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 อุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions) ถือเป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมไมซ์ 
(MICE) ที่มีก�รเติบโตอย่�งต่อเน่ืองและส�ม�รถสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจได้อย่�งมห�ศ�ล 
จึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่�งยิ่ง จ�กข้อมูลของสำ�นักง�น
ส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. พบว่� ในปี พ.ศ. 2561 
มีนักเดินท�งกลุ่มก�รประชุมวิช�ชีพ เดินท�งจ�กต่�งประเทศม�เข้�ร่วมง�นในประเทศไทย
สูงถึง 317,396 คน สร้�งร�ยได้ให้กับประเทศเป็นจำ�นวนเงินสูงถึง 25,325 ล้�นบ�ท แสดง
ให้เห็นถึงศักยภ�พของอุตส�หกรรมดังกล่�วที่สมควรแก่ก�รศึกษ�ในเชิงลึก เพื่อพัฒน�และ
ต่อยอดองค์คว�มรู้ต่อไป

 หนังสือก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions 101) สืบเนื่องจ�กก�รที่สำ�นักง�น
ส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) ได้ห�รือร่วมกับผู้เช่ียวช�ญ
และสถ�บันก�รศึกษ� พร้อมคณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE                     
Capabilities Committee) กำ�หนดให้มีก�รพัฒน�เนื้อห�เป็นร�ยวิช�ในเชิงลึก ภ�ยใต้
ร�ยวิช� “ ก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions 101) ” เพื่อเพิ่มองค์คว�มรู้สู่สถ�บันก�รศึกษ�  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อยอด และยกระดับองค์คว�มรู้ด้�นวิช�ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ     
(Conventions) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภ�ยใต้หลักสูตรด้�นไมซ์ม�ตรฐ�นส�กล

 ก�รศึกษ�ก�รประชุมวิช�ชีพในเชิงลึกนอกจ�กจะเป็นก�รว�งม�ตรฐ�นเดียวกัน
ของก�รศึกษ�ไมซ์แล้ว ยังนำ�ไปสู่ก�รสร้�งบุคล�กรด้�นก�รประชุมวิช�ชีพเพื่อสร้�งองค์
คว�มรู้คว�มเข้�ใจในอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพเพื่อต่อยอดในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่�งยั่งยืนอีกด้วย

 หนังสือเล่มนี้ ผู้แต่งได้ใช้ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณในก�รเก็บข้อมูล             
ก�รประชุมวิช�ชีพทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ โดยใช้ก�รผสมผส�นก�รสัมภ�ษณ์ 
สังเกตก�รณ์ ก�รจัดระดมคว�มคิด ก�รสำ�รวจ และก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� ก่อนสังเคร�ะห์และ
นำ�ม�เปรียบเทียบกับผลวิจัยที่จัดทำ�ขึ้นโดยองค์ก�รน�น�ช�ติ อ�ทิ IAPCO และ ICCA และ
ง�นวิจัยในอุตส�หกรรมไมซ์ที่บรรณ�ธิก�รได้ค้นพบเพ่ือเปรียบเทียบคว�มเที่ยงตรงของผล
วิจัยก่อนนำ�ผลม�สรุปในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นหวังว่�ผู้อ่�นจะได้รับประโยชน์
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 หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นโครงก�รของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 
(องค์ก�รมห�ชน)  โดยหนังสือวิช�ก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions 101) เล่มนี้ จะเกิดขึ้น         
ไม่ได้ ห�กไม่ได้รับคว�มร่วมมือของบุคล�กรและองค์กรต่�งๆ และคว�มกรุณ�ช่วยเหลือเป็น
อย่�งดีจ�กทุกๆ ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง จึงอย�กใช้โอก�สนี้ในก�รแสดงคว�มขอบคุณต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคล�กรและผู้มีส่วนร่วมให้ก�รจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ สำ�เร็จและสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 

 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
องค์ก�รมห�ชนคุณภ�พ ขับเคลื่อนด้วยคนคุณภ�พ ที่มุ่งมั่นพัฒน� ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจไมซ์
ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับน�น�ช�ติ 

 คณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ สำ�หรับข้อเสนอแนะและคำ�แนะนำ�
ในก�รจัดทำ�หนังสือ โดยคณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วย
คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธย� – น�ยกสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณท�ลูน เทง 
– น�ยกสม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ – น�ยกสม�คมโรงแรมไทย 
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ – น�ยกสม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ – 
เลข�ธิก�ร สม�คมโรงแรมไทย คุณม�ริส� สุโกศล หนุนภักดี – ประธ�นฝ่�ยสิ่งแวดล้อม สม�คม
โรงแรมไทย คุณประพีร์ บุรี – อุปน�ยก สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณเปรมพร ส�ยแสงจันทร์ 
– คณะกรรมก�รที่ปรึกษ� สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ – ประธ�นฝ่�ย
ก�รศึกษ�และพัฒน� สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร – ประธ�นคณะ
กรรมก�รฝ่�ยพัฒน�บริก�ร สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณชูเลง โก – ประธ�น
ร่วมคณะกรรมก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รข�ย สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณกฤษณี 
ศรีษะทิน – เหรัญญิกและประธ�นร่วมคณะกรรมก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รข�ย สม�คมส่งเสริม
ก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณเนตรนิภ� สิญจน�คม – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์
ก�รจัดง�น คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น คุณวร�พรรณ 
ทรัพย์ธนะอุดม – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น รศ.เพ็ญศรี เจริญว�นิช – คณบดี
คณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น รศ.โรม จิร�นุกรม – รองอธิบดีฝ่�ย
วิเทศสัมพันธ์และนักศึกษ�เก่�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
– คณบดีคณะวิทย�ลัยก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ย�งกล�ง 
– คณบดีคณะวิทย�ลัยก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยศิลป�กร ดร.ศักด� ก�ญจน�วน�วัลย์ – 
ผู้อำ�นวยก�ร วิทย�ลัยดุสิตธ�นี พัทย�

กิตติกรรมประกาศ
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 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
คุณศุภวรรณ  ตีระรัตน์ - รองผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นพัฒน� และนวัตกรรม ผู้ที่ให้คว�มรู้
เรื่องไมซ์ คุณอรชร ว่องพรรณง�ม - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ 
คุณอ�รีรัตน์ มนตรีปรีช�ชัย - ผู้จัดก�รอ�วุโส ที่ให้เวล� หลักคิดและคอยให้คำ�ปรึกษ�ที่ดี
อยู่เสมอ ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณอชิร� คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ -ผู้ปฏิบัติก�ร สำ�หรับก�ร
ประส�นในทุกๆ ด้่�น ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณอิงขวัญ รัชชุศิริ - ผู้ปฏิบัติก�ร สำ�หรับ
หนังสือดีๆ จ�กห้องสมุด สสปน. และทีมง�นฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ทุกท่�นที่
ให้ก�รสนับสนุนด้วยดีตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น  คุณสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ - ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยส่งเสริมก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ คุณจ�รุวรรณ สุวรรณศ�สน์ - ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย MICE 
Intelligence และนวัตกรรม ที่สละเวล�เข้�ร่วม Focus Group และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อก�รทำ�หนังสือเล่มน้ี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จ�ก คุณตฤณ ทวิธ�ร�นนท์ – ผู้ปฏิบัติก�รอ�วุโส 
และคุณวร�งคณ� อดิศรประเสริฐ - ผู้จัดก�รอ�วุโส ฝ่�ย MICE Intelligence และนวัตกรรม

 สม�คมส่งเสริมก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) (TICA) คุณประภ�พรรณ 
สังข์เมือง - ผู้จัดก�รทั่วไป และ คุณกิติคุณ อัศวินก่อวัฒน� - ผู้ช่วยผู้จัดก�ร ที่สละเวล�ใน
ก�รเข้�ร่วม Focus Group และก�รติดต่อประส�นง�นสนับสนุนด้วยดี รวมถึงทีมง�น TICA         
ทุกท่�น คุณพีรพรรณ อังคสุโข – บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวล ลอปเม้นท์ จำ�กัด 
คุณปฐม  ศิริวัฒนประยูร - บริษัท พีซีแอล ฮอสปิท�ลิตี้ คุณวิลัดด� วนดุรงค์วรรณ – บริษัท 
ก�ระเกด เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด อ�จ�รย์เคท  ส�รสิน – มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
ดร.ศริญญ� สังขะตะวรรธน์ – วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล คุณวรมน รัชต�รมย์ – 
ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย โรงแรมช�เทรียมและเรซิเดนซ์ ที่สละเวล�เข้�ร่วม Focus Group

 ทีมง�นของเร�มีจุดมุ่งหม�ยที่จะตีพิมพ์หนังสือระดับน�น�ช�ติ เป้�หม�ยนี้
จะไม่บรรลุผล ห�กปร�ศจ�กก�รแนะแนวท�ง คว�มอดทน และคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์
จ�กคุณสุประภ� โมฬีรต�นนท์ - สม�ชิกกิตติมศักดิ์ของ ICCA ผศ. จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ 
และ อ�จ�รย์นพม�ส ว�สน�นันท์ - อดีตหัวหน้�ภ�ควิช�ภ�ษ�อังกฤษ คณะอักษรศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ผศ. ว�รุณี  ปัทมะศังข์ - รองผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์ทดสอบท�งวิช�ก�ร
แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย CU-TEP Prof. Agnes DeFranco - ประธ�นพ้นว�ระสม�คม 
Hospitality Financial and Technology Professionals และ Prof. Jéanna Abbott - 
อดีตบรรณ�ธิก�ร Journal of Convention and Event Tourism 
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 ขอขอบคุณ คุณสมช�ย ฉันท์เศรษฐ์ - ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส องค์กรสัมพันธ์,             
ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุม อิมแพค เมืองทองธ�นี คุณประวิชย์  ศรีบัณฑิตมงคล - 
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ คุณส�นิท ก�รุณยวนิช – ที่ปรึกษ�อ�วุโส          
ผู้ที่ให้คว�มรู้เรื่องไมซ์แก่ทีมง�นของเร�

 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จ�ก คุณธีรยุทธ์ ลีล�ขจรกิจ – ผู้จัดก�รทั่วไปบริษัท 
กวิน อินเตอร์เทรด ผศ.ดร.พัทรีย� หลักเพ็ชร – คณะก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว สถ�บัน
บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ รศ.ดร. รชพร จันทร์สว่�ง – ส�ข�วิช�วิทย�ก�รจัดก�ร 
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช, 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 - ประธ�นบริษัท Principal Breining Group, Jessie States                     
ผู้อำ�นวยก�ร MPI Academy, Mariela Mcllwraith - ผู้อำ�นวยก�ร Industry Advancement 
Events Industry Council, Nancy Tan - รองประธ�น World PCO Alliances, Martin 
Boyle-CEO-IAPCO, Mathias Posch – ประธ�น IAPCO, Jan Tokin - ประธ�น
พ้นว�ระ IAPCO, -Serena Melancon, คุณวิลัดด� วนดุรงค์วรรณ - บริษัทก�ระเกด 
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด คุณรุจิก� ลงก�นี -  Royal Cliff Hotels Group เชฟนูรอ โซ๊ะมณี                
สเต็ปเป้ - ประธ�นกรรมก�ร บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ ปัทม�  ก�รีกลิ่น - ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยและ                  
ก�รจัดเลี้ยง ภัตต�ค�ร บลู เอเลเฟ่นท์ คุณทวีชัย วิร�มเวศย์ - ผู้จัดก�รทั่วไป โรงแรมเซนเต
อร์พอยต์ประตูนำ้� ดร. พรชัย  มงคลวนิช – อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยสย�ม ดร. ชน�ธิป สุกใส 
– อ�จ�รย์ มห�วิทย�ลัยสย�ม Prof. Kaye Chon - ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ Asia Pacific CHRIE, 
Dr. Robert  Nelson - บรรณ�ธิก�รพ้นว�ระ Journal of Convention and Event            
Tourism. Dr. Jeffrey Beck - ประธ�นสหพันธ์ International Council on Hotel, 
Restaurant and Institutional Education, the USA, Prof. Hailin Qu - บรรณ�ธิก�ร
พ้นว�ระ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Prof. Eunjoo 
Yoon - กรรมก�รบริห�ร Korea Society of Convention, Marie-Claude-CIS-SITES                  
Coordinator และคุณธนภูมิ พร้อมบุญ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและช่วยตรวจท�นเนื้อห� 
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 ที่สำ�คัญ ขอขอบคุณทีมง�นของมห�วิทย�ลัยสย�ม รศ. ดร. บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
ง�มสม อ�จ�รย์สุภ�พร รัตน�ภินันท์ชัย อ�จ�รย์แสนวิช� มุตต�มระ Prof. Eric Laws รวม
ถึงผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ที่สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์กรมห�ชน) ไม่
ได้กล่�วถึง ที่ล้วนมีส่วนในก�รให้ข้อมูลรวมถึงช่วยกันพัฒน�หนังสือเรียนเล่มดังกล่�วให้
มีคุณภ�พ และช่วยให้หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นประสบก�รณ์ที่สำ�คัญสำ�หรับทุกๆ คนที่มี           
ส่วนร่วมที่กล่�วม�ทั้งหมด

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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 แม้ว่�ปัจจุบันจะมีก�รอบรมหลักสูตรไมซ์ ทั้งในสถ�บันก�รศึกษ�และจ�กองค์กร
ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ แต่ส่วนใหญ่ผู้เข้�อบรมต้องเข้�ฟังก�รบรรย�ย ทำ�ให้ผู้ที่ไม่มีโอก�ส
เข้�อบรมข�ดคว�มรู้ใหม่ๆ ในก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพ นับเป็นเรื่องที่น่�ยินดีที่สำ�นักง�น
ส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร และคณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ 
ดำ�ริก�รจัดทำ�หนังสือเล่มน้ีเพ่ือเป็นช่องท�งในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ไปสู่ผู้จัดอ�ส�สมัครและ 
ผู้จัดมืออ�ชีพที่เพิ่งก้�วเข้�สู่อุตส�หกรรมก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพ

 ในหนังสือเล่มนี้นิย�มคำ�ว่� Convention หม�ยถึง ก�รประชุมวิช�ชีพที่จัดโดย
องค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร ขอบเขตของเนื้อห�เน้นที่คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตส�หกรรม
ก�รประชุมวิช�ชีพ ส่วนประกอบของอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ก�รจัดทำ�
งบประม�ณ ก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมวิช�ชีพและก�รจัดก�รที่พัก ก�รว�งแผน
ก�รตล�ด ก�รจัดก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ก�รว�งแผนกิจกรรม ก�รห�ผู้สนับสนุน 
ก�รลงทะเบียน ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ก�รประเมินผลก�รจัดประชุม
วิช�ชีพ ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤต และแนวโน้มอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
แต่อย่�งไรก็ต�ม ทักษะในก�รจัดประชุมวิช�ชีพจะเพิ่มพูนต�มประสบก�รณ์ ซึ่งไม่อ�จ
นำ�เสนอได้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว บรรณ�ธิก�รและผู้แต่งหวังว่�ผู้อ่�นท่ีต้องก�รเลือกส�ย
อ�ชีพด้�นก�รจัดประชุมวิช�ชีพจะเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รจัดง�นจริงและจะได้รับประโยชน์
จ�กเนื้อห�ในหนังสือเล่มนี้

รองศาสตราจารย์  ดร. บงกช  ฤทธิชัยนุวัฒน์
Ph.D, EMD, CEM, CIS - บรรณ�ธิก�ร  
คณบดี วิทย�ลัยน�น�ช�ติ และผู้อำ�นวยก�รหลักสูตรน�น�ช�ติ  
ก�รบริห�รก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว มห�วิทย�ลัยสย�ม

บทบรรณาธิการ	
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บทที่	

1

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ	
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M

I

E

C



CONVENTIONS 10118 CONVENTIONS 101 19

บทที่	

1
ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาชีพ		

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้  ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ: 
 1. นิย�มก�รประชุมวิช�ชีพ
 2. รู้จักห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ  
 3. รู้จักผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ  
 4. รู้จักองค์ประกอบของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ  
 5. รู้จักภ�คีที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ  
 
 อุตส�หกรรมไมซ์ MICE ม�จ�กคำ�ว่� ก�รประชุมองค์กร (Meetings) ก�รท่องเที่ยว
เพื่อเป็นร�งวัล (Incentive Travels) ก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions) และ ก�รแสดง
สินค้�และนิทรรศก�ร (Exhibitions) สุประภ� โมฬีรต�นนท์ (2549) กล่�วว่� อุตส�หกรรมไมซ์
แตกต่�งจ�กก�รท่องเที่ยว ก�รท่องเที่ยวเป็นก�รเดินท�งเพื่อพักผ่อน แต่ไมซ์เป็นก�รเดิน
ท�งเพื่อธุรกิจ แต่ทั้งไมซ์และก�รท่องเที่ยวใช้สถ�นที่และบริก�รจ�กอุตส�หกรรมก�รบริก�ร
ร่วมกัน อ�ทิ โรงแรม ส�ยก�รบิน และภัตต�ค�ร 

 Frost & Sullivan (2018) ร�ยง�นว่� ในปี 2560 อุตส�หกรรมไมซ์ก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ (จีดีพี) 177,273,861.37 บ�ท แม้ว่�ผลกระทบท�ง
เศรษฐกิจของอุตส�หกรรมไมซ์มีเพียงร้อยละ 1.2 ของจีดีพีไทย น้อยกว่�ร้อยละ 21.1 ของ
จีดีพีของอุตส�หกรรมก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยว แต่อุตส�หกรรมไมซ์ทำ�ให้เกิด                   
ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีม�สู่ประเทศไทย ผ่�นก�รสัมมน�ท�งก�รศึกษ� ก�รประชุมเชิงปฏิบัติ
ก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ และก�รแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร โดยเฉล่ียแล้วนักเดินท�งไมซ์เป็น         
ผู้ท่ีใช้จ่�ยเงินสูงช่วงก่อน ระหว่�ง และหลังกิจกรรมไมซ์ นอกจ�กน้ีอุตส�หกรรมไมซ์ทำ�ให้รัฐ
มีร�ยได้จ�กก�รเก็บภ�ษี ธุรกิจมียอดข�ยเพิ่มขึ้น มีก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ประช�ชนมั่งคั่ง
และมีร�ยได้ส่วนบุคคลม�กขึ้น  ดังแสดงในต�ร�งที่ 1 
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การใช้จ่ายของผู้จัด การใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์

