)
		 หน่วยงานรัฐบาล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนและนักแสวงหาราย
ได้การจัดการประชุม จึงใช้งบประมาณของรัฐซึ่งมักมีจำ�กัดผู้เข้าร่วมประชุม แม้จะไม่ให้ไม่
ได้ออกค่าใช้จ่ายเองก็จำ�เป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด สถานที่จัดประชุมจึงมักมีราคาถูกเช่น
ศูนย์สัมมนา และฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยโรงแรมระดับ 3 ดาว เป็นต้น
		 ประเภทของการประชุมโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มักนิยมจัดทำ�การประชุมภายในและ
ภายนอก เช่น การประชุมผู้บริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมการสัมมนาและ
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น การประชุมขององค์กรภาครัฐ มีลักษณะสำ�คัญ
ของการประชุมดังนี้
		 1) การตั ด สิ น ใจเลื อ กจุ ด หมายและสถานที่ จั ด การประชุ ม มั ก มี ก ารเมื อ งเข้ า มา
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านต่างๆ
		 2) หน่วยงานรัฐบาล มักจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
		 3) การจัดที่พักแรมของผู้เข้าร่วมประชุมมักเป็นที่พักแรมแบบประหยัด เช่น ที่พัก
ค้างคืนตามสถาบันการศึกษา โรงแรมระดับ 3 ดาว เป็นต้น
		 4) การประชุมของหน่วยงานรัฐบาล ไม่ให้ความสำ�คัญต่อกิจกรรมทางสังคมมากนัก
		 5) การประชุมของหน่วยงานรัฐบาล ไม่จำ�เป็นต้องมีการส่งเสริมการตลาด มีแค่เพียง
การประชาสัมพันธ์เท่านั้น
		 6) ประเภทของการประชุมจะให้บริการด้านต่างๆ เป็นกึ่งธุรกิจ

176

MEETINGS 101

2. ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer)
		 2.1 Destination Management Company (DMC)
		 องค์กรมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น ความ เข้าใจในทรัพยากรต่างๆ ที่มี
อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอื่นๆ ทั้งด้านโรงแรม ระบบขนส่ง และมีความรู้ความ
เข้าใจ ในการจัดการดำ�เนินการ การเตรียมงาน การวางแผน และจัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมพิเศษ (Special Events) การประชุม รวมไปถึงการขนส่งและการท่องเที่ยว แม้ว่า
บทบาทของ DMC อาจจะมีความทับซ้อนกับบริษัทนำ�เที่ยวในท้องถิ่นบ้าง อย่างไรก็ดีด้วย
ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ทั้ง ในด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ กฎระเบียบต่าง ๆ นอก
เหนือไปจากการจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมเหมือน Travel Agent และการดำ�เนินการ
พัฒนาโปรแกรม การท่องเที่ยวอย่างบริษัทนำ�เที่ยวแล้ว การใช้บริการของ DMC จะช่วยให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 1) การให้บริการแบบครบวงจร (One Contact-One Payment and One Stop
Service) ตั้งแต่เรื่องการจอง สถานที่พัก การเดินทาง กิจกรรมพิเศษต่างๆ กฎระเบียบ และ
พิธีการต่างๆ การเตรียมงานจัดงาน ฯลฯ
		 2) ความรู้ความเข้าใจถึงบริการที่ดีที่สุดที่อุตสาหกรรม ในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สถานที่ จัดงาน ร้านอาหาร ระบบขนส่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ภายใต้
งบประมาณที่กำ�หนด
		 3) ความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ให้บริการด้านต่างๆ ในท้องถิ่นส่งผลให้ DMC
สามารถเจรจาต่อรองให้ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 4) ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
และตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่จะดำ�เนินการจัดประชุม แม้จะผ่าน
ทาง TMC หรือไม่ก็ตาม เมื่อได้ประเทศปลายทางในการจัดงานแล้ว หากไม่ดำ�เนินการจัด
เตรียมงานเองทั้งหมดด้วยบุคลากรในบริษัทเอง ก็มักจะว่าจ้างบริษัท DMC ให้ดำ�เนินการ จัด
เตรียมงานทั้งหมดให้
		 2.2 สถานที่จัดงาน (Venue)
		 สถานที่จัดงานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สุดในการเลือกจัดงานการประชุม
องค์กร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถรองรับการจัดงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาด
จำ�นวนผู้เข้าร่วมงานและประเภทของงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมองค์กร การประชุมวิชาชีพ
หรืองานแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ โดยสถานที่ที่เหมาะสำ�หรับการจัดการ
ประชุมองค์กร ได้แก่ โรงแรม ศูนย์ประชุม เป็นต้น
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		 ในปั จ จุ บั น โรงแรมเริ่ ม ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การจั ด งานการประชุ ม องค์ ก รมากขึ้ น
เนื่องจากโรงแรมสามารถที่จะให้บริการที่พักในขณะที่สามารถให้บริการสถานที่หรือห้อง
ประชุมได้ ในขณะเดียวกันก็สะดวกสำ�หรับผู้เข้าร่วมงาน และสามารถประหยัดต้นทุนและ
เวลาในการเดินทางลงไปได้ เมื่อการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ทางศูนย์ประชุมก็ได้เริ่มมีการ
ก่อสร้างและเพิ่มเติมสถานที่พัก เข้าไว้ในบริเวณของศูนย์ประชุม ซึ่งการเพิ่มสถานที่พักเข้าไป
ในบริเวณของศูนย์ประชุมดังกล่าวนั้น ส่งผลให้สถานที่ดังกล่าวสามารถให้บริการสถานที่พัก
ระดับ 5 ดาว ในขณะเดียวกันก็สามารถให้บริการสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับ
งานประชุมได้ ในขณะที่โรงแรมไม่สามารถจะรองรับการจัดงาน ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งโดยปกติ
แล้วขนาดของงาน และความต้องการของผู้เข้าร่วมงานจะเป็นตัวกำ�หนดสถานที่ที่จะใช้
จัดงาน ดังนั้นสถานที่จัดงานจึงจำ�เป็นที่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม
งานประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Infrastructure)
		 3.1 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ Thailand Convention
and Exhibition Bureau (TCEB)

		
		 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่
ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทาง
ธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีความมุ่งมั่นทำ�งานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนการ
จัดงานที่มีความคล่องตัวและเน้นการบริการเป็นหลักสำ�หรับนักเดินทางที่เข้าร่วมการประชุม
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัด
แสดงนิทรรศการ
		 สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาคาร
สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 -26 ยูนิต เอ 2 บี 1 และบี 2 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน 10330
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
					 และนิทรรศการ (สสปน.)

		
		 3.2 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) Thailand Incentive and
Convention Association (TICA)

			
		 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ที่ดำ�เนินธุรกิจให้บริการแก่การประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ คือ สนับสนุนให้มีการประชุม โดยเฉพาะระดับนานาชาติเกิดขึ้น
ให้มาก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คือ สมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหา
กำ�ไร โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสถานที่เป้าหมายของ
นักเดินทางและผู้จัดงานไมซ์ทั้งจากงานประชุมองค์กรการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในขณะ
เดี ย วกั น มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ให้ มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการประชุมต่างๆ ได้ดี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดประชุมชาวต่างชาติ เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามา
เพื่อปฏิบัติงานในประเทศไทย และตลอดช่วงเวลาที่พำ�นักอยู่จนถึงเมื่อเดินทางกลับออกไป
		 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) ตั้งอยู่ที่ 99/7 อาคาร เดอะเลกาซีวิภาวดี
ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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		 3.3 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) Thai Exhibition Association (TEA)

		 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยกลุ่มแกนหลักของผู้จัด
งานแสดงสินค้า ผู้รับงาน และผู้ดำ�เนินการค่าระวาง โดยมีบทบาทสำ�คัญคือ
		 1. เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากหน่วยราชการ สมาคมธุรกิจ สถาบัน
องค์การสื่อมวลชน และนักธุรกิจทั่วไป ในเรื่องประโยชน์ต่างๆ ที่ประเทศจะได้รับจากการจัด
งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โดยการนำ�เสนอในรูปของตัวเลข พร้อมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เกิด
ขึ้นในต่างประเทศ และในประเทศไทยเอง
		 2. ส่งเสริมให้มีการจัดแสดงสินค้านานาชาติ ให้จำ�นวนผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงาน
จากต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น
		 3. ยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยให้การฝึกอบรม
และประสบการณ์ แก่บุคคลทั้งในส่วนที่อยู่ในธุรกิจนี้และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
		 4. เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และ
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		 5. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา ในรูปของการประชาสัมพันธ์ และร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาจัดทาวิชาการงานแสดงสินค้าบรรจุในหลักสูตรเพื่อผลระยะยาว
		 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ตั้งอยู่ที่ 88 อาคาร ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค ชั้นใต้ดิน ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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		 3.4 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Council of
Thailand (TCT)

		
		 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นองค์กรนิติบุคคลจัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์และ
อำ�นาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ดังนี้
		 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่างมี
ระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
		 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
		 • ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
		 • ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว
		 • ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำ�หรับนักท่องเที่ยว
		 • ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำ�เนินการอย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณ
		 • ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกหรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป
		 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ
สมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
		 • เสนอความเห็นหรือให้คำ�ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
		 • ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
		 • คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
		 • ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน
		 • ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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• ดำ�เนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

		 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 17 อาคารการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

		

4. องค์กรภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนการประชุมองค์กร

		
		 4.1 กรมศุลกากร (The Customs Department)
กรมศุลกากร คือ องค์กรภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
ภาษีอากรสินค้าที่มีการส่งออกและนำ�เข้ารวมทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาส่งเสริมด้าน
การค้าระหว่างประเทศ และการส่งออกของไทยหน่วยงานดังกล่าวจึงมีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการประชุมจะต้องมีการนำ�สินค้าจากต่างประเทศหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้า
มาจัดการประชุมองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนและเสียอากรตามที่กรม
ศุลกากรกำ�หนด โดยหากพิธีการทางศุลกากรมีความซับซ้อน และไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็น
ปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้จัดงานประชุม ไม่เข้ามาจัดงานในประเทศได้
		 4.2 กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีบทบาทหน้าที่ในการดำ�เนินนโยบาย
และส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานย่ อ ยหลายหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประชุมองค์กร เช่น กรมการกงศุล
4.3 สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau)
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลเรื่ อ งการตรวจลงตรา (Visa) และการเดิ น ทางเข้ า สู่
ประเทศไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักเดินทางร่วมในการประชุมองค์กรจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
โดยความซับซ้อนของขั้นตอน และกฎระเบียบในการดำ�เนินการดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้จัดงานในการประชุมองค์กรและนักเดินทางไมซ์ในการเลือกสถานที่จัดงาน
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5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งเป็นได้ 2 แบบด้วยกัน คือ
		 5.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นที่มีความสำ�คัญลำ�ดับแรกๆ ได้แก่
			 5.1.1 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
				
• โรงแรมที่พัก
			
• ธุรกิจที่พักแรม
				
• ธุรกิจการจัดการด้านการท่องเที่ยว
			 5.1.2 กลุ่มธุรกิจโลจิกติกส์
				
• ระบบขนส่งมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
				
• ระบบขนส่งสินค้า
			 5.1.3 กลุ่มธุรกิจรับจัดงาน
			
• ธุรกิจรับจัดงาน
				
• สถานที่จัดงาน
		 5.2 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องลำ�ดับรอง ได้แก่
			 5.2.1 ธุรกิจภัตตาคารและผู้จัดอาหาร
			 5.2.2 ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์
			 5.2.3 ธุรกิจรับส่งเอกสาร
			 5.2.4 ธุรกิจการพิมพ์
			 5.2.5 ธุรกิจลงทะเบียน
			 5.2.6 ธุรกิจทำ�ความสะอาด
			 5.2.7 ธุรกิจบริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา
			 5.2.8 ธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัย
			 5.2.9 ธุรกิจรถเช่า
			 5.2.10 ธุรกิจล่ามหรือผู้แปลภาษาต่างประเทศ
			 5.2.11 ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ระบบภาพ แสงและเสียง
			 5.2.12 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 5.2.13 ธุรกิจงานไฟฟ้า
			 5.2.14 ธุรกิจผลิตหรือจำ�หน่ายของที่ระลึก
			 5.2.15 ธุรกิจจัดดอกไม้
			 5.2.16 ธุรกิจถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

   คำ�ถามท้ายบทที่ 9 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

		
		 1. จงอธิบายถึงความสำ�คัญของบทบาทหน้าที่ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กร
		 2. องค์กรภาครัฐทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการประชุมองค์กร ในประเทศไทยมีหน่วยงานใดบ้าง
   กรณีศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร

		 บริษัท ABC เป็นบริษัทต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศ มีความสนใจที่จะจัดประชุม
องค์กรในประเทศไทย แต่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการในพื้นที่นั้นๆ จึง
ทำ�การติดต่อบริษัทรับจัดการ ณ จุดหมายปลายทาง (Destination Management
Company – DMC) ในประเทศไทยให้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่การเดินทางโดย
เครื่องบิน การเดินทางภาคพื้นดิน (Ground Transportation) การหาสถานที่จัดงาน
(Venue) และที่พัก (Accommodation) ที่เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงอาหารที่ใช้ในการ
จัดประชุม ซึ่งในที่นี้ใช้บริการจากทางโรงแรมโดยคิดเป็นแพ็คเกจ การจัดประชุม (Meeting
Package) รวมถึงการประสานงานกับบริษัทโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual) ในการจัดหา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมนอกเหนือจากที่โรงแรมจัดหาให้ เช่น โปรเจคเตอร์ จอความ
ละเอียดสูง ไมโครโฟน เป็นต้น
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		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดประชุม เช่น
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ การนำ�ผู้เข้าร่วมงานไปใช้บริการสปาหรือชอปปิง การซื้อของ
ที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ รวมถึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐบาล คือ สำ�นักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการจัดทำ�ไมซ์เลน (MICE Lane) ที่สนามบิน เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน ในประเทศไทย ลดทอนขั้นตอนเข้าประเทศให้ง่ายขึ้น
และรวดเร็วขึ้น
			
		 จะเห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งหนึ่งๆ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำ�นวนมาก
ไม่ว่าจะเป็น เจ้าภาพการจัดงาน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน สายการบิน บริษัทนำ�เที่ยว ร้าน
อาหารแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้และในแต่ละภาคส่วนมีความ
ชำ�นาญที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงมีความสำ�คัญเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นต่อกันเป็น
ภาพใหญ่ เพื่อให้การจัดงานในแต่ละครั้งประสบความสำ�เร็จและเป็นไปได้ด้วยดี

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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10

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุม
186

MEETINGS 101

M
I
C
E
MEETINGS 101

187

บทที่

10

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุม

		 ทิศทางการพัฒนากลยุทธ์สำ�หรับการจัดประชุมองค์กรยังคงมุ่งไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการจัดงานประชุมด้วยวิธีการส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพของบุคลากรใน
การจัดประชุมให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักวางแผนจัดประชุมองค์กร ที่มีบทบาทสำ�คัญ
หลักในการประสานงาน เพื่อการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ภายในประเทศไทยให้กลาย
เป็นการกระบวนการบริการที่มีความพร้อมและอำ�นวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้เข้าร่วม
งานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการกำ�หนดรูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ
และยังเป็นการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนภาพรวมของอุตสาหกร
รมไมซ์ที่มุ่งเน้น การสร้างศูนย์ประชุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเมืองแห่งไมซ์ และเมือง
รองตามนโยบายของทางรัฐบาล ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยสำ�หรับการจัดประชุมให้มีความครบวงจร
เท่าเทียมกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงที่เป็นโอกาส แก่นักวางแผนจัดประชุม แต่
อย่างไรก็ตามนักวางแผนจัดประชุมควรแสดงความเอาใจใส่ต่อภารกิจที่อาจสร้างผลกระ
ทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 สำ�หรับเนื้อหาของบทที่ 10 จะกล่าวถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ประชุมองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับการประชุม
องค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนิยามความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมองค์กร
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถนำ�เสนอกระบวนการจัดการสิง่ แวดล้อมในการประชุมองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
การประชุมองค์กร
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1. ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมองค์กร
		 นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจากคำ�ว่า Innovate ที่หมายถึง คำ�ว่า สร้าง
ใหม่ รวมทั้งการพัฒนา รากศัพท์เพิ่มเติมจากคำ�ว่า Nova แปลว่า ใหม่ เมื่อนำ�มารวมกัน
สามารถนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนิยามที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น คือ การปรับปรุงสิ่งเก่าด้วย
การนำ�เอาสิ่งใหม่เข้ามาผสมผสานด้วยความคิด วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ (เทพรัตน์ พิมล
เสถียร, 2562) ในขณะที่พรรณี สวนเพลง (2552) ได้นิยามความหมายของนวัตกรรม คือ
การนำ�ความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
มีความพร้อมต่อการแข่งขันในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับพยัต วุฒิรงค์ (2553) ที่ให้ความ
หมายของนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมากก่อนภายในองค์กร ภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งการแสดงสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงแต่ละวัน เพื่อสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
สังคม หรือจิตใจของผู้สร้างนวัตกรรม
		 ในขณะที่เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ได้กำ�หนดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ
การคิดใหม่และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่สามารถนำ�ไปต่อยอดและสร้างรายได้ จากนิยาม
ต่างๆ ที่กล่าวถึงนวัตกรรมยังมีความคล้ายคลึงกับความหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายถึง สิ่งที่อำ�นวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และสื่อสารสนเทศ เพื่อ
ช่วยให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนอง ความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้ง
การบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์กรได้สำ�เร็จ (สุรีย์ เข็มทอง, 2553) โดยมีหน้าที่
หลักการนำ�เสนอสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีภาพ
เคลื่อนไหว พร้อมกับการใช้ระบบอินเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายของหลายๆ ธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นการทะลายข้อจำ�กัดด้านระยะทางที่มีทำ�เลที่ตั้งห่างไกลกัน
นอกจากนี้ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
		 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์นำ�เข้า-ส่งออก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และใช้งานข้อมูลได้ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล คอมพิวเตอร์วางตัก แท็บเล็ต เป็นต้น ภายในฮาร์ดแวร์จะมีความจำ�ที่มีปริมาณ
ความจุที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในห้องประชุมทั่วไปที่มีกิจกรรมการบรรยาย
เพื่อให้ความรู้
		 • ซอฟแวร์ (Software) คือ กลุ่มโปรแกรมคำ�สั่งที่ถูกออกแบบมาใช้คู่กับอุปกรณ์
และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานหรือแผนกงานต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การชำ�ระ
เงิน การจัดทำ�ฐานข้อมูลการจัดซื้อ การลงเวลาเข้า-ออกงาน เป็นต้น ทางกลุ่มผู้พัฒนาจะ
มีการปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ใช้ระบบจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์การใช้งานและ
เข้าสู่เงื่อนไขการปรับปรุง
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		 • ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของพื้นที่ที่ใช้สำ�หรับการบรรจุข้อมูลเพื่อการนำ�
ไปใช้ประมวลผลและการจัดทำ�รายงานในลักษณะต่างๆ สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
ภายนอกองค์กรได้ และการใช้งานสามารถแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย อาทิ
หมวดข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน หมวดข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงรายรับรายจ่ายทางการเงิน
		 • เครือข่ายการเชื่อมต่อ (Networking & Telecommunication) คือ กลุ่มโครง
ข่ายที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป สามารถกำ�หนดระยะ
ห่างของการสื่อสาร ที่ใช้เฉพาะภายในองค์กรและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกผู้ให้บริการโครงการที่มีระดับความเร็วที่แตกต่างกันออกไป สำ�หรับการจัดประชุมทาง
ไกลจำ�เป็นจะต้องมีการใช้สัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม เพื่อลดข้อจำ�กัดในการเดิน
ทางของผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ต่างภูมิภาค
		 • บุคลากรและคู่มือการใช้งาน (Peopleware & Produce) คือ กลุ่มบุคลากรใน
ฐานะผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตแก่องค์กร และการใช้คู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับวิธีการใช้งานโดยละเอียดซึ่งการพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้ใช้งานจำ�เป็นจะต้องมีการฝึก
อบรมเตรียมความพร้อมทักษะเหล่านี้ ผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แต่ละประเภท
		 ตามที่ได้กล่าวมาสามารถอธิบายได้ว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความแปลกใหม่ในการสนับสนุนและการปรับเปลี่ยนวิธีการดำ�เนิน
งานให้องค์กรมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของกลุ่ม
เป้าหมายที่มีต่อองค์กรและตราสินค้าที่เชื่อมโยงไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมไมซ์
สำ�หรับการจัดประชุมองค์กรสิ่งที่นักวางแผนจัดประชุมต้องการ คือ สิ่งสนับสนุนที่ช่วยลดขั้น
ตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมกับการถ่ายทอดคำ�สั่ง และการประสานงานต่างๆ อย่างมีระบบ
แบบแผน ในขณะเดียวกันยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มเติม
การรับรู้เนื้อหาการประชุมที่มีมิติครบวงจรทั้งภาพและเสียงส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมงาน โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประชุมสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทซึ่งมีคุณสมบัติการทำ�งาน ดังนี้
		 • การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Content) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้า
ร่ ว มประชุ ม ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล หรื อ แบบ
สำ�รวจออนไลน์ เช่น หัวข้อ สถานที่จัดงาน วิทยากร เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นขั้นตอนที่เริ่มต้น
ก่อนกระบวนการอื่นๆ ของการจัดงานประชุม สำ�หรับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจะถูกนำ�ใช้
ออกแบบการประชุมองค์กรที่ตรงตามความต้องการในขณะเดียวกันผู้จัดงานสามารถจัดทำ�
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แบบสอบถามออนไลน์เพื่อใช้ในการประเมินความคิดเห็นที่มีต่องานประชุมองค์กร จะช่วยให้
เกิดการปรับปรุงรูปแบบงานดียิ่งขึ้นในการจัดงานครั้งต่อไป
		 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมและกำ�หนดการจัดงาน เนื่องจากเป็นสื่อที่
สามารถคัดลอกและเผยแพร่ต่อไปยังช่องทางต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงผู้ดูแลระบบเหล่า
นี้ยังสามารถโต้ตอบข้อสักถามได้ อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถผลิตข้อมูลในลักษณะ
ของรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวปรับแต่งแก้ไขได้ตลอดเวลาซึ่งต่างจากต้นทุนการจัดทำ�
สื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาเมื่อพบข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ สื่อสังคม
ออนไลน์บางประเภทได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานบนมือถือและเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ทุกเวลา

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

		 การนำ�เทคโนโลยีโปรแกรมสำ�เร็จรูปบิสคอนเนค (BIZ Connect) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นช่องทางสำ�หรับ
การเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งการจัด
ประชุมองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม ที่กลุ่มผู้เข้างานหรือในฐานะผู้เข้าร่วมงานมี
โอกาสเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมด้วยตนเอง รวมทั้งความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวยัง
สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างครบวงจร เช่น
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เที่ยวบิน รถแท็กซี่ ที่พักแรม เป็นต้น ในอนาคตทาง สสปน. ยังคงกำ�หนดแนวทางการพัฒนา
ให้สามารถเชื่อมโยงกับพันธมิตรระดับองค์กรอื่น เพื่อความร่วมมือกัน และการวางแผน
พัฒนาการจัดงานให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสำ�เร็จรูปอื่นๆ อาทิ
อีเวนต์ป๊อบ (Event Pop) ที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนที่นักวางแผนจัดงานประชุมองค์กร
สามารถใช้เป็นช่องทางในการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงานได้

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

		 การติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายของผู้เข้าร่วมงาน (Wi-Fi Access for Attendees) ที่
พัฒนาความเร็วและการลดขั้นตอนการเชื่อมต่อที่ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากการจัดประชุมบาง
งานจำ�เป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมาก รวมถึงการกำ�หนด
บัญชีรายชื่อและรหัสผ่าน ควรมีปริมาณตัวอักษรที่เหมาะสมไม่ยาวจนเกิน หรือการใช้ตัว
อักษรสลับกับตัวเลขที่อาจเกิดความสับสนวุ่นวาย ดังนั้น นักวางแผนจัดประชุมควรมีการ
เลือกใช้และออกแบบการกระจายสัญญาณที่มีคลื่นความถี่ ที่เหมาะสมกับจำ�นวนผู้เข้าร่วม
งานในแต่ละครั้ง
		
		 การใช้ระบบข้อความอัจฉริยะ (Digital Message) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับฐานข้อมูล
ของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างข้อความที่มีปริมาณสั้นกะทัดรัดประมาณ 40–250 ตัวอักษร จาก
นั้นทางผู้ดูแลระบบ จะส่งผ่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้
เข้าร่วมงานผลประโยชน์ของข้อความเหล่านี้จะช่วยย้ำ�เตือนการนัดหมายสำ�คัญและสิ่งที่ควร
ปฏิบัติก่อนเดินทางมาเข้าร่วมงาน ซึ่งควรมีการจัดส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วันก่อน
งานการประชุมจะเริ่มขึ้น
		 การนำ�เสนออุปกรณ์แสดงภาพเสมือน (Visual Reality) ที่สามารถแสดงผล
ในลักษณะของภาพเสมือนติดตั้งเอาไว้ด้วยตนเอง รวมทั้งความสามารถในการโต้ตอบและ
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การแสดงความคิดเห็นได้ทันทีกับผู้ร่วมงาน จึงมีส่วนช่วยเปิดประสบการณ์การรับรู้ของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยทั่วไปการนำ�เสนอภาพเสมือนจริงใน
งานประชุมองค์กรอาจนำ�ใช้ควบคู่กับระบบการถ่ายทอดสด
		 ระบบลงทะเบียน (Registration System) ที่ถูกออกแบบมาใช้สำ�หรับการกรอบ
ข้อมูลผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่การบันทึกและจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยความสามารถของ
ระบบยังสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานที่ถูกต้องควบคู่กับการแสดงรายละเอียดของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น รูปภาพ ลายนิ้วมือ เป็นต้น รวมทั้งความสามารถของระบบยังสามารถ
เชื่อมต่อกับการติดตามสถานะของผู้เข้าร่วมงาน (Attendees Tracking System) ควบคู่
กับการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมงาน (Internet Access for Attendees) ที่มีความ
ปลอดภัย และยังสามารถการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมย้อนหลังได้อย่างอิสระ
รวมทั้งการนำ�ไปเชื่อมโยงกับการบริการพื้นที่ของกลุ่มการประมวลผล จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ
(Cloud Computing) ที่ช่วยประหยัดต้นทุน การจัดเก็บเอกสาร