สถ�นที่จัดประชุม บัตรโดยส�รเครื่องบิน

ก�รตล�ดและโฆษณ� ที่พัก

บริก�รโลจิสติกส์ อ�ห�รและเครื่องดื่ม

ก�รติดตั้งคูห�แสดงสินค้� ก�รเดินท�งภ�ยในท้องถิ่น

ก�รบริก�รจ�กธุรกิจบันเทิง ก�รทัศนศึกษ�และแหล่งท่องเที่ยว

บริษัทจัดห�และอบรมทรัพย�กรบุคคล ชอปปิง

บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัย ธุรกิจบันเทิง

ก�รให้เช่�อุปกรณ์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ต�ร�งที่ 1 ผลกระทบท�งเศรษฐกิจของอุตส�หกรรมไมซ ์
 ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก Frost & Sullivan (2018)

 สม�คม International Congress and Association (ICCA) ร�ยง�นว่�ตั้งแต่ปี 
2506 – 2556  จำ�นวนก�รจัดประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติโดยสม�คมเพ่ิมข้ึนสองเท่�ทุก 10 ปี 
โดยเฉพ�ะในปี 2561 มีก�รจัดประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติโดยสม�คม จำ�นวน 12,973 ง�น 
ประเทศที่เป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติม�กที่สุดในโลกได้แสดงไว้ในต�ร�งที่ 2 

อันดับ ประเทศ จำานวนการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติ

1 สหรัฐอเมริก� 974

2 เยอรมนี 642

3 สเปน 595

4 ฝรั่งเศส 579

5 สหร�ชอ�ณ�จักร 574

ต�ร�งที่ 2 ประเทศที่เป็นเจ้�ภ�พเรียงต�มจำ�นวนก�รจัดประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ

 ที่ม�: ICCA (2018) 

 
 ประเทศที่เป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติม�กที่สุดห้�อันดับแรกของโลก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริก� เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และ สหร�ชอ�ณ�จักร ในเอเชีย ญี่ปุ ่น เป็น
ประเทศที่จัดก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติม�กที่สุด ต�มด้วย ส�ธ�รณรัฐประช�ชน
จีนเก�หลีใต้ และประเทศไทย สำ�หรับเมืองที่เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ
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ม�กที่สุดในโลกได้แก่ ป�รีส ในขณะที่กรุงเทพมห�นครเป็นเมืองที่จัดก�รประชุมวิช�ชีพ
น�น�ช�ติม�กที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุม 70,892 คน (ICCA 2018)

รูปที่ 1: ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติก่อให้เกิดก�รลงทุน

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รร�ยง�นว่�ในปี 2561 มีนักเดินท�ง
ต่�งช�ติกลุ่มผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติเดินท�งเข้�ม�ประชุมวิช�ชีพในประเทศไทย
จำ�นวน 317,396 คน ก่อให้เกิดร�ยได้ 25,325 ล้�นบ�ท โดยนักเดินท�งกลุ่มนี้มีระยะเวล�
พำ�นักในประเทศไทย เฉลี่ย 6.11 วัน มีค่�ใช้จ่�ยร�ยวันต่อคนเฉลี่ย 13,059 บ�ท และมี          
ค่�ใช้จ่�ยต่อก�รเดินท�งต่อคนเฉลี่ย 79,791 บ�ท (MICE Intelligence Center 2019) 

ประโยชน์ของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
 
 วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ (2554) อธิบ�ยว่� ประโยชน์ของก�รเป็นเจ้�ภ�พ                      
จัดก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 1) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น ผู้จัดประชุม
มืออ�ชีพ (PCO) บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งก�รประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC) 
 2) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่อม� ได้แก่ ผู้ให้บริก�ร ตกแต่ง แสง 
เสียง จัดเลี้ยง และพนักง�นชั่วคร�วต่�งๆ
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 3) ผลประโยชน์ที่กระจ�ยไปยังหล�ยภ�คส่วน ที่ไม่ส�ม�รถคำ�นวณมูลค่�เป็นเงินได้ 
เช่น ภ�พลักษณ์ที่ดีของประเทศเจ้�ภ�พก�รจัดประชุมวิช�ชีพ  

 เนื่องจ�กคว�มต้องก�รคุณภ�พบริก�รที่สูงและจำ�นวนก�รจัดก�รประชุม
วิช�ชีพที่เพ่ิมม�กขึ้นในภูมิภ�คเอเชีย ทำ�ให้ประเทศไทยมีคว�มต้องก�รผู้จัดประชุมมือ
อ�ชีพที่ได้ม�ตรฐ�นให้มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น คว�มเข้�ใจก�รบริห�รก�รจัดประชุมวิช�ชีพมี                       
คว�มสำ�คัญไม่เฉพ�ะเพียงกับผู้จัดประชุมมืออ�ชีพเท่�นั้น แต่ยังรวมถึงสม�คมเจ้�ภ�พ
ภ�ยในประเทศในก�รรักษ�ม�ตรฐ�นก�รจัดประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติและสร้�งภ�พลักษณ์
ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐ�นะจุดหม�ยปล�ยท�งในก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ  
(สุประภ� โมฬีรต�นนท์ 2549)

 
รูปที่ 2: ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

นิยามการประชุมวิชาชีพ 
 
 ทั้ง Meeting และ Convention ต่�งมีคว�มหม�ยว่� ก�รประชุม แต่ทั้งสองคำ�
แตกต่�งกันดังนี้
 Meeting หม�ยถึง ก�รประชุมโดยองค์กรที่แสวงห�กำ�ไร โดยมีเจ้�ภ�พ
จัดก�รประชุมเป็นบริษัท แต่ Convention หม�ยถึง ก�รประชุมโดยองค์กรที่ไม่แสวงห�        
ผลกำ�ไร ซึ่งอ�จมีเจ้�ภ�พเป็นสม�คม  องค์กร หรือ หน่วยง�นของรัฐ 
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 ดังนั้น Meeting และ Convention จึงมีคว�มหม�ยแตกต่�งกัน หนังสือเล่มนี้จะ
กล่�วถึงเฉพ�ะก�รประชุมวิช�ชีพที่จัดโดยองค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร (Convention) 
 สุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ (2562) กล่�วว่� ในขณะที่ภ�ษ�ไทยใช้คำ�ว่�ก�รประชุม มี
ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษหล�ยคำ�ที่แทนคว�มหม�ยเดียวกัน อ�ทิ Convention, Congress และ 
Conference เพื่อให้ผู้อ่�นเข้�ใจคว�มแตกต่�งของศัพท์ภ�ษ�อังกฤษข้�งต้น ขอยกตัวอย่�ง
นิย�มศัพท์ ดังนี้
 IAPCO ซึ่งย่อม�จ�ก International Association of Professional Congress 
Organisers นิย�มคำ�ว่� Convention หม�ยถึง ก�รประชุมทั่วไปอย่�งเป็นท�งก�รของ
กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติง�นเกี่ยวข้องกับกฎหม�ย สังคม หรือเศรษฐกิจ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถ�นก�รณ์เฉพ�ะ และเพื่อพิจ�รณ�ให้เกิดก�รยอมรับนโยบ�ยในหมู่ผู้เข้�ร่วมประชุม ต�ม
ปกติก�รประชุมลักษณะนี้มีระยะเวล�จำ�กัดและกำ�หนดวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่ไม่มีก�ร
กำ�หนดจำ�นวนครั้งของก�รประชุม

รูปที่ 3: ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติก่อให้เกิดคว�มร่วมมือ 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

 IAPCO (2019) ได้ให้คำาจำากัดความ Congress ดังนี้ 

ก�รรวมตัวกันอย่�งสมำ่�เสมอของตัวแทนกลุ่มบุคคลหล�ยร้อยหรือหล�ยพันคนที่อยู่ใน
กลุ่มอ�ชีพ วัฒนธรรม หรือศ�สน�เดียวกัน หรือจ�กกลุ่มอื่น ก�รประชุมใหญ่ลักษณะนี้มัก            
จัดขึ้นเพื่อสนทน�ในเรื่องเฉพ�ะ ก�รมีส่วนร่วมในก�รนำ�เสนอและก�รอภิปร�ยในเรื่องนั้น
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ม�จ�กสม�ชิกขององค์กรผู้จัดเท่�นั้น คว�มถี่ของก�รจัดประชุมมักกำ�หนดไว้ล่วงหน้� อ�จ
เป็นหล�ยปีครั้งหรือทุกปี ส่วนใหญ่ก�รประชุมน�น�ช�ติหรือก�รประชุมระดับโลกมักเป็น
แบบหล�ยปีครั้ง ในขณะที่ก�รประชุมระดับช�ติมักจัดทุกปี ก�รประชุมแบบ Congress มัก
จัดติดต่อกันหล�ยวันและมีก�รประชุมกลุ่มย่อยพร้อมกันหล�ยห้องในเวล�เดียวกัน 

รูปที่ 4: ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติก่อให้เกิดก�รยุติข้อพิพ�ท 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

 ส่วนคำาว่า Conference IAPCO นิยามว่า 
 
ก�รประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่ออภิปร�ย ค้นห�ข้อเท็จจริง แก้ไขปัญห� และให้คำ�ปรึกษ�
โดยปกติก�รประชุมแบบน้ีมีขน�ดเล็กกว่�เมื่อเปรียบเทียบกับก�รประชุมแบบ Congress 
และมีลักษณะจำ�กัดที่เอื้อต่อก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลม�กกว่� ก�รประชุมนี้ไม่มีข้อกำ�หนดใน
เรื่องจำ�นวนครั้ง แต่โดยปกติมีระยะเวล�จำ�กัดและมีวัตถุประสงค์เฉพ�ะ
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รูปที่ 5: ก�รประชุมวิช�ก�รโลกด้�นก�รวิจัยในอุตส�หกรรมบริก�ร, ก�รท่องเที่ยว และก�รจัดอีเวนต์

 ที่ม�: มห�วิทย�ลัยสย�ม

 
 เมื่อเปรียบเทียบคำ�ว่� Convention Congress และ Conference  จะพบว่�ทั้ง
ส�มคำ�มีคว�มหม�ยเดียวกัน คือ ก�รประชุมวิช�ชีพ แต่อ�จมีขน�ดของง�น วัตถุประสงค์ 
หรือกิจกรรมที่แตกต่�งกันไป Events Industry Council (เดิมชื่อ Convention 
Industry Council) จึงได้พัฒน�คำ�ศัพท์ม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพ เรียกว่� 
Accepted Practices Exchange (APEX) ซึ่งเป็นประมวลคำ�ศัพท์ที่ใช้ในอุตส�หกรรม            
ก�รประชุมวิช�ชีพ เพื่อช่วยให้ผู้จัด ผู้ให้บริก�ร และเจ้�ของง�น เข้�ใจคว�มหม�ยเดียวกันใน 
ก�รเจรจ�ต่อรอง จึงนิย�มคำ�ว่� Convention Congress และ Conference โดยใช้คำ�จำ�กัด
คว�มดังนี้
 ก�รรวมตัวกันของตัวแทนที่ได้รับเลือก ผู้แทนและสม�ชิกขององค์กรอุตส�หกรรม 
ที่ม�ประชุมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ลักษณะทั่วไปอ�จเป็นก�รประชุมเกี่ยวกับ
ก�รศึกษ� ก�รประชุมคณะกรรมก�ร ก�รพบปะสังสรรค์ และก�รประชุมเพื่อกำ�กับดูแล
กิจก�รขององค์กร ต�มปกติก�รประชุมแบบ Convention จะเกิดขึ้นหล�ยครั้งและมีกำ�หนด
เวล�เฉพ�ะล่วงหน้�
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รูปที่ 6: ก�รประชุมวิช�ชีพจัดขึ้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

 เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มสับสน และเพื่อให้ผู้อ่�นเข้�ใจง่�ย หนังสือเล่มนี้จะใช้เพียงคำ�ว่� 
Convention เพียงคำ�เดียว แม้รูปแบบง�นจะแตกต่�งกันไป แต่ก็แทนคว�มหม�ยเดียวกัน
คือ ก�รประชุมวิช�ชีพ

VALUE CHAIN

PROCESS PROCESS

1. Submission or Intention
   to bid by local host

2. Lobbying process
2. Contract

1. Proposal

3. Bidding
3. Agreement
 - Payment
 - Term of payment
 - Cancellation
 - Refund4. Inspection

4. agree, sign, approve5. Decision

ASSOCIATION
+Thai Asso

ประชุมวิชาชีพ
(Convention)

ประชุมองค์กร
(Meetings)

Core Business

CONVENTION

ต่างกัน
อย่างไร

PCO VENUE Service
Providers

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

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

- DMC
- Booth
- Contractor

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

Suppliers

1

3

Inter Asso

Inter Asso

PCO

PCO

LOC

2

Inter Asso

core PCO

local PCO

PCO
AMC
DMC

NTO
- TCEB
- TAT

Airline
Venue
Hotel

Convention
TICA
ATTA
THA

Direct Indirect Multiplier

- PCO
- AMC
- DMC

- Hotel
- F&B
- Contractor

- City
- Image

รูปที่ 7: ห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ  ที่ม�: อรชร  ว่องพรรณง�ม 
 กร�ฟิกโดย: ทรัพย์ศิริ เปรมสง่�
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ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ  

 อรชร ว่องพรรณง�ม (2562) เสนอห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุม
วิช�ชีพ  ซึ่งเป็นก�รนำ�ทฤษฎีห่วงโซ่มูลค่�ของ Michael Porter ม�ประยุกต์ให้เข้�กับบริบท                
ก�รประชุมวิช�ชีพในประเทศไทยได้ดังนี้
 จ�กแผนภูมิห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ จะเห็นได้ว่�
ก�รประชุมวิช�ชีพเป็นตัวก่อให้เกิดมูลค่�ในห่วงโซ่ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ
กล่�วคือ เมื่อสม�คมในประเทศเร่ิมดำ�เนินก�รประมูลสิทธิ์ที่ก่อให้เกิดก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 
และสิ้นสุดที่ผลกระทบที่ก�รประชุมวิช�ชีพนำ�สู่ชุมชน โดยหัวใจสำ�คัญในก�รจัดก�ร
ประชุมวิช�ชีพ คือ ก�รสร้�งสรรค์อ�ชีพและร�ยได้ทั้งท�งตรง ท�งอ้อม และก�รขย�ย
ตัวอย่�งต่อเนื่องจ�กเม็ดเงินที่ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ตินำ�เข้�ม�พัฒน�ประเทศ เม่ือ
วิเคร�ะห์แนวคิดห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ จะพบว่�มูลค่�ที่เพ่ิม
นี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่�ที่เพิ่มขึ้นโดยกระบวนก�รประมูลสิทธ์ิ เม่ือเจ้�ภ�พส�ม�รถระบุ
ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพได้แล้วจะต้องห�พันธมิตรร่วมกันเป็นทีมประมูลสิทธ์ิ ตัวอย่�งเช่น 
สม�คมในประเทศไทยตั้งทีมประมูลสิทธิ์ ซ่ึงประกอบด้วยผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ (PCO) 
หรือ บริษัทบริห�รสม�คม (AMC) และ บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งก�รประชุมและ 
แหล่งท่องเที่ยว (DMC) โดยมี PCO หรือ AMC เป็นผู้จัดหลัก โดยห�พันธมิตร อ�ทิ                 
ส�ยก�รบิน สถ�นที่จัดประชุม โรงแรม สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 
(TCEB) ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 
(TICA) สม�คมไทยธุรกิจก�รท่องเที่ยว (ATTA) และ สม�คมโรงแรมไทย (THA) และ องค์กร
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในก�รสนับสนุนก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมวิช�ชีพ ปัจจัยแห่งคว�ม
สำ�เร็จของแนวคิดนี้คือคว�มร่วมมือร่วมใจ คล้�ยกับข้อต่อโซ่ที่เชื่อมกันอันนำ�ม�ซึ่งประโยชน์
ของก�ร-เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมวิช�ชีพ อ�ทิ ร�ยได้ทั้งท�งตรง ท�งอ้อม และก�รกระ
จ�ยร�ยได้อย่�งไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นก�รเสริมภ�พลักษณ์ประเทศไทย
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กร   และสม�คมสง่เสรมิก�รประชมุน�น�ช�ต ิ(ไทย) (2562)  กล�่วว่�  
ทีมประมูลสิทธิ์ต้องสื่อส�รกับหน่วยง�นพันธมิตรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทร�บคว�มต้องก�รของ
คณะกรรมก�รที่เจ้�ของก�รประชุมต้ังข้ึนเพ่ือคัดเลือกผู้ชนะก�รประมูล และตระหนักถึง
คว�มส�ม�รถของสม�คมพันธมิตรที่จะจ่�ยค่�จ้�ง PCO และซัพพล�ยเออร์ร�ยอื่นๆ และ
ก�รห�เงินทุนจ�กแหล่งต่�งๆ 
 ประเด็นที่น่�สนใจก็คือก�รประมูลสิทธิ์ก�รประชุมจะมีคว�มเสี่ยงตำ่�กว่�ก�รเป็น
เจ้�ภ�พง�นเมก้�อีเวนต์ เช่น โอลิมปิก ฟุตบอลโลก หรือง�น World Expo ที่ต้องสำ�รองเงิน
ลงทุนเรื่องส�ธ�รณูปโภค ก�รคมน�คมเดินท�ง ที่พัก ก�รปรับปรุงเมือง คว�มปลอดภัย แต่
ง�นประชุมส่วนใหญ่จะใช้สถ�นที่ที่เมืองๆ นั้น  มีก�รสร้�งไว้อยู่แล้ว (มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
และสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 2562)
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 ในขณะที่สม�คมประมูลสิทธิ์ก�รจัดง�นประชุม เนื่องจ�กต้องก�รเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในก�รเป็นเจ้�ภ�พ ผลกระทบท�งเศรษฐกิจ และ สิทธิพิเศษที่ให้กับประเทศเจ้�ภ�พ 
อ�ทิ ก�รนำ�เสนอง�นวิจัย ก�รเข้�ถึงน�ยทุนที่ต้องก�รจะให้เงินสนับสนุนง�นวิจัย หรือ
สินค้�ใหม่ๆ ส่วน PCO ต้องก�รร�ยได้ให้กับบริษัทจ�กก�รบริห�รจัดก�รประชุม 
(มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 2562)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ  