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการประชุมองค์กร
		 ทิศทางการดำ�เนินงานของแต่ละองค์กรต่างมุ่งหวังผลประกอบการตามนโยบาย
ที่ผู้บริหารได้กำ�หนดไว้ รวมทั้งการแสดงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้มีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรภายในเขตพื้นที่หลากหลายชนิด
บางครั้งยังส่งผล กระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ ทางธรรมชาติ และการสร้างมลภาวะรูป
แบบต่างๆ ภายในองค์กรไปจนถึงชุมชนใกล้เคียง หากปล่อยวางปัญหาเหล่านี้ทิ้งไว้เป็นระยะ
เวลายาวนาน อาจทวีคูณความรุนแรงสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยากลำ�บาก ต่อการควบคุม
ดั ง นั้ น การดำ � เนิ น งานของธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ที่ ผู้ ป ระกอบและกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารได้ หั น มา
ให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรแต่ละแผนกเพื่อเป็น
การรักษาสมดุลระหว่างการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
		 สำ�หรับนักวางแผนจัดประชุมองค์กรจะเป็นเพียงผู้ทำ�หน้าที่ประสานงานกับธุรกิจ
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการสำ�หรับรองรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จำ�เป็นจะ
ต้องดำ�เนินงานด้วยความมีคุณธรรม และจริยธรรมที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยแนวทางของอาภาพรรณ จันทนาม (2556) ยังได้อธิบายสิ่งที่สอดคล้องกันภายใต้
นิยามการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) หมายถึง การจัดประชุมและสัมมนาที่คำ�นึง
ความยั่งยืนและผลกระทบที่มาจากการจัดงาน ซึ่งการจัดงานประชุมแต่ละครั้งได้สร้างขยะ
ปริมาณมาก รวมทั้งการใช้พลังงานกระจายไปยังส่วนต่างของพื้นที่จัดงานอย่างสิ้นเปลือง
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มีนักการตลาดชาวไทยได้ประยุกต์การจัดประชุมสีเขียวเพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วน
ประสมทางการตลาด นอกจากนี้ การจัดประชุมสีเขียวเป็นการสร้างนโยบายง่ายๆ ที่เริ่ม
ต้นได้จากการจัดโครงการการจัดซื้อสีเขียว การคัดเลือกที่พักแรม การจัดประชุม การลด
ประมาณกระดาษ การขนส่งผู้เข้าร่วมงาน การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการจัด
ประชุมสีเขียวยังเป็นโครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ
อย่างไรก็ตามนโยบายการจัดประชุมสีเขียวยังมีหลักการสำ�คัญที่พึงปฏิบัติไปในทิศทางการ
ตลาดมีทั้งสิ้น 3 ประการ ดังนี้
		 ประการที่ 1 การเจาะกลุ่มเป้าหมายการจัดประชุมสีเขียว เพื่อการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมงานที่มีความพร้อมและมีความเข้าใจถึงความสำ�คัญในการประชุมที่ตระหนักถึงการ
ใช้ทรัพยากรให้สมดุลเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เข้าร่วมงานที่มีคุณภาพ
จึงไม่จำ�เป็นจะต้องชี้แจง หรืออธิบายรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม ในการควบคุมพฤติกรรมที่
คาดว่าเป็นการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักวางแผนจัดประชุมอาจจัดทำ�กำ�หนดการหรือการ
ประกาศแจ้งเตือนระหว่างพักช่วงการประชุมก็เพียงพอ
		 ประการที่ 2 การทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากการสร้างความร่วมมือหลากหลาย
หน่วยงานที่ตอกย้ำ�แนวทางการปฏิบัติสู่การพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นจิตสำ�นึก
ส่วนบุคคลในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละตำ�แหน่งที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการสิ่ง
แวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำ�วันขององค์กร จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางสถิติตั้งแต่ปี 2551 ยังพบว่า ปริมาณการใช้พลังงานในภาพรวมระดับประเทศได้ลดลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
		 ประการที่ 3 การยอมรับนโยบายการจัดประชุมสีเขียวยังคงคาดหวังที่จะเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม ของคนทั่วไปให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำ�
วัน โดยมุ่งหวังไปที่กลุ่มผู้เข้า ร่วมงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�หรือคำ�เชิญชวนของกลุ่มเจ้าภาพและนักวางแผนจัดประชุม
		 อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thailand Business Council for
Sustainable Development: TBCSD) (2562) ได้นำ�เสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมสี
เขียวที่สะท้อนมุมมองของการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังถูกนำ�มาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทสำ�หรับการดำ�เนินงานของนักวางแผนจัดประชุมองค์และการนำ�
ไปใช้เป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับการประเมินประสิทธิภาพของนักวางแผนจัดงานสามารถสรุป
ออกเป็น 5 หลักการด้วยกัน ดังนี้
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		 2.1 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์ที่สามารถพิจารณาได้จากการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของนักวางแผนจัด
ประชุมและเจ้าภาพเพื่อเป็นแนวทางการรณรงค์ลดการใช้กระดาษในการจัดทำ�เป็นจดหมาย
เชิญแบบดั้งเดิม และการแจ้งผู้เข้าร่วมงานในการขอความร่วมมือให้มีการยกเว้นการใส่ชุดสูท
เข้าร่วมงาน เพื่อลดการซักรีดที่จะกลายเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้ง
		 2.2 การจัดเตรียมเอกสาร ที่สามารถใช้การพิมพ์แบบขาว-ดำ� หรือการใช้กระดาษ
ที่ใช้แล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งการประเมินเนื้อหาภายในเอกสารประกอบการ
บรรยาย ควรสั้น กระชับ ได้ใจความ เพื่อลดปริมาณหน้ากระดาษเกินความจำ�เป็น ตลอด
จนการนำ�ระบบออนไลน์เข้ามาใช้สำ�หรับจัดเก็บไฟล์เอกสารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง หรือการมอบแฟลชไดร์ฟที่บรรจุแฟ้มข้อมูลต่างๆ
กลับไปศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง
		 2.3 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่สามารถวางแผน
อย่างรอบคอบโดยเริ่มต้นจากการเลือกสถานที่จัดงานมีขนาดความจุพอดีต่อผู้เข้าร่วมงาน
โดยการประเมินผู้เข้าร่วมงานจากตอบรับในช่องทางต่างๆ สำ�หรับการพิจารณาหลอดไฟและ
เครื่องปรับอากาศควรมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำ�กับไว้ชัดเจน จากนั้นทางนักวางแผนจัด
ประชุมควรงดใช้ภาชนะที่ทำ�จากโฟมและพลาสติก ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกภาชนะ
ที่สามารถย่อยสลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแยกขยะตาม
ภาชนะสีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการแปรรูปต่อไป
		 2.4 การจัดเตรียมรายการอาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถบริการน้ำ�ดื่มในภาชนะ
ประเภทเหยือก หรือขวดแก้ว รวมถึงการให้บริการอาหารจานเดียวสำ�หรับในกรณีที่มีกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมต่ำ�กว่า 20 คน และการเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสม
สำ�หรับการประกอบอาหารจากชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ ก่อนเริ่มงานทางนักวางแผนควรมี
การสอบถามรายการอาหารที่กลุ่มผู้เข้าร่วมงานมีความต้องการบริโภคอย่างแท้จริง
		 2.5 การจัดการด้านอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มเติมได้จากการประเมินของนักวางแผนจัด
งานประชุมในแต่ละสถานการณ์ อาทิ การปิดการจ่ายกระแสไฟกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ เมื่อไม่มีการใช้งาน หรือการมอบรางวัลหรือของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงานที่เป็น
ภูมิปัญญาหรือสินค้าท้องถิ่น
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			 นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิรกิ ิติ์ ในฐานะสถานที่จัดงานระดับประเทศที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14000 :
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งการได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และได้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทยในประเภทห้องประชุม (Thailand MICE Venue Standard: Meeting Room)
โดยหลักการบริหารจัดการที่ค้นพบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สามารถกำ�หนดเป็น 5 ประเด็น
ได้แก่
		
		 • การจัดการปัญหาขยะด้วยการใช้เครื่องบดขยะให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ง่ายต่อการ
ขนย้าย และนำ�ไปแปรรูป รวมทั้งการเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติต่อไป
		 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานนั่งรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์มาร่วม
งาน เนื่ อ งจากทำ � เลที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ป ระชุ ม ฯ มี เ ส้ น ทางเชื่ อ มต่ อ กั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น
(Metropolitan Rapid Transit: MRT) ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกใช้การเดินทางด้วยยาน
พาหนะดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร
และการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ช่วยอำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมงาน
		 • การใช้หลอดไฟแบบ LED เพื่อประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้หลอดธรรมดา
โดยทางศูนย์ประชุมฯ ได้มีการทยอยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
		 • การนำ � เสนออั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยผ่ า นโครงสร้ า งอาคารและการบริ ก าร
การสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสากล ทำ�ให้มีต้นทุนที่ประหยัด
		 • วิธีการจัดการเศษอาหารที่เหลือใช้นำ�ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการนำ�ไปใช้
เป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ของศูนย์ประชุม
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ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

		

3. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับการประชุมองค์กร
		 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) คือ วิธีการที่องค์กรธุรกิจจะตอบแทนสังคม โดยเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน บุคลากร ผู้ขายปัจจัยการผลิต กลุ่มเป้า
หมาย รัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่
ดำ�รงอยู่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีช่วยให้ตราสินค้าได้รับการยอมรับและนำ�ไป
สู่การสร้างผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต (รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2556) แต่ในมุมมองระ
ชานนท์ ทวีผล (2558) ได้ขยายนิยามออกมาในเชิงกระบวนการมากยิ่งขึ้น CSR จึงหมายถึง
แนวทางการดำ�เนินงานในลักษณะของการผสานความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ภายใต้กรอบค่านิยมองค์กรที่ตระหนักว่าสิ่งที่กระทำ�แต่ละครั้งที่ส่งผลกระทบต่อไป โดย
การรวบรวมทรัพยากรต่างๆ แต่จะไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับการแสดงความเอื้ออาธรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของกลุ่มสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การสร้างนโยบาย CSR ในระดับองค์กร (2) การดูแลสวัสดิการและสิทธิ
มนุษย์ชน (3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม (4) การเอาใจใส่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค (5) การยก
ระดับศักยภาพของชุมชน
		 ในขณะที่นิยามของ สสปน. (2561) ได้ให้ความหมายของ CSR ในที่ธุรกิจการประชุม
องค์กร คือ กิจกรรม ยอดนิยมที่นิยมใช้ในการสื่อสารทางการตลาดอย่างแพร่หลาย โดยการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้พันธมิตรและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์
ที่ดี ซึ่งในขณะเดียวกันสมาชิกในฐานะคณะทำ�งาน จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในกิจกรรม
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ที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนการนำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของ CSR จากการประชุมองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อาทิ การจัด
กิจกรรมแข่งขันเพื่อระดมทุนบริจาค การจัดทำ�เนื้อหาออนไลน์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่อม
โยงกับสถานที่จัดงานประชุม และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการจัด
งานประชุม รวมถึงกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้และทักษะความสามารถในด้านต่างๆ
			3.1 การบริหารกิจรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
			 หัวใจสำ�คัญของกิจกรรม CSR ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารที่จะ
ต้องประเมินผล ที่ได้จากนโยบายที่สังคมจะได้รับ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สิ้นเปลือง
ทรัพยากรภายในองค์กร เช่น บุคลากร เงินลงทุน สถานที่ ระยะเวลา เป็นต้น ในขณะที่
บางครั้ง CSR อาจถูกคัดลอก เพื่อนำ�ไปใช้กับองค์กรอื่นๆ ทั่วไป โดยขาดการดัดแปลงให้
สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ถูกต้อง จึงนำ�ไปสู่ความล้มเหลว และไม่
ประสบความสำ�เร็จของ CSR ในที่สุด จากแนวคิดดังกล่าวของพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (2555)
ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า CSR ที่มีความยั่งยืนควรยึดหลักการปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ประกอบ
ด้วย
		 3.1.1 การทำ�ให้ CSR ให้มีความโปร่งใส่ภายในองค์กรทุกด้าน รวมถึงการนำ� CSR
เข้ามาเป็นนโยบายหลักด้วยวิธีการที่ทุกคนสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การกำ�กับ
ดูความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมกับพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การจัดทำ�รายงาน CSR เพื่อรายงานความคืบหน้า จากนั้นจึงออกแบบเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจร่วม
กันระหว่างสมาชิกภายในองค์กรจากนั้นจึงนำ�ไปสู่การสื่อสารแบบย่อยภายในแต่ละภาคส่วน
การดำ�เนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การคิดทบทวนและการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดดังกล่าว
ร่วมกันด้วยความสมัครใจ
		 3.1.2 เมื่อดำ�เนิน CSR ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วควรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในขณะนั้น โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
		 บุคลากร (People) ที่มุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมพร้อมกับการ
สร้างความผูกพันแก่องค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากในบางแห่งบุคลากรส่วนใหญ่อาจ
ไม่ใช่คนในท้องถิ่น การแสดงความเอาใจใส่ควรมีการปลูกฝังในการแสดงความเอาใจใส่ เช่น
เดียวกับบ้านเกิดของตนเอง โดยบุคลากรทุกคนจะต้องเข้าใจภาพรวม รวมทั้งการถ่ายทอด
แนวความคิดดังกล่าวสู่บุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
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		 กระบวนการดำ�เนินงาน (Process) ที่มีการบันทึกรายละเอียดของกิจกรรม CSR
อย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกในการสืบค้นย้อนหลัง และสามารถนำ�ใช้ในการประเมินผลก
ระทบที่อาจมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือในกรณีที่ CSR อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรเร่งดำ�เนินการทบทวนและปรับ
เปลี่ยนให้มีความน่าสนใจ
		
		 สินค้าและบริการ (Product) ที่ผู้ตรวจสอบหันกลับมาปรับเปลี่ยนการคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อส่งมอบวัตถุดิบเหล่านั้นต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่ม
เป้าหมาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวสินค้าและบริการที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาและคุณค่า
ที่จะได้รับ
		
		 3.1.3 การดำ�เนินกิจกรรม CSR เมื่อพบว่ามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการ
ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจาก
บางครั้ง CSR ถูกมอบให้แต่กลับไม่เป็นที่ต้องการและอาจไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เปรียบเสมือนการหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ต้องการและสิ้นเปลืองมูลค่า โดยเฉพาะกิจกรรม
CSR ที่มีรูปแบบเดิมที่มีความคล้ายคลึงกัน จากหลากหลายองค์กร ดังนั้นจำ�เป็นจะต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ CSR มีความแตกต่างอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้สิ่งแก่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 องค์ประกอบของการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
		 การจัดการประชุมองค์กรในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มี
การดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยคาดหวังการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนทางธุรกิจ และยังเป็นเครื่องหมายทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลต่อคู่แข่งขัน ตลอด
จนยังใช้เป็นแนวทางสำ�หรับการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อสังคมและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
(Pongtongmuang & Sukbut, 2018) ซึ่งการจัดรูปแบบกิจกรรม CSR สามารถนำ�มา
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับการประชุมองค์กรภายใต้ 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
		
		 3.2.1 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยกลุ่มนักวางแผนจัด
ประชุมจะต้องพิจารณาผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร อันเกิดจากระบวนการผลิตและการ
ปฏิบัติงานในแต่ละแผนก ซึ่งจะต้องปลูกฝังจิตสำ�นึกให้บุคลากรทุกคน อาทิ การหลีกเลี่ยง
การปล่อยสิ่งปฏิกูลสู่ระบบนิเวศทางธรรมชาติ และการทำ�ความเข้าใจกับการจัดการมลพิษ
พร้อมกับการกำ�จัดขยะในการจัดการกับเศษอาหาร โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจาก
นี้ การคัดเลือกส่วนผสมและวัตถุดิบการประกอบ จากท้องถิ่นเข้ามาใช้ในองค์กร จะเป็นการ
กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้มีอาชีพในฐานะผู้ผลิต
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		 3.2.2 องค์ประกอบด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social & Economic) โดยกลุ่ม
นักวางแผนจัดประชุมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศประกอบกับสาเหตุการจัด
งานแต่ละครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจะต้องสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถนำ�เอามาใช้เป็นทรัพยากรในการจัดงานประชุม
ให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานในบางตำ�แหน่งเข้าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ภายในงานจัดประชุม อาทิ หากการประชุมองค์กรมีการจัดกิจกรรมนำ�เที่ยวสามารถ
ให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาเป็นผู้แนะนำ�เส้นทางการเดินทางภายในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ
		
		 3.2.3 องค์ประกอบด้านผู้ผลิตสินค้า (Producer) โดยกลุ่มนักวางแผนจัดประชุม
ได้มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่ ผู้จัดงาน ศูนย์
ประชุม ที่พักแรม สสปน. บริษัทจัดนำ�เที่ยว และหน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ทำ�กิจกรรมการมีส่วนร่วมกันในลักษณะพื้นที่ส่วนกลาง สำ�หรับการใช้เป็นเวทีการสื่อสารและ
การเจรจาต่อรองร่วมกัน เช่น การจัดประชุม สัมมนา อบรม การศึกษาดูงาน การเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ในการดำ�เนินงานภายใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และการจัดประชุมองค์กร

ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
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		 การประชุมองค์กรจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำ�เนินงานและกิจกรรมให้มีความ
น่าสนใจตามยุคสมัย โดยเฉพาะสิ่งที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยว
กับการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในฐานเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
อำ�นวยความสะดวก พร้อมกับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดงานแต่ละประเภท
และจำ�นวนของผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้ง ในขณะที่การจัดประชุมประสบความสำ�เร็จทำ�ให้เกิด
รายได้มหาศาล แต่ในทางกลับกันพบปัญหาและอุปสรรค ภายในพื้นจัดงานแต่ละภูมิภาคที่
ถูกใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่างสิ้นเปลืองและอาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่สำ�คัญของนักวางแผนจัดประชุมจะต้อง
ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการจัดงานแต่ละครั้ง พร้อมจัดทำ�แนวทางการจัดการ
กับปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผนตั้งแต่การจัดทำ�ในลักษณะของร่างนโยบายการสร้าง
จิตสำ�นึก และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
คนองค์กร เพื่อยึดถือปฏิบัติและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียว สามารถดำ�รงไว้ซึ่งรากฐาน
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างโอกาสและการกระจายรายได้ให้
แก่สังคมจากการดำ�เนินงานประชุม โดยผลลัพธ์จากการพัฒนาด้วยกลยุทธ์ต่างๆ อาจนำ�ไป
สู่การผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
   คำ�ถามท้ายบทที่ 10 จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมองค์กรหมายถึงอะไร
2. กระบวนการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในการประชุ ม องค์ ก รมี ทั้ ง สิ้ น กี่ ขั้ น ตอน
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
3. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมกั บ การประชุ ม องค์ ก รมี กี่ ทั้ ง สิ้ น กี่ อ งค์ ป ระกอบ
จงนำ�เสนอหลักการและวิธีการปฏิบัติ
   กรณีศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุม

		 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัว
ให้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งในปัจจุบัน
มีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานมากขึ้นรวมถึงการคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
โดยตรง
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		 บริษัท ABC ตระหนัก และให้ความสำ�คัญกับเรื่องดังกล่าว จึงรณรงค์ให้ในการ
ประชุ ม ย่ อ ยระหว่ า งสาขาผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ ต้ อ งเดิ น ทางมาที่ สำ � นั ก งานใหญ่ โ ดยนำ �
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุมทางไกล (Teleconference) โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
มองเห็นหน้ากันและสื่อสารกันได้ผ่านทางจอโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ลดต้นทุนใน
การเดินทาง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยัง
มีแผนในการส่งเสริมให้การจัดงานประชุมของบริษัท แต่ละครั้ง เลือกใช้สถานที่จัดงานที่ไม่
ใช้ขวดนํ้าพลาสติก ใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ในการส่งเอกสารประกอบการประชุมผ่านอีเมล์ ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น
บนมือถือเพื่อลดการใช้กระดาษที่เกิดจากงานประชุมเป็นจำ�นวนมาก

บริษัท ABC

ที่มา: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
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   คำ�ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประชุมองค์กร
บทที่ 1 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการจัดประชุมองค์กร
Brainstorming Meeting
หมายถึง การประชุมระดมสมอง
Lecture
หมายถึง การบรรยายทัว่ ไป
Panel Forum Meeting
หมายถึง การประชุมอภิปราย
Seminar
หมายถึง การประชุมสัมมนา
Workshop
หมายถึง การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
บทที่ 2 กลยุทธ์และกระบวนการจัดการประชุมองค์กร
Opportunities: O
หมายถึง การวิเคราะห์โอกาส
Strengths: S
หมายถึง การวิเคราะห์จดุ แข็ง
SWOT Analysis
หมายถึง การวิเคราะห์ปจั จัยภายในและภายนอก
Threats: T
หมายถึง การวิเคราะห์อปุ สรรค
Weaknesses:
W หมายถึง การวิเคราะห์จดุ อ่อน
บทที่ 3 การเลือกสถานทีป่ ระชุมองค์กร สิง่ อำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุม
และบริการอาหาร และเครือ่ งดืม่
Audio Visual
หมายถึง เครือ่ งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
Auditorium or Theatres
หมายถึง การจัดห้องประชุมแบบห้องโถง หรือ โรงภาพยนตร์
Banquet Style or Round Table หมายถึง การจัดห้องประชุมแบบงานจัดเลีย้ งโต๊ะกลม
Classroom
หมายถึง การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน
English Shape
หมายถึง การจัดห้องประชุมแบบตัวอักษรภาษา		
อังกฤษ เช่น E-Shape, U-Shape เป็นต้น
บทที่ 4 การวางแผนการเงินและงบประมาณ
Direct Cost
หมายถึง ต้นทุนทางตรง
Financial Planning and
หมายถึง การวางแผนการเงินและงบประมาณตามแผนงาน
Master Budget
Financial Planning and
หมายถึง การวางแผนการเงินและงบประมาณด้านการเงิน
Financial Budget
Indirect Cost
หมายถึง ต้นทุนทางอ้อม (แฝง)
Variable Cost
หมายถึง ต้นทุนผันแปร
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บทที่ 5 การบริหารโครงการสำ�หรับการจัดประชุมองค์กร (กระบวนการ, ขัน้ ตอน)
Giveaways and Souvenir
หมายถึง รางวัลและของทีร่ ะลึก
Registration
หมายถึง การลงทะเบียน
Speaker
หมายถึง วิทยากร
Special Activities
หมายถึง กิจกรรมพิเศษ
Venue Reservation
หมายถึง การสำ�รองสถานที่
บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส�ำ หรับการจัดประชุมองค์กร
Meeting Planner
หมายถึง นักวางแผนจัดประชุม
Organizer
หมายถึง ผูจ้ ดั งานประชุม
Project Coordinator
หมายถึง ตำ�แหน่งผูป้ ระสานงานโครงการ
Project Director
หมายถึง ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการโครงการ
Project Manager
หมายถึง ตำ�แหน่งผูจ้ ดั การโครงการ
บทที่ 7 การตลาด การขาย และการเชือ่ มโยงการจัดประชุมองค์กร
Commercial Marketing
หมายถึง การตลาดพาณิชย์
Destination
หมายถึง จุดหมายปลายทางการจัดประชุม
Marketing
หมายถึง การตลาด
Networking
หมายถึง การสร้างเครือข่าย
บทที่ 8 มาตรฐานอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรและการจัดประชุมองค์กรแบบยัง่ ยืน
ASEAN MICE Venue Standards: หมายถึง มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานอาเซียน
AMVS
Hazard Analysis and Critical
หมายถึง การวิเคราะห์จดุ อันตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
Control Point: HACCP
ISO 20121
หมายถึง มาตรฐานระบบการบริหารความยัง่ ยืนใน
การจัดงานประชุม
Thailand MICE Venue Standards: หมายถึง มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย
TMVS
Thailand Sustainable Event
หมายถึง มาตรฐานการบริหารการจัดงานประชุมอย่างยัง่ ยืน
Management Standard: TSEMS
ประเทศไทย
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บทที่ 9 ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดประชุมองค์กร
Corporate
หมายถึง บริษทั /องค์การ
Government
หมายถึง รัฐบาล
One Stop Service
หมายถึง การให้บริการแบบครบวงจร
Venue
หมายถึง สถานทีจ่ ดั งาน
บทที่ 10 แนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุม
Corporate Social Responsibility: หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั /องค์กร
CSR
BIZ Connect
หมายถึง แอพพลิเคชันสำ�หรับการจัดการอีเวนท์ เพือ่ สร้าง
ประสบการณ์ให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้มสี ว่ นร่วมใน
กิจกรรม และเป็นการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพือ่ สร้าง
รายได้จากการจัดงานได้มากขึน้
Social Media
หมายถึง การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
Sustainable Development
หมายถึง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Wi-Fi Access for Attendees
หมายถึง การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายสำ�หรับผูเ้ ข้าร่วม
งานประชุม
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ค�ำน�ำ
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย เพือ่ พัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดย สสปน. มีนโยบายอย่างชัดเจน
ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ และด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในการให้บริการในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ได้ถึงก�ำหนดในการปรับปรุงมาตรฐานฯ ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับรองมาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง
การปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด�ำเนินการโดยการศึกษาตามกระบวนการวิจัย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งการศึกษา
เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องส�ำหรับการปรับปรุงมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) โดย สสปน.ได้มอบหมายให้ คณะนักวิจยั ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นามาตรฐานฉบั บ นี้ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชน
สสปน. จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 จนส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ มา ณ โอกาสนี้
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1.1. หลักการและเหตุผล

ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดย สสปน. มีนโยบาย
อย่างชัดเจนทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ รวมถึง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม สสปน.
ได้ให้ความส�ำคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสถานที่และการบริการ รวมถึงความใส่ใจ
ในการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบด้วย
นโยบายและการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ สสปน.ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ครั้งแรกเมื่อปี 2556
และได้ด�ำเนินการพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมและรองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ และ
ได้พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition
Venue) ขึ้ น ในปี 2558 ซึ่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการบุ ก เบิ ก การพั ฒ นามาตรฐานสถานที่ จั ด งาน
ประเทศไทยครั้งนี้ กล่าวได้ว่า  ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนามาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์
ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือหลายประเทศทั่วโลก การด�ำเนินงานเรื่องการจัดท�ำมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของสถานที่ แ ละการบริ ก าร รวมถึ ง การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเป็นไปอย่าง
เท่าทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้อย่างตรงเป้าหมาย และ
ถึงก�ำหนดในการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 
ครั้งที่ 1 สสปน. จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและ
เล่มคู่มือส�ำหรับการตรวจประเมิน สถานที่จัดงานแสดงสินค้า  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและน�ำไปใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานในปี 2562
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จัดท�ำ
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ดังนี้
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ประกอบการในการประเมินตนเองและพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ สสปน.ในการส่งเสริม ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถาน
ที่จัดงานแสดงสินค้า)
1.3 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
1.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการด้านการงานแสดงสินค้า
ทั้งในและต่างประเทศ
1.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ทั้งในตลาดระดับอาเซียน และระดับโลก