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพมีดังนี้

 ผู้จัด (Organizer)
 ผู้จัดอ�จเป็นอ�ส�สมัครที่จัดง�นเพียงบ�งครั้ งหรืออ�จเป็น ผู้จัดประชุม                
มืออ�ชีพ (Professional Convention Organizer - PCO) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับก�รว่�จ้�งให้เป็น                     
ผู้จัดประชุมจ�กเจ้�ภ�พ อ�ทิ สม�คม องค์กร และหน่วยง�นของรัฐ ในประเทศไทยเรียก
ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพนี้ว่� PCO 
 PCO หม�ยถึง บุคคล หรือ บริษัทเอกชนที่มีเป้�หม�ยจัดก�รประชุมเพื่อแสวงห�
ผลกำ�ไร PCO เป็นที่ปรึกษ�ให้กับเจ้�ของง�น หรือ เจ้�ภ�พ ที่ข�ดเวล� ข�ดคว�มรู้ และ 
คว�มเชี่ยวช�ญที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมวิช�ชีพ PCO อ�จได้รับก�รว่�จ้�งตั้งแต่ก�รประมูล
สิทธิ์เพื่อดึงง�นเข้�ม�จัดในประเทศ โดยทำ�ง�นร่วมกับเจ้�ภ�พ ผู้ให้บริก�รและสำ�นักง�น            
ส่งเสริมก�รประชุม 
 ในประเทศสหรัฐอเมริก� นิยมใช้คำ�ว่� Meeting Planner หรือ Meeting 
Professional แต่ในเม็กซิโก Meeting Planner ใช้เรียกผู้จัดประชุมบริษัท แต่ PCO ใช้
เรียกผู้จัดประชุมองค์กรวิช�ชีพ (Reyes 2019)  ในยุโรป นิยมใช้คำ�ว่� PCO (Professional 
Congress Organizer) แต่ในประเทศไทยนิยมเรียกสั้นๆ ว่� PCO
 ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จึงขอใช้คำ�ว่�ผู้จัดแทนคำ�ว่� PCO หรือ ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ 
เพื่อให้ครอบคลุมคว�มหม�ยทั้งผู้จัดประชุมอ�ส�สมัครและผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ 
 หน้�ที่หลักของผู้จัด คือ ว�งแผนก�รประชุมวิช�ชีพ อ�ทิ ว�งแผนก�รประชุม 
ออกแบบกิจกรรมจัดทำ�งบประม�ณ ห�ผู้สนับสนุน ลงทะเบียน จัดกิจกรรมให้อยู่ใน               
งบประม�ณ เลือกสถ�นที่ เจรจ�กับผู้ให้บริก�ร ประเมินผลก�รประชุม ตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของเจ้�ภ�พและทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมพอใจ (Tan 2019) 
 Tan (2019) อธิบ�ยว่� ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดประชุม
วิช�ชีพให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของเจ้�ของก�รประชุมและทำ�หน้�ที่ประส�นง�นในฐ�นะ
หัวหน้�ผู้บริห�รก�รประชุมทั้งง�น แต่ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพอ�จจ้�ง DMC ให้ดูแลกิจกรรม
ท�งสังคม ก�รจัดก�รเดินท�งและท่องเที่ยว ก�รจัดรถโดยส�รรับส่งภ�ยในท้องถิ่น และ         



CONVENTIONS 10128 CONVENTIONS 101 29

จองที่พักให้กับผู้เข้�ร่วมประชุม นอกจ�กนี้ PCO อ�จว่�จ้�งผู้ให้บริก�ร ได้แก่ DMC 
ผู้ให้บริก�รขนส่งสินค้� พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด ผู้ให้บริก�ร  โสตทัศนูปกรณ์ บริษัทโฆษณ� 
บริษัทประช�สัมพันธ์ ช่�งภ�พ ช่�งวีดิทัศน์ บริษัทขนส่ง  ผู้ให้บริก�รอุปกรณ์สำ�หรับล่�ม       
พูดพร้อม เครื่องพิมพ์ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทออกบัตรโดยส�ร เป็นต้น ในก�รดูแล       
ก�รจัดก�รประชุมในส่วนต่�งๆ ต�มคว�มเชี่ยวช�ญและทรัพย�กรของผู้ให้บริก�ร 

 Abbey (2016) ได้จำ�แนกผู้จัด ดังต่อไปนี้
 1. ผู้จัดประชุมแบบเต็มเวล� (Full-time Organizer) ซึ่งเป็นผู้จัดที่มีประสบก�รณ์
และทำ�ง�นให้สม�คมและบริษัทขน�ดใหญ่ ในฐ�นะพนักง�นประจำ� (Breining 2019) และ
มักจัดประชุมปีละ 5 – 12 ง�น
 2. ผู้จัดประชุมง�นเดียว (Single-event Organizer) ซึ่งจัดก�รประชุมเฉพ�ะกิจ 
ประสบก�รณ์ของ ผู้จัดประเภทนี้มีตั้งแต่ไม่มีคว�มรู้ในก�รจัดก�รประชุม มีคว�มรู้บ้�งเล็ก
น้อย จนถึงมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ม�กในก�รจัดก�รประชุม
 3. กรรมก�รสม�คม (Association Committee) ซึ่งเป็นอ�ส�สมัครในก�รบริห�ร
สม�คม และมีว�ระชั่วคร�วในก�รดำ�รงตำ�แหน่งโดยมีประสบก�รณ์ในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
ตั้งแต่แบบสมัครเล่นไปจนถึงมืออ�ชีพ  
 4. ผู้จัดที่รับช่วงง�นต่อ (Third-party Organizer) ซึ่งเป็นผู้จัดที่มีประสบก�รณ์ 
และได้รับก�รว่�จ้�งให้จัดประชุมเพ่ือแสวงห�ผลกำ�ไร ตัวอย่�งเช่น บริษัทจัดประชุมมือ
อ�ชีพ (PCO) บริษัทบริห�รก�รประชุมวิช�ชีพ (AMC) ผู้จัดประเภทนี้ทำ�หน้�ที่เป็นตัวกล�ง
ระหว่�งองค์กรน�น�ช�ติที่เป็นเจ้�ของง�นที่เป็นผู้ก่อตั้งก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ สม�คม
ที่เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พ และผู้ให้บริก�ร ผู้จัดประเภทนี้จะคิดค่�บริก�รเป็นค่�บริห�รซึ่งเป็น
อัตร�คงที่หรือต�มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม (Breining 2019) แต่อย่�งไรก็ต�มหน้�ที่คว�มรับ          
ผิดชอบท�งก�รเงินทั้งหมดยังคงเป็นของเจ้�ภ�พ

 เจ้าของงาน และ เจ้าภาพ (Convention Owner & Host) 
 เจ้�ของง�น หม�ยถึง ผู้ก่อให้เกิดก�รประชุมและเป็นเจ้�ของง�น ซึ่งอ�จเป็นสม�คม 
รัฐบ�ล หรือองค์กรอิสระ โดยอ�จเป็นทั้งเจ้�ของง�นและเจ้�ภ�พ หรือเป็นเฉพ�ะเจ้�ของ
ง�น โดยเปิดประมูลห�เจ้�ภ�พ ตัวอย่�งเช่น สม�คมยุโรปแห่งหนึ่งก่อตั้งและเป็นเจ้�ของก�ร
ประชุม-วิช�ชีพ ซึ่งสม�คมในส�ยอ�ชีพที่เก่ียวข้องในประเทศไทยอ�จขอประมูลสิทธ์ิเพื่อ
เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดประชุมครั้งหน้�ที่ประเทศไทย ในทำ�นองเดียวกัน เป็นไปได้ที่สม�คม
น�น�ช�ติที่เป็นเจ้�ของก�รประชุมจะเป็นเจ้�ภ�พเองในก�รจัดประชุมคร้ังหน้�ท่ีประเทศ
ของสม�ชิก ในกรณีแรกเรียกสม�คมยุโรปว่�เจ้�ของง�นและเรียกสม�คมไทยว่�เจ้�ภ�พ       
ในกรณีที่สองสม�คมน�น�ช�ตินั้นเป็นทั้งเจ้�ของง�นและเจ้�ภ�พ 
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 เจ้�ของง�นและเจ้�ภ�พอ�จมอบหม�ยให้บุคล�กรในองค์กรของตนเป็นกรรมก�ร
จัดง�น หรืออ�จว่�จ้�ง PCO ให้เป็นผู้จัดก�รประชุมโดยจ่�ยค่�ตอบแทนเป็นค่�บริห�ร
จัดก�ร และค่�คอมมิชชั่น

 ผู้เข้าร่วมประชุม (Participant)
 Events Industry Council นิย�ม Delegate ว่�เป็นคำ�ส�มัญที่ใช้เรียกผู้เข้�
ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนนอกทวีปอเมริก�เหนือ ส่วน IAPCO นิย�ม Participant ว่� คนที่
เข้�ร่วมกิจกรรมก�รประชุม แต่ไม่พบคำ�ว่� Delegate ในอภิธ�นศัพท์ของ IAPCO กระนั้น 
IAPCO ใช้คำ�ว่� Attendee ในบริบท Accompanying Attendee (US) ดังนั้นใน
หนังสือเล่มนี้จะใช้คำ�ว่� Participant หม�ยถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเข้�ร่วมก�รประชุม ซึ่งอ�จเป็น
สม�ชิกสม�คมหรือไม่ก็ได้ เพร�ะทั้ง IAPCO และ Events Industry Council อ้�งถึงคำ�นี้

รูปที่ 8: ผู้เข้�ร่วมประชุมมีว�ระของตนในก�รเข้�ร่วมง�น

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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 สถานที่จัดประชุม (Venue)
 สถ�นที่จัดประชุม หรือที่นิยมเรียกในอุตส�หกรรมไมซ์ว่� Venue หม�ยถึง สถ�นที่
จัดก�รประชุม อ�ทิ ศูนย์ก�รประชุมและแสดงสินค้� โรงแรมจัดประชุม หอประชุม สถ�นที่
จัดประชุมนั้น ไม่ใช่แค่มีห้องประชุมที่มีระบบส�ธ�รณูปโภคเท่�นั้น แต่รวมถึงก�รให้บริก�ร
ในด้�นต่�งๆเพื่อให้ก�รประชุมประสบคว�มสำ�เร็จ (ประส�น ภิรัชบุรี, 2546)

 ผู้ให้บริการ (Service Provider )
 ผู้ให้บริก�ร (Service Provider) หม�ยถึง ผู้ที่ได้รับก�รว่�จ้�งให้ดำ�เนินก�รด้�น
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมวิช�ชีพ ผู้ให้บริก�รมีคว�มชำ�น�ญและเชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง 
และพร้อมทั้งมีทรัพย�กรทั้งกำ�ลังคน และอุปกรณ์ครบครัน อ�ทิ ผู้ให้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์            
ผู้ให้บริก�รด้�นโฆษณ� หรือผู้รับเหม�ให้บริก�รด้�นก�รออกแบบและก่อสร้�งคูห� หรือส่วน
ตกแต่งในง�นต่�งๆ (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 2551) 
 ในหนังสือเล่มนี้ ขอใช้คำ�ว่� ผู้ให้บริก�ร เนื่องจ�กผู้ให้บริก�รไม่เพียงแต่ให้
คว�มเชี่ยวช�ญและทรัพย�กร แต่ยังต้องคอยดูแลให้คว�มช่วยเหลือและบริก�รที่ประทับใจ
และคว�มรับผิดชอบต่อผลง�นอย่�งมืออ�ชีพ (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 2551) 

รูปที่ 9: ผู้ให้บริก�รใส่ใจในร�ยละเอียด 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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 บริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC) 
 บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งก�รประชุมและแหล่งท่องเท่ียว (DMC) หม�ยถึง ผู้ให้
บริก�รมืออ�ชีพที่มีคว�มรู้เก่ียวกับสถ�นที่จัดประชุมท้องถิ่นและชำ�น�ญในก�รจัดกิจกรรม
พิเศษและก�รรับส่งผู้เข้�ร่วมประชุมและจัดทัวร์ก่อนและหลังก�รประชุม นอกจ�กนี้ DMC 
จัดจ้�งลูกจ้�งชั่วคร�ว และบริห�ร ฝึกอบรม กำ�กับดูแล และให้ก�รสนับสนุนลูกจ้�งเหล่�นี้ 
(IAEE 2016).
 
 สายการบิน (Airline)
 ส�ยก�รบิน เป็นภ�คีที่สนับสนุนก�รประชุมวิช�ชีพระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ 
โดยให้ก�รสนับสนุนบัตรโดยส�รแก่วิทย�กรและผู้จัดหรือเจ้�ภ�พในก�รเข้�ร่วมประมูลสิทธิ์            
รวมถึงก�รให้ส่วนลดแก่ผู้เข้�ร่วมประชุม 
 
 ผู้สนับสนุน (Supporter)
 ผู้สนับสนุน หม�ยถึง ผู้ที่ให้ก�รสนับสนุนในก�รประชุมวิช�ชีพทั้งด้�นก�รเงินหรือ
สนับสนุนในด้�นอื่น ผู้สนับสนุนส�ม�รถเป็นได้ทั้งบุคคล และบริษัท 
 อภิธ�นศัพท์ของ Events Industry Council และ IAPCO ไม่ได้มีคำ�ว่� Supporter  
แต่คณะกรรมก�รฝ่�ยพัฒน�อุตส�หกรรมไมซ์ และ TICA เห็นว่�คำ�ว่�ผู้สนับสนุนมีก�รใช้
บ่อยในประเทศไทย ดังนั้นจึงให้ใช้คำ�ว่� ผู้สนับสนุน (Supporter) ในหนังสือเล่มนี้ ตัวอย่�ง
ผู้สนับสนุนมีดังนี้

 สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รตล�ด 
และพัฒน�อุตส�หกรรมไมซ์ให้กับประเทศไทย ช่วยประส�นง�นกับหน่วยง�นของรัฐและ
เอกชน ระหว่�งก�รประมูลสิทธิ์ และยังช่วยสนับสนุนด้�นก�รเงินและคว�มช่วยเหลืออื่น 
อ�ทิ ก�รให้ข้อมูลผู้ประกอบก�รด้�นก�รประชุมวิช�ชีพที่ได้ม�ตรฐ�น ก�รสนับสนุนจ�ก
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับก�รประชุม
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รูปที่ 10: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รสนับสนุนก�รจัดประชุมวิช�ชีพ

 ที่ม�: ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์

 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย
 สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติไทย (Thailand Incentive and Convention 
Association- TICA) มีสม�ชิกเป็นโรงแรม PCO DMC ศูนย์ก�รประชุม ส�ยก�รบิน ผู้ค้�
อ�ห�รเครื่องดื่ม ร้�นค้� และสถ�บันก�รศึกษ� TICA มีวัตถุประสงค์ ช่วยทำ�ก�รตล�ดก�ร
ประชุมและพัฒน�ศักยภ�พของสม�ชิก ด้วยก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร และให้คำ�แนะนำ�ในก�รจัด
ประชุมแก่สม�ชิก และส�ธ�รณชน 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 แม้ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบนักท่องเที่ยว ในขณะที่ สำ�นักง�น
ส่งเสริม ก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รรับผิดชอบนักเดินท�งธุรกิจ แต่ทั้งสองหน่วยง�นก็
เป็นองค์กรของรัฐในก�รประช�สัมพันธ์ประเทศไทยในฐ�นะศูนย์กล�งแหล่งท่องเที่ยวและ
อุตส�หกรรมไมซ์น�น�ช�ติ  
 
 สมาคมโรงแรมไทย 
 สม�คมโรงแรมไทยมีวัตถุประสงค์ช่วยประส�นง�น ให้ก�รศึกษ�แก่สม�ชิกและ
สนับสนุนก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวของไทยปร�ศจ�กก�รแทรกแซงท�งก�รเมือง 
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 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  
 สม�คมไทยธุรกิจก�รท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ประช�สัมพันธ์อุตส�หกรรมก�ร         
เดินท�ง และก�รท่องเที่ยวของไทยผ่�นก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย และปกป้องผลประโยชน์
ร่วมกันของสม�ชิกและผู้ที่ไม่ใช่สม�ชิกในก�รให้คว�มช่วยเหลือ เพิ่มมูลค่�ก�รท่องเที่ยว 
และละเว้นก�รเข้�ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมท�งก�รเมือง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (Other Stakeholders) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ หม�ยถึง บุคคล บริษัท หรือองค์กรทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่
อ�จได้รับประโยชน์หรือโทษและมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
 
 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ (Supply Chain of 
Convention Industry)
 อรชร  ว ่องพรรณง�ม (2562) ได ้ เสนอองค ์ประกอบของอ ุตส�หกรรม
ก�รจัดประชุมวิช�ชีพในประเทศไทยไว้ดังนี้

 สม�คม ซ่ึงแบ่งได้เป็นสม�คมน�น�ช�ติซ่ึงเป็นเจ้�ของง�น และสม�คมในประเทศไทย 
 • ก�รประชุมจะเร่ิมข้ึนเมื่อสม�คมในประเทศไทยต้องก�รประมูลสิทธ์ิ ซึ่งสม�คม
น�น�ช�ติเป็นเจ้�ของง�นเข้�ม�จัดในประเทศ 
 • สม�คมในประเทศไทยตั้งทีมประมูลสิทธิ์ โดยทำ�หนังสือยื่นคว�มจำ�นงใน
ก�รประมูลสิทธิ์ (ร�ยละเอียดจะอธิบ�ยในบทที่ 2 เรื่องก�รเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พ)