6 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1.3 กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า) ปี 2562

กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้า) ปี 2562 มีขั้นตอน วิธีด�ำเนินการและกิจกรรม ดังนี้
1.3.1 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ และตัวชี้วัด เพื่อน�ำมาปรับปรุงมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1) รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา  จากรายงานการตรวจ
ประเมิน และการสัมภาษณ์ผตู้ รวจประเมิน ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์กระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ และ ตัวชี้วัด จากเล่มคู่มือ
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ปี 2558
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สอบถาม และการสังเกตของ
ผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.2 ยก (ร่ า ง) มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ จั ด งาน
แสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 โดยน�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 มายก
(ร่าง) มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1.3.3 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา  (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ
2) น�ำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 เพื่อพิจารณา
1.3.4 จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562  เพื่อเผยแพร่
1) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 3 และ
จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562
2) น�ำเสนอคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณะ
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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จากกระบวนการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ดังกล่าว ได้แสดงขัน้ ตอนการด�ำเนินการตามภาพที่ 1.1 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ และตัวชี้วัด เพื่อน�ำมาปรับปรุงมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 2
ยก (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 3
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ขั้นตอนที่ 4
จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 เพื่อเผยแพร่
ภาพที่ 1.1 วิธีการด�ำเนินงานปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) ปี 2562

8 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

บทที่

2

การตรวจ
ประเมินมาตรฐาน

2.1 นิยามปฏิบัติการ
2.1.1 สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) หมายถึง สถานที่ที่ครอบคลุม
พื้นที่สองส่วน ได้แก่ (1) ห้องจัดงานแสดงสินค้า  (Exhibition Hall) และ (2) พื้นที่สนับสนุน
(Supporting Area) ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในด้านการจัดงานแสดงสินค้า 
(Facilities Service)
2.1.2 ห้องจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Hall) หมายถึง พื้นที่จัดแสดงงานภายใน
อาคาร ที่มีพื้นเรียบไม่ลาดเอียง และมีผนังกั้นมิดชิดทุกด้าน
การรับรองมาตรฐานฯ ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า  รับรองเป็นรายห้อง ในกรณี
ที่ห้องจัดงานแสดงสินค้าที่จะขอรับการตรวจประเมินสามารถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินได้ตามสภาพการใช้งานจริงของห้องจัดงานแสดงสินค้านั้น
ได้ดังต่อไปนี้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

9

		
1) การแบ่งห้องจัดงานแสดงสินค้าเพื่อขอรับการตรวจประเมิน
1.1) ห้องหลักทีไ่ ม่มกี ารแบ่งห้องย่อยโดยผนังกัน้ ห้อง (Partition) ตามภาพประกอบที่ 2.1
			 ตัวอย่าง ผู้ประกอบการขอประเมินห้อง Grand Exhibition 1 ห้อง

Grand Exhibition

ภาพที่ 2.1 ห้องหลักทีไ่ ม่มกี ารแบ่งห้อง
1.2) ห้องทีแ่ บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ ห้อง (Partition) ตามภาพประกอบที่ 2.2
		
ตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการขอประเมินห้อง Exhibition A 1 ห้อง Exhibition C 1 ห้อง
รวมเป็น 2 ห้อง

Exhibition A

ภาพที่ 2.2 ห้องทีแ่ บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ ห้อง (Partition)

10 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Exhibition C

1.3) ห้องตามข้อ 1.2) กรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ห้องทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน ตามภาพประกอบที่ 2.3
ตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการขอประเมินห้อง Exhibition A รวมกับ Exhibition B
รวมเป็น 1 ห้อง

Exhibition A

Exhibition B

ภาพที่ 2.3 ห้องตามข้อ 1.2) กรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ห้องทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน
2) การวัดขนาดพืน้ ทีห่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้า ใช้วธิ กี ารวัดระยะภายในห้องจากผนังห้อง
น�ำค่าทีไ่ ด้มาค�ำนวณหาขนาดพืน้ ที่ โดยใช้วธิ กี ารค�ำนวณทางเรขาคณิต
3) การวัดความสูง การวัดความสูงของห้องจัดงานแสดงสินค้า (High: H) วัดจากพืน้ ห้อง
ถึงจุดต�ำ่ สุดของโครงสร้างหลังคาภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า

ภาพที่ 2.4 การวัดความสูงของห้องจัดงานแสดงสินค้า

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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		 4) การวัดระยะห่างของเสา กรณีทหี่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้ามีเสาภายในห้อง จ�ำเป็นต้อง
วัดระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น ดังนัน้ ต้องวัดระยะห่างของเสาแต่ละต้น โดยให้ระยะห่างน้อยทีส่ ดุ เป็น
ไปตามเกณฑ์

ภาพที่ 2.5 การวัดระยะห่างของเสา ของห้องจัดงานแสดงสินค้า
ห้องจัดงานแสดงสินค้าที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินได้ 2 ขนาด
โดยทีห่ อ้ งทีข่ อรับการประเมินนัน้ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะเบือ้ งต้นตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้

12 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

		
5) คุณลักษณะของห้องจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Hall)
ห้องจัดงานแสดงสินค้าทีจ่ ะขอรับการประเมิน จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์เบือ้ งต้น
ทัง้ เรือ่ งนิยามปฏิบตั กิ าร ขนาด  ความสูง การรับน�ำ้ หนักขัน้ ต�ำ่ และระยะห่างระหว่างเสา  โดยแบ่ง
เป็น 2 ประเภท ตามขนาดพืน้ ที่ ห้องทีข่ อรับการประเมินนัน้ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะเบือ้ งต้นของห้องประชุม
คุณลักษณะเบื้องต้น
ประเภท ขนาดพื้นที่ขั้นต�่ำ ความสูงขั้นต�่ำ รับน�้ำหนักขั้นต�่ำ
กรณีที่มีเสาระยะห่าง
(ตารางเมตร)
(เมตร) (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ของเสาขั้นต�่ำ (เมตร)
1

5,000

10

1,000

18

2

1,000

5

350

9

หมายเหตุ

     

* ขนาดพื้นที่ขั้นต�่ำ ค�ำนวณจากการวัดระยะความกว้างและความยาวของห้องจัดงาน
แสดงสินค้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดขนาดพืน้ ทีห่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้า”)
* ความสูงขัน้ ต�ำ่ วัดจากพืน้ ห้องถึงจุดต�ำ่ สุดของเพดาน หรือโครงสร้างหลังคา 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดความสูง”)
* รับน�้ำหนักขั้นต�่ำ ตรวจสอบจากเอกสารแสดงการรับน�้ำหนักขั้นต�่ำของห้องจัดงาน
แสดงสินค้า
* ระยะห่างของเสา กรณีที่ในห้องจัดงานแสดงสินค้ามีเสา  ให้วัดระยะห่างของเสา
แต่ละต้นร่วมด้วย (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดระยะห่างของเสา”)

2.1.3 พืน้ ทีส่ นับสนุน (Supporting Area) หมายถึง พืน้ ทีน่ อกเหนือจากห้องจัดงาน
แสดงสินค้า ซึง่ ใช้รบั รองและให้บริการแก่ผจู้ ดั งานและผูเ้ ข้าชมงาน
2.1.4 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในด้านการจัดงานแสดงสินค้า (Facilities
Service) หมายถึง สาธารณูปโภค วัสดุอปุ กรณ์ และการบริการในสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า 
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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2.2 คณะผูต้ รวจมาตรฐาน ประกอบด้วย

1) ผู ้ ต รวจประเมิ น หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมายจากส�ำนักงานส่ง เสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วน
ตามตัวชีว้ ดั ของสถานประกอบการทีข่ อรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฯ
2) ผูเ้ ชีย่ วชาญ หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การมอบหมายจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ทำ� หน้าให้คำ� แนะน�ำทางเทคนิคแก่ผตู้ รวจประเมิน

2.3 เงือ่ นไขและข้อปฏิบตั ใิ นการรับการตรวจประเมิน

การสมัครขอเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) นัน้ สถานประกอบการทีส่ นใจสมัครขอรับการตรวจประเมินต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
2.3.1 ก่อนการตรวจประเมิน
1) สถานประกอบการทีข่ อรับการตรวจประเมิน ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทการประกอบกิจการของตนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการยื่นใบสมัครขอเข้ารับ
การตรวจประเมิน ต้องแนบหลักฐานประกอบตามทีร่ ะบุในใบสมัคร
2) สถานประกอบการพิจารณาเลือกสมัครขอรับการตรวจประเมินเป็นรายห้อง
ได้ตามประเภทและลักษณะเบือ้ งต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้าทีร่ ะบุไว้
3) สถานประกอบการที่สมัครขอรับการตรวจประเมินจะต้องท�ำการตรวจประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ตามคูม่ อื การประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า) และน�ำส่งรายงานการตรวจประเมินตนเอง พร้อมใบสมัคร ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
2.3.2 การตรวจประเมิน
1) ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
1.1) จัดเตรียมสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าทีข่ อรับการตรวจประเมินให้มคี วามพร้อม
1.2) จัดสถานทีส่ ำ� หรับการประชุมของผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูแ้ ทนสถาน
ประกอบการ
1.3) จัดเตรียมการน�ำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของผูต้ รวจประเมิน
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1.4) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการด�ำเนินงาน เช่น ใบจดทะเบียนธุรกิจ
จดหมาย ประกาศ ค�ำสั่ง รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางท�ำงาน แบบฟอร์ม แบบประเมิน
ความพึงพอใจ รายงาน ใบเสร็จ ใบสัง่ ซือ้ ฯลฯ เพือ่ ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
1.5) จัดเตรียมบุคลากรทีจ่ ะน�ำเสนอและให้ขอ้ มูล
2) ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
2.1) ผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการเข้าประชุม
ร่วมกัน
2.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำเสนอข้อมูลเบือ้ งต้น
2.3) ผูต้ รวจประเมิน ท�ำการตรวจสอบเอกสารและซักถาม
2.4) ผู้ให้ข้อมูลของสถานประกอบการน�ำผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ
เยี่ยมชมสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ขอรับการตรวจประเมิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ในการอ�ำนวย
ความสะดวก
2.5) ผูต้ รวจประเมิน สรุปการตรวจเบือ้ งต้น และผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษา
		 2.3.3 หลังการตรวจประเมิน
1) การตัดสินและแจ้งผลการตรวจประเมิน
1.1) สสปน. น�ำผลการตรวจประเมินเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน
1.2) สสปน. ส่งหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการทราบผลการตรวจประเมิน
1.3) สสปน. จัดพิธมี อบตราสัญลักษณ์แก่สถานประกอบการทีผ่ า่ นการรับรอง
2) การติดตัง้ และการแสดงตราสัญลักษณ์
2.1) ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า) มีอายุการรับรอง 3 ปี
2.2) ผูป้ ระกอบการต้องติดตัง้ ตราสัญลักษณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั มอบ
ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก
2.3) ผูป้ ระกอบการต้องแสดงตราสัญลักษณ์ ชือ่ ห้องจัดงานแสดงสินค้า  และช่วงเวลา
ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานบนเอกสารเผยแพร่ เอกสารประกอบการขาย และเว็บไซต์ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการ
ได้รบั ทราบ
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3) การติดตามผล
3.1) มีการติดตามผลการรับรองมาตรฐานภายหลังจากที่ออกใบรับรองแล้ว
อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
3.2) กรณีที่มีการร้องเรียนว่าผู้ได้รับการรับรองมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ตามที่ได้รับการรับรอง สสปน.หรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะด�ำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเพือ่ พิจารณาต่อไป
4) การเรียกคืนและการส่งมอบตราสัญลักษณ์
4.1) กรณีหมดอายุการรับรองมาตรฐาน ให้ถอดตราสัญลักษณ์ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากปีทหี่ มดอายุการรับรองมาตรฐาน
4.2) กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย
(ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ตามทีไ่ ด้รบั การรับรองและไม่ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยรับรองก�ำหนด สสปน. มีอ�ำนาจสั่งพักใช้ตราสัญลักษณ์ได้ไม่น้อยกว่า  45 วัน
แต่ไม่เกิน 90 วัน
4.3) สสปน. มีอ�ำนาจเพิกถอนการรับรองและขอคืนตราสัญลักษณ์ได้ หาก
ผู้ได้รับการรับรองถูกสั่งพักแล้วยังไม่ด�ำเนินการตามที่ได้รับการรับรอง และ/หรือตามที่เห็นสมควร
และผูถ้ กู เพิกถอนต้องส่งคืนตราสัญลักษณ์ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันทีถ่ กู เพิกถอน

2.4 องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั

การก� ำ หนดองค์ ป ระกอบ ตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ได้ประยุกต์วธิ กี ารประเมินแบบ Rubric มา
พัฒนาเป็นแบบประเมินในครัง้ นี้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพโดยรวม
ของแต่ละตัวชีว้ ดั ได้ชดั เจนขึน้ ดังมีรายละเอียดทีก่ ำ� หนดไว้ดงั นี้
2.4.1 องค์ประกอบในการตรวจประเมิน
การตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ จั ด งาน
แสดงสินค้า) มีองค์ประกอบทีต่ อ้ งตรวจประเมินด้วยกัน 4 ด้าน คือ
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P) หมายถึง ท�ำเลทีต่ งั้ และการเข้าถึง
ของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า  สภาพห้องจัดงานแสดงสินค้าและพื้นที่สนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้าง วัสดุอปุ กรณ์ สาธารณูปโภค สิง่ อ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น
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2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T) หมายถึง อุปกรณ์โทรคมนาคม
และการจัดการระบบการสือ่ สารและอินเทอร์เน็ตทีร่ องรับการจัดงานแสดงสินค้า
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv) หมายถึง การให้บริการ การจัดการ
บุคลากร การจัดการด้านการป้องกันอัคคีภยั การรักษาความปลอดภัย การจัดการฝูงชน การบ�ำรุงรักษา 
การจัดการเอกสารรับจองและคู่มือการใช้สถานที่ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกีย่ วข้อง และการจัดการจราจรในพืน้ ที่
4) ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Component – St) หมายถึง การ
จัดการสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน  และความรับผิดชอบต่อสังคม
2.4.2 ตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมิน
1) ตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมิน แยกตามคุณลักษณะเบือ้ งต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้า
และองค์ประกอบด้านการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 2.2 จ�ำนวนตัวชี้วัดตามคุณลักษณะเบื้องต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้าและองค์ประกอบ
ด้านการประเมิน
ด้านการประเมิน
1. กายภาพ (P)
2. เทคโนโลยี (T)
3. บริการ (Sv)
4. การจัดการอย่างยั่งยืน (St)
รวม

คุณลักษณะเบื้องต้นของห้องจัดงานแสดงสินค้า
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

38
6
15
6
65

36
6
15
6
63
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2) ตัวชี้วัดมีค่าน�้ำหนักคะแนนต่างกันเป็น 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดที่มีค่าน�้ำหนัก
เท่ากับ 2 และตัวชี้วัดที่มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 1 ซึ่งค่าน�้ำหนักนี้จะน�ำมาใช้เป็นตัวคูณค่าคะแนน
ทีต่ รวจประเมินได้ ตัวอย่างเช่น ข้อ P01 ห้องจัดงานแสดงสินค้า มีคา่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2 ถ้าคะแนน
การตรวจประเมินได้ 2 คะแนน ให้นำ� 2 คะแนน คูณค่าน�ำ้ หนัก 2 จะได้คะแนนรวมของข้อ P01 เท่ากับ
4 คะแนน
3) ตัวชีว้ ดั ทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2 สถานประกอบการต้องได้คะแนนการตรวจประเมิน
(เมือ่ คูณค่าน�ำ้ หนักแล้ว) ไม่ตำ�่ กว่า  4 คะแนน ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่า  4 คะแนน ผูต้ รวจประเมินจะแจ้ง
ให้สถานประกอบการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในระยะเวลา  30 วัน ทัง้ นีส้ ถานประกอบการ
ต้องส่งเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข หากเกินก�ำหนด สถานประกอบการต้องไป
ขอรับการประเมินใหม่ในปีตอ่ ไป

2.5 เกณฑ์การตรวจประเมิน

การก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารผ่ า นการตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) แยกตามกลุ่มประเภทการประเมินและเกณฑ์การผ่าน
มาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า)
ตัวชี้วัด / ประเภท

ห้องจัดแสดงงานประเภทที่ 1

ห้องจัดแสดงงานประเภทที่ 2

จ�ำนวนตัวชีว้ ดั

65 ตัวชีว้ ดั

63 ตัวชีว้ ดั

คะแนนเต็ม

ร้อยละ 100 หรือ 273 คะแนน

ร้อยละ 100 หรือ 261 คะแนน

เกณฑ์คะแนนที่
ผ่านมาตรฐาน

ร้อยละ 90 หรือ 245.70 คะแนน

ร้อยละ 90 หรือ 234.90 คะแนน

18 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2.6 คณะกรรมการมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า) ประกอบด้วย
2.6.1 คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน หมายถึง กรรมการที่มีหน้าที่ให้การรับรองผล
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ของผูต้ รวจ
ประเมิน และก�ำกับการด�ำเนินการให้มกี ารรับรองมาตรฐานตามนโยบายของ สสปน.ประกอบด้วย
1) ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
กรรมการ
2) ผูแ้ ทนสมาคมโรงแรมไทย
กรรมการ
3) ผูแ้ ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
กรรมการ
4) ผูแ้ ทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
กรรมการ
5) ผูแ้ ทนสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วภายในประเทศ  
กรรมการ
6) ผูแ้ ทนจากโรงแรม การท่องเทีย่ วและการจัดประชุม
กรรมการ
7) ผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ
กรรมการ
8) ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรรมการ และเลขานุการ
   
  (องค์การมหาชน)
9) ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา
กรรมการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
2.6.2 ผูต้ รวจประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง ผูท้ มี่ หี น้าที่
ด�ำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า)
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก สสปน.
2.6.3 ทีป่ รึกษา หมายถึง ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีม่ หี น้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา และแนะน�ำทางเทคนิคเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ประกอบด้วย
1) ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
2) ผูแ้ ทนสมาคมโรงแรมไทย
3) ผูแ้ ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)   
4) ผูแ้ ทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
5) ผูแ้ ทนสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วภายในประเทศ
6) ผูแ้ ทนจากโรงแรม การท่องเทีย่ วและการจัดประชุม
7) ผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ
8) ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
9) ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา 
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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2.7 ขัน้ ตอน และ กรอบเวลาการตรวจประเมิน

ขัน้ ตอน และกรอบเวลาการตรวจประเมิน ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการรอบเวลาละ

1 ปี ดังนี้
ตารางที่ 2.4 ขัน้ ตอน และกรอบเวลาการตรวจประเมิน
ขั้นตอน

กิจกรรม
1. ส่งใบสมัครและรายงานการประเมินตนเอง
เพือ่ ขอเข้ารับการตรวจประเมิน

การรับสมัคร

ช่วงเวลาด�ำเนินการ
ช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม

2. พิจารณาใบสมัคร และรายงานการประเมิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ตนเอง เมื่อครบสมบูรณ์แล้วจะจัดล�ำดับการเข้า หลังจากได้รบั ใบสมัคร
และรายงานการประเมิน
ตรวจประเมิน
ตนเอง
3. แจ้งก�ำหนดการตรวจประเมินให้ผปู้ ระกอบการ/ ก่อนการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
หน่วยงานทีข่ อประเมินรับทราบ

การตรวจ
ประเมิน

1. ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
1.1) จั ด เตรี ย มสถานที่ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า
ทีข่ อรับการตรวจประเมินให้มคี วามพร้อม
1.2) จัดสถานที่ส�ำหรับการประชุมของผู้ตรวจ
ประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูแ้ ทนสถานประกอบการ
1.3) จัดเตรียมการน�ำเสนอข้อมูล และตอบ
ข้อซักถามของผูต้ รวจประเมิน

20 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

การตรวจประเมิน
จะด�ำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม –
กันยายน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำ�เนินการ

1.4) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการด�ำเนินงาน
เช่ น ใบจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ จดหมาย ประกาศ
ค�ำสัง่ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางท�ำงาน แบบ
ฟอร์ม แบบประเมินความพึงพอใจ รายงาน ใบเสร็จ
ใบสัง่ ซือ้ ฯลฯ เพือ่ ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
1.5) จัดเตรียมบุคลากรที่จะน�ำเสนอและให้
ข้อมูล
2. ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
2.1) ผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ของสถานประกอบการเข้าประชุมร่วมกัน
2.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำเสนอ
ข้อมูลเบือ้ งต้น
2.3) ผูต้ รวจประเมิน ท�ำการตรวจสอบเอกสาร
และซักถาม
2.4) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ของสถานประกอบการ
น�ำผูต้ รวจประเมิน และผูเ้ ชีย่ วชาญ เยีย่ มชมสถานที่
จั ด งานแสดงสิ น ค้ า ที่ ข อรั บ การตรวจประเมิ น
พร้อมจัดเจ้าหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความสะดวก
2.5) ผูต้ รวจประเมิน สรุปการตรวจเบือ้ งต้น และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษา

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ขั้นตอน

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำ�เนินการ

1. คณะกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณารับรอง
ผลการตรวจประเมิน

ตุลาคม

การประกาศผล
และมอบตรา 2. ประกาศผลการตรวจประเมิน
สัญลักษณ์
3. ส่งหนังสือเชิญผูป้ ระกอบการ/หน่วยงานทีผ่ า่ น
การตรวจประเมินเข้าร่วมพิธมี อบตราสัญลักษณ์
4. ร่วมกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์

22 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

พฤศจิกายน

ธันวาคม
(โดยจะแจ้งวัน เวลา 
และสถานทีจ่ ดั งาน
ให้ทราบล่วงหน้า)

รับสมัคร

ตรวจประเมิน

ประกาศผล
และ
มอบตรา
สัญลักษณ์

ส่งใบสมัครและรายงานการประเมินตนเอง

มกราคม - มีนาคม

พิจารณาใบสมัคร
รายงานการประเมินตนเอง และจัดล�ำดับ

ภายใน 2 สัปดาห์

แจ้งกำ�หนดการตรวจประเมิน

ก่อนตรวจฯ
2 สัปดาห์

ผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา 
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

พฤษภาคม –
กันยายน

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณา
รับรองผลการตรวจประเมิน

ตุลาคม

ประกาศผลการตรวจประเมิน

พฤศจิกายน

ส่งหนังสือเชิญผู้ผ่านการตรวจประเมิน
เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์

พฤศจิกายน

ร่วมกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์

ธันวาคม

ภาพที่ 2.6 กระบวนการตรวจประเมินและการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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บทที่

3

ตัวชีว้ ดั มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย
(ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) หรือ
Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P)
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T)
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv)
4) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – St)
โดยแต่ละด้านประกอบด้วยรายการดังนี้

24 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.1 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ แสดงในตารางที่ 3.1

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด้านกายภาพ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ

ด้านกายภาพ (หมวดห้องจัดงานแสดงสินค้า)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P01 ห้องจัดงานแสดงสินค้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง สภาพภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
ทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี มีความโปร่ง โล่ง สะอาด
ปราศจากฝุน่ ละออง คราบสกปรก และกลิน่ อัน
ไม่พงึ ประสงค์ ประกอบด้วย
1. ไม่มสี งิ่ กีดขวางบนเพดานหรือโครงสร้าง
หลังคาในระยะความสูง 10 เมตร (ส�ำหรับ
ห้องจัดงานแสดงสินค้าประเภทที่ 1) และ 5 เมตร
(ส�ำหรับห้องจัดงานแสดงสินค้าประเภทที่ 2)
2. ห้องจัดงานแสดงสินค้ามีความสะอาด
ปราศจากฝุน่ ละออง เศษขยะ คราบสกปรก
ทัง้ พืน้ ผนัง และเพดาน
3. ปราศจากกลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง มีครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P02 จุดแขวนอุปกรณ์ (Hoisting and
Rigging) (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง จุดทีต่ ดิ ตัง้
มาเพือ่ ใช้สำ� หรับแขวนอุปกรณ์ประกอบ
การจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. มีการแจ้งการรับน�ำ้ หนักให้ผใู้ ช้งานทราบ
2. มีแผนผังแสดงต�ำแหน่งจุดแขวนอุปกรณ์
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√

3 คะแนน หมายถึง มีครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

P03 ทางเดินเหนือศีรษะ (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง โครงสร้างของช่องทางเดินทีต่ ดิ ตัง้ อยู่
เหนือศีรษะ (Cat Walk) ภายในห้องจัดงาน
แสดงสินค้า ส�ำหรับให้เจ้าหน้าทีเ่ ดินเพือ่ ติดตัง้
อุปกรณ์ ดูแลรักษา และการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
ประกอบด้วย
1. ช่องทางเดินมีขนาดความกว้างไม่ตำ�่ กว่า 80 ซม.
2. มีราวกัน้ กันตกตลอดทางเดิน
3. มีขอ้ ก�ำหนดการใช้งานทีเ่ น้น
เรือ่ งความปลอดภัย
4. มีแผนผังแสดงต�ำแหน่งของทางเดินเหนือศีรษะ
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

26 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P04 ระบบไฟฟ้าภายในห้องจัดงานแสดง
สินค้า (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า อย่างน้อย 0.2 แอมแปร์ (A)
ต่อตารางเมตร รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ การควบคุม
ระบบไฟฟ้า ภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
จัดเตรียมไว้เพือ่ ให้ผจู้ ดั งานสามารถเชือ่ มต่อ
เพือ่ ใช้สำ� หรับการจัดแสดงงาน ประกอบด้วย
1. มีหอ้ งควบคุมระบบไฟฟ้า
2. มีแผนผังแสดงต�ำแหน่งของจุดบริการไฟฟ้า
3. มีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำเพือ่ ดูแลและให้บริการ
ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
4. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P05 ระบบแสงสว่างภายในห้องจัดงานแสดง
สินค้า (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ระบบให้แสงสว่าง
ภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์
ทีไ่ ด้มาตรฐาน มีการควบคุม และค่าความเข้มของ
แสงสว่าง ประกอบด้วย
1. มีแสงสว่างในห้องจัดงานแสดงสินค้าไม่นอ้ ยกว่า 
200 Lux เมือ่ วัดทีร่ ะยะสูงจากพืน้ 1 เมตร
2. มีระบบควบคุมทีส่ ามารถเลือกเปิดแสงสว่าง
ได้ตามความต้องการ
3. มีวสั ดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าทีไ่ ด้มาตรฐาน มอก.
4. มีผงั แสดงต�ำแหน่งหลอดไฟแสงสว่างและสวิทช์
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P06 ระบบนำ�้ ภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง มีหรือสามารถจัดให้มี
จุดจ่ายน�ำ้ สะอาดเพือ่ การจัดแสดงงาน และระบบ
การระบายน�ำ้ เสียออกจากห้องจัดงานแสดงสินค้า  
ประกอบด้วย
1. มีจดุ จ่ายน�ำ้ สะอาดส�ำหรับการใช้จดั งาน
แสดงสินค้า อย่างน้อย 1 จุด
2. มีจดุ ระบายน�ำ้ เสียออกจากห้องจัดงาน
อย่างน้อย 1 จุด
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