รูปที่ 11: สหพันธ์ Asia Pacific CHRIE เป็นเจ้�ของก�รประชุม Apac-CHRIE

 ที่ม�: ผู้แต่งคว�มจำ�นงขอประมูลสิทธิ์ (Intention to bid by local host)
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 IAPCO (2018) อธิบ�ยขั้นตอนก�รประมูลสิทธิ์ เริ่มต้นเมื่อสม�ชิกผู้สนใจจะแสดง
คว�มจำ�นงขอประมูลสิทธิ์ (Intention to bid by local host) ซึ่งหม�ยถึง ก�รประมูลสิทธิ์
เพื่อขอเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมในครั้งต่อไปของสม�คม กระบวนก�รประมูลสิทธิ์มีขั้นตอน
ดังนี้
 1. ประเทศเจ้�ภ�พส่งคว�มจำ�นงขอประมูลสิทธิ์ไปยังสม�คมน�น�ช�ติซึ่งมี           
คณะกรรมก�รบริห�รพิจ�รณ�และอภิปร�ยทุกข้อเสนอ กรรมก�รบริห�รจะมีสิทธิ์ออกเสียง
เพียงหนึ่งเสียงเพื่อตัดสินใจว่�ใครควรเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมครั้งต่อไป
 2. ก�รล็อบบี้ (Lobby) ซึ่ง หม�ยถึง ก�รที่ผู้แข่งขันประมูลสิทธิ์ดำ�เนินก�รใดๆ ที่        
ส่งผลต่อก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รในก�รเลือกผู้ชนะ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ผู้เสนอขอเป็น
เจ้�ภ�พแสดงคว�มสนใจที่จะประมูลสิทธิ์และดำ�เนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่ตัดสินผู้ชนะ   
ก�รประมูลสิทธิ์ 
 3. ก�รตรวจเยี่ยมสถ�นที่ โดยตัวแทนคณะกรรมก�รบริห�รสม�คม 1 – 2 คน 
โดยท่ีประเทศผู้เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมต้องออกค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งทั้งหมด 
อ�ทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธุรกิจ โรงแรมและอ�ห�รทุกมื้อ โดยผู้ตรวจเยี่ยมมักเดินท�ง
ไปประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พ 2 – 3 ประเทศ เพื่อห�ข้อมูลและทำ�ก�รเปรียบเทียบ
ศักยภ�พของผู้เสนอตัวเข้�ประมูลสิทธิ์ หลังจ�กตรวจเยี่ยม กรรมก�รผู้ตรวจเยี่ยมจะปรึกษ�
กันและจะส่งผลก�รตรวจเยี่ยมไปให้กรรมก�รบริห�รเพื่อพิจ�รณ�พร้อมฟังก�รนำ�เสนอ
ของประเทศเจ้�ภ�พที่เสนอตัวประมูลสิทธิ์ โดยระหว่�งก�รตรวจเยี่ยม กรรมก�รผู้ตรวจ
เยี่ยมจะแจ้งให้ประเทศเจ้�ภ�พเตรียมเอกส�รเพ่ิมเติมและห�เวล�อภิปร�ยประเด็นที่ยังไม่
กระจ่�งเพื่อให้ส�ม�รถปรับปรุงข้อมูลก�รนำ�เสนอ (IAPCO 2018)

 ห�กชนะก�รประมูลสิทธิ์ กระบวนก�รว�งแผนก�รประชุมมีดังนี้
 • ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ (PCO) ทำ�หน้�ที่ว�งแผนกิจกรรม กำ�หนดงบประม�ณ 
ห�ผู้สนับสนุน ลงทะเบียน จัดกิจกรรมและเตรียมก�รประมูล
 • สถ�นที่จัดประชุม (Venue) ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ให้เช่�ห้องประชุม 
พื้นที่สำ�หรับทำ�กิจกรรม ที่พัก และบริก�รอื่น 
 • ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ (PCO) แต่งตั้งผู้ให้บริก�ร (Service Provider) แต่ละร�ย 
ซึ่งให้บริก�รต�มคว�มเชี่ยวช�ญและทรัพย�กรที่มีประสิทธิภ�พ (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 
2551) ดังนี้
 • บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งก�รประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (DMC) เป็น
บริษัทมืออ�ชีพที่เช่ียวช�ญในก�รออกแบบและบริห�รก�รจัดกิจกรรมสังคม ก�รทำ�ทัวร์              
ก�รจัดห�พนักง�น และก�รจัดพ�หนะรับส่งที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เกี่ยวกับจุดหม�ย
ปล�ยท�งท้องถิ่น (IAEE 2016).
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 • บริษัทออกแบบและก่อสร้�งคูห� ส่วนตกแต่งของง�น ซึ่งให้บริก�รด้�น
ก�รปรึกษ� ออกแบบ และก่อสร้�งคูห�แสดงในง�นประชุม หรือส่วนตกแต่ง ส่วนบริก�ร
ต่�งๆ อ�ทิ จุดลงทะเบียน ป้�ยแจ้งกำ�หนดก�ร เป็นต้น (ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 2551) 
 • ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ (PCO) แต่งตั้งซัพพล�ยเออร์ (Suppliers) แต่ละร�ย ซึ่งให้
บริก�รต�มคว�มเชี่ยวช�ญและทรัพย�กรที่มีประสิทธิภ�พ ดังนี้

• บริษัทโฆษณ� ผลิตสิ่งตีพิมพ์และออกแบบเว็บไซต์ก�รประชุมทำ�ก�รตล�ด
ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์

•  ผู้ให้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์ ให้คำ�ปรึกษ� ว�งแผน และให้เช่�โสตทัศนูปกรณ์
• บริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำ�ปรึกษ�ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ท�ง

เทคโนโลยี
• บริษัทลงทะเบียน ให้บริก�รระบบก�รลงทะเบียนแบบครบวงจร อ�ทิ 

พนักง�นและก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียนที่เป็นเงินสดและบัตรเครดิต
•  ล่�มและอุปกรณ์ล่�มพูดพร้อม ให้บริก�รแปลภ�ษ�ต่�งประเทศแบบฉับพลัน

ประโยคต่อประโยค
•  บริษัทขนส่ง ให้บริก�รรับ- ส่ง ผู้เข้�ร่วมประชุม
• ผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยง (Catering) ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้�ร่วม

ประชุม
• ส�ยก�รบินสมน�คุณและให้บัตรโดยส�รร�ค�พิเศษแก่ผู้จัดและทีมประมูลสิทธ์ิ
• บริษัทจัดห�พนักง�น ให้บริก�รจ้�งลูกจ้�งชั่วคร�วและอ�ส�สมัคร เพื่อทำ�

หน้�ที่ต่�ง ๆ ภ�ยในง�น อ�ทิ มัคคุเทศก์ พนักง�นต้อนรับ
•  ผู้ให้บริก�รร�ยก�รเบ็ดเตล็ด อ�ทิ ช่�งภ�พ

ภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมการประชุมวิชาชีพ

ภ�คีเครือข่�ยหลักในอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ มีดังนี้
 1.  ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ (PCO) บริษัทบริห�รสม�คม (Association Management 
Company – AMC) และบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งก�รประชุมและแหล่งท่องเที่ยว 
(Destination Management Company - DMC) เป็นผู้ที่ทำ�ง�นร่วมกับเจ้�ภ�พและได้รับ
ค่�ตอบแทนจ�กเจ้�ภ�พโดยตรง
 2. โรงแรม ผู้ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มและผู้รับเหม�ก่อสร้�งคูห� จะได้รับ    
ก�รว่�จ้�งและได้รับค่�ตอบแทนจ�กเจ้�ภ�พผ่�นผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ
 3. เมืองและประเทศที่จัดก�รประชุมจะได้รับประโยชน์จ�กร�ยได้ที่ผู้เข้�ร่วม
ประชุมใช้จ่�ยภ�ยในท้องถิ่นและได้รับภ�พลักษณ์ที่ดี
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			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุป Meeting หม�ยถึง ก�รประชุมโดยองค์กรที่แสวงห�กำ�ไร แต่ 
Convention หม�ยถึง ก�รประชุมโดยองค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร ในขณะที่ภ�ษ�ไทยใช้
คำ�ว่�ก�รประชุมวิช�ชีพ มีศัพท์ภ�ษ�อังกฤษหล�ยคำ�ที่แทนคว�มหม�ยเดียวกัน อ�ทิ 
Convention Congress และ Conference ภ�คีเครือข่�ย อุตส�หกรรมก�รจัดประชุม
วิช�ชีพประกอบด้วย เจ้�ภ�พ ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ (PCO) สถ�นที่จัดประชุม (Venue) 
และผู้ให้บริก�ร (Service Provider) อ�ทิ บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งก�รประชุมและ 
แหล่งท่องเที่ยว (DMC) และผู้ให้บริก�รก่อสร้�งคูห�แสดงสินค้� ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ใน
ห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ 

			คำาถามท้ายบท

 1. จงนิย�มคว�มหม�ยก�รประชุมวิช�ชีพ 
 2. จงอธิบ�ยห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ
 3. จงยกตัวอย่�งผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ
 4. จงยกตัวอย่�งองค์ประกอบของอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ
 5. จงยกตัวอย่�งภ�คีที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ
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บทที่	

2

ส่วนประกอบของอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ
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ส่วนประกอบของอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ

M

I

E

C
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บทที่	

2
ส่วนประกอบ

ของอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. รู้จักจุดประสงค์ของก�รประชุมวิช�ชีพ 
 2. รู้จักก�รกำ�หนดแนวคิดและรูปแบบก�รจัดง�น 
 3. รู้จักตั้งหัวข้อก�รประชุม
 4. รู้จักก�รกำ�หนดวันประชุม 
 5. รู้จักก�รเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม 

จุดประสงค์การประชุม

จุดประสงค์ช่วยให้ภ�คีที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมทร�บทิศท�งในก�รจัดง�นเพ่ือใช้เป็น
แนวท�งในกระบวนก�รว�งแผนที่รวมถึงก�รเลือกสถ�นที่ ก�รกำ�หนดงบประม�ณ 
ก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ จุดประสงค์ยังเป็นสัญญ�ระหว่�งผู้จัด ผู้ให้บริก�ร และผู้เข้�ร่วม
ประชุม อีกทั้งจุดประสงค์ยังใช้ประเมินและวัดผลก�รประชุม  (Breining 2019)

จุดประสงค์ของก�รประชุมวิช�ชีพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1 จุดประสงค์หลัก คือ เหตุผลที่เป็นส�เหตุในก�รจัดก�รประชุม
 2. จุดประสงค์รอง คือ เหตุผลที่ช่วยเพิ่มคุณค่�ให้กับก�รประชุม
 
 จุดประสงค์หลักของก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพ อ�จเพื่อ 
 • ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นแก่สม�ชิกองค์กร 
 • กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นในปีต่อไป
 • ห�ร�ยได้เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นขององค์กร 
 • พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งสม�ชิก
 • ให้คว�มรู้แก่สม�ชิก
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 จุดประสงค์รองของก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพ อ�จเพื่อ
 • ทัศนศึกษ�ในต่�งประเทศ
 • จัดกิจกรรมให้ผู้ติดต�ม

 แม้ว่�จุดประสงค์จะกำ�หนดองค์ประกอบก�รประชุม แต่ไม่จำ�เป็นต้องวัดผลจุด
ประสงค์ทุกข้อ อ�จตัดจุดประสงค์รองทิ้ง แต่ต้องรักษ�จุดประสงค์หลัก 
 ตัวอย่�งเช่น ในช่วงหลังภัยพิบัติองค์กรน�น�ช�ติหล�ยแห่งจัดประชุมในพ้ืนที่
ที่ประสบภัยสึน�มิที่กำ�ลังฟื้นตัวในจังหวัดภูเก็ต จุดประสงค์หลักในก�รประชุมคือ เพื่อ
ช่วยสร้�งร�ยได้กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถ่ิน จุดประสงค์รองที่ไม่ได้กล่�วถึง คือ ก�รได้
ประสบก�รณ์จ�กก�รเยือนช�ยห�ดของทะเลอันด�มัน 

รูปที่ 1: ชื่อก�รประชุมและแนวคิด 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

การกำาหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน

 ก�รกำ�หนดแนวคิดและรูปแบบก�รจัดง�นควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ก�รประชุม ตัวอย่�งเช่น เจ้�ของง�นอ�จมีเป้�หม�ยจะเพิ่มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ งหมดของสม�คมโดยเปิดโอก�สให้สม�ชิกหมุนเวียนก�รเป็น
เจ้�ภ�พจัดก�รประชุมประจำ�ปี และทำ�ให้สม�ชิกในประเทศต่�งๆ ได้มี โอก�ส 
เข้�ร่วมประชุม ในกรณีดังกล่�วก�รจับคู่วัตถุประสงค์กับแนวคิดเป็นสิ่งจำ�เป็น อ�ทิ 
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Asia-Pacific CHRIE หรือที่เรียกกันว่� ApacCHRIE เป็นสหพันธ์ (Federation) ของสม�คม 
ICHRIE ซึ่งสม�ชิก ApacCHRIE ประกอบด้วยประเทศในเขตมห�สมุทรแปซิฟิกทั้งหมด ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ เอเชียตะวันออก (ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ไต้หวัน เก�หลี และ ญี่ปุ่น) 
ประเทศสม�คมอ�เซียนและอินโดจีน (Southeast Asia-ASEAN Members Countries &
Indo-China) โอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เก�ะมห�สมุทรแปซิฟิก) และ
อนุทวีปอินเดีย (อินเดีย ป�กีสถ�น บังกล�เทศ และศรีลังก�) ดังนั้นสม�ชิกในพื้นที่ดังกล่�ว
จึงมีสิทธิ์ในก�รเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม แต่จะไม่ส�ม�รถจัดข้�มเขตสหพันธ์ได้ 
แต่สหพันธ์ ApacCHRIE (2019) มีแนวคว�มคิดว่�ควรเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมจ�ก
ประเทศกำ�ลังพัฒน�เข้�ร่วมก�รประชุมได้ ในขณะที่สหพันธ์ EuroCHRIE (2019) มีแนวคิด
ที่ทำ�ให้ก�รประชุมน่�สนใจโดยก�รผสมผส�นระหว่�งวัฒนธรรมของเจ้�ภ�พกับวัฒนธรรม
ของสหพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่เป็นสม�ชิกและไม่ใช่สม�ชิก ทั้งจ�กภ�คอุตส�หกรรมและ
ภ�คก�รศึกษ�ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประชุมได้ ดังนั้นทั้งสองสหพันธ์จึงจัดประชุมร่วมกัน         
ภ�ยใต้ชื่อ East meets West in Hospitality and Education ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงในปี 2562 

รูปที่ 2: แนวคิด East meets West in Hospitality and Education 

กำ�หนดรูปแบบพิธีประก�ศร�งวัลในง�นเลี้ยงก�ล่�ดินเนอร์ 

 ที่ม�: CHRIEHK 2019

รูปแบบการประชุมวิชาชีพ
 
 ร ูปแบบก�รประช ุมว ิช�ช ีพ หม�ยถ ึง แบบแผน ก�รออกแบบ หร ือ
ก�รจัดองค์ประกอบกิจกรรม ICCA (2014) กล่�วถึงรูปแบบก�รประชุมวิช�ชีพดังนี้ 
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 1. การประชุมทั่วไป (General Session) ที่ผู้เข้�ร่วมประชุมทุกคนพบกันได้ อ�ทิ 
พิธีเปิดก�รประชุม พิธีปิดก�รประชุม ก�รป�ฐกถ� ก�รสนทน�กลุ่ม 

รูปที่ 3: พิธีเปิดก�รประชุม 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

 2. การประชุมกลุ่มย่อย (Breakout session หรือ Concurrent session) ซึ่งจะ
เป็นก�รแยกกลุ่มไปต�มแต่ละห้องต�มหัวข้อที่กำ�หนด โดยแต่ละกลุ่มจะเริ่มประชุมพร้อมกัน
และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวล�ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 4: ก�รประชุมกลุ่มย่อย 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT



CONVENTIONS 10144 CONVENTIONS 101 45

 ก�รจัดรูปแบบของทั้งก�รประชุมทั่วไปและก�รประชุมกลุ่มย่อย ส�ม�รถแบ่งออก
ได้ดังนี้ 
 • ก�รป�ฐกถ�บรรย�ย (Keynote Lecture) หม�ยถึง ก�รกล่�วสุนทรพจน์โดย
วิทย�กรครั้งละ 1 คน บรรย�ยในหัวข้อที่เก่ียวกับก�รประชุมโดยใช้เวล�ประม�ณ                     
20 – 60 น�ที      

      
      

      

       รูปที่ 5: ก�รป�ฐกถ�บรรย�ย 

        ที่ม�: WHTER

ที่ม�: WHTER

 • ก�รสนทน�กลุ่ม หม�ยถึง รูปแบบก�รประชุมที่มีผู้เชี่ยวช�ญม�กกว่� 1 คน ที่
ร่วมวงสนทน�บนเวที โดยมีผู้ดำ�เนินก�รอภิปร�ยเป็นผู้ตั้งคำ�ถ�มรวมทั้งส่งคำ�ถ�มจ�กผู้เข้�         
ร่วมประชุมให้กับวิทย�กรเป็นร�ยคน 

       รูปที่ 6: ก�รสนทน�กลุ่ม 

        ที่ม�: WHTER  

    

 • ก�รประชุมสัมมน� (Seminar) หม�ยถึง ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ที่ดำ�เนินร�ยก�รโดย
ผู้เชี่ยวช�ญ โดยเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมกลุ่มเล็ก 10 – 50 คน เข้�ร่วมอภิปร�ย และ  
ซักถ�มประเด็นต่�งๆ 
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 • ก�รประชุมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร (Workshop) หม�ยถึง ก�รประชุมที่เน้นก�รมี
ส่วนร่วมและก�รได้รับประสบก�รณ์จริงในระยะเวล�อันสั้น 

การจัดรูปแบบห้องประชุม 
 
 รูปแบบก�รประชุมที่แตกต่�งทำ�ให้ต้องจัดรูปแบบห้องประชุมแตกต่�งกันไป
ด้วย คว�มเข้�ใจ ก�รจัดรูปแบบห้องประชุมจำ�เป็นในก�รสื่อส�รระหว่�งผู้จัด สถ�นที่จัด
ประชุม และผู้ให้บริก�ร ในก�รออกแบบห้องให้เหม�ะกับเนื้อห�กิจกรรม โดยทั่วไปรูปแบบ             
ก�รจัดห้องประชุมมีดังนี้
 • ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องโถง หรือ โรงภ�พยนตร์ (Auditorium or Theater 
Style) เป็นก�รจัดเก้�อี้หันหน้�ไปห�เวทีโดยไม่มีก�รตั้งโต๊ะ 

รูปที่ 7: ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องโถง หรือ โรงภ�พยนตร์ (Auditorium or Theater Style) 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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• ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน (Classroom Style) เป็นก�รจัดที่นั่งที่ผู้ชมหันหน้�ห�
เวทีแต่จะมีโต๊ะให้ส�ม�รถจดบันทึกได้สะดวก

       รูปที่ 8: ก�รจัดห้องประชุม
       แบบห้องเรียน 
        ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�ร
       จัดประชุมและนิทรรศก�ร 
       (สสปน.)

 รูปแบบก�รจัดห้องประชุมอื่นๆ ได้แก่ แบบโต๊ะกลม แบบสี่เหลี่ยม แบบตัวที            
แบบตัวยู แบบตัววี แบบเกือกม้� ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในก�รประชุม คว�มสบ�ยของผู้เข้�
ร่วมประชุม และก�รใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภ�พ 

       รูปที่ 9: ก�รจัดห้องประชุม 
       แบบตัวยู 
        ที่ม�: ณศรันย์ สุวรรณโณ,
       โรงแรมคร�วน์พล�ซ่�  
       กรุงเทพฯ ลุมพินีพ�ร์ค

 
 รูปแบบก�รจัดห้องประชุมต้องเหม�ะสมกับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมโดยมีพื้นที่ที่ทำ�
กิจกรรมเพียงพอสำ�หรับรองรับคนจำ�นวน 2,000 คน ห�กเลือกสถ�นที่จัดง�นใหญ่เกินไป ไม่
พอดีกับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น ทำ�ให้เหลือที่ว่�งจำ�นวนม�ก และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็นก็อ�จสูง
ขึ้นด้วย และอ�จเป็นผลกระทบในท�งลบต่อภ�พลักษณ์ของก�รจัดง�นที่ดูเหมือนคน
เข้�ร่วมง�นน้อย ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริม                  
ก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)

การกำาหนดหัวข้อการประชุมวิชาชีพ 
 
 หัวข้อของง�นประชุมอ�จแบ่งได้เป็นง�นเฉลิมฉลองวัฒนธรรม, ก�รประชุมที่
เกี่ยวข้องกับก�รเมือง ศิลปะและบันเทิง ธุรกิจและก�รค้� ก�รศึกษ� กีฬ�และก�รแข่งขัน
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ก�รจัดง�นต่�งๆ จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึง ก�รว�งแผน ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ซึ่งสิ่งที่ผู้จัดง�น
ควรคำ�นึงถึงก�รสร้�งแบรนด์ของง�น ซึ่งได้แก่ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปแบบ ที่แตกต่�งๆ จ�ก            
ก�รประชุมอื่นๆ ก�รสร้�งแบรนด์ที่ดีเพื่อให้ก�รประชุมเป็นที่จดจำ�ของผู้เข้�ร่วมง�น ว่�       
ก�รประชุมที่จัดโดยองค์กรนี้มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีหัวข้อก�รประชุมที่ทันสมัย
ต่อเหตุก�รณ์ มีวิทย�กรที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญเป็นอย่�งม�ก (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและ
สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)
 หัวข้อก�รประชุมจะสื่อส�รเกี่ยวกับก�รประชุมในทุกมิติ จึงควรสั้น กระชับ ได้  
ใจคว�ม และสอดคล้องกับจุดประสงค์ แนวคิด ลักษณะผู้เข้�ร่วมประชุม และครอบคลุม
เนื้อห�ก�รประชุมวิช�ชีพ (มงคล วัตตะโร 2546)  ตัวอย่�งเช่น ก�รใช้ชื่อว่� การประชุมโลก
ด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว และการจัดอีเวนต์ (World Conference 
on Hospitality, Event, and Tourism Research) เพร�ะมีผู้เข้�ร่วมประชุมจ�ก
ห้�ทวีปทั่วโลก และร้อยละ 95 ม�จ�ก 25 ประเทศ โดยมีเนื้อห�ที่ครอบคลุมก�รวิจัย 
ด้�นก�รโรงแรม ก�รบริก�รอ�ห�ร ส�ยก�รบิน ก�รเดินท�ง อุตส�หกรรมไมซ์ ก�รเรียนรู้
อย่�งต่อเนื่อง ระเบียบวิธีวิจัย ในขณะที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กภ�คอุตส�หกรรมสนใจหัวข้อ
ก�รเพิ่มยอดข�ย และก�รจัดก�รวิกฤต ทั้งนี้วิทย�กรที่จะเชิญม�พูดต้องตรงกับหัวข้อ 

การกำาหนดวันประชุม
 
 ก�รกำ�หนดวันประชุมควรใช้คำ�เต็ม (วัน เดือน ปี) เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเข้�ใจผิด 
(มงคล วัตตะโร 2546) ตัวอย่�งเช่น วันที่ 25 – 28 พฤษภ�คม 2563 วันที่ควรระบุวันแรก 
(วันที่เปิดลงทะเบียน) จนกระทั่งถึงวันสุดท้�ยของก�รจัดกิจกรรมก�รประชุม (ทัวร์หลัง
ก�รประชุม) ระยะเวล�ก�รประชุมขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ งบประม�ณ กิจกรรม และ
คว�มต้องก�รของภ�คีเครือข่�ย/ผู้เข้�ร่วมประชุม ในก�รกำ�หนดวันประชุมผู้จัดส่วนใหญ่มัก
หลีกเลี่ยงก�รจัดประชุมในช่วงเทศก�ล อ�ทิ เทศก�ลสงกร�นต์ และห�กส�ม�รถหลีกเลี่ยง
ก�รประชุมในช่วงเวล�เดียวกับก�รจัดประชุมสม�คมพันธมิตรจะช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมบ�ง
กลุ่มมีโอก�สเข้�ร่วมประชุมในง�นอื่นๆ ได้ (Chon 2019) แต่ผู้เข้�ร่วมประชุมส่วนใหญ่มัก
มีงบประม�ณจำ�กัดทำ�ให้ต้องเลือกเพียงก�รประชุมเดียว Van Walbeek  (2012) แนะนำ�
ว่�ก�รประชุมของภ�คธุรกิจมักไม่นิยมจัดในวันหยุดสุดสัปด�ห์ เพร�ะคนทำ�ง�นต้องก�ร
ก�รพักผ่อน ในขณะเดียวกันก�รประชุมวิช�ก�รมักจัดขึ้นในระหว่�งปิดภ�คก�รศึกษ�ช่วง
ที่นักวิช�ก�รว่�งเว้นจ�กภ�ระง�นสอน ในขณะที่โรงแรมจัดประชุมอ�จให้ร�ค�พิเศษแก่ 
ผู้จัดและเจ้�ภ�พในวันเส�ร์และวันอ�ทิตย์เมื่อเป็นช่วงที่มีก�รใช้บริก�รน้อย อีกทั้งยัง
ส�ม�รถเลี่ยงปัญห�ก�รจร�จรในเมือง ปัจจัยทั้งหมดที่กล่�วม�ข้�งต้น ควรนำ�ม�พิจ�รณ�ใน
ก�รกำ�หนดวันประชุม
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การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาชีพ
 
 ก�รประมูลสิทธิ์ (Bidding) หม�ยถึง ก�รเข้�แข่งขันเพื่อเสนอตัวขอรับเป็นเจ้�ภ�พ
จัดก�รประชุม โดยมีคู่แข่งตั้งแต่ 2 ร�ยขึ้นไป และผู้ที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่จ�กคณะกรรมก�ร
จะเป็นผู้ชนะก�รประมูลสิทธิ์ ก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ (มงคล วัตตะโร 2546) 
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ  (2562) แนะว่� 
ก�รเลือกง�นที่จะยื่นประมูลสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับ “สถ�นก�รณ์” และ “แนวโน้ม” ของง�นประชุม
นั้นๆ อ�ทิ ประวัติจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมมีม�กพอที่จะก่อให้เกิดร�ยได้ ค่�สนับสนุน จำ�นวน
ผู้แสดงสินค้�ที่ม�เปิดบูธในง�นแสดงสินค้�ระหว่�งง�นประชุม สิ่งเหล่�นี้ถือเป็นข้อมูล
ด้�น “สถ�นก�รณ์” ส่วน “แนวโน้ม” นั้น หม�ยถึง บทบ�ทของเทคโนโลยีกับก�รประชุม 
นวัตกรรมใหม่ที่ให้ก�รประชุมมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น หรือส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย
ลง ประเทศเจ้�ภ�พส�ม�รถรองรับหรือนำ�ม�ใช้กับก�รประชุมดังกล่�ว

  
การเลือกเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพนานาชาติ
 
 วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ (2554) อธิบ�ยว่� ไม่ใช่ว่�ก�รประชุมวิช�ชีพทั้งหมดจะต้อง
มีก�รแข่งขันประมูลสิทธิ์ ก�รเลือกเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมวิช�ชีพส�ม�รถทำ�ได้สองรูปแบบ
ดังนี้
 1. ไม่มีก�รแข่งขันประมูลสิทธิ์ โดยให้สม�ชิกหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พ ต�มศักยภ�พ
และคว�มพร้อมที่จะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมได้ อ�ทิ ก�รจัดประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียน 
ซึ่งหมุนเวียนต�มอักษรตัวต้นของชื่อภ�ษ�อังกฤษของประเทศนั้น ในปี 2562 ประเทศไทย
เป็นเจ้�ภ�พ ต�มด้วยประเทศเวียดน�มเป็นเจ้�ภ�พในปี 2563 หลังจ�กนั้นเริ่มจ�กประเทศ
ที่อักษรตัวต้นของชื่อเริ่มจ�ก A – Z (วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ 2554)   นอกจ�กนี้สม�คม
ที่เพ่ิงก่อต้ังและสม�คมขน�ดเล็กอ�จหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พต�มคว�มสมัครใจโดยหมุนเวียน
ต�มศักยภ�พและคว�มพร้อมที่จะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมได้ (สุประภ� โมฬีรต�นนท์ 
2549) 
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รูปที่ 10: สม�ชิกหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมอ�เซียน 

 ที่ม�: วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ, KARAKED

 2 . ก�รแข่ งขันระหว่�งสม�ชิก หมุนเวียนแยกต�มภู มิภ�คของประเทศ
สม�ชิก เช่น เอเชีย ยุโรป แอฟริก� ทวีปอเมริก� โอเชียเนีย ก�รแข่งขันของประเทศ
สม�ชิกในทวีปเดียวกันเริ่มขึ้นก่อน ต�มด้วยก�รหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พของผู้ชนะใน
แต่ละทวีป ถ้�ในครั้งน้ีประเทศในทวีปเอเชียเป็นผู้ชนะก�รแข่งขันประมูลสิทธิ์ในคร้ัง
ต่อไป จะแข่งขันกันระหว่�งสม�ชิกในทวีปอื่น ยกตัวอย่�งเช่น สม�คมสโมสรไลออนส์
ส�กล (The Association of Lion Clubs International) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2460 
ณประเทศสหรัฐอเมริก� จัดก�รประชุมหมุนเวียนไปต�มประเทศสม�ชิกและประเทศ
สหรัฐอเมริก�ในฐ�นะประเทศผู้ก่อตั้ง ในกรณีที่มีสม�ชิกจำ�นวนม�กแข่งขันกันเป็น
เจ้�ภ�พ คณะอนุกรรมก�รจะกล่ันกรองศักยภ�พและคว�มพร้อมของผู้ท่ีเสนอตัวเป็น          
เจ้�ภ�พจัดก�รประชุม (ก�รอุดหนุนเงินทุนจ�กรัฐบ�ลและภ�คีเครือข่�ยภ�ครัฐและเอกชน)  
และเดินท�งไปตรวจเยี่ยมสถ�นที่ และเสนอคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ  
(วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ 2554)   



CONVENTIONS 10150 CONVENTIONS 101 51

รูปที่ 11: คว�มสำ�เร็จม�จ�กก�รว�งแผนอย่�งรอบคอบ 

 ที่ม�: วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ, KARAKED

เกณฑ์ในการเลือกประเทศ เมือง และสมาคมเจ้าภาพ 

 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ  (ไทย) (2562) 
แนะนำ�ว่�เกณฑ์ของประเทศ (หรือเมือง) เจ้�ภ�พที่ควรคำ�นึงถึงมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
 • ก�รเดินท�งที่สะดวก เข้�ถึงได้ง่�ย อ�ทิ มีสน�มบินน�น�ช�ติ มีเที่ยวบินจ�กหล�ย
ประเทศเข้� – ออก มีท่�เรือส�กล ก�รตรวจคนเข้�เมืองไม่ยุ่งย�กซับซ้อน มี Visa-on-Arrival 
หรือ Visa Free ให้กับนักเดินท�งไมซ์ 
 • เมืองนั้นๆ ต้องมีที่พักหล�ยๆ แบบ หล�ยร�ค� ที่จะส�ม�รถรองรับผู้เข้�               
ร่วมประชุมได้ ทุกรูปแบบ ที่พักสะอ�ด ได้ม�ตรฐ�นส�กล และอยู่รอบสถ�นที่ก�รจัดประชุม
ที่ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถเดินท�งไป – กลับ ได้สะดวก
 • เสน่ห์ของเมือง มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว มีประวัติศ�สตร์หรือเคยเก่ียวพันกับ
เหตุก�รณ์ระดับโลก ผู้คนมีอัธย�ศัยไมตรีจิต 
 • มีปัจจัยพื้นฐ�นที่ส�ม�รถรองรับก�รประชุมระดับโลกได้ มีส�ธ�รณูปโภคที่          
ทันสมัย และเพียงพอ
 • คว�มปลอดภัย มีก�รติดตั้งกล้องวงจรปิด ปริม�ณมลพิษก็เป็นส่วนที่นำ�เข้�ม�
ประกอบก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจ
 • ก�รขนส่งทั้งคนและของ ต้องมีคว�มสะดวก เข้�ถึงง่�ย มีร�ค�ไม่สูง มีหล�กหล�ย
ให้เลือก ไม่ผูกข�ด มีก�รจัดก�รเรื่องก�รนำ�คนเข้� – ออก จ�กสถ�นที่อย่�งดีเยี่ยม
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 • ค่�ครองชีพ อ�จจะเป็นคว�มสำ�คัญรอง แต่ห�กเมืองนั้นๆ มีสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกครบครัน และมีค่�ครองชีพที่ตำ่� ก็อ�จจะส่งผลบวกและเป็นจุดข�ยของเมืองนั้น
 •  สถ�นที่จัดประชุมที่เหม�ะสม ต้องคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสม คว�มต้องก�ร
คว�มแปลกใหม่ของสถ�นที่ที่สร้�ง คว�มตื่นเต้นน่�ค้นห� จ�กผู้เข้�ร่วมประชุมต้องไม่เป็น
สถ�นที่ที่อันตร�ย ไกล หรือเดินท�งลำ�บ�ก 

ผู้สนับสนุน

วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ (2554) กล่�วว่� ผู้สนับสนุนส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้
 1. หน่วยง�นสนับสนุนก�รจัดประชุม ได้แก่ สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและ
นิทรรศก�ร สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
ก�รบินไทย 
 2. หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับด้�นก�รบริก�ร ได้แก่ สม�คมโรงแรมไทย สม�คมไทย
ธุรกิจก�รท่องเที่ยว เป็นต้น 
 3 หน่วยง�นวิช�ก�รวิช�ชีพที่เกี่ยวข้องกับหัวเร่ืองก�รประชุม ได้แก่ สม�คม
วิทย�ศ�สตร์ กระทรวง สถ�บันก�รศึกษ�
 4. หน่วยง�นภ�คเอกชน ได้แก่ ธุรกิจก�รสื่อส�ร ธุรกิจบันเทิง  (วิลัดด� วนดุรงค์
วรรณ 2554)
 
 ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินและก�รสนับสนุนท�งก�รให้บริก�รและส่ิงของ จ�ก
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร เช่น ก�รให้ยืมเงินระหว่�งประมูลสิทธิ์    
(เพื่อใช้จ่�ยสำ�หรับสิ่งพิมพ์ ค่�ก�รตล�ด ค่�เช่�ห้องประชุม) ก�รว�งแผนก�รจัดประชุม   
(ก�รจัดทำ�เอกส�รเผยแพร่ ก�รประก�ศก�รจัดประชุม ก�รจัดทำ�เว็บไซต์) คณะกรรมก�ร
เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมต้องมีก�รประชุมเพื่อว�งแผน ศึกษ�ข้อมูล ตัดสินใจและ
ตอบสนองต่อเกณฑ์ก�รประมูลสิทธิ์ (วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ 2554)
 ทีมง�นต้องเข้�ใจหน่วยง�นภ�ครัฐกับเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในก�รให้ก�รสนับสนุน
ต่�งกัน ภ�ครัฐจะพิจ�รณ�ง�นเป็นประโยชน์กับประเทศไทย สร้�งผลกระทบท�งเศรษฐกิจ
ที่ส�ม�รถตีออกม�เป็นมูลค่�ได้ มีมูลค่�เท่�ไหร่ กระจ�ยคว�มรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม                
ผู้ประกอบก�รหรือผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กไทย ตอกยำ้�ภ�พลักษณ์ของหน่วยง�นที่จะจ่�ยเงิน
สนับสนุน ส่วนภ�คเอกชน จะพิจ�รณ�จ�กผลตอบแทนกลับจ�กก�รลงทุน หรือ Return on 
Investment (ROI) เป็นหลัก จะได้สิทธิ์พิเศษมูลค่�แบบ In-Kind เช่น โลโก้บนบัตรเข้�ง�น 
พื้นที่ออกร้�น ถ่�ยรูปบนเวที บริษัทจะมีก�รตั้งเป้�ก�รว�งข�ยสินค้� ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
ผ่�นก�รออกร้�นระหว่�งก�รจัดประชุม In-Cash (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริม
ก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 2562)
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หนังสือประมูลงาน (Bid book)
 
 Events Industry Council (2019) นิย�มหนังสือประมูลง�น (bid) หม�ยถึง 
ข้อเสนอที่สำ�นักง�นส่งเสริมก�รประชุม และ/หรือ โรงแรม และซัพพล�ยเออร์ ส่งให้กับ
ผู้จัดประชุม โดยระบุร�ยละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ อัตร�ค่�บริก�ร และประม�ณก�รค่�ใช้
จ่�ย ส่วนคำ�ว่� เอกส�รเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal) Events Industry 
Council (2019) นิย�มว่�เป็น เอกส�รที่องค์กรจัดประชุม ระบุบริก�รที่ต้องก�รจ�กผู้ให้
บริก�รและขอให้ยื่นข้อเสนอสำ�หรับบริก�รนั้น ในที่นี้หม�ยถึง เอกส�รที่เจ้�ของก�รจัด
ประชุมแจ้งต่อผู้ขอประมูลสิทธิ์
 