28 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P07 ระบบปรับอากาศภายในห้องจัดงาน
แสดงสินค้า (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ภายใน
ห้องจัดงานแสดงสินค้า มีระบบปรับอากาศ
ทีส่ ามารถท�ำความเย็นได้เพียงพอต่อจ�ำนวน
ผูร้ ว่ มงาน ประกอบด้วย
1. ก�ำลังของเครือ่ งปรับอากาศเพียงพอต่อขนาด
ของห้องและจ�ำนวนคนเต็มความจุของห้อง
2. ระบบปรับอากาศสามารถปรับระดับอุณหภูมไิ ด้
3. มีการแยกควบคุมเครือ่ งปรับอากาศแต่ละจุดได้
ในกรณีทมี่ เี ครือ่ งปรับอากาศมากกว่า 1 ตัว
4. มีระบบเติมอากาศบริสทุ ธิ์ (Make up fresh air)
เข้าภายในห้องจัดแสดงงาน
5. ต�ำแหน่งติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ (คอยล์รอ้ น)
ไม่กอ่ ความร�ำคาญและกระทบสิง่ แวดล้อมในอาคาร
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P08 ระบบระบายอากาศ (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการระบายอากาศภายในห้อง
จัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. ระบบระบายอากาศสามารถระบายอากาศได้
มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงต่อตารางเมตร
2. การท�ำงานของระบบระบายอากาศไม่กอ่ ให้เกิด
ความเดือนร้อนต่อชุมชนใกล้เคียง
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

29

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P09 ป้ายภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง อุปกรณ์ทอี่ อกแบบมา
เพือ่ สือ่ ความหมายในการบอกชือ่ ห้อง บอกทิศทาง
และป้ายฉุกเฉิน โดยป้ายมีลกั ษณะ ประกอบด้วย
1. วัสดุทมี่ คี วามคงทน
2. มีลกั ษณะการติดตัง้ แบบถาวร
3. ติดตัง้ ในจุดทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เป็นระเบียบ
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก�ำกับไว้
อย่างน้อย 1 ภาษา และ/หรือ ใช้สญั ลักษณ์ทเี่ ป็นสากล

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

หมายเหตุ วัสดุทมี่ คี วามคงทน หมายถึง โลหะ
พลาสติก ไม้ เป็นต้น
P10 อุปกรณ์ความปลอดภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการติดตัง้ หรือ มีอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
การให้ความปลอดภัยทีเ่ พียงพอ ครอบคลุม
ในห้องจัดงานแสดงสินค้า และมีสภาพพร้อมใช้งาน
ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิด และมีหอ้ งควบคุมกล้องวงจรปิด
พร้อมเจ้าหน้าทีด่ แู ลตลอดระยะเวลาการจัดแสดงงาน
2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือความร้อน
3. หัวฉีดน�ำ้ ดับเพลิง (Fire Sprinkler)
4. ถังดับเพลิง หรือสายฉีดน�ำ้ ดับเพลิงอยูใ่ นบริเวณ
ทีส่ ะดวกต่อการใช้งาน
5. ปุม่ เปิดสัญญาณเตือนภัยทีเ่ ห็นชัดเจน
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี
30 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P11 ประตูหนีไฟภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ช่องทางส�ำหรับอพยพ
ผูค้ นออกจากห้องจัดงานแสดงสินค้า กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
1. มีขนาดความกว้างและสูงเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดในปีทกี่ อ่ สร้าง
2. เป็นบานผลักออกสูภ่ ายนอก และมีอปุ กรณ์
บังคับให้ประตูปดิ ได้เอง
3. สามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา
4. มีปา้ ยก�ำกับ
5. ไม่มธี รณีประตูหรือขอบกัน้
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

ด้านกายภาพ (หมวดพื้นที่สนับสนุน)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P12 การเข้าถึง (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ ข้าถึง
ง่าย สะดวก มีเส้นทางการจราจร รวมถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะรองรับ ประกอบด้วย
1. มีถนนตัดผ่านและเชือ่ มไปยังชุมชนโดยรอบ
2. มีชอ่ งทางเข้าออกมากกว่า 1 ช่องทาง
3. มีระบบขนส่งสาธารณะทัง้ แบบประจ�ำและ
ไม่ประจ�ำทางเข้าถึง

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

31

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P13 ทีจ่ อดรถผูร้ ว่ มงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
พืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการจอดรถส�ำหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
1. มีทจี่ อดทีแ่ ยกประเภทรถ
2. มีทจี่ อดรถส�ำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ
และคนชรา 
3. มีปา้ ยและสัญลักษณ์จราจรรวมทัง้ ป้าย
เพือ่ ความปลอดภัยอย่างชัดเจน
4. มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยในบริเวณสถานทีจ่ อดรถ
5. กรณีไม่มพี นื้ ทีจ่ อดรถ หรือพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
ต้องสามารถหาพืน้ ทีอ่ นื่ รองรับได้ และต้องค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P14 จุดจอดรถรับ-ส่งผูร้ ว่ มงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง จุดจอดรถชัว่ คราว ส�ำหรับรับส่งผูม้ า
ชมงาน ประกอบด้วย
1. อยูใ่ กล้ทจี่ ดั งาน แต่ในกรณีทจ่ี ดุ จอดรถรับส่ง
อยูไ่ กล มีรถรับส่งผูร้ ว่ มงาน
2. มีหลังคาปกคลุม
3. มีปา้ ยบอกจุดจอดรถรับส่งผูเ้ ข้างานชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

32 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P15 ทีจ่ อดรถขนส่งสินค้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง สถานทีส่ ำ� หรับให้รถขนส่งสินค้าจอด
โดยมีการจัดการอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย
1. มีระบบการจัดล�ำดับและการประสานงาน
เพือ่ ให้รถเข้าส่งสินค้า
2. มีระบบอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการรับส่งสินค้า
3. มีเจ้าหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวก

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

P16 พืน้ ทีข่ นถ่ายสินค้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง บริเวณส�ำหรับให้รถขนส่งสินค้าจอดเพือ่
การขนถ่ายสินค้าเข้าสูห่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้า 
(ในกรณีทหี่ อ้ งจัดแสดงงานอยูใ่ นชัน้ ทีไ่ ม่มที จี่ อดรถ
ขนส่งสินค้า ต้องมีลฟิ ต์ขนส่งสินค้า) ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. มีประตูขนถ่ายสินค้าทีม่ ขี นาด 5x5 เมตร
อย่างน้อย 1 ประตูตอ่ 1 ห้องจัดงานแสดงสินค้า
2. ในกรณีทหี่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้าสามารถแบ่งได้
ต้องมีประตูตามจ�ำนวนห้องทีแ่ บ่งได้
3. มีระบบแสงสว่าง
4. มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

ประเภท 2
1. มีประตูขนถ่ายสินค้าอย่างน้อย 1 ประตู
ต่อ 1 ห้องจัดงานแสดงสินค้า
2. ในกรณีทหี่ อ้ งจัดงานแสดงสินค้าสามารถ
แบ่งได้ ต้องมีประตูครบตามจ�ำนวนห้องทีแ่ บ่งได้
3. มีระบบแสงสว่าง
4. มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

√

P17 จุดติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
งานนอกอาคาร (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
มีโครงสร้างส�ำหรับติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
งานด้านนอกอาคารจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. อยูใ่ นบริเวณทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทัง้ ในเวลา
กลางวันและกลางคืน
2. มีความมัน่ คงแข็งแรง
3. อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

√ √

34 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการที่
1 หรือ 2

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P18 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพืน้ ที่
สนับสนุน (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐาน
การควบคุมระบบไฟฟ้าการให้แสงสว่างภายใน
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า เช่น พืน้ ทีเ่ อนกประสงค์
บริเวณห้องต่างๆ ประกอบด้วย
1. มีการติดตัง้ โคมไฟแสงสว่าง
2. มีวสั ดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าทีไ่ ด้มาตรฐาน
3. มีหอ้ งควบคุมระบบไฟฟ้า
4. มีแผนผังงานระบบไฟฟ้า 
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P19 เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีอปุ กรณ์สำ� หรับผลิตไฟฟ้าส�ำรอง
(Generator) ได้เมือ่ เกิดกรณีไฟดับ ประกอบด้วย
1. สามารถท�ำงานได้ทนั ทีทกี่ ระแสฟ้าดับ
(ไม่เกิน 20 วินาที)
2. สามารถผลิตไฟฟ้าส�ำรองต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 
2 ชัว่ โมง
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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P20 ระบบนำ�้ และสุขาภิบาลภายในพืน้ ที่
สนับสนุน (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีระบบ
การจ่ายน�ำ้ ดีไปยังจุดต่างๆ เพือ่ การจัดแสดงงาน
และภายในพืน้ ทีส่ นับสนุน อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม พร้อมทัง้ มีระบบสุขาภิบาลน�ำ้
ทีม่ มี าตรฐาน ประกอบด้วย
1. มีทอ่ จ่ายน�ำ้ ดีสำ� หรับการใช้ในพืน้ ทีส่ นับสนุน
2. มีจดุ จ่ายน�ำ้ และจุดระบายน�ำ้ ทีแ่ ยกจากห้องน�ำ้
3. มีเอกสารการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
ประจ�ำปี

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

P21 ระบบส�ำรองนำ�้ ใช้ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
สถานทีจ่ ดั แสดงสินค้ามีทเี่ ก็บน�ำ้ ส�ำรอง กรณีที่
น�ำ้ ประปาไม่ไหล ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. ทีเ่ ก็บน�ำ้ ส�ำรองถูกสุขลักษณะ
2. มีนำ�้ ส�ำรองไว้ใช้ อย่างน้อย 100 ลูกบาศก์เมตร
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

36 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

ประเภท 2
1. ทีเ่ ก็บน�ำ้ ส�ำรองถูกสุขลักษณะ
2. มีนำ�้ ส�ำรองไว้ใช้ อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา
ประจ�ำปี

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

P22 บริเวณต้อนรับ และลงทะเบียน
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีบริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้
โดยเฉพาะเพือ่ การต้อนรับและลงทะเบียน
ผูร้ ว่ มงาน ประกอบด้วย
1. มีพนื้ ทีล่ งทะเบียนอย่างเป็นสัดส่วนอยูด่ า้ นหน้า
ทางเข้าห้องจัดงานแสดงสินค้า 
2. มีไฟส่องสว่าง
3. มีเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 จุด
4. มีจดุ ส�ำหรับติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์
5. มีบริการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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P23 ห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร ทีจ่ ดั ไว้ให้
เป็นห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน ประกอบด้วย
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็น
ห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน  
2. มีความสะอาด ปลอดภัย และอยูใ่ กล้หอ้ งจัดงาน
แสดงสินค้า 
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีเ้ พียงพอ
5. สามารถจัดหาอุปกรณ์สำ� นักงานไว้บริการตามที่
ลูกค้าต้องการ
6. มีบริการ WIFI

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P24 ห้องประชุม (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร ทีจ่ ดั ไว้
เพือ่ การประชุม ประกอบด้วย
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่
การจัดประชุมกลุม่ ย่อย
2. มีความสะอาด ปลอดภัย
3. มีโต๊ะเก้าอี้ เพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุม
4. มีระบบปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเต้ารับ
ไฟฟ้า พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
38 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P25 ห้องรับรอง VIP (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร เพือ่ ใช้เป็น
ห้องรับรอง ภายในอาคารจัดงานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็น
ห้องรับรอง มีอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมใช้งาน
2. มีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
เต้ารับไฟฟ้า
3. มีความสะอาด ปลอดภัย
4. มีหอ้ งน�ำ้ ส่วนตัว

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P26 ห้องสือ่ มวลชน (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
มีหอ้ งส�ำหรับการท�ำงานของสือ่ มวลชนภายใน
อาคารจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. มีความเป็นสัดส่วน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
เต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีท้ เี่ พียงพอ
5. มีอปุ กรณ์สำ� นักงานไว้บริการ
6. มีบริการ WIFI

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ประเภท 2
1. มีความเป็นสัดส่วนหรือ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับ
สือ่ มวลชน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
เต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีท้ เี่ พียงพอ
5. มีอปุ กรณ์สำ� นักงานไว้บริการ
6. มีบริการ WIFI
P27 ห้องประกอบพิธที างศาสนา (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ห้องทีใ่ ช้ประกอบพิธปี ระจ�ำวัน
ทางศาสนา ประกอบด้วย
1. เป็นห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน หรือพืน้ ทีท่ กี่ นั้ ไว้
เพือ่ การประกอบพิธที างศาสนา
2. มีเฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งประกอบพิธี
ทางศาสนา
3. มีไฟฟ้าแสงสว่าง
4. มีความสะอาดและตกแต่งอย่างดี
หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้

40 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P28 ห้องปฐมพยาบาล (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีจ่ ดั ไว้เป็นการเฉพาะเพือ่ ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น ในระหว่างการจัดงานได้แก่ ช่วงเวลาการ
ติดตัง้ งาน การแสดงงาน และการรือ้ ถอน ประกอบด้วย
ประเภท 1
1. มีหอ้ งเฉพาะทีแ่ ยกเป็นสัดส่วน หรือกัน้ พืน้ ที่
เป็นสัดส่วนอย่างมิดชิด
2. มีอปุ กรณ์ เวชภัณฑ์ ทีพ่ ร้อมใช้ในการ
ปฐมพยาบาล
3. มีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล หรือ ผูผ้ า่ นการอบรม
ด้านการปฐมพยาบาล ประจ�ำอยูใ่ นระหว่าง
การจัดงาน
4. สามารถจัดหารถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
พร้อมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำไว้ให้บริการ
ประเภท 2
1. มีความเป็นสัดส่วน หรือ มีพนื้ ทีเ่ พือ่ ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
2. มีอปุ กรณ์ เวชภัณฑ์ ทีพ่ ร้อมใช้ในการ
ปฐมพยาบาล
3. มีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล หรือ ผูผ้ า่ นการอบรมด้าน
การปฐมพยาบาล ประจ�ำอยูใ่ นระหว่างการจัดงาน
4. สามารถจัดหารถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินพร้อม
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำไว้ให้บริการ
หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

√

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P29 ศูนย์บริการธุรกิจ (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
สถานทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการแก่ผจู้ ดั แสดงสินค้า 
และผูร้ ว่ มงาน การพิมพ์เอกสาร รับส่งโทรสาร
ถ่ายเอกสาร ติดต่อสือ่ สาร บริการรับแจ้งของหาย
เป็นต้น ประกอบด้วย
1. มีบริเวณส�ำหรับให้บริการทีเ่ ป็นสัดส่วน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีอปุ กรณ์สำ� นักงานไว้บริการตามทีล่ กู ค้า
ต้องการ
4. มีเครือ่ งปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ไฟฟ้าส่องสว่าง และเต้ารับไฟฟ้า
5. มีโต๊ะเก้าอีน้ งั่ ทีม่ สี ภาพดี
6. มีบริการ WIFI

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P30 ห้องนำ�้ (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ห้องส�ำหรับ
ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ประกอบด้วย
1. ห้องน�ำ้ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากห้องจัดงานแสดงสินค้า
2. สภาพห้องน�ำ้ ต้องถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด
แห้ง ไม่มกี ลิน่ เหม็น
3. มีระบบระบายอากาศ
4. มีระบบระบายและบ�ำบัดของเสียทีไ่ ด้มาตรฐาน
5. มีกระดาษช�ำระ และสบูเ่ หลวล้างมือ
6. มีบนั ทึกการท�ำความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณ์

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

42 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
P31 ห้องนำ�้ ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง
ห้องส�ำหรับ
ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะส�ำหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ ประกอบด้วย
1. ห้องน�ำ้ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากห้องจัดงาน
แสดงสินค้า
2. มีราวจับข้างโถส้วมและอ่างล้างมือ
3. มีปมุ่ เปิดสัญญาณฉุกเฉิน
4. สภาพห้องน�ำ้ ต้องถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด
แห้ง ไม่มกี ลิน่ เหม็น
5. มีระบบระบายอากาศ
6. มีกระดาษช�ำระ และสบูเ่ หลวล้างมือ
7. มีบนั ทึกการท�ำความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณ์

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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P32 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีการก่อสร้างหรือติดตัง้ อุปกรณ์
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา คนชรา ทีส่ ามารถเข้าถึง
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าได้ดว้ ยตนเอง
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีทางลาด หรือ ลิฟท์โดยสาร หรือ ลิฟท์ราวบันได
(Platform lift) คนพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถเข้าถึงห้องแสดงสินค้า
ได้ดว้ ยตนเอง
2. มีราวจับทางเดิน
3. มี หรือ สามารถจัดหารถเข็น Wheel chair
ให้ใช้ได้ตามต้องการ
4. มีปา้ ยสัญลักษณ์แสดงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ทีช่ ดั เจน
5. มีทจี่ อดรถเฉพาะ                                    

44 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P33 อุปกรณ์ความปลอดภัยในพืน้ ทีส่ นับสนุน
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง มีการติดตัง้ หรือ
มีอปุ กรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการให้ความปลอดภัย
ทีเ่ พียงพอ ครอบคลุมในพืน้ ทีส่ นับสนุน และ
มีสภาพพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย
1. กล้องวงจรปิด และมีหอ้ งควบคุมกล้องวงจรปิด
พร้อมเจ้าหน้าทีด่ แู ลตลอดระยะเวลาการจัด
แสดงงาน
2. อุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือความร้อน
3. หัวฉีดน�ำ้ ดับเพลิง (Fire Sprinkler)
4. ถังดับเพลิง หรือสายฉีดน�ำ้ ดับเพลิงอยูใ่ นบริเวณ
ทีส่ ะดวกต่อการใช้งาน
5. ปุม่ เปิดสัญญาณเตือนภัยทีเ่ ห็นชัดเจน
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P34 ประตูหนีไฟภายในพืน้ ทีส่ นับสนุน
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ช่องทางส�ำหรับอพยพผูค้ น
ออกจากอาคาร กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน ประกอบด้วย
1. มีขนาดความกว้างและสูงเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ตามกฎหมายก�ำหนดในปีทกี่ อ่ สร้าง
2. เป็นบานผลักออกสูภ่ ายนอก และมีอปุ กรณ์
บังคับให้ประตูปดิ ได้เอง
3. สามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา
4. มีปา้ ยก�ำกับ
5. ไม่มธี รณีประตูหรือขอบกัน้
6. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

45

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P35 พืน้ ทีเ่ อนกประสงค์ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
พืน้ ทีโ่ ล่งหน้าห้องจัดงานแสดงสินค้าทีอ่ ยูใ่ นอาคาร
จัดไว้เพือ่ ให้บริการแก่ผจู้ ดั งานในการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย
1. มีพนื้ ทีท่ มี่ คี วามสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2. มีไฟแสงสว่าง
3. มีเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 จุด
4. มีระบบปรับอากาศ หรือการถ่ายเทอากาศทีด่ ี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

P36 พืน้ ทีบ่ ริการจ�ำหน่ายอาหาร (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง พืน้ ทีท่ สี่ ถานทีจ่ ดั แสดงสินค้าจัดไว้
เพือ่ บริการจ�ำหน่ายอาหารในระหว่าง
การแสดงงาน  ประกอบด้วย
1. มีความเป็นสัดส่วน
2. ตกแต่งอย่างดีและสะอาด
3. มีการถ่ายเทอากาศทีด่ ี
4. มีไฟฟ้าส่องสว่าง
5. มีโต๊ะเก้าอีน้ งั่ ทีม่ สี ภาพดีและเพียงพอ
6. มีอปุ กรณ์สำ� หรับรับประทานอาหารทีอ่ ยูใ่ น
สภาพดีและสะอาด
7. จ�ำหน่ายอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ มีความหลากหลาย
และเพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมงาน
8. มีบริการจ�ำหน่ายอาหารในช่วงเวลาการติดตัง้
และช่วงเวลาการรือ้ ถอน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

46 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

P37 พืน้ ทีส่ บู บุหรี่ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง พืน้ ที่
ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ เป็นเขตสูบบุหรีโ่ ดยเฉพาะ ประกอบด้วย
1. ไม่อยูใ่ นบริเวณทางเข้า – ออกของสถานที่ และ
บริเวณทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่
2. ต้องติดป้ายทีแ่ สดงให้ทราบว่าเป็นพืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้
ส�ำหรับการสูบบุหรี่
3. มีการจัดเก็บและท�ำความสะอาดทุกวันทีม่ ี
การใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

P38 พืน้ ทีส่ �ำหรับเด็ก (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
สถานประกอบการสามารถจัดให้มพี น้ื ที่ เจ้าหน้าที่
ดูแล และอุปกรณ์สำ� หรับท�ำกิจกรรมส�ำหรับเด็ก
ด้านนอกห้องจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับให้เด็กท�ำกิจกรรมได้อย่างเป็น
สัดส่วน
2. มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลให้บริการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
3. มีอปุ กรณ์/เครือ่ งเล่นส�ำหรับเด็กทีเ่ พียงพอและ
ปลอดภัย

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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3.2 ตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยี แสดงในตารางที่ 3.2

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด้านเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยี (Technology)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
T01 เว็บไซต์ของสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง สถานทีจ่ ดั งานแสดง
สินค้ามีการจัดท�ำเว็บไซต์ทเี่ ป็นทางการของตนเอง
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูลของสถานที่
และเป็นช่องทางการสือ่ สารประกอบด้วย
1. เป็นเว็บไซต์ทมี่ ี URL เป็นของตนเอง
2. มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ
3. มีขอ้ มูลรายละเอียดของห้องจัดงานแสดงสินค้า
ทีช่ ดั เจน ครบถ้วน
4. มีการออกแบบเพือ่ ให้ใช้งานได้สะดวก
(User Friendly)

48 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

T02 ความสามารถในการรองรับการเชือ่ มต่อ
อินเทอร์เน็ต (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีอปุ กรณ์
ส�ำหรับการแพร่กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
(WIFI) เพือ่ ให้บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
แก่ผจู้ ดั งานและผูเ้ ข้าชมงานได้ ประกอบด้วย
1. มีจดุ แพร่กระจายสัญญาณในห้องจัดงานแสดงงาน
2. มีจดุ แพร่กระจายสัญญาณในพืน้ ทีส่ นับสนุน
3. การแพร่กระจายสัญญาณทัว่ ถึงและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
4. มีปา้ ยสัญลักษณ์ WIFI และค�ำแนะน�ำการใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการที่
1 หรือ 2

T03 จออิเล็กทรอนิกส์ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
จอภาพ หรือป้ายแสดงผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. ติดตัง้ ในจุดทีม่ องเห็นได้ชดั เจนและมีจำ� นวน
เพียงพอ
2. มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

T04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหาร
จัดการลูกค้า (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานที่
จัดงานแสดงสินค้ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีถ่ กู ลิขสิทธิเ์ พือ่ ให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
1. จัดการฐานข้อมูลลูกค้า
2. จัดการการรับจอง
3. จัดการเรือ่ งร้องเรียน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

T05 วิทยุสอื่ สาร (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
พนักงานของสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้ามีการใช้
วิทยุสอื่ สารประสานงานภายในสถานทีจ่ ดั งาน
แสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. วิทยุสอื่ สารมีสภาพดี
2. สัญญาณการติดต่อครอบคลุมทัง้ สถานที่
จัดแสดงสินค้า
3. สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีส่ ว่ นต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

T06 ระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง มีอปุ กรณ์สำ� หรับ
การกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
และการแจ้งเหตุฉกุ เฉิน ประกอบด้วย
1. เป็นระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้เสียงชัดเจน
2. สามารถกระจายเสียงได้ครอบคลุมสถานที่
จัดงานแสดงสินค้า
3. เป็นระบบทีส่ ามารถแยกพืน้ ทีใ่ นการกระจายเสียงได้

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

50 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.3 ตัวชีว้ ดั ด้านบริการ แสดงในตารางที่ 3.3

ตัวชีว้ ดั มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า) ด้านบริการ
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ด้านบริการ

ด้านบริการ (Service)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
Sv01 การจัดการบุคลากรในด้านการบริการ
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มาตรการในการพัฒนา 
และรักษาคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน
ประจ�ำ ประกอบด้วย
1. มีนโยบายการคัดเลือกพนักงานทีเ่ น้นคุณภาพ
การให้บริการ
2. มีการอบรมหลักสูตรการให้บริการแก่พนักงาน
เป็นประจ�ำ
3. มีการประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
4. มีการมอบรางวัลหรือยกย่องพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านดีเด่นทุกปี
5. มีคำ� ชมเชยจากผูร้ บั บริการ

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

51

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv02 บุคลิกภาพของพนักงานบริการ
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง ท่าทางและการแสดงออก
ของพนักงานประจ�ำผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ประกอบด้วย
1. มีกริ ยิ ามารยาทดี มีนำ�้ เสียงและการพูดจาสุภาพ
2. มีอธั ยาศัยไมตรีมคี วามกระตือรือร้นในการบริการ
3. มีการแต่งเครือ่ งแบบเฉพาะ ทีส่ ภุ าพเรียบร้อย
เหมาะสม และติดป้ายชือ่
4. มีความเคารพในความแตกต่างของเชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรมเพศและวัย

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

Sv03 ความรูข้ องพนักงานบริการ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ความรูท้ พี่ นักงานประจ�ำผูใ้ ห้บริการพึงมี
ประกอบด้วย
1. ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการให้บริการ
2. ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดงานแสดงสินค้า
3. ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันอัคคีภยั และ
สาธารณภัย
4. ความรูเ้ กีย่ วกับการปฐมพยาบาล และ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
5. ความรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ทีส่ ถานประกอบการ
ตัง้ อยู่
6. ความรูเ้ กีย่ วกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และศาสนา