 เอกส�รเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal) จะประกอบด้วย 
1.  ประวัติสม�คม 
2.   ประเทศที่เคยเป็นเจ้�ภ�พ และ สถ�นที่จัดประชุม 
3.   องค์กรที่เป็นเจ้�ภ�พ พร้อมภ�คีที่เกี่ยวข้อง 
4.   ข้อแนะนำ�ในก�รกำ�หนดวันประชุม 
5.   รูปแบบก�รจัดง�น 
6.  งบประม�ณ แหล่งร�ยได้และก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐและเอกชนที่ทำ�ให้เห็น 

 ว่�ก�รประชุมจะมีกำ�ไร 
7.   ที่พักสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม วิทย�กร และกรรมก�รบริห�ร 
8.   อัตร�ค่�ลงทะเบียนประเภทต่�งๆ 
9.  ก�รตล�ด
10. ก�รเชิญชวนให้ส่งบทคว�ม
11. ร�ยก�รที่เจ้�ภ�พต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย 
12.  เงินประกันร�ยได้สม�คม หม�ยถึง เงินที่เจ้�ภ�พต้องจ่�ยแก่เจ้�ของง�น     

 ไม่ว่�ก�รประชุมจะมีกำ�ไรหรือไม่ 

ทีมประมูลสิทธิ์
 
 IAPCO (2018) อธิบ�ยว่� ทีมประมูลสิทธิ์ หม�ยถึง คณะกรรมก�รจัดง�นที่จะ
เตรียมเอกส�ร นำ�เสนอ และเข้�แข่งขันประมูลสิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย
 1. ผู้ริเริ่มก�รประมูลสิทธิ์ ซึ่งเป็นสม�ชิกผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในส�ยก�รประชุมที่จะ
จัด มักเป็นคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรน�น�ช�ติและเข้�ใจนโยบ�ยของกลุ่ม คนผู้นี้จะกล�ย
เป็นประธ�นก�รจัดง�นห�กก�รประมูลสิทธิ์ประสบคว�มสำ�เร็จ
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 2. คณะกรรมก�รจัดง�นด้�นวิช�ชีพ เป็นผู้นำ�ในด้�นคว�มคิดซึ่งเสนอและประส�น
ง�นกิจกรรมด้�นวิช�ชีพนั้น
 3. สม�ชิกที่ได้รับเชิญจ�กส�ข�อ�ชีพเดียวกันอ�จเป็นสม�ชิกสำ�คัญ คนเหล่�นี้จะ
เป็นผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญ เพื่อช่วยประธ�นจัดง�นในก�รประมูลสิทธิ์และจัดประชุม
 4.  ตัวแทนจ�กบริษัทผู้ จัดประชุมมืออ�ชีพ ซึ่งจะทำ�ง�นใกล้ชิดกับประธ�น
กรรมก�รและกรรมก�รคนอื่นๆ ในก�รเตรียมก�รประมูลสิทธิ์ โดยช่วยกำ�หนดกลยุทธ์ ศึกษ�
ศักยภ�พและคว�มอยู่รอดท�งก�รเงินของก�รประชุมและเตรียมงบประม�ณสำ�หรับเอกส�ร
ก�รประมูลสิทธิ์
 5. ตัวแทนจ�กสถ�นที่จัดประชุม จะช่วยให้คว�มรู้เกี่ยวกับร�ยละเอียดของสถ�นที่
จัดประชุมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
 6. ตัวแทนสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมหรือองค์กรส่งเสริมก�รท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ให้คำ�ปรึกษ�แก่คณะกรรมก�รเก่ียวกับข้อมูลประเทศที่จัดประชุมและช่วยเตรียมจดหม�ย
สนับสนุนจ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐ เตรียมเอกส�รสนับสนุนก�รประมูลสิทธิ์ วิเคร�ะห์คู่แข่งและ
วิเคร�ะห์ก�รสนับสนุนจ�กท้องถิ่น
 7. ตัวแทนจ�กส�ยก�รบินประเทศเจ้�ภ�พ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนก�รล็อบบี้และช่วย
พ�ทีมง�นประมูลสิทธิ์ไปนำ�เสนอในวันที่มีก�รประมูลสิทธิ์
 8. ผู้สนับสนุน จ�กอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นหรือระดับช�ติที่ช่วยให้ก�ร
สนับสนุนด้วย เงินทุนหรือคว�มช่วยเหลืออื่น
 
 นอกจ�กนี้ มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ  (2562) 
ยังอธิบ�ยว่� ทีมง�นประมูลสิทธิ์ควรจะประกอบด้วยบุคคลที่แบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบดังนี้

 1. หัวหน้�ทีม ส�ม�รถแก้ปัญห� ห�ท�งออก รวมถึงตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ ได้ทันที
ฉับไว
 2.  ผู้จัดก�รโครงก�ร มองเห็นโครงก�รในภ�พรวมตั้งแต่ต้นจนจบ มีก�รแจกจ่�ย
ง�นควบคุม และติดต�มง�นที่ดี มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถค�ดก�รณ์ปัญห�ที่จะเกิดขึ้น 
ป้องกันหรือแก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว
 3. ทีมนักคิด ทร�บคว�มเคลื่อนไหว และคว�มเป็นไปของอุตส�หกรรม
ก�รจัดประชุม และธุรกิจที่สม�คมนั้นๆ ดำ�เนินก�รอยู่ ส�ม�รถมองเห็นจุดข�ย จุดเด่น 
และลักษณะพิเศษของง�นประชุมนั้นๆ ได้มีคว�มคิดเห็นต่�งๆ ที่ส�ม�รถนำ�ม�สนับสนุน 
ก�รจัดประชุมให้โดดเด่นขึ้น มีเอกลักษณ์ม�กขึ้น ทร�บถึงแนวโน้มของสถ�นก�รณ์ของ
อุตส�หกรรมต่�งๆ  ที่เกี่ยวข้องได้ดี อ�จจะเป็นนักวิช�ก�รของส�ข�ที่จะจัดประชุมนั้นๆ
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 4. นักปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้คนม�กม�ยหล�กหล�ยอ�ชีพในระดับบริห�ร หรือระดับ
ตัดสินใจ เป็นคนที่คนอื่นๆ รู้จักนับหน้�ถือต� ให้เกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้�นต่�งๆ หรือ
เป็นคนที่ชอบออกสังคม แนะนำ�จับคู่ธุรกิจได้อย่�งประสบคว�มสำ�เร็จ
 5.  นักวิเคร�ะห์ ค้นห�วิเคร�ะห์ข้อมูล เห็นโอก�ส คว�มเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ 
ผลกระทบท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง ส�ม�รถนำ�ข้อมูลดิบจ�กหล�กหล�ยแหล่งม�ผสมผส�น
เพื่อสกัดวิเคร�ะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส และภัยคุกค�มของโครงก�รได้
 6.  ทีมบริห�รงบประม�ณและก�รบัญชี จัดก�รว�งงบประม�ณของโครงก�ร 
ค�ดก�รณ์ ร�ยรับ ร�ยจ่�ย ชี้เป้�ของแหล่งเงินทุน พร้อมเตรียมก�รป้องกันและรับมือ
ผลกระทบจ�กปัจจัยต่�งๆ ที่จะส่งผลกับงบประม�ณ
 7.  นักประช�สัมพันธ์ ส�ม�รถสร้�งข่�ว เสนอช่องท�งก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์
โครงก�รไปยังกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถผสมผส�นรูปแบบก�รสื่อส�รที่
แตกต่�งหล�กหล�ยได้อย่�งเป็นรูปธรรม 
 8. โฆษกโครงก�ร ส�ม�รถนำ�เสนอโครงก�รได้อย่�งน่�สนใจ มีเสน่ห์เรื่องก�รพูด 
โน้มน้�วจิตใจ ใช้ถ้อยคำ�ที่สุภ�พชัดเจน ส่วนใหญ่มีรูปร่�งหน้�ต�ดี ส�ม�รถสื่อส�รโต้ตอบได้
อย่�งตรงประเด็น ส�ม�รถทำ�ให้ผู้ตัดสินเห็นภ�พว่�จะส�ม�รถทำ�ให้ง�นวันนี้เกิดขึ้นม�ได้
จริงๆ (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 2562)
 
 ก�รโน้มน้�วใจ และก�รห�ผู้สนับสนุนก�รจัดประชุมที่มีคุณภ�พและสร้�งชื่อเสียง 
ก�รได้ก�รประชุมระดับน�น�ช�ติม�จัดที่ไทยน้ัน ถือเป็นคว�มสำ�เร็จขั้นหนึ่งของทีมง�นที่
เกี่ยวข้อง ก�รห�เงินทุนสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ
และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องร�ยสำ�คัญๆ นั้น 
 โดยปกติแล้ว ทีมง�นจะรวบรวมร�ยชื่อองค์กร กลุ่มเป้�หม�ยไว้ก่อนเข้�ไป
ประมูลสิทธิ์เรื่องนั้นๆ อยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ทีมง�นมืออ�ชีพบ�งร�ยยังได้เข้�ไปแนะนำ�คณะ
ทำ�ง�นและง�นที่กำ�ลังจะนำ�ม�จัดกับองค์กรต่�งๆ อีกด้วยทำ�ให้ได้ทร�บถึงคว�มสนใจ 
คว�มค�ดหวังอีกท้ังยังให้องค์กรเหล่�นั้นได้มีเวล�เตรียมงบประม�ณในก�รสนับสนุนให้
พอเพียงกับเป้�หม�ยของทีมง�น (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุม
น�น�ช�ติ (ไทย) 2562)

ขั้นตอนการเตรียมการประมูลสิทธิ์
 
IAPCO (2018) อธิบ�ยขั้นตอนก�รเตรียมก�รประมูลสิทธิ์ดังนี้ 
 1. ตั้งทีมง�นประมูลสิทธิ์
 2. ศึกษ�เกณฑ์ก�รประมูลสิทธิ์



CONVENTIONS 10154 CONVENTIONS 101 55

 3. ศึกษ�ข้อมูลเกี่ยวกับก�รประชุม 
 4. เลือกเมือง และสถ�นที่จัดประชุม
 5. ว�งแผนก�รดำ�เนินง�น
 6. เตรียมงบประม�ณ
 7. ห�แหล่งเงินทุนก�รจัดง�น
 8. ห�แนวร่วมสนับสนุนก�รประชุม
 9. ตรวจสอบว่�ได้เตรียมเอกส�รก�รประมูลสิทธิ์ครบถ้วน
 10. ผลิตเอกส�รก�รประมูลสิทธิ์
 11. เตรียมนำ�เสนอด้วยพ�วเวอร์พอยท์
 12. นำ�เสนอก�รประมูลสิทธิ์
 13. เตรียมเอกส�รเพิ่มเติม ห�กกรรมก�รประมูลสิทธิ์ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 14. จัดนำ�ชมสถ�นที่ให้ผู้ตรวจเยี่ยม

การตรวจเยี่ยมสถานที่ 

 นอกจ�กนี้ IAPCO (2018) ยังได้เสนอว่�สิ่งที่ทีมประมูลสิทธิ์ควรเตรียมมีดังนี้ 
 1.  คณะกรรมก�รตรวจเยี่ยมต้องได้รับก�รนำ�ชมตลอดก�รตรวจเยี่ยมโดยมืออ�ชีพ
ที่รู้จักและส�ม�รถตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พ
 2. ก�รตรวจเยี่ยมโรงแรมที่พักประเภทต่�งๆ ควรครอบคลุมทั้งโรงแรมสำ�หรับแขก
พิเศษ จนกระทั่งถึงโรงแรมสำ�หรับนักศึกษ� รวมถึงโรงแรมที่ใช้เป็นสถ�นที่จัดประชุมอย่�ง
เป็นท�งก�ร
 3.  เจ้�หน้�ที่ของศูนย์ประชุม ควรมีส่วนร่วมในก�รตรวจเยี่ยมสถ�นที่
 4.  เจ้�หน้�ที่ท�งเทคนิคต้องอยู่ระหว่�งก�รตรวจเยี่ยม เพื่อตอบคำ�ถ�มท�งเทคนิค
 5.  ตัวแทนจ�กสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมต้องมีส่วนร่วมในก�รตรวจเยี่ยม
 6.  คว�มสำ�เร็จในก�รประมูลสิทธิ์ขึ้นอยู่กับก�รทำ�ง�นประส�นกันเป็นหนึ่งและ
คว�มรับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้�หม�ย
 
 อรรคพล สรสุช�ติ (2561) กล่�วว่� ก�รตรวจเยี่ยมสถ�นที่มีคว�มสำ�คัญม�กและ
ต้องก�รก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้มีอำ�น�จในรัฐบ�ล สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุม โรงแรม
พันธมิตร ส�ยก�รบินท้องถิ่น ผู้ให้บริก�รขนส่งส�ธ�รณะและศูนย์ก�รประชุม และสม�คม
ภ�ยในประเทศ ในก�รพบปะกับตัวแทนขององค์กรน�น�ช�ติที่จะเดินท�งลงพื้นที่ 
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 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) (2562) 
แนะนำ�ว่�เกณฑ์ก�รตัดสินผู้ชนะก�รประมูลสิทธิ์ยังพิจ�รณ�จ�กปัจจัยดังนี้
 1.  ก�รสร้�งจุดเด่นของก�รประชุม นอกจ�กก�รเลือกเมืองและประเทศที่มีเรื่อง
ร�วท�งประวัติศ�สตร์ที่โดดเด่นแล้ว ยังหม�ยรวมถึง ก�รนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�เป็น 
ส่วนประกอบของก�รประชุม อ�ทิ ก�รลงทะเบียนที่ไม่ใช้กระด�ษ ก�รรับเอกส�รผ่�นรหัสคิว
อ�ร์ หรือสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มต่�ง ก�รใช้สร้�งภ�พเสมือน 3 มิติ (Hologram) 
ของผู้ร่วมเวทีเสวน�ที่ม�จ�กทุกมุมโลก 
 2.  ประม�ณร้อยละ 75 – 80 ของทุนสนับสนุนในก�รใช้บริห�รจัดก�รประชุม            
ม�จ�กผู้สนับสนุนหลักของง�น ผ่�นโปรแกรมผู้สนับสนุน บ�งง�นประชุมอ�จมีม�กถึง 
10 – 15 ร�ยก�ร ซึ่งแต่ละร�ยก�รมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันแตกต่�งต�มประเภท           
ค่�สนับสนุน ผู้สนับสนุนเป็นได้ทั้งภ�ครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมนั้นๆ และ
ส�ม�รถเป็นได้ทั้งที่เป็นตัวเงินสด และ/หรือเป็นก�รสนับสนุนสิ่งของ อีกประม�ณร้อยละ    
20 – 25 นั้นม�จ�กค่�ลงทะเบียนเข้�ประชุม ค่�เช่�พื้นที่จัดแสดงสินค้� และก�รข�ยของที่
ระลึกของง�น ระยะหลังนี้ ง�นประชุมระดับโลกส่วนใหญ่จะจัดพื้นที่แสดงสินค้�ไว้ด้�นหน้� 
ด้�นข้�ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับห้องประชุมเพื่อข�ยให้กับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องม�
จัดแสดง
 3.  ก�รนำ�เสนอที่สร้�งคว�มประทับใจ ผู้นำ�เสนอ (ไม่จำ�เป็นต้องเป็นคนเดียว 
ส�ม�รถเป็นทีมได้) ต้องทำ�ก�รซ้อมม�กพอ เพื่อซึมซับข้อมูลของโครงก�รให้เข้�ใจโดย
ถ่องแท้ จะต้องมีคว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รนำ�เสนอ เชื้อเชิญ ชักนำ�คว�มน่�สนใจของร�ย
ละเอียดในเอกส�รก�รประมูลสิทธิ์ (Bid Book)
 4. ก�รแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศเจ้�ภ�พที่แตกต่�งมีคว�มสนใจ           
เป็นมิตรและก�รแต่งก�ยในชุดประจำ�ช�ติระหว่�งก�รนำ�เสนอและก�รแจกของที่ระลึกให้
กับคณะกรรมก�ร (ไม่ถือเป็นก�รให้สินบน) หรือแม้กระทั่งก�รนำ�เสนอที่สอดแทรกทั้งสไลด์
และวิดีโอ เป็นรูปแบบที่หล�ยประเทศใช้สร้�งคว�มน่�สนใจให้กับคณะกรรมก�ร ก�รประมูล
ง�นและก�รนำ�เสนอง�นนั้น ต้องทำ�ให้ผู้ตัดสินเห็นภ�พว่�จะส�ม�รถเกิดง�นนั้นได้จริงๆ 
และที่สำ�คัญคือ ต้องทำ�ได้จริง ต้องมีแผนสำ�รอง และมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ รวมทั้งก�รนำ�
เสนอโครงก�รต่�งๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รบริห�รเงินในอน�คต งบประม�ณ เนื่องจ�กเงิน
มีค่�ต�มเวล� ดังนั้นในก�รนำ�เสนอ ต้องคำ�นึงค่�เงินด้วย เพร�ะมีผลกระทบกับร�ยได้ ร�ย
จ่�ย และกำ�ไรของก�รจัดง�น
 5. ก�รเตรียมเอกส�รคู่มือก�รนำ�เสนอ และก�รฝึกซ้อมก�รนำ�เสนออ�จจะยังไม่  
เพียงพอต่อก�รชนะก�รประมูลสิทธ์ิ ทีมง�นต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รล็อบบ้ีผู้ท่ีมีอิทธิพลใน
ก�รชักชวนเครือข่�ยเพ่ือเทคะแนนโหวตให้กับทีมง�นด้วย ก�รทร�บถึงข้อมูลเชิงลึกว่�ใครหรือ
หน่วยง�นไหนมีอำ�น�จในก�รตัดสินใจและต้องเตรียมค่�ใช้จ่�ยเท่�ใด เป็นศ�สตร์ท่ีทีมง�นต้อง
ค้นห�ให้พบและถูกต้อง ทีมง�นต้องนำ�เสนอร�ยละเอียดให้กับบุคคลท่ีจะช่วยล็อบบ้ีก่อน 
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 6. คว�มพร้อมของบุคล�กรและเงินทุนในสม�คม ช่วงเวล�ของปีในก�รจัดง�น
(เพร�ะก�รประชุมบ�งง�นมีช่วงเวล�จัดของปีที่แน่นอน ไม่ส�ม�รถยืดหยุ่น หรือเลื่อน
ก�รจัดง�นได้) และทีมง�นมีเวล�เตรียมก�รพอที่จะบริห�รง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พหลัง
ได้รับสิทธิ์ม�กน้อยเพียงใด (โดยปกติ ก�รประชุมระดับน�น�ช�ติง�นหนึ่ง ต้องใช้เวล�เตรียม
ก�รประม�ณ 18 – 48 เดือน) ประเทศเจ้�ภ�พ มีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักในเวทีน�น�ช�ติ
ม�กพอเกี่ยวกับเรื่องที่จะประมูลสิทธิ์ อ�จจะส่งผลต่อก�รชนะก�รประมูลสิทธิ์ เพร�ะ
คณะกรรมก�รกล�งก�รคัดเลือกเจ้�ภ�พที่มีคว�มประสงค์จะเทคะแนนให้ อ�จไม่แน่ใจ
ว่�ประเทศไทยจะมีศักยภ�พม�กพอที่จะจัดประชุมดีกว่�ประเทศที่เป็นคู่แข่งอื่นๆ เป็นต้น 
(มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 2562)

จริยธรรมสำาหรับทีมงานประมูลสิทธิ์

 IAPCO (2018) กล่�วว่� ข้อมูลที่ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพแต่ละร�ยเสนอให้กับ
องค์กรในก�รเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประมูลสิทธ์เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้จัด
ประชุมมืออ�ชีพ ทีมประมูลสิทธ์ต้องไม่นำ�คว�มคิดสร้�งสรรค์ดังกล่�ว รวมทั้งแนวคิดและ
ข้อเสนอของผู้จัดประชุมมืออ�ชีพไปใช้หรือดัดแปลง ยกเว้นจะให้ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพอยู่ใน
ทีมประมูลสิทธิ์นั้น และมีส่วนร่วมในก�รประมูลสิทธิ์ 

หนังสือประมูลสิทธิ์ (Bid Book)

 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) (2562) กล่�ว
ว่� หนังสือประมูลสิทธิ์นั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ รูปเล่ม และสไลด์พรีเซนต์ (Slide 
Presentation) ร�ยละเอียดที่ต้องระบุในรูปเล่มเอกส�รก�รประมูลสิทธิ์ประกอบด้วย
 1. แผนผังและข้อมูลบุคล�กรในคณะทำ�ง�นหลัก คณะทำ�ง�นเสริม คณะสนับสนุน
แยกต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ที่รับผิดชอบ พร้อมรูปถ่�ยและประวัติก�รทำ�ง�นที่มีประสบก�รณ์
ที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมเรื่องนั้นๆ และ/หรือ มีตำ�แหน่งหน้�ที่สำ�คัญๆ ในองค์กรภ�ครัฐ        
ภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่คณะกรรมก�รกล�งก�รเลือกเจ้�ภ�พจะเน้นดูที่ประธ�น
ของคณะทำ�ง�น 
 2.  ร�ยละเอียดของเมือง และประเทศที่ต้องก�รเสนอเป็นเจ้�ภ�พ มีจุดเด่นในด้�น
ที่ต้องก�รจะเป็นเจ้�ภ�พในเรื่องของก�รจัดประชุมนั้นๆ 
 3.  ก�รออกวีซ่� ก�รตรวจคนเข้�เมือง มีคว�มสะดวกหรือมีสิทธิพิเศษให้กับกลุ่ม          
ผู้เข้�ร่วมประชุมหรือไม่ (ประเทศไทย ณ สน�มบินสุวรรณภูมิ มี MICE Lane เป็นช่อง
ประทับตร�วีซ่�พิเศษสำ�หรับนักเดินท�งไมซ์ ประส�นง�นโดย สสปน.)
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 4. จดหม�ย หรือข้อคว�มต้อนรับ ยืนยันคว�มพร้อมให้ก�รสนับสนุนและ
อำ�นวยคว�มสะดวกของก�รเป็นประเทศเจ้�ภ�พจัดประชุมจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ และภ�ค
เอกชนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เตรียมไว้ต้อนรับคณะผู้เข้�ร่วม
ประชุมจ�กทั่วโลก
 5. ร่�งว�ระและกำ�หนดก�รง�นประชุม มีจำ�นวนหัวข้อสัมมน� เกี่ยวข้องกับธีมง�น 
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และแนวโน้มของอุตส�หกรรม มีวิทย�กร และผู้ดำ�เนินร�ยก�รที่
มีชื่อเสียง หัวข้อเสวน�น่�สนใจ 
 6. สถ�นที่จัดประชุมเป็นแบบไหน ห้องปิด หรือสถ�นที่เปิด มีคว�มเหม�ะสมกับ
สภ�พอ�ก�ศ บรรย�ก�ศโดยรอบ มีพื้นที่จัดง�นแสดงสินค้�ควบคู่ อยู่ใกล้ – ไกลกับง�น
ประชุม
 7. ร่�งงบประม�ณหลักและแผนสำ�รองห�กมีเร่ืองหรือคำ�ขอที่เกิดขึ้นระหว่�งก�ร  
จัดง�นแบบไม่ค�ดคิด 
 8. แผนก�รตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ ใช้ชื่อองค์กรหรือแบรนด์ดิ้งของก�รประชุม
เหม�ะสมกับรูปแบบก�รว�งแผนก�รประช�สัมพันธ์ สื่อและเครื่องมือที่ใช้สื่อส�รตรงกลุ่ม
และถูกต้อง
 9. กิจกรรมก�รเข้�สังคม ก�รท่องเที่ยวก่อน – หลังก�รประชุม มีในรูปแบบใด           
ไปสถ�นที่ใดบ้�ง ด้วยพ�หนะประเภทไหน มีค่�ใช้จ่�ยประม�ณเท่�ใด ย�วน�นกี่วัน และมีกี่
โปรแกรม (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 2562)

 IAPCO (2018) แนะว่� หนังสือประมูลสิทธิ์ (Bid Book) ที่ทีมประมูลสิทธ์เสนอต่อ
สม�คมน�น�ช�ติที่เป็นเจ้�ของง�น ประกอบด้วยส่วนต่�งๆ ดังนี้
 1. จดหม�ยให้ก�รสนับสนุนจ�กเจ้�หน้�ที่ของเมืองที่จะจัดก�รประชุม 
 2. ภ�พรวมของประเทศที่จะจัดก�รประชุม
 3. งบประม�ณก�รประชุม
 4. จดหม�ยแสดงคว�มจำ�นงจ�กองค์กรที่เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะจัดก�รประชุม
 6. ก�รสนับสนุนท้องถิ่น
 7. กิจกรรมก�รจัดประชุม
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นที่ที่ใช้เป็นที่จัดก�รประชุม
 9. ข้อมูลบริษัทจัดก�รประชุมมืออ�ชีพ 
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การล็อบบี้
 
 ก�รล็อบบี้ หม�ยถึง ก�รโน้มน้�วจูงใจคณะกรรมก�รในก�รตัดสินใจเลือกเจ้�
ภ�พจัดก�รประชุม ก�รล็อบบี้เกี่ยวข้องกับก�รประมูลสิทธ์ิ ดังนั้นจึงต้องศึกษ�กระบวน
ก�รออกเสียงก�รเลือกตั้งขององค์กรน�น�ช�ติ ซึ่งช่วยให้คณะกรรมก�รห�วิธีในก�ร
เข้�ถึงผู้ที่มีสิทธิออกเสียงให้ได้ม�กที่สุด ซ่ึงข้อมูลนี้จะห�ได้จ�กคนที่ทำ�ง�นร่วมกับ
คณะกรรมก�รขององค์กรน�น�ช�ติที่จะไปประมูลสิทธ์ ท้ังนี้ไม่ควรละเลยกรรมก�รบริห�ร
ที่ยังไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร ประธ�น หรือ รองประธ�น เพร�ะกรรมก�รบริห�รเหล่�
นี้มักสลับตำ�แหน่งกันเป็นกรรมก�รบริห�รสม�คม แม้พ้นว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งไปแล้วแต่
ก็ยังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รบริห�รสม�คมและมีสิทธิออกเสียงเลือกเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม 
กรรมก�รบริห�รเหล่�นี้จะมีข้อมูลวงใน อ�ทิ วันเวล� ที่จะเปิดประมูลสิทธิ์ครั้งต่อไปและ
สถ�นที่จัดประชุมที่คณะกรรมก�รบริห�รคิดว่�น่�จะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมครั้งต่อไป

การนำาเสนอผลงาน

 ประเทศผู้ท้�ชิงจะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม 2 – 3 ร�ย จะได้รับคัดเลือกให้              
นำ�เสนอก�รประมูลสิทธิ์ให้กับคณะกรรมก�รบริห�ร ในระหว่�งที่นำ�เสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พ
จัดประชุม ไม่อนุญ�ตให้แจกของขวัญ หรือ ของที่ระลึก อ�ห�รหรือเครื่องดื่มแต่อย่�งใด 
(ICCA 2014) 
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ  (2562) แนะว่�
ก�รออกแบบและใส่ข้อมูลในสไลด์ ผู้จัดทำ�ต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รว�งรูปแบบและ
เนื้อห�ให้เกิดคว�มน่�สนใจ ไม่รกไปด้วยตัวหนังสือหรือรูปภ�พม�กเกินไป และต้องให้แน่ใจ
ว่�ได้เลือกข้อคว�มสำ�คัญ (Key Words) ที่ถูกต้องม�ใส่เท่�นั้น รูปภ�พที่เลือกใช้ก็ควรเป็น
ภ�พที่มีเนื้อห�สอดคล้องกันในแต่ละสไลด์ ห�กคณะทำ�ง�นต้องก�รเพิ่มคว�มน่�สนใจรูป
แบบของวิดีโอ ก็ส�ม�รถทำ�ได้เช่นกัน แต่ต้องให้แน่ใจว่�วิดีโอดังกล่�วนั้น ไม่ย�วจนเกินไป 
(ปกติไม่ควรเกิน 4 – 5 น�ที) ทำ�ขึ้นอย่�งมืออ�ชีพ มีภ�พและเสียงที่คมชัด มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
มีก�รใช้เสียงพ�กย์ที่ชัดเจน ไม่ช้� – ไม่เร็วจนเกินไป บ�งครั้งก�รใส่ข้อคว�มใต้ภ�พ ก็เป็นวิธี
ที่แสดงให้เห็นถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้ที่เข้�ประชุมที่มีปัญห�ด้�นก�รฟังด้วย
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การตัดสิน

 ก�รตัดสินใจของกรรมก�รในก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุม อ�จไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันที่
เปิดให้เข้�ประมูลสิทธิ์ในครั้งต่อไป แต่อ�จขึ้นอยู่กับก�รหมุนเวียน ไปจัดประชุมต�มทวีป
หรือประเทศต่�งๆ คณะกรรมก�รจะคัดเลือกผู้ชนะและจะแจ้งผลให้ทร�บเพื่อทำ�สัญญ� 
(ICCA 2014)

ชนะการประมูลสิทธิ์
 
 กรรมก�รบริห�รสม�คมจะส่งจดหม�ยไปให้ผู้ชนะก�รประมูลสิทธิ์ เพื่อทำ�
สัญญ�ต�มข้อเสนอ (Bid Book) หลังจ�กนั้น เจ้�ภ�พและผู้จัดจะเริ่มก�รว�งแผนและ
จัดก�รประชุม 
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			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุปบทนี้ได้แนะนำ�องค์ประกอบก�รประชุมวิช�ชีพ ได้แก่ก�รต้ังจุด
ประสงค์ในก�รจัดง�น ก�รกำ�หนดแนวคิดและรูปแบบก�รจัดง�น ก�รตั้งหัวข้อก�รประชุม 
ก�รกำ�หนดวันประชุม และก�รประมูลสิทธิ์เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม ห�กชนะก�ร
ประมูลหรือได้สิทธ์โดยก�รหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม เจ้�ภ�พจะดำ�เนินต�มข้อ
เสนอที่ให้ไว้กับเจ้�ของง�น

			คำาถามท้ายบท

1. จงอธิบ�ยคว�มแตกต่�งระหว่�งจุดประสงค์หลักและจุดประสงค์รองใน
 ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ 
2. จงบอกวิธีก�รกำ�หนดแนวคิด 
3. รูปแบบก�รจัดประชุมทั่วไปมีอะไรบ้�ง
4. อะไรคือปัจจัยในก�รกำ�หนดหัวข้อก�รประชุม 
5. จงอธิบ�ยวิธีก�รเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม
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บทที่	

3

การจัดทำางบประมาณ



CONVENTIONS 10162 CONVENTIONS 101 63

M

I

E

C



CONVENTIONS 10164 CONVENTIONS 101 65

บทที่	

3
การจัดทำา

งบประมาณ

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ: 
 1. เข้�ใจแหล่งที่ม�ของร�ยรับ
 2. เข้�ใจที่ม�ของร�ยจ่�ย
 3. คำ�นวณงบประม�ณร�ยรับ
 4. เข้�ใจก�รคำ�นวณงบประม�ณร�ยจ่�ย
 5. เข้�ใจก�รคำ�นวณงบประม�ณคุ้มทุน

 งบประมาณ หม�ยถึง เอกส�รแสดงสถ�นะของร�ยได้และร�ยจ่�ยที่ค�ดว่�จะได้รับ
ในงวดเวล�หนึ่ง (APEX Industry Glossary 2019).

เป้าหมายของงบประมาณ

เป้�หม�ยของงบประม�ณส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้
 1. เป้�หม�ยเพื่อก�รคุ้มทุน โดยไม่มีกำ�ไรหรือข�ดทุน
 2. เป้�หม�ยเพื่อกำ�ไร โดยมีร�ยรับเหนือร�ยจ่�ย
 3. เป้�หม�ยเพื่อข�ดทุน โดยมีร�ยจ่�ยเหนือร�ยรับ
องค์ประกอบสำ�คัญของงบประม�ณ คือ ร�ยรับ ร�ยจ่�ย และยอดสุทธิ (กำ�ไร/ข�ดทุน)

องค์ประกอบสำาคัญของงบประมาณ

องค์ประกอบสำ�คัญของงบประม�ณ ส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้
 1. ร�ยรับ
 2. ร�ยจ่�ย
 3. ส่วนต่�ง (Margin)
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 รายรับ หม�ยถึง ร�ยได้จ�กก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
ร�ยรับที่สำ�คัญของก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ได้แก่
 1. ค่�ลงทะเบียน (Registration Fee) ถือเป็นร�ยได้หลักของก�รจัดประชุม
วิช�ชีพ  ในบทนี้จะให้แนวท�งสำ�หรับก�รคำ�นวณค่�ลงทะเบียน 
 2. ก�รห�ก�รสนับสนุน (Sponsorship) ไม่ว่�จะเป็นก�รสนับสนุนท�ง                  
ก�รเงิน (In-cash Sponsorship) หรือก�รสนับสนุนโดยให้คว�มช่วยเหลือสิ่งของหรือบริก�ร             
(In-kind Sponsorship) ล้วนแต่ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระท�งก�รเงินให้กับเจ้�ภ�พและผู้จัด  
 3. ค่�โฆษณ� (Advertising) ผู้จัดส�ม�รถข�ยโฆษณ�ในหนังสือคู่มือก�รประชุม 
หรือคิดค่�บริก�รในก�รแจกแผ่นพับในกระเป๋�ผู้เข้�ประชุม (Convention Bag)
 4. ค่�ข�ยพื้นที่จัดแสดงสินค้� หรือนิทรรศก�ร (Exhibit Space Rental Fee) โดย
อ�จคิดค่�บริก�รแบบเหม�ตลอดง�นแตกต่�งกันไปต�มขน�ดของพื้นที่และประเภทของ
คูห�

 รายจ่าย หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร ซึ่งแบ่งได้เป็น ค่�ใช้จ่�ยคงที่และ         
ค่�ใช้จ่�ยผันแปร 
 1. ค่�ใช้จ่�ยคงที่ (Fixed Cost) หม�ยถึงค่�ใช้จ่�ยซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงต�มจำ�นวน           
ผู้เข้�ประชุม เป็นค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รทำ�ธุรกิจและมีพันธะผูกพัน อ�ทิ เงินเดือน                    
ค่�ประกันภัย (APEX Industry Glossary 2019). 
 ตัวอย่�งของค่�ใช้จ่�ยคงที่ ได้แก่
 • ค่�เช่�สถ�นที่ (Venue Rental Fee) อ�ทิ ค่�เช่�ห้องบอลรูมที่ใช้ในพิธีเปิดและปิด
ก�รประชุม และ ค่�เช่�ห้องประชุมเล็กสำ�หรับก�รประชุมกลุ่มย่อย 

รูปที่ 1: ห้องประชุม 

 ที่ม�: รุจิก� ลงก�นี, โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทย� 
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 • ค่�จ้�งผู้รับเหม�จัดสร้�งคูห� (Booth Contractor) สำ�หรับก�รประชุมที่มี
ก�รแสดงสินค้�และนิทรรศก�ร อ�จคิดเหม�ร�ค�เดียว (Flat Rate) โดยรวมทั้งก�รก่อสร้�ง
และก�รตกแต่งซุ้มท�งเข้� 
 • ค่�ประกันร�ยได้ให้สม�คม (Association Fixed Revenue)  สม�คมซึ่งเป็น
เจ้�ของง�นประชุมจะขอให้เจ้�ภ�พจ่�ยเงินจำ�นวนหนึ่งเป็นค่�ตอบแทนให้สม�คมที่ให้
โอก�สเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุม เช่น จ่�ย 200,000 บ�ท สำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม 600 คน 
หลังจ�กนั้นนับจ�กคนที่ 600 เป็นต้นไป จะคิดค่�ประกันร�ยได้ให้สม�คม 333 บ�ท ต่อผู้เข้�
ประชุมหนึ่งคน ไม่ว่�ก�รประชุมนั้นจะมีกำ�ไรหรือข�ดทุน
 • ค่�ใช้จ่�ยคงที่อื่นๆ จะรวมถึงค่�โฆษณ� ค่�เช่�พื้นที่ ค่�ล่�ม และเงินเดือน               
เจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�นและผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จ้�งเต็มเวล� 
 2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) หม�ยถึงค่�ใช้จ่�ยที่เปลี่ยนแปลงต�ม
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม และส�ม�รถเปลี่ยนได้ในระยะเวล�สั้นต�มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม 
(APEX Industry Glossary 2019.)  ห�กมีผู้เข้�ร่วมประชุมม�ก ค่�ใช้จ่�ยผันแปรจะเพิ่มขึ้น 
ตัวอย่�งของค่�ใช้จ่�ยผันแปร ได้แก่
 • ค่�เช่�พื้นที่จัดแสดงสินค้� (Exhibit Space Rental Fee) ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้แสดง
สินค้� ห�กมีจำ�นวนม�กขึ้นก็ต้องเช่�พื้นที่ม�กขึ้น และมีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น 