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

52 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv04 ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษาต่าง
ประเทศของพนักงานบริการ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษา
ต่างประเทศของพนักงานประจ�ำผูใ้ ห้บริการ
ประกอบด้วย
1. พนักงานบริการส่วนใหญ่สามารถสือ่ สารภาษา
ต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
2. มีนโยบายในการรับสมัครพนักงานบริการทีม่ ี
ทักษะภาษาต่างประเทศ
3. มีการจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่
พนักงานบริการเป็นประจ�ำ
4. มีการจัดกิจกรรมโน้มน้าวให้พนักงานสนใจ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

Sv05 สวัสดิการพนักงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้ามีการจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานประจ�ำตามกฎหมาย
ก�ำหนดประกอบด้วย
1. ได้คา่ แรงขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมาย
2. ท�ำประกันสังคมให้พนักงานทุกคน
3. มีวนั หยุดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
4. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

53

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv06 การบริการของพนักงานในจุดบริการ
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง มีพนักงานประจ�ำ
ในการประสานงานทัง้ ในห้องจัดงานแสดงสินค้า
และพืน้ ทีส่ นับสนุนประกอบด้วย
1. มีพนักงานแยกการบริการกลุม่ ผูจ้ ดั งานโดยเฉพาะ
2. มีพนักงานบริการตลอดระยะเวลาการจัดงาน
3. ผูจ้ ดั งานสามารถติดต่อสือ่ สารกับพนักงาน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

Sv07 บริการรับจองล่วงหน้า (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีบริการรับจองห้องจัดงานแสดงสินค้า
ล่วงหน้า ประกอบด้วย
1. มีผรู้ บั ผิดชอบในการประสานงานโดยตรง
2. มีการออกเอกสารการรับจองพร้อมระบุ
ข้อตกลงชัดเจน (คูม่ อื การใช้สถานที)่
3. มีชอ่ งทางรับช�ำระเงินมากกว่า 1 ช่องทาง

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

54 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv08 การจัดการเรือ่ งร้องเรียน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง ระบบการประเมินบริการ และการจัดการ
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. มีระบบรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการให้บริการ
ได้หลายช่องทาง
2. มีการตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
3. มีการประเมินคุณภาพการบริการโดยลูกค้า

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

Sv09 การจัดการฝูงชน (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีแผนการจัดการกับผูค้ นทีเ่ ข้ามาชมงาน
เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
ประกอบด้วย
1. มีการแสดงแผนผังของสถานทีจ่ ดั งานแสดงงาน
2. มีการแสดงแผนผังภายในห้องจัดงาน
แสดงสินค้า 
3. มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลและอ�ำนวยความสะดวก
4. ในกรณีฉกุ เฉิน มีแผนอพยพผูค้ นออกจากพืน้ ที่
5. มีการซ้อมแผนอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

55

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv10 การป้องกันอัคคีภยั (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภยั ไว้
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
1. มีปา้ ยข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟและปิดประกาศให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน
2. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
3. มีฝกึ ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
4. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น
5. มีบนั ทึกการตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงให้อยูใ่ น
สภาพทีใ่ ช้งานได้ดโี ดยการตรวจสอบ
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครัง้
6. มีจดุ รวมพล โดยมีปา้ ยแสดงชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

Sv11 การรักษาความปลอดภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการก�ำหนดมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยในสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย
1. มีแผนการรักษาความปลอดภัยและรับมือ
เหตุฉกุ เฉิน
2. มีบนั ทึกการเข้าออกพืน้ ทีน่ อกเวลาท�ำการ
3. มีการฝึกอบรมเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย
อย่างสม�ำ่ เสมอ
4. มีการฝึกอบรมการให้บริการและความช่วยเหลือ
คนพิการ ทุพพลภาพ และคนชราอย่างสม�ำ่ เสมอ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

56 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv12 การประกันภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าจัดท�ำประกัน
ภัยให้กบั อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง และบุคคลที่ 3
ประกอบด้วย
1. มีการต่ออายุกรมธรรม์ทกุ ปี
2. มีเงือ่ นไขการประกันคุม้ ครองผูเ้ กีย่ วข้องกรณี
เกิดอุบตั เิ หตุ ภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ และจากการให้บริการ
ของสถานที่
3. มีการแจ้งรายละเอียดการคุม้ ครองในสัญญา
ทีอ่ อกให้กบั ลูกค้า

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง มีเฉพาะ
รายการที่ 1 และ 2
0 คะแนน หมายถึง ขาดรายการ
ที่ 1 หรือ 2

Sv13 การจัดการจราจรในพืน้ ที่ (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการเตรียมการ วางแผน ซักซ้อม
การจัดการจราจรภายในสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า 
เพือ่ รองรับการจราจรในช่วงของการจัดงาน
ประกอบด้วย
1. มีการแยกช่องทางจราจรระหว่างรถผูเ้ ข้าชมงาน
กับรถขนส่งสินค้า
2. มีแผนการจัดการจราจรทีช่ ดั เจน
3. มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการ
จราจร
4. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการจราจรระหว่าง
วันจัดงานให้ประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

57

ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

Sv14 การบ�ำรุงรักษา (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาสถานที่
ระบบ วัสดุ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดงาน
แสดงสินค้า ประกอบด้วย
1. มีหน่วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบโดยตรง
2. มีบคุ ลากรเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบ�ำรุงรักษา
3. มีแผนการบ�ำรุงรักษาให้สถานที่ ระบบ วัสดุ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า
มีความพร้อมในการใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

Sv15 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกีย่ วข้อง (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีแผนการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริการแก่ผจู้ ดั งานและผูเ้ ข้าชมงาน เช่น
โรงพยาบาล สถานีตำ� รวจ สถานีดบั เพลิง เป็นต้น
ประกอบด้วย
1. มีศนู ย์ประสานงานพร้อมเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
2. มีรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
3. มีเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายนอก
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีแผนและขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ นการติดต่อ
ประสานงานอย่างชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป
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3.4 ตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน แสดงในตารางที่ 3.4

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า)
ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 องค์ประกอบ ตัวชีว้ ดั ค่าน�ำ้ หนัก และเกณฑ์การประเมิน ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน

ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด
St01 นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานประกอบการมีนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยังคง
ใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั เช่น การประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน และการจัดการขยะและ
ของเสีย เป็นต้น ประกอบด้วย
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมให้ทราบ
โดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ประเภท
1

2

√ √

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

St02 การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานประกอบการน�ำแนวนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อมมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
ตามแผนประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

St03 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
สถานประกอบการมีการด�ำเนินการในเรือ่ งนโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยังคงใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั
ประกอบด้วย
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ให้ทราบโดยทัว่ กันทัง้ ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
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ตัวชี้วัด - คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
สถานประกอบการน�ำแนวนโยบายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
มาสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบ
การน�ำแนวนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน มาสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ประเภท
1

2

คะแนน / เกณฑ์การประเมิน

St05 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบการ
มีการด�ำเนินการในเรือ่ งนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยัง
คงใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั เช่น การให้โอกาสคนในชุมชน
เข้าท�ำงาน การซือ้ สินค้าหรือบริการจากชุมชน
เป็นต้น ประกอบด้วย
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ทราบโดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ

St06 การปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบการน�ำ
แนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √

3 คะแนน หมายถึง ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง ขาด 3 รายการ
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ภาคผนวก
1. ข้อมูลประกอบการศึกษา
2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
3. ใบรายการการประเมินตนเอง
4. เอกสารแสดงวิธีการติดตั้งตราสัญลักษณ์
5. รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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1. ข้อมูลประกอบการศึกษา

คณะผู้วิจัยท�ำการศึกษาข้อมูลประกอบการศึกษาใน 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน
หมวดที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐาน
หมวดที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
หมวดที่ 4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
ส�ำหรับรายนามหน่วยงานที่คณะผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาใช้ในการศึกษาและรายการเอกสาร
ประกอบการพัฒนาฯ มีดังนี้

รายนามหน่วยงานที่ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาประกอบการศึกษา

• มหาวิทยาลัยชาร์ลเสติร์ท ออสเตรเลีย (Charles Sturt University)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (Queensland University of Technology:
		QUT)
• ราชวิทยาลัยการพูดและภาษา ประเทศอังกฤษ (The Royal College of Speech
		 and Language Therapists – RCSLT)
• สภาการวัดผลการท่องเทีย่ วของแอฟริกาใต้ (Tourism Grading Council of South
		Africa)
• สมาคมข้อมูลทางอาชีพนักจัดงานแสดงสินค้า (Careers Exhibitions & Information
		Association)
• สมาคมนักจัดงานประชุมมืออาชีพนานาชาติ (IAPCO: The International
		 Association of Professional Congress Organisers)
• สมาคมระหว่างประเทศของศูนย์การประชุม (the International Association of
		 Convention Centres – AIPC)
• สมาพันธ์งานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ UIF (Union of International Fairs)
• ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการแห่งซาอุดอิ าระเบีย (SECB: Saudi
		 Exhibition and Convention Bureau)
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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รายการเอกสารประกอบการศึกษา
ภาษาไทย

• กฎกระทรวง ก�ำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารทีใ่ ช้เพือ่ ประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสถานแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549, 2553
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดแบบ และวิธกี ารเกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั แบบและ
จ�ำนวนห้องน�ำ้ และห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ระบบจ่าย
พลังงานไฟฟ้าส�ำรองส�ำหรับกรณีฉกุ เฉิน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 เพื่อก�ำหนดลักษณะและขนาดของที่
จอดรถ รวมทัง้ การก�ำหนดลักษณะของอาคารจอดรถ ซึง่ ติดตัง้ ระบบยกรถขึน้ ลงระหว่าง
ชัน้ ของอาคารด้วยลิฟต์หรือระบบเคลือ่ นย้ายรถด้วยเครือ่ งจักรกล)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดระบบการระบายน�ำ้ และการก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู )
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคารหรือ
พื้นที่รองรับอาคาร ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดลักษณะของอาคารส�ำหรับใช้เพือ่ กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา และเพือ่ กิจการอืน่ ทีจ่ ะใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
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• กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช 2479 (ก�ำหนดลักษณะและขนาดของทีจ่ อดรถ และประเภทของ
อาคารทีต่ อ้ งมีทจ่ี อดรถ)
• กฎกระทรวง ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ““ศูนย์ประชุมหรือ
อาคารแสดงสินค้า” หมายความว่า สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการ ใช้สถานทีส่ ำ� หรับจัดการ
ประชุมหรือแสดงสินค้าเป็นการเฉพาะ”
• กฎกระทรวง ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  
• กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินที่
รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงก�ำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
ตรวจสอบ งานออกแบบและค�ำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอาคารทีต่ อ้ งจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงก�ำหนดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพือ่ เสริมความมัน่ คงแข็งแรง
ของอาคาร ให้สามารถต้านแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวงก�ำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและ
ระบบความ ปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับการอนุญาตให้ใช้
อาคาร เพือ่ ประกอบกิจการ โรงมหรสพ พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท
และระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับ การอนุญาตให้
ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
• ข้อแนะน�ำส�ำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทัว่ ไปทีเ่ หมาะสมในเขตเสีย่ งภัยสึนามิ
ระดับปานกลาง
• ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
• คูม่ อื การใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัตดิ า้ นอัคคีภยั ของวัสดุและผลิตภัณฑ์
• คูม่ อื การปฏิบตั ปิ ระกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมัน่ คง แข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร ในเขตทีอ่ าจได้รบั แรงสัน่ สะเทือน ของแผ่นดินไหว
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• คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ฉบับประชาชน
• ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1341 - 54 ถึง
1346 - 54 และ มยผ. 8213 – 54
• ประกาศกรมศุลฯ เรือ่ งระเบียบเกีย่ วกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปส�ำหรับจัดแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ
• พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและ
คุณสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในการ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และการรับน�ำ้ หนัก
ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร หรือพืน้ ดินทีร่ องรับอาคาร)
• พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 / ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
/ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550)
• พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 329
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
“(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ส�ำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) (มาตรา 8)”
• มยผ. 1101 - 52 ถึง 1106 - 52 มาตรฐานก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงาน
โครงสร้างอาคาร
• มยผ. 1301 - 54 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพือ่ ต้านทานการ สัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1302 - 52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1303 - 57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมัน่ คงแข็งแรง ของโครงสร้าง
อาคาร ในเขตทีอ่ าจได้รบั แรงสัน่ สะเทือน ของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1312 - 51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสีย่ งภัยสึนามิ
ระดับปานกลาง
• มยผ. 3101 - 51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
• มยผ. 3501 - 51 มาตรฐานการติดตัง้ ท่อประปา
• มยผ. 4501 - 51 มาตรฐานงานติดตัง้ ไฟฟ้าทัว่ ไป
• มยผ. 4502 - 51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทัว่ ไป
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• มยผ. 8101 - 52 , มยผ. 8302 ถึง มยผ. 8303 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์
ด้านอัคคีภยั ชุดที่ 1 ชุดมาตรฐานการออกแบบ
• มยผ. 8111 - 52 ถึง มยผ. 8138 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นอัคคีภยั
ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
• มยผ. 8201 - 52 ถึง มยผ. 8212 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นอัคคีภยั
ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ
• มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ
• มอก. 14001: 2548 / ISO 14001: 2004 – ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม : ข้อก�ำหนด
และข้อแนะน�ำในการใช้
• มอก. 17021 - 2550 การตรวจสอบและรับรองข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและ
ให้การรับรองระบบการจัดการ
• มอก. 17021 - 2555 การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ
• มอก. 17021-2 2557 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน 2: ข้อก�ำหนด
• มอก. 17021-3 2557 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน3: ข้อก�ำหนด
• มอก. 18001:2554 / BS OHSAS 18001:2007 – ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
• มอก. 22300 - 2551 – ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับการจัดประชุม
สัมมนา และนิทรรศการ
• มอก. 9001 - 2552 / ISO 9001:2008 – ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อก�ำหนด
• มอก.17020 - 2556 / ISO/IEC 17020:2012 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยตรวจ
• มอก.17021 - 2555 / ISO/IEC 17021:2011 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการ
• มอก.17024 - 2556 / ISO/IEC 17024:2012 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
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• มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.).ส่วนส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
• ISO 20121: 2012 – มาตรฐานแห่งการจัดงานอีเว้นต์อย่างยัง่ ยืน
• ISO 22000 : 2005 / มอก. 22000 - 2548 – ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
- ข้อก�ำหนดส�ำหรับองค์กรใน ห่วงโซ่อาหาร
• ISO 50001  มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
ภาษาต่างประเทศ
• DIN 17021 P.1 1976Heat Treatment of Ferrous Metals Material Selection
		 Steel Selection according to Hardenability
• GB 17021 1997 (zh)Diagnostic standard for keshan disease
• GB/T 27021 2007Conformity assessment - Requirements for bodies providing
		 audit and certification of management
• ISO/IEC 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021 2011Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021-1 2015Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-2 2012Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-3 2013Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-4 2013Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-5 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-6 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :

69

•
		
•
		

ISO/IEC TS 17021-7 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
providing audit and certification of management
SANS 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies providing
audit and certification of management
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2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินเมื่อ (วดป).......................
    ตรวจประเมินครั้งแรก
    ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
    เลขที่ใบรับรอง.................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
1. ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................................................................
2. ที่อยู่ .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ห้องจัดงานแสดงสินค้าประเภท 1 จ�ำนวน................ห้อง      ประเภท 2 จ�ำนวน...............ห้อง          
4. ใบอนุญาต
    - ใบตรวจสอบอาคาร (ร.1) เลขที่.................................................ลงวันที่....................................
    - หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า เลขที่..........................ลงวันที่...................................
    - บัตรประจ�ำตัวประชาชนเลขที่ (กรณีบุคคลธรรมดา)..................วันที่หมดอายุ.........................
    - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่.......................................วันที่หมดอายุ.........................
    - ใบอนุญาตใช้อาคารเลขที่............................................................วันที่หมดอายุ.........................
5. ผู้ประสานงาน.................................................................ต�ำแหน่ง................................................
    โทรศัพท์ ...................................................................... โทรสาร ................................................
E-Mail (สถานประกอบกิจการ)...................................................................................................
E-Mail (บุคคลที่ติดต่อ)...............................................................................................................
6. ชื่อห้องจัดงานแสดงสินค้าที่ขอรับการตรวจประเมิน...........ห้อง (กรุณาใส่รายละเอียดเพิ่มตาม
   จ�ำนวนห้อง)
   1). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
   2). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
7. แผนที่อาคารแสดงที่ตั้งห้องประชุม (Floor plan) (แนบเอกสารประกอบ)
8. แผนที่อาคารแสดงที่ตั้งห้องจัดงานแสดงสินค้า (Floor plan) (แนบเอกสารประกอบ)...............
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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3. ใบรายการการประเมินตนเอง
ด้านกายภาพ (Physical)
ตัวชี้วัด
P01 ห้องจัดงานแสดงสินค้า
P02 จุดแขวนอุปกรณ์
P03 ทางเดินเหนือศีรษะ
P04 ระบบไฟฟ้าภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P05 ระบบแสงสว่างภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P06 ระบบน�้ำภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P07 ระบบปรับอากาศภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
P08 ระบบระบายอากาศ
P09 ป้ายภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า
P10 อุปกรณ์ความปลอดภัย
P11 ประตูหนีไฟภายในห้องจัดงานแสดงสินค้า 
P12 การเข้าถึง
P13 ที่จอดรถผู้ร่วมงาน
P14 จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ร่วมงาน
P15 ที่จอดรถขนส่งสินค้า 
P16 พื้นที่ขนถ่ายสินค้า 
P17 จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานนอกอาคาร
P18 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพื้นที่สนับสนุน
P19 เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
P20 ระบบน�้ำ และสุขาภิบาลภายในพื้นที่สนับสนุน
P21 ระบบส�ำรองน�้ำใช้
P22 บริเวณต้อนรับ และลงทะเบียน
P23 ห้องส�ำหรับผู้จัดงาน
72 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2

ผลคูณ

ตัวชี้วัด
P24 ห้องประชุม
P25 ห้องรับรอง VIP
P26 ห้องสือ่ มวลชน
P27 ห้องประกอบพิธที างศาสนา 
P28 ห้องพยาบาล
P29 ศูนย์บริการธุรกิจ
P30 ห้องน�ำ้
P31 ห้องน�ำ้ ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
P32 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา
P33 อุปกรณ์ความปลอดภัยในพืน้ ทีส่ นับสนุน
P34 ประตูหนีไฟภายในพืน้ ทีส่ นับสนุน
P35 พืน้ ทีเ่ อนกประสงค์
P36 พืน้ ทีบ่ ริการจ�ำหน่ายอาหาร
P37 พืน้ ทีส่ บู บุหรี่
P38 พืน้ ทีส่ ำ� หรับเด็ก

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ผลคูณ

1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
รวมคะแนนด้านกายภาพ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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ด้านเทคโนโลยี (Technology)
คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด

ผลคูณ

1
T01 เว็บไซต์ของสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า
1
T02 ความสามารถในการรองรับการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
1
T03 จออิเล็กทรอนิกส์
1
T04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหารจัดการลูกค้า
1
T05 วิทยุสอื่ สาร
1
T06 ระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์
รวมคะแนนด้านเทคโนโลยี

ด้านบริการ (Service)
ตัวชี้วัด
Sv01 การจัดการบุคลากรในด้านการบริการ
Sv02 บุคลิกภาพของพนักงานบริการ
Sv03 ความรูข้ องพนักงานบริการ
Sv04 ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษาต่างประเทศของ
พนักงานบริการ
Sv05 สวัสดิการพนักงานประจ�ำ
Sv06 การบริการของพนักงานในจุดบริการ
Sv07 บริการรับจองล่วงหน้า
Sv08 การจัดการเรือ่ งร้องเรียน
Sv09 การจัดการฝูงชน
Sv10 การป้องกันอัคคีภยั
Sv11 การรักษาความปลอดภัย
Sv12 การประกันภัย
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คะแนน ค่าน้ำ�หนัก
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

ผลคูณ

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด
Sv13 การจัดการจราจรในพืน้ ที่
Sv14 การบ�ำรุงรักษา 
Sv15 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลคูณ

2
1
1
รวมคะแนนด้านบริการ

ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability)
คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด

ผลคูณ

1
St01 นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
1
St02 การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
1
St03 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1
St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1
St05 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1
St06 การปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมคะแนนด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน
รวมคะแนนทัง้ หมด
การรับรองรายงาน : ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ อี ำ� นาจท�ำการแทนผูป้ ระกอบการ/หน่วยงานที่
ขอประเมินขอรับรองว่าข้อมูลการรายงานนี้เป็นไปตามความเป็นจริง โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ให้ตรวจสอบได้
                    …………………………………………………. (ผูร้ บั รองรายงาน)
    ต�ำแหน่ง……………………………….……...............................
                                                        (วดป)……….…………………….……..………….......................

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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4. เอกสารแสดงวิธกี ารติดตัง้ ตราสัญลักษณ์
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5. รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ์
(MICE Capabilities Development)
คุณอรชร ว่องพรรณงาม
คุณนวลรัมภา งามบรรหาร
คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย
คุณภัทร์ ศาสตร์ข�ำ
คุณวนิดา วัลย์จิตรวงศ์
คุณสุจินฎา  เอี่ยมโอภาส
คุณสิริธิ์ภิณ ลิ้มสิริโสธรภัทร์

คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณทาลูน เทง
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
คุณเปรมพร สายแสงจันทร์
คุณสมชาย ฉันท์เศรษฐ์
คุณประทีป ปูรณวัฒนกุล
ดร.ประสาน ภิรัช บุรี
คุณธนวัฒน์ ทองเพิ่ม
คุณทองอยู่ สุภวิทยากรณ์
ผศ.รท.(หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล
ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
อาจารย์ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
อาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์
คุณส�ำราญ สอนผึ้ง
คุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ
คุณดาริกา แซ่โง้ว

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

78 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย
คุณบุญทวี อรุณมาศ
คุณโสภาพร ธรรมจักษุ
คุณศรันย์ กานจันทร์
ดร.ทรงวุฒิ ชนะภัย
ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล
คุณเรวดี รามสูตร
ดร.เรืองฤทธิ์ อัมพุช อุปละนาละ
ดร.ชุติมา วงษ์สวัสดิ์
คุณศศินิมา จันทร์เหมือนเผือก
คุณณัชทิชา จันทร์อินทร์
คุณพันธกมล อมาตยกุล
คุณอรรถพล ค�ำภูแก้ว
คุณอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน์
คุณยุทธพงศ์ ทองศรี
คุณนริศร ศรีภัทรปชากุล
คุณบุษยรัตน์ เขียวมณี
คุณกนกวรรณ แช่มช้อย
คุณชยุต แสนจันทร์กุล
คุณสาธิดา ศิริ
คุณสุจิตรา อวยศรี

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
กรมการปกครอง
บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ�ำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพกายและจิตเพื่อชีวิตที่ดี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รอยัล พารากอน ฮอลล์
บริษัท แอ๊ดเด๊กซ์ จ�ำกัด
PM CENTER CO.,LTD
PM CENTER CO.,LTD
PM CENTER CO.,LTD
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 :
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นักวิจัยโครงการ ฯ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าคณะนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์
ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน
ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม
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ค�ำน�ำ
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดย สสปน. มีนโยบาย
อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ
และด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้
หลักของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการให้บริการในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ได้ถึงก�ำหนดในการปรับปรุงมาตรฐานฯ ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับรองมาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง
การปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ด�ำเนินการ
โดยการศึกษาตามกระบวนการวิจัย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งการศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ส�ำหรับการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดย สสปน.
ได้ ม อบหมายให้ คณะนั ก วิ จั ย ของคณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เป็นผู้ด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานฉบับนี้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ที่มีบทบาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชน
สสปน. จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญในการพัฒนามาตรฐาน
สถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 จนส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
มา ณ โอกาสนี้

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ
คณะนักวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พฤษภาคม 2562
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1

บทน�ำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สสปน.
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อพัฒนา
และยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานสากล โดย สสปน. มีนโยบายอย่าง
ชัดเจนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของนานาประเทศ รวมถึงการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม สสปน.
ได้ให้ความส�ำคัญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของสถานที่และการบริการ รวมถึงความใส่ใจ
ในการจัดงานอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบด้วย
นโยบายและการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ สสปน.ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ครั้งแรกเมื่อปี 2556
จากนั้นได้ด�ำเนินการพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมและรองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
ได้แก่ มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) ประเภทสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้า (Exhibition Venue)  และ ประเภทสถานทีจ่ ดั กิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue)
ตามล�ำดับ ซึ่งความส�ำเร็จในการบุกเบิกการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยครั้งนี้
กล่าวได้วา 
่ ประเทศไทยเป็นผูน้ ำ� ด้านการพัฒนามาตรฐานในอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
หรือหลายประเทศทั่วโลก การด�ำเนินงานเรื่องการจัดท�ำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
จึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดปริมาณและคุณภาพของสถานที่และการบริการ
รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเป็นไปอย่างเท่าทัน
ต่อสถานการณ์ ครอบคลุมองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้อย่างตรงเป้าหมาย
ทั้งนี้ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ได้มีการปรับปรุงครั้งแรก
ในปี 2558 และถึ ง ก� ำ หนดในการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 ในปี 2562 นี้ จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะ
ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ ห้ เ ติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและน� ำ ไปใช้
ในการตรวจรับรองมาตรฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จัดท�ำ
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ขึ้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญ ดังนี้
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ประกอบการในการประเมินตนเองและพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ สสปน.ในการส่งเสริม ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำแก่
กลุ่มผู้ประกอบการในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท
ห้องประชุม)
1.3 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
1.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการด้านการจัดประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ทั้งในตลาดระดับอาเซียน และระดับโลก

6 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

1.3 กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
ปี 2562

การปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ปี 2562
มีขั้นตอน วิธีด�ำเนินการและกิจกรรม ดังนี้
1.3.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ และตัวชี้วัด เพื่อน�ำมาปรับปรุงมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 โดย
1) รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินในปีท่ีผ่านมา  จากรายงานการตรวจ
ประเมิน และการสัมภาษณ์ผตู้ รวจประเมิน ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง
2) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากรายงานผลการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา  และ
จากการสัมภาษณ์ผู้ตรวจประเมิน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง
3) วิเคราะห์กระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานฯ และ ตัวชี้วัด จากเล่มคู่มือ
การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ปี 2558
1.3.2  ยก (ร่าง) มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง
ปี 2562 โดยน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง) มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
1.3.3 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา  (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
จูบิลี่ บอลรูม  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1.3.4  จัดท�ำคูม่ อื การประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)  
ฉบับปรับปรุง ปี 2562  เพื่อเผยแพร่ โดย
1) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 3 และจัดท�ำ
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
2) น�ำเสนอจัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณะ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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จากกระบวนการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
ดังกล่าว ได้แสดงขั้นตอนการด�ำเนินการตามภาพที่ 1.1 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการ และตัวชี้วัด เพื่อน�ำมาปรับปรุงมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 2
ยก (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 3
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 4
จัดท�ำคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
ฉบับปรับปรุง ปี 2562 เพื่อเผยแพร่
ภาพที่ 1.1 วิธีการด�ำเนินงานปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
ปี 2562

8 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

บทที่

2

การตรวจ
ประเมินมาตรฐาน

2.1 นิยามปฏิบัติการ
2.1.1 ห้องประชุม (Meeting Room) หมายถึง ห้องทีม่ พี นื้ เรียบไม่ลาดเอียง ไม่มลี กั ษณะ
เป็นอัฒจันทร์ (Grandstand / Amphitheater / Auditorium) โดยมีเพดานและผนังกัน้ มิดชิด
ทุกด้าน
2.1.2 พื้นที่จัดประชุม หมายถึงพื้นที่โล่งอันเป็นบริเวณที่ผู้ร่วมประชุมสามารถมองเห็น
เวที จอภาพ หรือด้านหน้าของห้องประชุมได้ชดั เจน โดยไม่มสี งิ่ ใดบดบังสายตา ทัง้ นีพ้ นื้ ทีอ่ บั สายตา
หรือพื้นที่นอกเขตเสาที่ผู้ร่วมประชุมไม่สามารถมองเห็นเวที หรือด้านหน้าห้องประชุมได้โดยตรง
แม้จะอยู่ภายในห้องประชุม ก็ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่จัดประชุม
การรับรองมาตรฐานฯ ประเภทห้องประชุม รับรองเป็นรายห้อง ในกรณีที่ห้องประชุมที่
จะขอรับการตรวจประเมินสามารถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการตรวจ
ประเมินได้ตามสภาพการใช้งานจริงของห้องประชุมนั้น ได้ดังต่อไปนี้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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1) การแบ่งห้องประชุมเพื่อขอรับการตรวจประเมิน
1.1)  หอ้ งหลักทีไ่ ม่มกี ารแบ่งห้องย่อยโดยผนังกัน้ ห้อง (Partition) ตามภาพประกอบ
ที่ 2.1
			
			 ตัวอย่าง ผู้ประกอบการขอประเมินห้อง Grand Ballroom 1 ห้อง

Grand Ballroom

ภาพที่ 2.1 ห้องหลักทีไ่ ม่มกี ารแบ่งห้อง
1.2)  ห้องทีแ่ บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ ห้อง (Partition) ตามภาพประกอบที่ 2.2
		
ตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการขอประเมินห้อง Ballroom A 1 ห้อง Ballroom C 1 ห้อง
รวมเป็น 2

Ballroom A

ภาพที่ 2.2 ห้องทีแ่ บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ ห้อง (Partition)

10 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Ballroom C

1.3) ห้องตามข้อ 1.2) กรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ห้องทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน ตามภาพประกอบที่ 2.3
ตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการขอประเมินห้อง Ballroom A รวมกับ Ballroom B
รวมเป็น 1 ห้อง

Ballroom A

Ballroom B

ภาพที่ 2.3 ห้องตามข้อ 1.2) กรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ห้องทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กัน
		 2) การค�ำนวณหาขนาดพืน้ ทีใ่ นห้องประชุม ให้คำ� นวณเฉพาะพืน้ ทีจ่ ดั ประชุมเท่านัน้
โดยใช้วธิ กี ารค�ำนวณทางเรขาคณิตทีส่ อดคล้องกับลักษณะของพืน้ ที่ ตามภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างรูปทรงห้องและการวัดขนาดพืน้ ทีจ่ ดั ประชุม
หมายเหตุ

พืน้ ทีจ่ ดั ประชุม                    

ไม่ใช่พนื้ ทีจ่ ดั ประชุม

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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3) การวัดความสูง การวัดความสูงของพืน้ ทีจ่ ดั ประชุม (High: H) สามารถพิจารณา
การวัดได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1) การวัดความสูงขัน้ ต�ำ่ วัดจากพืน้ ห้องถึงจุดต�ำ่ สุดของเพดาน หรือ โครงสร้าง
หลังคา ตามภาพที่ 2.5 และ2.6 โดยเกณฑ์ความสูงขัน้ ต�ำ่ คือ 2.50 เมตร ส�ำหรับห้องประชุมประเภท
ที่ 1 และ 2.80 เมตร ส�ำหรับห้องประชุมประเภทที่ 2

ภาพที่ 2.5 การวัดความสูงของห้อง
ประชุมทีม่ คี าน หรือฝ้าเพดาน

ภาพที่ 2.6 การวัดความสูงของห้อง
ประชุม กรณีทเี่ ป็นโครงสร้างหลังคา 
ไม่มฝี า้ เพดาน

3.2) การวัดความสูงทีอ่ นุโลม
3.2.1) หากเพดานหรือโครงสร้างหลังคาในพื้นที่จัดประชุม มีบางส่วนที่สร้าง
ยืน่ ต�ำ่ ลงมาจนเป็นเหตุให้มคี วามสูงต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ส่วนทีส่ ร้างยืน่ ลงมานัน้ ต้องมีขนาดพืน้ ที่
รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของพืน้ ทีจ่ ดั ประชุม ทัง้ นีอ้ นุโลมให้พนื้ ทีด่ งั กล่าว มีความสูงไม่ตำ�่ กว่า  2.20
เมตร ส�ำหรับห้องประชุมประเภทที่ 1 และมีความสูงไม่ตำ�่ กว่า 2.50 เมตร ส�ำหรับห้องประชุมประเภท
ที่ 2 ดังแสดงตามภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 การวัดความสูงในกรณีอนุโลม

12 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.2.2) นอกจากนัน้ หากบนฝ้าเพดาน หรือโครงสร้างหลังคา มีอปุ กรณ์หรือสิง่ ของ
ซึง่ ติดตัง้ ยืน่ ลงมาในเขตพืน้ ทีจ่ ดั ประชุม จะพิจารณาเรือ่ งการวัดความสูง แยกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
(1) หากส่วนทีย่ นื่ ลงมาจากฝ้าเพดานเป็นอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการจัดประชุม
คือ เครือ่ งฉายภาพ จอภาพ ล�ำโพง พัดลม ป้ายประกาศ ป้ายบอกทาง และเครือ่ งปรับอากาศติดเพดาน
ชนิดแยกส่วน ส่วนยืน่ เหล่านี้ ไม่ตอ้ งน�ำมาพิจารณาเรือ่ งความสูง
(2) หากส่วนทีย่ นื่ ลงมาจากฝ้าเพดาน (นอกเหนือจากข้อ (1)) ซึง่ เป็นสิง่ ประดับ
ตกแต่ง หรือเพือ่ ความสวยงามทุกชนิด รวมทัง้ โคมไฟและโคมระย้า จะต้องพิจารณาความสูงส่วนยืน่ นัน้
ประกอบด้วย โดยต้องมีความสูงไม่ตำ�่ กว่า 2.50 เมตร ส�ำหรับห้องประชุมประเภทที่ 1 และ 2.80 เมตร
ส�ำหรับห้องประชุมประเภทที่ 2 และไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงขนาดพืน้ ทีข่ องส่วนยืน่ นัน้
4) คุณลักษณะของห้องประชุม
ห้องประชุมที่จะขอรับการประเมิน ต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์เบื้องต้น ตามนิยาม
ปฏิบตั กิ าร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะเบือ้ งต้นของห้องประชุม
ขนาดพื้นที่จัดประชุม

ความสูงขั้นต�่ำ
ไม่น้อยกว่า

ความสูงที่อนุโลม
ไม่น้อยกว่า

ประเภท 1

30 - 200 ตารางเมตร

2.50 เมตร

2.20 เมตร

ประเภท 2

มากกว่า 200 ตารางเมตร

2.80 เมตร

2.50 เมตร

ประเภทห้องประชุม

2.1.3 ประเภทสถานประกอบการ (Type of Business) หมายถึง การแบ่งประเภทของ
ห้องประชุมตามลักษณะของการประกอบกิจการ มี 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทศูนย์ประชุม/อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
(Convention/Exhibition Center)
2) ประเภทโรงแรม/รีสอร์ท (Hotel/Resort)
3) ประเภทส่วนราชการ/เอกชน (Public/Private Sectors)
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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2.2 คณะผูต้ รวจประเมิน ประกอบด้วย

2.2.1 ผูต้ รวจประเมิน หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การมอบหมายจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบความครบถ้วนตามตัวชีว้ ดั ของ
สถานประกอบการทีข่ อรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฯ
2.2.2 ผูเ้ ชีย่ วชาญ หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การมอบหมายจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ทำ� หน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำทางเทคนิคแก่ผตู้ รวจประเมิน

2.3 เงือ่ นไขและข้อปฏิบตั ใิ นการรับการตรวจประเมิน

การสมัครขอเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
นัน้ สถานประกอบการทีส่ นใจสมัครขอรับการตรวจประเมินต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
2.3.1 ก่อนการตรวจประเมิน
1) สถานประกอบการทีข่ อรับการตรวจประเมิน ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทการประกอบกิจการของตนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการยื่นใบสมัครขอเข้ารับ
การตรวจประเมิน ต้องแนบหลักฐานประกอบตามทีร่ ะบุในใบสมัคร
2) สถานประกอบการทีส่ มัครขอรับการตรวจประเมินจะต้องท�ำการตรวจประเมินตนเอง
(Self-Assessment) ตามคูม่ อื การประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
และน�ำส่งรายงานการประเมินตนเอง พร้อมใบสมัคร ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
2.3.2 การตรวจประเมิน
1) ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
1.1) จัดเตรียมห้องประชุมทีข่ อรับการตรวจประเมินพร้อมอุปกรณ์ให้มลี กั ษณะ
เหมือนการประชุมจริง รูปแบบใดก็ได้ โดยสามารถจัดแบบเต็มพืน้ ทีห่ รือบางส่วนของพืน้ ทีท่ ไี่ ม่นอ้ ย
กว่า 10% ของพืน้ ทีใ่ นห้องประชุมนัน้
1.2) จัดเตรียมสถานทีส่ ำ� หรับการประชุมของผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
ผูแ้ ทนสถานประกอบการ
1.3) จัดเตรียมการน�ำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของผูต้ รวจมาตรฐาน
1.4) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการด�ำเนินงาน เช่น ใบจดทะเบียนธุรกิจ จดหมาย
ประกาศ ค�ำสัง่ รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางท�ำงาน แบบฟอร์ม แบบประเมินความพึงพอใจ รายงาน
ใบเสร็จ ใบสัง่ ซือ้ ฯลฯ เพือ่ ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
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1.5) จัดเตรียมบุคลากรทีจ่ ะน�ำเสนอและให้ขอ้ มูล
2). ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
2.1) ผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ  และผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการเข้าประชุม
ร่วมกัน
2.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำเสนอข้อมูลเบือ้ งต้น
2.3) ผูต้ รวจประเมิน ท�ำการตรวจสอบเอกสารและซักถาม
2.4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำผูต้ รวจประเมิน และผูเ้ ชีย่ วชาญเยีย่ ม
ชมห้องประชุม ทีข่ อรับการตรวจประเมินและสถานทีท่ เี่ กีย่ วข้อง  
2.5) ผูต้ รวจประเมิน สรุปการตรวจเบือ้ งต้น และผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษา
2.3.3 หลังการตรวจประเมิน
1) การตัดสินและแจ้งผลการประเมิน
1.1) สสปน. น�ำผลการตรวจประเมินเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ พิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน
1.2) สสปน. ส่งหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการทราบผลการตรวจประเมิน
1.3) สสปน. จัดพิธมี อบตราสัญลักษณ์แก่สถานประกอบการทีผ่ า่ นการรับรอง
2) การติดตัง้ และการแสดงตราสัญลักษณ์
2.1) ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
มีอายุการรับรอง 3 ปี
2.2) ผูป้ ระกอบการต้องติดตัง้ ตราสัญลักษณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั มอบ
ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก
2.3) ผูป้ ระกอบการต้องแสดงตราสัญลักษณ์ ชือ่ ห้องประชุม และช่วงเวลาทีไ่ ด้
รับการรับรองมาตรฐานบนเอกสารเผยแพร่, เอกสารประกอบการขาย และเว็บไซต์ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการ
ได้รบั ทราบ
3) การติดตามผล
3.1) มีการติดตามผลการรับรองมาตรฐานภายหลังจากที่ออกใบรับรองแล้ว
อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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3.2) กรณีที่มีการร้องเรียนว่าผู้ได้รับการรับรองมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ตามที่ได้รับการรับรอง สสปน.หรือหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จะด�ำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเพือ่ พิจารณาต่อไป
4) การเรียกคืนและการส่งมอบตราสัญลักษณ์
4.1) กรณีหมดอายุการรับรองมาตรฐาน ให้ถอดตราสัญลักษณ์ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากปีทหี่ มดอายุการรับรองมาตรฐาน
4.2) กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั การรับรองไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) ตามทีไ่ ด้รบั การรับรองและไม่ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีห่ น่วย
รับรองก�ำหนด สสปน. มีอำ� นาจสัง่ พักใช้ตราสัญลักษณ์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน
4.3) สสปน. มีอำ� นาจเพิกถอนการรับรองและขอคืนตราสัญลักษณ์ได้ หากผูไ้ ด้
รับการรับรองถูกสัง่ พักแล้วยังไม่ดำ� เนินการตามทีไ่ ด้รบั การรับรอง และ/หรือตามทีเ่ ห็นสมควร และ
ผูถ้ กู เพิกถอนต้องส่งคืนตราสัญลักษณ์ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันทีถ่ กู เพิกถอน

2.4 องค์ประกอบ และตัวชีว้ ดั

การก�ำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ได้ประยุกต์วิธีการประเมินแบบ Rubric มาพัฒนาเป็นแบบ
ประเมินในครัง้ นี้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ต้องการให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพโดยรวมของแต่ละตัวชีว้ ดั
ได้ชดั เจนขึน้   ดังมีรายละเอียดทีก่ ำ� หนดไว้ดงั นี้
2.4.1 องค์ประกอบในการตรวจประเมิน
ในการตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทห้ อ งประชุ ม )
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P) หมายถึง สภาพของห้องประชุม และ
บริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบทีเ่ ป็นองค์ประกอบในการจัดการประชุม วัสดุ อุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประชุม ระบบน�ำ้ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ และระบบความปลอดภัย
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T) หมายถึง อุปกรณ์ และ
การจัดการระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสือ่ สารและอินเทอร์เน็ต
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv) หมายถึง การจัดการด้านบริการ
การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ
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4) ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Component – St) หมายถึง
การจัดการสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
2.4.2 ตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมิน
1) ตัวชีว้ ดั ในการตรวจประเมิน แยกตามประเภทสถานประกอบการและองค์ประกอบ
ด้านการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 2.2 จ�ำนวนตัวชีว้ ดั แยกตามประเภทสถานประกอบการและด้านการประเมิน
ประเภทสถานประกอบการ
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 1
โรงแรม / รีสอร์ท
ศูนย์ประชุม /
อาคารแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการ

ด้านการประเมิน

1. กายภาพ (P)
2. เทคโนโลยี (T)
3. บริการ (Sv)
4. การจัดการอย่างยัง่ ยืน (St)
รวม

32
4
18
6
60

ประเภทที่ 3
องค์กรภาครัฐ/
เอกชน

32
4
18
6
60

21
3
14
6
44

2) ตัวชีว้ ดั มีคา่ น�ำ้ หนักคะแนนต่างกันเป็น 2 ระดับ คือ ตัวชีว้ ดั ทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2
และตัวชีว้ ดั ทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 1 ซึง่ ค่าน�ำ้ หนักนีจ้ ะน�ำมาใช้เป็นตัวคูณค่าคะแนนทีต่ รวจประเมิน
ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อ P01 ภายในห้องประชุม มีคา่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2 ถ้าคะแนนการตรวจประเมินได้
2 คะแนน ให้นำ� 2 คะแนน คูณค่าน�ำ้ หนัก 2 จะได้คะแนนรวมของข้อ P01 เท่ากับ 4 คะแนน
3) ตัวชีว้ ดั ทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากับ 2 สถานประกอบการต้องได้คะแนนการตรวจประเมิน
(เมือ่ คูณค่าน�ำ้ หนักแล้ว) ไม่ตำ�่ กว่า  4 คะแนน ในกรณีทตี่ ำ�่ กว่า  4 คะแนน ผูต้ รวจประเมินจะแจ้ง
ให้สถานประกอบการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในระยะเวลา 30 วัน ทัง้ นีส้ ถานประกอบการ
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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ต้องส่งเอกสารหลักฐานการด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข หากเกินก�ำหนด สถานประกอบการต้องไปขอรับ
การประเมินใหม่ในปีตอ่ ไป

2.5 เกณฑ์การตรวจประเมิน

การก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) แยกตามกลุม่ ประเมิน และเกณฑ์คะแนน ดังนี้
ตารางที่ 2.3 เกณฑ์ ค ะแนนการตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
ประเภท
คะแนน
คะแนนเต็ม

เกณฑ์คะแนนทีผ่ า่ น
มาตรฐาน

2. โรงแรม/รีสอร์ท
1. ศูนย์ประชุม/
อาคารแสดงสินค้าหรือ (จ�ำนวน 60 ตัวชีว้ ดั )
นิทรรศการ
(จ�ำนวน 60 ตัวชีว้ ดั )
ร้อยละ 100
หรือ 234 คะแนน

ร้อยละ 100
หรือ 234 คะแนน

3. ราชการ/เอกชน
(จ�ำนวน 44 ตัวชีว้ ดั )

ร้อยละ 100
หรือ 180 คะแนน

ร้อยละ 90
ร้อยละ 85
ร้อยละ 80
หรือ 210.60 คะแนน หรือ 198.90 คะแนน หรือ 144.00 คะแนน

18 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2.6 คณะกรรมการมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)

2.6.1 คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน หมายถึง กรรมการทีม่ หี น้าทีใ่ ห้การรับรองผลการ
ตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ของผูต้ รวจประเมิน และ
ก�ำกับการด�ำเนินการให้มกี ารรับรองมาตรฐานตามนโยบายของ สสปน. ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1) ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
กรรมการ
2) ผูแ้ ทนสมาคมโรงแรมไทย
กรรมการ
3) ผูแ้ ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
กรรมการ
4) ผูแ้ ทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
กรรมการ
5) ผูแ้ ทนสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วภายในประเทศ  
กรรมการ
6) ผูแ้ ทนจากโรงแรม การท่องเทีย่ วและการจัดประชุม
กรรมการ
7) ผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ
กรรมการ
8) ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรรมการ และเลขานุการ
    
(องค์การมหาชน)
9) ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา
กรรมการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
2.6.2 ผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับสากล หมายถึง ผู้ที่มี
หน้าทีด่ ำ� เนินการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ตามทีไ่ ด้
รับมอบหมายจาก สสปน.
2.6.3 คณะกรรมการทีป่ รึกษา หมายถึง ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ หี น้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา  และแนะน�ำ
ทางเทคนิคเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
ซึง่ ประกอบด้วย
1) ผูแ้ ทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
2) ผูแ้ ทนสมาคมโรงแรมไทย
3) ผูแ้ ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
4) ผูแ้ ทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
5) ผูแ้ ทนสมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วภายในประเทศ
6) ผูแ้ ทนจากโรงแรม การท่องเทีย่ วและการจัดประชุม
7) ผูแ้ ทนจากองค์กรภาครัฐ
8) ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
9) ผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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2.7 ขัน้ ตอน และ กรอบเวลาการตรวจประเมิน

ขั้นตอน และกรอบเวลาการตรวจประเมิน ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการ
รอบเวลาละ 1 ปี ดังนี้
ตารางที่ 2.4 ขัน้ ตอน และกรอบเวลาการตรวจประเมิน
ขั้นตอน

กิจกรรม
1. ส่งใบสมัครและรายงานการประเมินตนเอง เพือ่
ขอเข้ารับการตรวจประเมิน

การรับสมัคร

ช่วงเวลาด�ำเนินการ
ช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม

2. พิจารณาใบสมัคร และรายงานการประเมิน อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ตนเอง เมื่อครบสมบูรณ์แล้วจะจัดล�ำดับการเข้า หลังจากได้รบั ใบสมัคร
และรายงานการประเมิน
ตรวจประเมิน
ตนเอง
3. แจ้งก�ำหนดการตรวจประเมินให้ผปู้ ระกอบการ/ ก่อนการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
หน่วยงานทีข่ อประเมินรับทราบ

การตรวจ
ประเมิน

1) ขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
1.1) จัดเตรียมห้องประชุมที่ขอรับการตรวจ
ประเมินพร้อมอุปกรณ์ให้มีลักษณะเหมือนการ
ประชุมจริง รูปแบบใดก็ได้ โดยสามารถจัดแบบเต็ม
พืน้ ทีห่ รือบางส่วนของพืน้ ทีท่ ไี่ ม่นอ้ ยกว่า 10% ของ
พืน้ ทีใ่ นห้องประชุมนัน้
1.2) จัดเตรียมสถานทีส่ ำ� หรับการประชุมของ
ผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนสถาน
ประกอบการ

20 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

การตรวจประเมิน
จะด�ำเนินการในช่วง
เดือนพฤษภาคม –
กันยายน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำ�เนินการ

1.3) จัดเตรียมการน�ำเสนอข้อมูล และตอบข้อ
ซักถามของผูต้ รวจมาตรฐาน
1.4) จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการด�ำเนินงาน
เช่น ใบจดทะเบียนธุรกิจ จดหมาย ประกาศ ค�ำสัง่
รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตารางท�ำงาน แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจ รายงาน ใบเสร็จ ใบสัง่
ซือ้ ฯลฯ เพือ่ ใช้อา้ งอิงการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั
1.5) จัดเตรียมบุคลากรที่จะน�ำเสนอและให้
ข้อมูล
2) ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
2.1) ผูต้ รวจประเมิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ของสถานประกอบการเข้าประชุมร่วมกัน
      2.2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานประกอบการน�ำเสนอ
ข้อมูลเบือ้ งต้น
      2.3) ผูต้ รวจประเมิน ท�ำการตรวจสอบเอกสาร
และซักถาม
    2.4) ผู้ให้ข้อมูลของสถานประกอบการน�ำ
ผูต้ รวจประเมิน และผูเ้ ชีย่ วชาญเยีย่ มชมห้องประชุม
ทีข่ อรับการตรวจประเมินและสถานทีท่ เี่ กีย่ วข้อง  
2.5) ผู้ตรวจประเมิน สรุปการตรวจเบื้องต้น
และผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ� ปรึกษา

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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ขั้นตอน

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำ�เนินการ

1. คณะกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณารับรอง
ผลการตรวจประเมิน

ตุลาคม

การประกาศผล
และมอบตรา 2. ประกาศผลการตรวจประเมิน
สัญลักษณ์
3. ส่งหนังสือเชิญผูป้ ระกอบการ/หน่วยงานทีผ่ า่ น
การตรวจประเมินเข้าร่วมพิธมี อบตราสัญลักษณ์
4. ร่วมกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์

22 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

พฤศจิกายน

ธันวาคม
(โดยจะแจ้งวัน เวลา 
และสถานทีจ่ ดั งานให้
ทราบล่วงหน้า)

ขัน้ ตอนและกรอบเวลาการตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม) จากรายละเอียดในตารางที่ 2.4  แสดงตามภาพที่ 2.8 ดังนี้

รับสมัคร

ตรวจประเมิน

ประกาศผล
และ
มอบตรา
สัญลักษณ์

ส่งใบสมัครและรายงานการประเมินตนเอง

มกราคม -มีนาคม

พิจารณาใบสมัคร
รายงานการประเมินตนเอง และจัดล�ำดับ

ภายใน 2 สัปดาห์

แจ้งกำ�หนดการตรวจประเมิน

ก่อนตรวจฯ 2
สัปดาห์

ผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา 
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

พฤษภาคม –
กันยายน

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานพิจารณา
รับรองผลการตรวจประเมิน

ตุลาคม

ประกาศผลการตรวจประเมิน

พฤศจิกายน

ส่งหนังสือเชิญผู้ผ่านการตรวจประเมิน
เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์

พฤศจิกายน

ร่วมกิจกรรมมอบตราสัญลักษณ์

ธันวาคม

ภาพที่ 2.8 กระบวนการตรวจประเมินและการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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บทที่

3

ตัวชีว้ ดั มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) หรือ Thailand
MICE Venue Standard (Category: Meeting Room) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P)
2) ด้านเทคโนโลยี (Technology Component – T)
3) ด้านบริการ (Service Component – Sv)
4) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – St)
โดยแต่ละด้านประกอบด้วยรายการดังนี้

24 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.1 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ แสดงในตารางที่ 3.1

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ด้านกายภาพ
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านกายภาพ

ด้านกายภาพ (Physical)

P01 ภายในห้องประชุม (ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง
พืน้ ผนัง เพดาน ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีความสะอาด ปราศจากฝุน่ ละออง
คราบสกปรก และกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
2. มีการออกแบบ ตกแต่งลวดลาย หรือ
การประดับ
3. อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ มีการออกแบบ ตกแต่งลวดลาย หรือ
การประดับ พิจารณาจากการสังเกตองค์ประกอบ
การตกแต่งในห้องประชุม

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

√ √ √

เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P02 ผนังห้อง และ/หรือ ผนังกัน้ ห้อง
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง ผนังห้อง หรือผนังกัน้ ห้อง
ของห้องประชุมทีข่ อรับการประเมิน ซึง่ ประกอบ
ด้วยรายการดังนี้
1. มีความมัน่ คง แข็งแรง
2. สามารถดูดซับเสียงสะท้อนได้
3. สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกห้องได้

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

P03 โต๊ะและเก้าอีส้ �ำหรับการจัดประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง โต๊ะและเก้าอีส้ ำ� หรับ
การจัดประชุมของห้องประชุมทีข่ อรับการประเมิน
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีความมัน่ คง แข็งแรง
2. มีความสะอาด ปราศจากฝุน่ ละออง
คราบสกปรก
3. อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
4. มีขนาดเหมาะสมกับสรีระ
5. มีจำ� นวนเพียงพอกับจ�ำนวนผูใ้ ช้บริการ  

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

26 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P04 องค์ประกอบประจ�ำห้องประชุม
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สิง่ จ�ำเป็นทีค่ วรมีใน
ห้องประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. เวทียกพืน้ ทีม่ นั่ คงแข็งแรง อยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งาน
2. โพเดีย่ มมีการตกแต่ง อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
3. ชุดโซฟาสภาพดี พร้อมใช้งาน
4. โต๊ะเก้าอีส้ ำ� หรับผูพ้ ดู /ผูบ้ รรยายมีการตกแต่ง
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

P05 สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องประชุม
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง การติดตัง้ ระบบสายไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องประชุม ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีการติดตัง้ สายดิน
2. มีระบบตัดไฟ
3 มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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P06 ระบบไฟฟ้าส�ำรอง (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีระบบจ่ายไฟฟ้าส�ำรองให้แก่หอ้ งประชุม
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมการประชุมได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง เมือ่ เกิดกรณีไฟดับ (ไม่รวมระบบปรับ
อากาศในห้องประชุม) ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. สามารถท�ำงานได้ทนั ทีทไี่ ฟฟ้าดับ (ไม่เกิน 20
วินาที)
2. สามารถผลิตไฟฟ้าส�ำรองต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 
2 ชัว่ โมง
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี
หมายเหตุ
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง เช่น
- เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า (Generator)
- ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar cell)

28 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

√ √ √

เกณฑ์การประเมิน

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P07 เต้ารับไฟฟ้า (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
มีการติดตัง้ เต้ารับไฟฟ้ากระจายโดยรอบ ภายใน
ห้องประชุมอย่างน้อย 4 จุด ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีเต้ารับไฟฟ้าติดตัง้ ถาวรกระจายโดยรอบห้อง
ประชุม
2. เต้ารับไฟฟ้าทุกจุดใช้การได้ดี
3. เต้ารับไฟฟ้าทุกจุดมีระบบสายดิน
4. กรณีเต้ารับไฟฟ้าถาวรไม่เพียงพอ สามารถจัดหา
เต้ารับไฟฟ้าส�ำรองให้ใช้ได้
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

P08 แสงสว่างในห้องประชุม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ปริมาณแสงสว่างจากหลอดไฟทีต่ ดิ ตัง้ ใน
ห้องประชุมทีใ่ ห้ความสว่างได้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
โดยตรวจวัดด้วยเครือ่ งมือและท�ำการวัดทัง้ หมด
5 จุด แล้วน�ำค่าความเข้มแสงทีว่ ดั ได้มาเฉลีย่

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีความ
สว่างในห้องประชุมตัง้ แต่
400 Lux* ขึน้ ไป
2 คะแนน หมายถึง มีความ
สว่างในห้องประชุมตัง้ แต่
300–399 Lux*
1 คะแนน หมายถึง มีความ
สว่างในห้องประชุมตัง้ แต่
250 – 299 Lux*
0 คะแนน หมายถึง มีความ
สว่างในห้องประชุมต�ำ่ กว่า 
250 Lux*

ภาพที่ 3.1 ตำ�แหน่งการวัดแสงในห้องประชุม
หมายเหตุ : Lux หมายถึง หน่วยวัดความเข้มแสง
หรือความสว่างต่อพื้นที่

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P09 ระบบไฟส่องสว่างในห้องประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง มาตรฐานการติดตัง้ ระบบ
ไฟส่องสว่างในห้องประชุม ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีไฟส่องสว่างแยกกันระหว่างพืน้ ทีเ่ วทีกบั พืน้ ที่
นัง่ ประชุม
2. สามารถปรับเพิม่ ลดความสว่างได้ตามต้องการ
3. มีไฟส่องสว่างเฉพาะจุดบนเวที
4. สามารถจัดแสงโคมไฟให้สาดในมุมทีต่ อ้ งการได้
ทัง้ บนเวทีและบริเวณนัง่ ประชุม
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

P10 ระบบปรับอากาศ (ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง
มีระบบปรับอากาศในห้องประชุม ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. ก�ำลังของเครือ่ งปรับอากาศเพียงพอต่อขนาด
ของห้องและจ�ำนวนคนเต็มความจุของห้อง
2. ระบบปรับอากาศสามารถปรับระดับอุณหภูมไิ ด้
3. การท�ำงานของเครือ่ งปรับอากาศไม่สง่ เสียง
รบกวนการประชุม
4. ต�ำแหน่งติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ (คอยล์รอ้ น)
ไม่กอ่ ความร�ำคาญและกระทบสิง่ แวดล้อมในอาคาร
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

30 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

P11 ระบบระบายอากาศ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีอปุ กรณ์สำ� หรับการระบายอากาศภายใน
ห้องประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีอปุ กรณ์สำ� หรับการระบายอากาศทีอ่ ยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน
2. การท�ำงานของระบบระบายอากาศไม่สง่ เสียง
รบกวนการประชุม
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

หมายเหตุ ไม่นบั รวมประตู หน้าต่าง และ
ช่องระบายลม
P12 ระบบป้องกันอัคคีภยั ส�ำหรับห้องประชุม
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง มีการติดตัง้ ระบบเตือนภัย
และป้องกันอัคคีภยั ส�ำหรับห้องประชุม ทีม่ สี ภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีระบบตรวจจับควันหรือความร้อนใน
ห้องประชุม (ตามกฎหมายก�ำหนด)
2. มีหวั ฉีดน�ำ้ อัตโนมัตใิ นห้องประชุม (ตามกฎหมาย
ก�ำหนด)
3. มีปมุ่ เปิดสัญญาณเตือนภัยทีเ่ ห็นชัดเจน
4. มีถงั ดับเพลิง หรือสายฉีดน�ำ้ ดับเพลิงอยูใ่ นบริเวณ
ทีส่ ะดวกต่อการใช้งาน
5. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษา 6 เดือนต่อครัง้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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P13 พืน้ ทีต่ อ้ นรับ ลงทะเบียน และพักคอย
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง พืน้ ทีบ่ ริเวณหน้าห้อง
ประชุม ทีใ่ ช้เพือ่ การต้อนรับ การลงทะเบียน และ
การพักคอย ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. พืน้ ทีเ่ ป็นสัดส่วนอยูห่ น้าห้องประชุม
2. สามารถตัง้ โต๊ะลงทะเบียนได้
3. มีบริเวณให้ผเู้ ข้าประชุม พักคอย
4. มีความสะอาด ปราศจากฝุน่ ละออง คราบ
สกปรก และกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือ
ไม่มพี นื้ ทีใ่ ห้บริการได้

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือ
ไม่มพี นื้ ทีใ่ ห้จดั นิทรรศการ
ขนาดย่อมได้

หมายเหตุ บริเวณหน้าห้องประชุม หมายถึง
โถงทางเข้าทีต่ ดิ กับห้องประชุม (Foyer area)
P14 พืน้ ทีส่ �ำหรับจัดนิทรรศการขนาดย่อม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง พืน้ ทีโ่ ล่งส�ำหรับ
จัดนิทรรศการขนาดย่อม ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. พืน้ ทีโ่ ล่งเป็นสัดส่วนอยูห่ น้าห้องประชุม
2. มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 9 ตารางเมตร
3. มีเต้ารับไฟฟ้าให้บริการ
4. บริเวณรอบๆ พืน้ ทีต่ กแต่งอย่างดีและสะอาด
หมายเหตุ บริเวณหน้าห้องประชุม หมายถึง
โถงทางเข้าทีต่ ดิ กับห้องประชุม (Foyer area)
32 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P15 พืน้ ทีบ่ ริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง พืน้ ทีว่ า่ งใกล้หอ้ งประชุม
ทีใ่ ช้จดั วาง ให้บริการ และรับประทานอาหารว่าง
และเครือ่ งดืม่ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. โต๊ะหรือทีว่ างอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
พร้อมอุปกรณ์ มีความสะอาด ปราศจากฝุน่ ละออง
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
2. โต๊ะหรือทีว่ างอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
พร้อมอุปกรณ์แยกเฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ เช่น ผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาล  มังสวิรตั เป็นต้น
3. มีกระดาษเช็ดมือและน�ำ้ ดืม่ ให้บริการ
4. มีถงั ขยะทีอ่ ยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือ
ไม่มพี นื้ ทีจ่ ดั วางอาหารว่างได้

P16 พืน้ ทีบ่ ริการอาหารมือ้ หลัก
(ค่านำ�้ หนัก 1)  หมายถึง พืน้ ทีท่ เี่ ป็นสัดส่วนเฉพาะ
หรือห้องทีใ่ ห้บริการอาหารมือ้ หลักของการ
จัดประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีโต๊ะเก้าอี้ ทีอ่ ยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
2. มีโต๊ะเก้าอี้ ทีเ่ พียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุม
3. มีอปุ กรณ์และวัสดุ ส�ำหรับรับประทานอาหารที่
เพียงพอ มีความสะอาด ปราศจากฝุน่ ละออง อยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งาน
4. มีอปุ กรณ์และวัสดุ ส�ำหรับรับประทานอาหารที่
จัดไว้เฉพาะกลุม่ ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ เช่น
ผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาล  มังสวิรตั ิ เป็นต้น

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือ
ไม่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับให้รบั
ประทานอาหารได้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P17 ห้องนำ�้ (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ห้องส�ำหรับ
ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ซึง่ ประกอบด้วยรายการ
ดังนี้
1. ห้องน�ำ้ ต้องอยูไ่ ม่ไกลจากห้องประชุม
2. สภาพห้องน�ำ้ ต้องถูกสุขลักษณะ คือ สะอาด
แห้ง ไม่มกี ลิน่ เหม็น
3. มีระบบระบายอากาศ
4. มีระบบระบายและบ�ำบัดของเสียทีไ่ ด้มาตรฐาน
5. มีกระดาษช�ำระ และสบูเ่ หลวล้างมือ
6. มีบนั ทึกการท�ำความสะอาดและตรวจสอบ
อุปกรณ์

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

P18 ห้องประชุมย่อย (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร ทีจ่ ดั ไว้เพือ่
การประชุมกลุม่ ย่อย ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การ
จัดประชุมกลุม่ ย่อย
2. มีความสะอาด ปลอดภัย
3. มีโต๊ะเก้าอี้ เพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุม
4. มีระบบปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเต้ารับ
ไฟฟ้า พร้อมใช้งาน

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือ
ไม่มหี อ้ งประชุมย่อยให้ใช้

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้

34 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

P19 ห้องส�ำหรับผูจ้ ดั งาน (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร ทีจ่ ดั ไว้ให้เป็นห้อง
ส�ำหรับผูจ้ ดั งาน ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็นห้อง
ส�ำหรับผูจ้ ดั งาน  
2. มีความสะอาด ปลอดภัย และอยูใ่ กล้หอ้ งประชุม
3. มีเครือ่ งปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเต้ารับไฟฟ้า
4. มีโต๊ะเก้าอีท้ เี่ พียงพอ
5. สามารถจัดหาอุปกรณ์สำ� นักงานไว้บริการตามที่
ลูกค้าต้องการ
6. มีบริการ WIFI

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือ
ไม่สามารถจัดห้องให้ได้

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1  คะแนน หมายถึง  
ขาด  2  รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือไม่
สามารถจัดห้องให้ได้

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P20 ห้องรับรอง (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีม่ ลี กั ษณะเป็นห้องถาวร เพือ่ ใช้เป็นห้องรับรอง
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็นห้อง
รับรอง มีอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมใช้งาน
2. มีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และเต้ารับไฟฟ้า
3. มีความสะอาด ปลอดภัย
4. มีหอ้ งน�ำ้ ส่วนตัว
หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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P21 ห้องแต่งตัว (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง ห้องทีม่ ี
ลักษณะเป็นห้องถาวร เพือ่ ใช้เป็นห้องแต่งตัว  
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการออกแบบตกแต่งเพือ่ เหมาะแก่การเป็นห้อง
แต่งตัว มีอปุ กรณ์ทพี่ ร้อมใช้งาน
2. มีความสะอาด ปลอดภัย
3. มีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และเต้ารับ
ไฟฟ้า
4. มีหอ้ งน�ำ้ ส่วนตัว

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด  2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือไม่
สามารถจัดห้องให้ได้

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด  2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ หรือไม่
สามารถจัดห้องให้ได้

หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P22 ห้องรับฝากของ (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
ห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน เพือ่ ใช้เป็นห้องรับฝากของ
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีความเป็นสัดส่วน
2. มีเจ้าหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัย
3. มีความมัน่ คง แข็งแรง

36 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

P23 ห้องประกอบพิธที างศาสนา (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ห้องหรือพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ประกอบพิธที างศาสนา
ประจ�ำวัน ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. เป็นห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน หรือพืน้ ทีท่ กี่ นั้ ไว้เพือ่ การ
ประกอบพิธที างศาสนา
2. มีเฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งประกอบพิธที างศาสนา
3. มีไฟฟ้าแสงสว่าง
4. มีความสะอาดและตกแต่งอย่างดี

เกณฑ์การประเมิน

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือไม่
สามารถจัดพืน้ ทีใ่ ห้ประกอบ
พิธที างศาสนาได้

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ หรือ
ไม่สามารถจัดห้องให้ได้

หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
P24 ห้องปฐมพยาบาล (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ห้องทีจ่ ดั ไว้เป็นการเฉพาะเพือ่ ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีหอ้ งเฉพาะทีแ่ ยกเป็นสัดส่วน หรือกัน้ พืน้ ทีเ่ ป็น
สัดส่วนอย่างมิดชิด
2. มีอปุ กรณ์ เวชภัณฑ์ ทีพ่ ร้อมใช้ในการ
ปฐมพยาบาล
3. มีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล หรือ ผูผ้ า่ นการอบรม
ด้านการปฐมพยาบาล ประจ�ำอยูใ่ นช่วงเวลาของ
การจัดประชุม

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

หมายเหตุ สามารถใช้หอ้ งพักทดแทนได้
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P25 พืน้ ทีส่ บู บุหรี่ (ค่านำ�้ หนัก 1)
หมายถึง พืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้เพือ่ เป็นเขตสูบบุหรี่
โดยเฉพาะ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. ไม่อยูใ่ นบริเวณทางเข้า – ออกของอาคาร และ
บริเวณทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่
2. ต้องติดป้ายทีแ่ สดงให้ทราบว่าเป็นพืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้
ส�ำหรับการสูบบุหรี่
3. มีการจัดเก็บและท�ำความสะอาดทุกวัน
ทีม่ กี ารใช้งาน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

P26 ป้ายประชาสัมพันธ์ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง ป้ายทีแ่ สดงข้อความ ข่าวสาร เกีย่ วกับ
งานประชุมในวันทีม่ กี ารจัดงานประชุม ซึง่ ประกอบ
ด้วยรายการดังนี้
1. มีลกั ษณะการติดตัง้ แบบถาวร
2. ติดตัง้ ในจุดทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เป็นระเบียบ
3. สามารถแสดงได้มากกว่า 1 ภาษา

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

หมายเหตุ รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ อาทิ
Electronic Signage ป้ายอักษรโลหะ ป้ายขาตัง้

38 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

P27 ป้ายบอกทาง (ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง
ป้ายชีห้ รือบอกเส้นทางไปยังจุดต่างๆ เช่น
ห้องประชุม ห้องน�ำ้ ทางออก ทางหนีไฟ และ
ห้องอาหาร เป็นต้น ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. วัสดุทมี่ คี วามคงทน
2. มีลกั ษณะการติดตัง้ แบบถาวร
3. ติดตัง้ ในจุดทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เป็นระเบียบ
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศก�ำกับไว้อย่าง
น้อย 1 ภาษา และ/หรือ ใช้สญ
ั ลักษณ์ทเี่ ป็นสากล

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

หมายเหตุ วัสดุปา้ ยต้องมีความคงทน หมายถึง
โลหะ พลาสติก ไม้ เป็นต้น
P28 อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการติดตัง้ เครือ่ งมืออุปกรณ์ เพือ่ รักษา
ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าประชุม  ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพืน้ ที่
จัดประชุมและพืน้ ทีจ่ อดรถ
2. มีอปุ กรณ์วทิ ยุสอื่ สารให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยใช้ครบทุกคน
3. มีหรือสามารถจัดให้มอี ปุ กรณ์ตรวจจับโลหะหรือ
วัตถุระเบิด ณ จุดทางเข้าสถานทีจ่ ดั ประชุม
4. มีหรือสามารถจัดให้มอี ปุ กรณ์ตรวจจับโลหะหรือ
วัตถุระเบิด ณ จุดทางเข้าลานจอดรถ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

P29 พืน้ ทีจ่ อดรถ (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง พืน้ ที่
ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการจอดรถส�ำหรับผูเ้ ข้าประชุม  
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีพนื้ ทีจ่ อดรถทีแ่ ยกประเภทรถ (ระหว่าง
รถยนต์,รถจักรยานยนต์,รถบัสหรือรถบรรทุก)
2. จ�ำนวนรองรับ คือรถสีล่ อ้ 1 คัน ต่อพืน้ ทีห่ อ้ ง
ประชุมทีข่ อรับการประเมินทุก 20 ตารางเมตร
3. ต้องสามารถจอดรถบัสได้อย่างน้อย 1 คัน
4. กรณีไม่มพี นื้ ทีจ่ อดรถ หรือพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
ต้องสามารถหาพืน้ ทีอ่ นื่ รองรับได้
5. ทางเดินเชือ่ มต่อระหว่างทีจ่ อดรถกับห้องประชุม
มีความสะอาดและปลอดภัย

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป หรือไม่
สามารถจัดพืน้ ทีจ่ อดรถให้ได้

P30 จุดจอดรถเพือ่ รับส่งผูเ้ ข้าประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง จุดจอดรถชัว่ คราว
ส�ำหรับรับส่งผูเ้ ข้าประชุม ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. อยูใ่ กล้ทจี่ ดั ประชุม แต่ในกรณีทจี่ ดุ จอดรถรับส่ง
อยูไ่ กล มีบริการรถรับส่งผูเ้ ข้าประชุม
2. มีหลังคาปกคลุม
3. มีปา้ ยบอกจุดจอดรถรับส่งผูเ้ ข้าประชุมชัดเจน

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ หรือ ไม่มจี ดุ
จอดรถรับส่ง

40 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

P31 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา (ค่าน�ำ้ หนัก 2)
หมายถึง มีการก่อสร้างหรือติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา ทีส่ ามารถเข้าถึงห้องประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีทางลาด หรือ ลิฟท์โดยสาร หรือ
ลิฟท์ราวบันได (Platform lift) คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึง
ห้องประชุมได้ดว้ ยตนเอง
2. มีราวจับทางเดิน
3. มี หรือสามารถจัดหารถเข็น Wheel chair
ให้ใช้ได้ตามต้องการ
4. มีปา้ ยสัญลักษณ์แสดงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่
ชัดเจน
5. มีหอ้ งน�ำ้ เฉพาะ
6. มีทจี่ อดรถเฉพาะ                                    

√ √

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

หมายเหตุ ไม่สามารถใช้หอ้ งน�ำ้ ในห้องพักคนพิการ
ทดแทนห้องน�ำ้ เฉพาะคนพิการหรือทุพพลภาพได้

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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P32 ระบบส�ำรองนำ�้ ใช้ส�ำหรับการประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง มีการจัดท�ำทีเ่ ก็บน�ำ้ ส�ำรอง
เพือ่ ใช้ในเวลาทีน่ ำ�้ ประปาไม่ไหล ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีทเี่ ก็บน�ำ้ ส�ำรองทีเ่ พียงพอและใช้งานได้จริง
2. ทีเ่ ก็บน�ำ้ ส�ำรองถูกสุขลักษณะ
3. มีเอกสารการตรวจสอบ หรือบ�ำรุงรักษาประจ�ำปี

42 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

√ √ √

เกณฑ์การประเมิน

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาดรายการที่ 3
1 คะแนน หมายถึง
ขาดรายการที่ 2 และ 3
0 คะแนน หมายถึง
ขาดทัง้ 3 รายการ

3.2 ตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยี แสดงในตารางที่ 3.2

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ด้านเทคโนโลยี
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ด้านเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยี (Technology)
องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

T01 ระบบเสียง (ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง อุปกรณ์
ทีใ่ ช้สำ� หรับการขยายเสียงประจ�ำห้องประชุมทีม่ ี
คุณภาพ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีไมโครโฟนเพียงพอตามความต้องการ
2. ล�ำโพงขยายเสียงดังชัดเจนทัว่ ถึงทัง้ ห้อง
3. เครือ่ งขยายเสียงทีส่ ามารถควบคุมปรับแต่ง
ระดับและคุณภาพเสียงได้
4. สายสัญญาณเสียงส�ำหรับการน�ำเสนอทีต่ อ่ ผ่าน
คอมพิวเตอร์

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

T02 ระบบภาพ (ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง อุปกรณ์
ทีใ่ ช้สำ� หรับการฉายภาพประจ�ำห้องประชุมทีม่ ี
คุณภาพ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. เครือ่ งฉายภาพทีใ่ ห้ภาพชัดเจนมีสคี รบถ้วน
2. จอรับภาพมีขนาดทีเ่ ห็นได้ทวั่ ถึงทัง้ ห้องประชุม
3. มีสายสัญญาณภาพส�ำหรับการน�ำเสนอทีต่ อ่ ผ่าน
คอมพิวเตอร์
4. มีรโี มทคอนโทรลส�ำหรับควบคุมเครือ่ งฉายภาพ

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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T03 จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีบริการ Wi-Fi ของสถานประกอบการ
ให้ใช้ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ประกอบด้วยรายการ
ดังนี้
1. มีจดุ กระจายสัญญาณ Wi-Fi ทัง้ ในห้องประชุม
และนอกห้องประชุม
2. สัญญาณ Wi-Fi กระจายทัว่ ถึงทัง้ ห้องประชุม
3. สัญญาณ Wi-Fi ในห้องประชุมมีความเร็วใน
ระดับทีน่ า่ พอใจเมือ่ ท�ำการทดสอบ

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

หมายเหตุ มีบริการ Wi-Fi ของสถานประกอบการ
หมายถึง สถานประกอบการทีข่ อรับการประเมิน
เป็นเจ้าของบริการ Wi-Fi นัน้
T04 อุปกรณ์สอื่ สาร (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีหรือจัดหาอุปกรณ์สอื่ สารทีส่ ามารถ
ติดต่อประสานงานในการจัดประชุม อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน ซึง่ มีองค์ประกอบดังนี้
1. โทรศัพท์ภายใน
2. วิทยุสอื่ สาร
3. เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต

44 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

3.3 ตัวชีว้ ดั ด้านบริการ แสดงในตารางที่ 3.3

ตัวชีว้ ดั มาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ด้านบริการ
มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ด้านบริการ

ด้านบริการ (Service Component - Sv)
องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv01 บริการรับจองล่วงหน้า (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีบริการรับจองห้องประชุม เพือ่ การ
จัดการประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีผรู้ บั ผิดชอบในการประสานงานรับจองโดยตรง
2. มีบริการน�ำชมห้องประชุมก่อนตกลงจอง
3. มีการออกเอกสารการรับจองพร้อมระบุขอ้ ตกลง
ชัดเจน
4. มีชอ่ งทางรับช�ำระค่ามัดจ�ำมากกว่า 1 ช่องทาง

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

Sv02 เวลาในการเข้าพืน้ ทีส่ �ำหรับฝ่ายจัดประชุม
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง การให้ฝา่ ยจัดสามารถ
เข้าเตรียมพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดการประชุมก่อนเวลาได้ ซึง่
ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. เข้าเตรียมพืน้ ทีก่ อ่ นเริม่ ประชุมได้ไม่นอ้ ยกว่า 
6 ชัว่ โมง
2. มีเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างการเตรียมพืน้ ที่
3. สามารถให้ทดสอบระบบแสง สี เสียง ในระหว่าง
การเตรียมพืน้ ทีไ่ ด้

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ  
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv03 บริการวัสดุอปุ กรณ์ประจ�ำห้องประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง มีวสั ดุอปุ กรณ์ และ
บริการจัดท�ำวัสดุทจี่ ำ� เป็นต้องใช้ในงานประชุม
ทีส่ ามารถใช้งานได้ดี และมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ประกอบ
ด้วยรายการดังนี้
1. มีบริการประดับตกแต่งห้องประชุม
2. มีบริการจัดท�ำป้ายชือ่ ตัง้ โต๊ะ
3. มีบริการพานรอง
4. มีบริการแฟ้มค�ำกล่าวรายงาน
5. มีบริการกระดาษ และเครือ่ งเขียน
6. มีบริการชุด Flip Chart ได้ตามความต้องการ

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ  
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

Sv04 บริการพัดลมไฟฟ้า (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีพดั ลมไฟฟ้าเตรียมไว้ให้บริการ
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. สามารถจัดหาพัดลมไฟฟ้าได้เพียงพอตามความ
ต้องการ
2. พัดลมไฟฟ้าต้องสะอาดและอยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน
3. การท�ำงานของพัดลมไฟฟ้าไม่เกิดเสียงก่อให้เกิด
ความร�ำคาญในการจัดประชุม

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

46 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv05 บริการอาหาร และเครือ่ งดืม่ (ค่านำ�้ หนัก 1)
หมายถึง การให้บริการอาหาร และเครือ่ งดืม่ แก่
ผูเ้ ข้าประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีบริการจัดอาหารมือ้ หลัก
2. มีบริการจัดอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
3. มีรายการอาหารและอาหารว่างทีห่ ลากหลาย
พร้อมให้บริการทัง้ แบบทัว่ ไป และเฉพาะกลุม่ ทีม่ ี
ความต้องการพิเศษ เช่น ผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาล  
มังสวิรตั เป็นต้น ให้เลือก
4. มีรปู แบบการจัดเลีย้ งทีห่ ลากหลายให้เลือก
5. มีนำ�้ ดืม่ สะอาดบริการ ณ สถานทีจ่ ดั ประชุม
ตลอดเวลา

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

Sv06 พนักงานผูใ้ ห้บริการประจ�ำกลุม่ ประชุม
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง การจัดพนักงานเพือ่ ให้
บริการกลุม่ ประชุมโดยเฉพาะ ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีพนักงานให้บริการประจ�ำห้องประชุม
อย่างน้อยห้องละ 1 คน
2. พนักงานให้บริการประจ�ำห้องประชุมเป็น
พนักงานประจ�ำ
3. กรณีพนักงานไม่เพียงพอ สามารถจัดหาหรือ
หมุนเวียนพนักงานประจ�ำ เพือ่ ให้บริการได้
โดยไม่ทำ� ให้เกิดความเสียหายต่อการประชุม

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv06 พนักงานผูใ้ ห้บริการประจ�ำกลุม่ ประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 2) หมายถึง การจัดพนักงานเพือ่ ให้
บริการกลุม่ ประชุมโดยเฉพาะ ซึง่ ประกอบด้วย
รายการดังนี้
1. มีพนักงานให้บริการประจ�ำห้องประชุม
อย่างน้อยห้องละ 1 คน
2. พนักงานให้บริการประจ�ำห้องประชุมเป็น
พนักงานประจ�ำ
3. กรณีพนักงานไม่เพียงพอ สามารถจัดหาหรือ
หมุนเวียนพนักงานประจ�ำ เพือ่ ให้บริการได้
โดยไม่ทำ� ให้เกิดความเสียหายต่อการประชุม

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

Sv07 พนักงานให้บริการตามจุดบริการ
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง การจัดพนักงานท�ำหน้าที่
ให้บริการตามจุดบริการ แก่ผเู้ ข้าประชุม
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีพนักงานบริการ ณ จุดจอดรถรับ/ส่ง
ผูเ้ ข้าประชุม
2. มีพนักงานบริการในพืน้ ทีบ่ ริการอาหารว่างและ
ห้องอาหาร
3. มีพนักงานบริการ ณ จุด ขนถ่ายอุปกรณ์ของ
ฝ่ายจัดประชุม

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

48 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv08 เจ้าหน้าทีโ่ สตทัศนูปกรณ์ (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ประจ�ำห้องประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีเจ้าหน้าทีโ่ สตฯ ประจ�ำห้องประชุม
2. เจ้าหน้าทีโ่ สตฯ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือ
มีประสบการณ์ในติดตัง้ การใช้ และการแก้ปญ
ั หา
โสตทัศนูปกรณ์ทกุ ประเภททีม่ ี
3. ในกรณีเจ้าหน้าทีโ่ สตฯไม่เพียงพอ สามารถจัดหา 
หรือหมุนเวียนเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการได้ทนั ความ
ต้องการ โดยไม่ทำ� ให้การประชุมเสียหาย

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

Sv09 เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยทีม่ ี ความรู้ ความสามารถ และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านรักษา
ความปลอดภัย ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัย
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิง
3. สามารถสือ่ สารภาษาต่างประเทศได้พอเข้าใจ
4. ไม่เคยมีประวัตถิ กู ร้องเรียนจากผูเ้ ข้าประชุม

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv10 บุคลิกภาพของพนักงานบริการกลุม่
ประชุม (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ท่าทางและการ
แสดงออกของพนักงานผูใ้ ห้บริการกลุม่ ประชุม ซึง่
ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีกริ ยิ ามารยาทดี น�ำ้ เสียงและการพูดจาสุภาพ
2. มีอธั ยาศัยไมตรี และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ
3. มีการแต่งเครือ่ งแบบเฉพาะ ทีม่ ลี กั ษณะสุภาพ
เรียบร้อย เหมาะสม และสะดวกต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่
4. มีความเคารพในความแตกต่างของเชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เพศและวัย

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

Sv11 ความรูข้ องพนักงานบริการกลุม่ ประชุม
(ค่าน�ำ้ หนัก 1) หมายถึง ความรูท้ พี่ นักงานผูใ้ ห้
บริการกลุม่ ประชุมพึงมี ซึง่ ประกอบด้วยรายการ
ดังนี้
1. ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการให้บริการ
2. ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดประชุม
3. ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันอัคคีภยั และ
สาธารณภัย
4. ความรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
5. ความรูเ้ กีย่ วกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

50 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv12 ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษา
ต่างประเทศของพนักงานบริการกลุม่ ประชุม
(ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง ทักษะและมาตรการ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศของพนักงานบริการ
กลุม่ ประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. พนักงานบริการกลุม่ ประชุมส่วนใหญ่สามารถ
สือ่ สารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา
2. มีนโยบายในการรับสมัครพนักงานบริการกลุม่
ประชุมทีม่ ที กั ษะภาษาต่างประเทศ
3. มีการจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่
พนักงานบริการกลุม่ ประชุมเป็นประจ�ำ

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

Sv13 การจัดการบุคคลากรในด้านการบริการ
กลุม่ ประชุม (ค่านำ�้ หนัก 2) หมายถึง มาตรการใน
การพัฒนา และรักษาคุณภาพในการให้บริการของ
พนักงาน ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีนโยบายการคัดเลือกพนักงานทีเ่ น้นคุณภาพ
การให้บริการ
2. มีการอบรมหลักสูตรการให้บริการแก่พนักงาน
เป็นประจ�ำ
3. มีการประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
4. มีการมอบรางวัลหรือยกย่องพนักงานที่
ปฏิบตั งิ านดีเด่นทุกปี
5. มีคำ� ชมเชยจากผูร้ บั บริการหลายครัง้

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 หมายถึง ขาด 1 รายการ
1 หมายถึง ขาด 2 รายการ
0 หมายถึง ขาด 3 รายการ
ขึน้ ไป

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv14 ระบบสวัสดิการพนักงาน (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง มีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้
พนักงาน ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้
1. ได้ค่าแรงขั้นต�่ำตามกฎหมาย
2. ท�ำประกันสังคมให้พนักงานทุกคน
3. มีวันหยุดตามที่กฎหมายก�ำหนด
4. มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึ้นไป

Sv15 การร้องเรียนและการประเมินผลการ
บริการ (ค่าน�้ำหนัก 2) หมายถึง มีระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และระบบการประเมิน
ผลการบริการ ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
2. มีการตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
3. มีการประเมินคุณภาพการบริการโดยลูกค้า

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

52 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

Sv16 แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั (ค่านำ�้ หนัก 2)
หมายถึง มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภยั ไว้
อย่างเป็นระบบ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
2. มีการฝีกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟพร้อม
กัน ส�ำหรับเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลห้องประชุม อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้
3. มีฝกึ อบรมการดับเพลิงขัน้ ต้นตามกฎหมาย
ก�ำหนด
4. มีการก�ำหนดจุดรวมพล

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ  
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

Sv17 บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่แขก
พิเศษ (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง การให้ความร่วม
มือของสถานประกอบการ ให้กบั ฝ่ายจัดประชุมใน
กรณีทฝี่ า่ ยจัดประชุมร้องขอให้มบี ริการรักษาความ
ปลอดภัยแก่แขกพิเศษ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. สามารถเพิม่ ก�ำลังเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ให้เข้ามาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยแก่แขก
พิเศษเป็นการเฉพาะได้
2. สามารถจัดเตรียมพืน้ ทีใ่ ห้สะดวกต่อการรักษา
ความปลอดภัยแก่แขกพิเศษได้
3. สามารถเพิม่ อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยให้
แก่แขกพิเศษได้ (เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ตรวจ
จับโลหะ ฯลฯ)

√ √

3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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Sv18 การจัดการความสะอาดและขยะ
(ค่าน�้ำหนัก 1) หมายถึง มีการท�ำความสะอาด
และจัดการขยะ ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีพนักงานท�ำความสะอาดพื้นที่การประชุม
ก่อนเริ่มประชุมทุกวัน
2. มีพนักงานท�ำความสะอาดทันที กรณีเกิด
สิ่งสกปรกในสถานที่ประชุม  
3. มีถังขยะที่เพียงพอ  
4. มีการคัดแยกและจัดเก็บขยะอย่างเป็นสัดส่วน
ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม
5. มีการท�ำความสะอาดใหญ่ประจ�ำปี

54 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

√ √ √

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง มีครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการขึน้ ไป

3.4 ตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน แสดงในตารางที่ 3.4

ตัวชี้วัดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ด้านการจัดการ
อย่างยัง่ ยืน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 รายละอียดตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการอย่างยัง่ ยืน

ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component : St)

St01 นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานประกอบการมีนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยังคงใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั
เช่น การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และการจัดการขยะและของเสีย เป็นต้น
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิง่ แวดล้อมให้ทราบ
โดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

√ √ √

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :

55

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

St02 การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม (ค่าน�ำ้ หนัก 1)
หมายถึง สถานประกอบการน�ำแนวนโยบายด้าน
สิง่ แวดล้อมมาสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลตามแผน
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงการ
ปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

St03 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบ
การมีการด�ำเนินการในเรือ่ งนโยบายด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน ทีม่ คี วาม
เป็นปัจจุบนั หรือยังคงใช้อยู่ ณ ปัจจุบนั
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ให้ทราบโดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

56 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน

St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบ
การน�ำแนวนโยบายด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน มาสูก่ ารปฏิบตั ิ
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงการ
ปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

St05 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบการมี
การด�ำเนินการในเรือ่ งนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั หรือยังคงใช้อยู่ ณ
ปัจจุบนั เช่น การให้โอกาสคนในชุมชนเข้าท�ำงาน
การซือ้ สินค้าหรือบริการจากชุมชน เป็นต้น
ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีการก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีการเผยแพร่นโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ทราบโดยทัว่ กันทัง้ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร

√ √ √

3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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St06 การปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
(ค่านำ�้ หนัก 1) หมายถึง สถานประกอบการน�ำ
แนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาสูก่ าร
ปฏิบตั ิ ซึง่ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1. มีผลงาน ภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดง
การปฏิบตั กิ าร
2. มีรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ าร
3. มีรายงานการติดตามผลหลังการปฏิบตั ิ

58 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

องค์กรภาครัฐ/เอกชน

โรงแรม/รีสอร์ท

ตัวชี้วัด / ค่าน้ำ�หนัก / คำ�อธิบายตัวชี้วัด

ศูนย์ฯ

ประเภท

√ √ √

คะแนน /
เกณฑ์การประเมิน
3 คะแนน หมายถึง ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ทกุ รายการ
2 คะแนน หมายถึง
ขาด 1 รายการ
1 คะแนน หมายถึง
ขาด 2 รายการ
0 คะแนน หมายถึง
ขาด 3 รายการ

ภาคผนวก
1. ข้อมูลประกอบการศึกษา
2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
3. ใบรายการการประเมินตนเอง
4. เอกสารแสดงวิธีการติดตั้งตราสัญลักษณ์
5. รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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1. ข้อมูลประกอบการศึกษา

คณะผู้วิจัยท�ำการศึกษาข้อมูลประกอบการศึกษาใน 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน
หมวดที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐาน
หมวดที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
หมวดที่ 4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
ส�ำหรับรายนามหน่วยงานที่คณะผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาใช้ในการศึกษาและรายการเอกสาร
ประกอบการพัฒนาฯ มีดังนี้

รายนามหน่วยงานที่ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาประกอบการศึกษา

• มหาวิทยาลัยชาร์ลเสติร์ท ออสเตรเลีย (Charles Sturt University)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (Queensland University of Technology:
		QUT)
• ราชวิทยาลัยการพูดและภาษา ประเทศอังกฤษ (The Royal College of Speech
		 and Language Therapists – RCSLT)
• สภาการวัดผลการท่องเทีย่ วของแอฟริกาใต้ (Tourism Grading Council of South
		Africa)
• สมาคมข้อมูลทางอาชีพนักจัดงานแสดงสินค้า (Careers Exhibitions & Information
		Association)
• สมาคมนักจัดงานประชุมมืออาชีพนานาชาติ (IAPCO: The International
		 Association of Professional Congress Organisers)
• สมาคมระหว่างประเทศของศูนย์การประชุม (the International Association of
		 Convention Centres – AIPC)
• สมาพันธ์งานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ UIF (Union of International Fairs)
• ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการแห่งซาอุดอิ าระเบีย (SECB: Saudi
		 Exhibition and Convention Bureau)
• ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

60 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รายการเอกสารประกอบการศึกษา
ภาษาไทย

• กฎกระทรวง ก�ำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารทีใ่ ช้เพือ่ ประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสถานแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549, 2553
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดแบบ และวิธกี ารเกีย่ วกับการติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั แบบและ
จ�ำนวนห้องน�ำ้ และห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ระบบจ่าย
พลังงานไฟฟ้าส�ำรองส�ำหรับกรณีฉกุ เฉิน)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 เพือ่ ก�ำหนดลักษณะ และขนาดของที่
จอดรถ รวมทัง้ การก�ำหนดลักษณะของอาคาร จอดรถซึง่ ติดตัง้ ระบบยกรถขึน้ ลงระหว่าง
ชัน้ ของอาคารด้วยลิฟต์หรือระบบเคลือ่ นย้ายรถด้วย เครือ่ งจักรกล)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดระบบการระบายน�ำ้ และการก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู )
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (การ ก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคารหรือ
พื้นที่รองรับอาคาร ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดลักษณะของอาคารส�ำหรับใช้เพือ่ กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา และเพือ่ กิจการอืน่ ทีจ่ ะใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้)
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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• กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช 2479 (ก�ำหนดลักษณะและขนาดของทีจ่ อดรถ และประเภทของ
อาคารทีต่ อ้ งมีทจ่ี อดรถ)
• กฎกระทรวง ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ““ศูนย์ประชุมหรือ
อาคารแสดงสินค้า” หมายความว่า สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการ ใช้สถานทีส่ ำ� หรับจัดการ
ประชุมหรือแสดงสินค้าเป็นการเฉพาะ”
• กฎกระทรวง ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  
• กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินที่
รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงก�ำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
ตรวจสอบ งานออกแบบและค�ำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอาคารทีต่ อ้ งจัดให้มผี ตู้ รวจสอบ พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงก�ำหนดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในอาคารส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548
• กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพือ่ เสริมความมัน่ คงแข็งแรง
ของอาคาร ให้สามารถต้านแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวงก�ำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและ
ระบบความ ปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับการอนุญาตให้ใช้
อาคาร เพือ่ ประกอบกิจการ โรงมหรสพ พ.ศ. 2550
• กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท
และระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับ การอนุญาตให้
ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
• ข้อแนะน�ำส�ำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทัว่ ไปทีเ่ หมาะสมในเขตเสีย่ งภัยสึนามิ
ระดับปานกลาง
• ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
• คูม่ อื การใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัตดิ า้ นอัคคีภยั ของวัสดุและผลิตภัณฑ์
• คูม่ อื การปฏิบตั ปิ ระกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมัน่ คง แข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร ในเขตทีอ่ าจได้รบั แรงสัน่ สะเทือน ของแผ่นดินไหว
62 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

• คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ฉบับประชาชน
• ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1341 - 54 ถึง
1346 - 54 และ มยผ. 8213 – 54
• ประกาศกรมศุลฯ เรือ่ งระเบียบเกีย่ วกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปส�ำหรับจัดแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการ
• พ.ศ. 2522 (ก�ำหนดการรับน�ำ้ หนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและ
คุณสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในการ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และการรับน�ำ้ หนัก
ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร หรือพืน้ ดินทีร่ องรับอาคาร)
• พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 / ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
/ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550)
• พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 329
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
“(ข) คลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ส�ำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) (มาตรา 8)”
• มยผ. 1101 - 52 ถึง 1106 - 52 มาตรฐานก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงาน
โครงสร้างอาคาร
• มยผ. 1301 - 54 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพือ่ ต้านทานการ สัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1302 - 52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1303 - 57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมัน่ คงแข็งแรง ของโครงสร้าง
อาคาร ในเขตทีอ่ าจได้รบั แรงสัน่ สะเทือน ของแผ่นดินไหว
• มยผ. 1312 - 51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสีย่ งภัยสึนามิ
ระดับปานกลาง
• มยผ. 3101 - 51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
• มยผ. 3501 - 51 มาตรฐานการติดตัง้ ท่อประปา
• มยผ. 4501 - 51 มาตรฐานงานติดตัง้ ไฟฟ้าทัว่ ไป
• มยผ. 4502 - 51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทัว่ ไป
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• มยผ. 8101 - 52 , มยผ. 8302 ถึง มยผ. 8303 - 52  มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์
ด้านอัคคีภยั ชุดที่ 1 ชุดมาตรฐานการออกแบบ
• มยผ. 8111 - 52 ถึง มยผ. 8138 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นอัคคีภยั
ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
• มยผ. 8201 - 52 ถึง มยผ. 8212 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ดา้ นอัคคีภยั
ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ
• มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ
• มอก. 14001: 2548 / ISO 14001: 2004 – ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม : ข้อก�ำหนด
และข้อแนะน�ำในการใช้
• มอก. 17021 - 2550 การตรวจสอบและรับรองข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและ
ให้การรับรองระบบการจัดการ
• มอก. 17021 - 2555 การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ
• มอก. 17021 - 2 2557 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน 2: ข้อก�ำหนด
• มอก. 17021 - 3 2557 การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมิน
และให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วน3: ข้อก�ำหนด
• มอก. 18001:2554 / BS OHSAS 18001:2007 – ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
• มอก. 22300 - 2551 – ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับการจัดประชุม
สัมมนา และนิทรรศการ
• มอก. 9001 - 2552 / ISO 9001:2008 – ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อก�ำหนด
• มอก.17020 - 2556 / ISO/IEC 17020:2012 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยตรวจ
• มอก.17021 - 2555 / ISO/IEC 17021:2011 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการ
• มอก.17024 - 2556 / ISO/IEC 17024:2012 – การตรวจสอบและรับรอง - ข้อก�ำหนด
ทัว่ ไปส�ำหรับหน่วยรับรองบุคลากร

64 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

• มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.).ส่วนส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
• ISO 20121: 2012 – มาตรฐานแห่งการจัดงานอีเว้นต์อย่างยัง่ ยืน
• ISO 22000 : 2005 / มอก.22000 - 2548 – ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
- ข้อก�ำหนดส�ำหรับองค์กรใน ห่วงโซ่อาหาร
• ISO 50001  มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
ภาษาต่างประเทศ
• DIN 17021 P.1 1976Heat Treatment of Ferrous Metals Material Selection
		 Steel Selection according to Hardenability
• GB 17021 1997 (zh)Diagnostic standard for keshan disease
• GB/T 27021 2007Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021 2011Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC 17021-1 2015Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-2 2012Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-3 2013Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-4 2013Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-5 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• ISO/IEC TS 17021-6 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
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• ISO/IEC TS 17021-7 2014Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management
• SANS 17021 2006Conformity assessment - Requirements for bodies
		 providing audit and certification of management

66 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2. ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินเมื่อ (วดป).......................
    ตรวจประเมินครั้งแรก
    ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
    เลขที่ใบรับรอง.................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทห้องประชุม)
1. ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................................................................
2. ที่อยู่ .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ประเภทของห้องประชุม (......) ศูนย์ประชุม
(......) โรงแรม หรือ รีสอร์ท
(......) องค์กรภาครัฐ
(......) เอกชน
4. ใบอนุญาต
    - ใบตรวจสอบอาคาร (ร.1) เลขที่.................................................ลงวันที่....................................
    - หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนการค้า เลขที่..........................ลงวันที่...................................
    - บัตรประจ�ำตัวประชาชนเลขที่ (กรณีบุคคลธรรมดา)..................วันที่หมดอายุ.........................
    - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่.......................................วันที่หมดอายุ.........................
    - ใบอนุญาตใช้อาคารเลขที่............................................................วันที่หมดอายุ.........................
5. ชื่อห้องประชุมที่ขอรับการตรวจประเมิน...........ห้อง (กรุณาใส่รายละเอียดเพิ่มตามจ�ำนวนห้อง)
   1). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
   2). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
   3). ชื่อห้อง.............................................ขนาด.....................ตรม.   ความสูงห้อง.................เมตร
6. แผนที่อาคารแสดงที่ตั้งห้องประชุม (Floor plan) (แนบเอกสารประกอบ)
7. ผู้ประสานงาน.................................................................ต�ำแหน่ง.................................................
โทรศัพท์ ...................................................................... โทรสาร .................................................
E-Mail (สถานประกอบกิจการ)...................................................................................................
E-Mail (บุคคลที่ติดต่อ)...............................................................................................................
คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 :
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3. ใบรายการการประเมินตนเอง
ด้านกายภาพ (Physical Component)
ตัวชี้วัด
P01 ภายในห้องประชุม
P02 ผนังห้อง และ/หรือ ผนังกั้นห้อง
P03 โต๊ะและเก้าอี้ส�ำหรับการจัดประชุม
P04 องค์ประกอบประจ�ำห้องประชุม
P05 สายไฟและอุปกรณ์ในห้องประชุม
P06 ระบบไฟฟ้าส�ำรอง
P07 เต้ารับไฟฟ้า 
P08 แสงสว่างในห้องประชุม
P09 ระบบไฟส่องสว่างในห้องประชุม
P10 ระบบปรับอากาศ
P11 ระบบระบายอากาศ
P12 ระบบป้องกันอัคคีภัยส�ำหรับห้องประชุม
P13 พื้นที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และพักคอย
P14 พื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศการขนาดย่อม
P15 พื้นที่บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
P16 พื้นที่บริการอาหารมื้อหลัก
P17 ห้องน�้ำ
P18 ห้องประชุมย่อย
P19 ห้องส�ำหรับผู้จัดงาน
P20 ห้องรับรอง
P21 ห้องแต่งตัว
P22 ห้องรับฝากของ
P23 ห้องประกอบพิธีทางศาสนา
68 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ผลคูณ

ตัวชี้วัด
P24 ห้องปฐมพยาบาล
P25 พื้นที่สูบบุหรี่
P26 ป้ายประชาสัมพันธ์
P27 ป้ายบอกทาง
P28 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
P29 พื้นที่จอดรถ
P30 จุดจอดรถเพื่อรับส่งผู้เข้าประชุม
P31 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา
P32 ระบบส�ำรองน�้ำใช้ส�ำหรับการประชุม

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ผลคูณ

1
1
1
1
2
1
1
2
1
รวมคะแนนด้านกายภาพ

ด้านเทคโนโลยี (Technology Component)
ตัวชี้วัด
T01 ระบบเสียง
T02 ระบบภาพ
T03 จุดกระจายสัญญาณ WiFi
T04 อุปกรณ์สอื่ สาร

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ผลคูณ

2
2
1
1
รวมคะแนนด้านเทคโนโลยี
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ด้านบริการ (Service Component)
ตัวชี้วัด
Sv01 บริการรับจองล่วงหน้า
Sv02 เวลาในการเข้าพืน้ ทีส่ ำ� หรับฝ่ายจัดประชุม
Sv03 บริการวัสดุอปุ กรณ์ประจ�ำห้องประชุม
Sv04 บริการพัดลมไฟฟ้า
Sv05 บริการอาหาร และเครือ่ งดืม่
Sv06 พนักงานผูใ้ ห้บริการประจ�ำกลุม่ ประชุม
Sv07 พนักงานให้บริการตามจุดบริการ
Sv08 เจ้าหน้าทีโ่ สตทัศนูปกรณ์
Sv09 เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
Sv10 บุคลิกภาพของพนักงานบริการกลุม่ ประชุม
Sv11 ความรูข้ องพนักงานบริการกลุม่ ประชุม
Sv12 ทักษะและมาตรการส่งเสริมภาษาต่างประเทศของ
พนักงานบริการกลุม่ ประชุม
Sv13 การจัดการบุคคลากรในด้านการบริการกลุม่ ประชุม
Sv14 ระบบสวัสดิการพนักงาน
Sv15 การร้องเรียนและการประเมินผลการบริการ
Sv16 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
Sv17 บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่แขกพิเศษ
Sv18 การจัดการความสะอาดและขยะ

70 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คะแนน ค่าน้ำ�หนัก
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
รวมคะแนนด้านบริการ

ผลคูณ

ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component : St)
คะแนน ค่าน้ำ�หนัก

ตัวชี้วัด
St01 นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
St02 การปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
St03 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
St04 การปฏิบตั ดิ า้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
St05 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
St06 การปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลคูณ

1
1
1
1
1
1
รวมคะแนนด้านกายภาพ

รวมคะแนนทัง้ หมด
การรับรองรายงาน : ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนผู้ประกอบการ/หน่วยงาน
ทีข่ อประเมินขอรับรองว่าข้อมูลการรายงานนีเ้ ป็นไปตามความเป็นจริง โดยมีเอกสารและหลักฐานให้
ตรวจสอบได้
                    …………………………………………………. (ผูร้ บั รองรายงาน)
    ต�ำแหน่ง……………………………….……...............................
                                                        (วดป)……….…………………….……..………….......................
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4. เอกสารแสดงวิธกี ารติดตัง้ ตราสัญลักษณ์

72 : สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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4. รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหรรมไมซ์
(MICE Capabilities Development)
คุณอรชร ว่องพรรณงาม
คุณนวลรัมภา งามบรรหาร
คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย
คุณภัทร์ ศาสตร์ข�ำ
คุณวนิดา วัลย์จิตรวงศ์
คุณสุจินฎา  เอี่ยมโอภาส
คุณสิริธิ์ภิณ ลิ้มสิริโสธรภัทร์

คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณทาลูน เทง
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
คุณเปรมพร สายแสงจันทร์
คุณสมชาย ฉันท์เศรษฐ์
คุณประทีป  ปูรณวัฒนกุล
คุณธนวัฒน์ ทองเพิ่ม
คุณทองอยู่ สุภวิทยากรณ์
ผศ.รท.(หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล
ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
อาจารย์ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
อาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์
คุณส�ำราญ สอนผึ้ง
คุณศุภวรรณ สท้านไตรภพ
คุณดาริกา แซ่โง้ว

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการอาวุโส
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
สมาคมโรงแรมไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมการแสดงสินค้าไทย
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
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ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย
คุณบุญทวี อรุณมาศ
คุณโสภาพร ธรรมจักษุ
คุณศรันย์ กานจันทร์
ดร.ทรงวุฒิ ชนะภัย
ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล
คุณเรวดี รามสูตร
ดร.เรืองฤทธิ์ อัมพุช อุปละนาละ
ดร.ชุติมา วงษ์สวัสดิ์
คุณศศินิมา จันทร์เหมือนเผือก
คุณณัชทิชา จันทร์อินทร์
คุณพันธกมล อมาตยกุล
คุณอรรถพล ค�ำภูแก้ว
คุณอรัญญา อุดมวิชัยวัฒน์
คุณยุทธพงศ์ ทองศรี
คุณนริศร ศรีภัทรปชากุล
คุณบุษยรัตน์ เขียวมณี
คุณกนกวรรณ แช่มช้อย
คุณชยุต แสนจันทร์กุล
คุณสาธิดา ศิริ
คุณสุจิตรา อวยศรี

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสรรพากร
กรมการปกครอง
บริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ�ำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพกายและจิตเพื่อชีวิตที่ดี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รอยัล พารากอน ฮอลล์
บริษัท แอ๊ดเด๊กซ์ จ�ำกัด
PM CENTER CO.,LTD
PM CENTER CO.,LTD
PM CENTER CO.,LTD
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา
สวนนงนุช พัทยา
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นักวิจัยโครงการ ฯ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าคณะนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์
ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน
ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม
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