รูปที่ 2: พื้นที่จัดแสดงสินค้� 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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 • ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost) ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้�ร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ทิปและค่�บริก�ร (Gratuities and Service Charges) ถือเป็นค่�ใช้จ่�ยที่ต้อง
รวมอยู่ในงบประม�ณด้วย
 • ค่�จ้�งลูกจ้�งชั่วคร�ว เช่น พนักง�นลงทะเบียน ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม 
 
 ค่�ใช้จ่�ยผันแปรอื่นๆ อ�ทิ ทิปและค่�บริก�รพิเศษมักรวมอยู่ในค่�อ�ห�รและ  
เครื่องดื่ม แต่บ�งครั้งในบ�งโรงแรมอ�จมีก�รคิดค่�บริก�รเพิ่ม อ�ทิ ทิปให้กับพนักง�นยก
กระเป๋�ต�มจำ�นวนกระเป๋�  ในกรณีนี้โรงแรมต้องตกลงกับผู้จัดก่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพ�ท 
(Abbey 2016)  
 ค่�ใช้จ่�ยท�งอ้อม หม�ยถึง ค่�ใช้จ่�ยที่เป็นค่�ใช้จ่�ยทั้งแบบคงที่และผันแปร           
Defranco (2019) อธิบ�ยว่� ค่�ใช้จ่�ยบ�งประเภทคงที่ 100% และค่�ใช้จ่�ยบ�งประเภท
ผันแปร 100% แต่ค่�ใช้จ่�ยบ�งประเภทเป็นได้ทั้งค่�ใช้จ่�ยแบบคงที่และผันแปร ตัวอย่�ง
เช่น เงินเดือนพนักง�นจัดว่�เป็นค่�ใช้จ่�ยคงที่ส่วนหนึ่ง ถ้�จ้�งหัวหน้�ผู้ดูแลโครงก�รและ
เจ้�หน้�ท่ีเป็นพนักง�นประจำ�ระหว่�งก�รจัดประชุม แต่ห�กงบประม�ณดังกล่�วได้รับ             
ก�รจัดสรรชั่วคร�วไปใช้ในระหว่�งก�รจัดประชุม เพื่อจ้�งพนักง�นชั่วคร�วเฉพ�ะช่วง
ก�รจัดประชุม และจะไม่จ้�งในช่วงที่ก�รประชุมมีง�นให้ทำ�ไม่ม�กนักหรือเลิกจ้�งหลังจ�ก
จบง�นแล้ว กรณีนี้ค่�จ้�งเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�นชั่วคร�วถือเป็นค่�ใช้จ่�ยผันแปร

3. ส่วนต่าง (Margin) 
ส่วนต่�ง (Margin) หม�ยถึง ส่วนต่�งระหว่�งร�ยรับและร�ยจ่�ย ส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้
 1. กำ�ไร (Profit-Based) คือ มีร�ยรับเกินกว่�ร�ยจ่�ย
 2. คุ้มทุน (Breakeven) คือ ร�ยรับและร�ยจ่�ยเท่�กัน
 3. ข�ดทุน (Deficit) คือ ร�ยจ่�ยม�กกว่�ร�ยรับ

การทำางบประมาณ (Budgeting)
 
 ก�รทำ�งบประม�ณส�ม�รถแบ่งเป็น งบประม�ณเกินดุล งบประม�ณข�ดดุล และ 
งบประม�ณคุ้มทุน วัตถุประสงค์ของก�รจัดประชุมเป็นตัวกำ�หนดก�รทำ�งบประม�ณซึ่งแบ่ง
ออกเป็นส�มประเภทดังกล่�วข้�งต้น  

1. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget)
 งบประม�ณเกินดุล (Surplus Budget) หม�ยถึงก�รมีร�ยรับม�กกว่�ร�ยจ่�ย 
ทำ�ให้มีกำ�ไรเป็นค่�ส่วนต่�ง งบประม�ณเกินดุลมีสูตรคำ�นวณดังนี้
  รายรับ – ค่าใช้จ่าย = กำาไร (รายได้สุทธิ)
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วิธีคำานวณงบประมาณเกินดุล

Ogbeide (2015) ได้เสนอวิธีทำ�งบประม�ณเกินดุลดังนี้
 ขั้นตอนแรกต้องเริ่มจ�กก�รประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ยก่อน จ�กนั้นกำ�หนดจุดประสงค์
ท�งก�รเงินว่�ต้องก�รกำ�ไรเท่�ใด แล้วจึงจะทร�บว่�ต้องทำ�ร�ยได้เท่�ใด ตัวอย่�งเช่น
 ห�กประม�ณค่�ใช้จ่�ยไว้ที่  200,000 บ�ท
 ประม�ณร�ยได้สุทธิที่ต้องก�รคือ  100,000 บ�ท
 ฉะนั้น ต้องทำ�ร�ยได้   300,000 บ�ท

 ดังนั้นในก�รทำ�งบประม�ณเกินดุล ผู้จัดต้องทำ�ร�ยได้จำ�นวน 300,000 บ�ท               
เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องก�รกำ�ไร 100,000 บ�ท (200,000 + 100,000 = 
300,000) บ�ท

การคำานวณค่าลงทะเบียน
 
 ร�ยรับดังกล่�วจะนำ�ไปใช้คำ�นวณค่�ลงทะเบียน อ�ทิ ห�กต้องก�รผู้เข้�ร่วมประชุม 
60 คน ต้องตั้งร�ค�ค่�ลงทะเบียนที่ 5,000 บ�ท หลังจ�กคำ�นวณร�ยรับที่ต้องก�รแล้ว         
ควรใช้ข้อมูลก�รจัดประชุมปีก่อนๆ เพี่อตั้งร�ค�ค่�ลงทะเบียนโดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

1.  ข้อมูลก�รตล�ด
2.  สภ�พเศรษฐกิจ
3.  ก�รตั้งร�ค�ค่�ลงทะเบียนของง�นประเภทเดียวกัน
4.  ประม�ณก�รจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม อ�ทิ ประม�ณก�รว่�จะมีผู้เข้�ร่วมง�น 

1,000 คน
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ประเภทผู้เข้า
ร่วมประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน ประมาณการจำานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม

ประมาณการรายรับ

สม�ชิก 5,000 700 3,500,000

ไม่ใช่สม�ชิก 6,000 150 900,000

นักศึกษ� 2,500 100 250,000

แขก 2,000 50 100,000

รวม - 1,000 4,750,000

ต�ร�งที่ 1: งบประม�ณร�ยรับคำ�นวณจ�กจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมและค่�ลงทะเบียน

 ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก Ogbeide (2015)

ประมาณการรายได้ = ค่าลงทะเบียน x จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม

รายรับ บาท
ค่�ลงทะเบียน 850,000
ค่�ผู้สนับสนุน 125,000
ค่�โฆษณ� 95,000
ค่�ข�ยพื้นที่แสดงสินค้�และนิทรรศก�ร 775,000
รวมรายรับ 1,845,000
รายจ่าย บาท
ค่�เดินท�งของเจ้�หน้�ที่ 120,000
เงินเดือนเจ้�หน้�ที่ 200,000
ค่�ที่พักเจ้�หน้�ที่ 100,000
ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่ม 515,000
ค่�วิทย�กร 250,000
ค่�ก�รตล�ด 100,000
ค่�ขนส่งภ�ยในท้องถิ่น 100,000
ค่�สิ่งพิมพ์ 100,000
ค่�กิจกรรมบันเทิงและก�รแสดง 50,000
ค่�ของที่ระลึกในก�รประชุม 50,000
ค่�ทัวร์ก่อนและหลังก�รประชุม 60,000
รวมค่าใช้จ่าย 1,645,000
ยอดสุทธิ (กำาไร) 200,000

ต�ร�งที่ 2: แสดงถึงงบประม�ณเกินดุล

 ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก WHTER 
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  Ogbeide (2015) แนะนำ�ว่� ในก�รประม�ณร�ยรับ ร�ยจ่�ย และกำ�ไรควร             
หลีกเลี่ยงก�รประม�ณก�รที่เกินจริงที่ย�กจะบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเงิน แต่ตั้งเป้�หม�ยที่
เป็นไปได้ โดยพิจ�รณ�คว�มสมเหตุสมผลจ�กปัจจัยต่อไปนี้

1. คว�มส�ม�รถในก�รห�ร�ยได้
2. ก�รห�ร�ยได้ต้องไม่ขัดกับนโยบ�ยขององค์กร 
3. สถ�นภ�พท�งเศรษฐกิจ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น
4. อัตร�ค่�ลงทะเบียนของก�รประชุมที่คล้�ยคลึงกัน
5. ระยะเวล�จัดก�รประชุม
6. ประเภทผู้เข้�ร่วมก�รประชุม ทั้งที่เป็นสม�ชิกและไม่เป็นสม�ชิก 
7.  นโยบ�ยและกระบวนก�รที่ให้แน่ใจว่�ผู้เข้�ร่วมประชุมจ่�ยค่�ลงทะเบียน
 ถูกประเภท
8. ส่วนลดสำ�หรับก�รเปิดก�รลงทะเบียนล่วงหน้� เพื่อจูงใจให้รีบลงทะเบียน
9. ส่วนลดค่�ลงทะเบียนเป็นหมู่คณะห�กม�จ�กองค์กรเดียวกัน

2. งบประมาณขาดดุล
 งบประม�ณข�ดดุล หม�ยถึง งบประม�ณที่ร�ยจ่�ยม�กกว่�ร�ยรับ ส่วนต่�ง คือ 
ข�ดทุน  
 งบประม�ณข�ดดุล คำ�นวณได้ดังนี้ 
 ร�ยรับ – ร�ยจ่�ย = ข�ดทุน 
 Ogbeide (2015) ได้เสนอวิธีทำ�งบประม�ณข�ดดุลดังนี้ 
 ข้ันตอนแรกเริ่มจ�กก�รนำ�ค่�ใช้จ่�ยประเภทต่�งๆ ม�รวมเป็นประเภทเดียวกัน        
ภ�ยใต้ประเภทค่�ใช้จ่�ย ผู้จัดส�ม�รถสอบถ�มร�ค�จ�กผู้ให้บริก�รเพื่อนำ�ม�ประม�ณก�ร
ค่�ใช้จ่�ย โดยบวกเงินเฟ้อร้อยละ 5 – 7 แล้วแต่ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รเตรียมก�รประชุม ห�ก
มีข้อมูลก�รประชุมในอดีตส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ยได้

งบประม�ณข�ดดุลจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้
• ประเภทของค่�ใช้จ่�ย
• ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแต่ละร�ยก�ร
• จำ�นวนค่�ใช้จ่�ยต่อหน่วยของแต่ละร�ยก�ร
• ร�ค�ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละร�ยก�ร
• ยอดรวมค่�ใช้จ่�ยแต่ละร�ยก�ร
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ประเภทงบประมาณ/รายการ จำานวน ราคา งบประมาณ

ค่�กิจกรรมภ�ยในง�น

ค่�ตอบแทนวิทย�กร 30 5,000 150,000

- ค่�ที่พักวิทย�กร/ ค่�เดินท�ง 30 10,000 300,000

- ค่�จ้�งผู้ให้บริก�รคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชัน 1 100,000 100,000
- ค่�โสตทัศนูปกรณ์ 1 1,500 1,500

- ค่�ถ่�ยเอกส�ร/พิมพ์ง�น 1 2,000 2,000

รวม 553,500

ค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทะเบียน

- ค่�เจ้�หน้�ที่ลงทะเบียน 2 15,000 30,000

- ค่�เช่�คอมพิวเตอร์/ค่�พิมพ์เอกส�ร 4 2,000 8,000

- ค่�อุปกรณ์ป้�ยชื่อ 5,000 10 50,000

- ค่�ธรรมเนียมบัตรเครดิต 4,000 300 1,200,000

รวม 1,288,000

ค่�เช่�สถ�นที่

- ค่�แพ็กเกจจัดก�รประชุม 3 วัน 5,000 1,500 7,500,000

- ค่�เช่�ห้องประชุมย่อย 2 15,000 30,000

รวม 7,530,000

ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่ม

- ค่�เลี้ยงต้อนรับ 5,000 1,000 5,000,000

- ค่�อ�ห�รคำ่� 5,000 1,000 5,000,000

ประเภทงบประมาณ/รายการ ราคา งบประมาณ

รวม 10,000,000

ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด 100,000

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 19,471,500

ต�ร�งที่ 3: แสดงถึงงบประม�ณข�ดดุล

 ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก WHTER 
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 3. งบประมาณคุ้มทุน หม�ยถึง งบประม�ณที่มีร�ยรับเท่�กับ ร�ยจ่�ย ทำ�ให้           
ค่�ส่วนต่�งเป็นศูนย์ คือ ไม่ข�ดทุน และไม่ได้กำ�ไร งบประม�ณคุ้มทุน มีสูตรคำ�นวณดังนี้
 รายรับ – ค่าใช้จ่าย = ศูนย์
 องค์กรที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร อ�ทิ หน่วยง�นภ�ครัฐมักตั้งงบประม�ณแบบคุ้มทุน 
ตัวอย่�งของงบประม�ณข�ดดุลคือ ก�รฝึกอบรม ก�รประชุมกรรมก�รบริห�ร 
 ห�กก�รประชุมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ควรพิจ�รณ�คว�มสมเหตุสมผลโดยค�ดก�รณ์
งบประม�ณแบบคุ้มทุน หรืองบประม�ณแบบข�ดทุนไปก่อน แต่หลังจ�กได้ลงแรงและ
ทรัพย�กรไปสักสองส�มปี ก�รประชุมมักมีกำ�ไร 

ประเภทของงบประมาณที่แบ่งตามข้อมูลที่ใช้จัดทำา

 IAEE (2016) ได้เสนอประเภทของงบประม�ณซึ่งส�ม�รถแบ่งได้ต�มข้อมูลที่ใช้ใน
ก�รจัดทำ� ดังนี้
 1. งบประม�ณฐ�นศูนย์ (Zero Based-Budget) คือ ก�รตั้งงบประม�ณจ�ก
ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยและร�ยรับทั้งหมดจ�กก�รประชุมทั้งง�น แต่ละบรรทัดของร�ยก�ร
ร�ยจ่�ยและร�ยรับสร้�งขึ้นม�ใหม่ในแต่ละปี จ�กก�รปรับร�ค�ตล�ดให้เป็นปัจจุบัน ข้อดี
คือเป็นก�รว�งแผนที่รอบคอบโดยกำ�จัดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ถูกต้อง แต่ข้อเสียคือเสียเวล�ในก�รทำ�
 2. งบประม�ณส่วนเพิ่ม (Incremental Based-Budget) ใช้งบประม�ณก�รประชุม
จ�กปีก่อนหรือก�รดำ�เนินง�นจริงในปัจจุบันในก�รคำ�นวณ โดยประม�ณคว�มเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้น เช่น เงินเฟ้อ ข้อดีคือคว�มรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือคว�มผิดพล�ดที่อ�จเกิดขึ้นจ�ก
ก�รปรับเปลี่ยนที่ม�จ�กปัจจัยภ�ยนอก อ�ทิ ค่�แรงที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รขึ้นค่�จ้�งขั้นตำ่�
 3. งบประม�ณผสม (Hybrid Budget) คือ ก�รรวมกันของงบประม�ณฐ�นศูนย์
กับงบประม�ณส่วนเพิ่มจ�กปีที่ผ่�นม� ข้อดีคือส�ม�รถเปลี่ยนแปลงร�ยได้และร�ยจ่�ยที่ม�
จ�กงบประม�ณส่วนเพิ่มจ�กปีที่ผ่�นม� เช่น ค่�ลงทะเบียน ค่�จ้�งวิทย�กร ในขณะเดียวกัน
ก็ส�ม�รถนำ�งบประม�ณฐ�นศูนย์ม�ใช้ในก�รบอกปัจจัยที่แทรกซ้อนที่อ�จทำ�ให้ก�รจัดทำ�
งบประม�ณใหม่แตกต่�งจ�กก�รประชุมปีก่อนๆ อ�ทิ ก�รเปลี่ยนจุดหม�ยปล�ยท�งใน         
ก�รจัดประชุม ทำ�ให้เกิดค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รจัดก�รที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 ส�นิท ก�รุณยวนิช (2561) กล่�วว่� ควรทบทวนงบประม�ณอย่�งสมำ่�เสมอตลอด
ช่วงเตรียมก�รประชุม (Lead Time) เพื่อให้แน่ใจว่�ได้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก ข้อมูล
จ�กก�รประชุมในอดีตส�ม�รถช่วยในก�รกำ�หนดงบประม�ณ ห�กไม่มีข้อมูลในอดีต                          
ต้องสอบถ�มจ�กผู้ให้บริก�รและประม�ณก�รงบประม�ณต�มสภ�พเศรษฐกิจ



CONVENTIONS 10172 CONVENTIONS 101 73

นโยบายการเงินและการอนุมัติงบประมาณ

  IAPCO (2013) ได้เสนอให้สม�คมน�น�ช�ติที่เป็นเจ้�ของก�รประชุมให้คำ�ปรึกษ� 
คณะกรรมก�รจัดง�นที่เป็นเจ้�ภ�พ เรื่องนโยบ�ยก�รเงินและกำ�หนดขอบเขตผู้รับผิดชอบ
ก�รอนุมัติงบประม�ณดังนี้

ข้อเสนอให้พิจารณา ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับผิดชอบรวบรวมและอนุมัติงบประม�ณ

2. ผู้รับผิดชอบเพิ่มและถอนร�ยก�รในงบประม�ณ

3. ผู้รับผิดชอบในกรณีงบประม�ณข�ดดุล

4. ผู้รับผิดชอบที่ได้ประโยชน์จ�กกำ�ไร

5. ผู้อนุมัติค่�ลงทะเบียน 

6. สกุลเงินที่จะเรียกเก็บ 

7. แหล่งเงินทุนสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยก�รประกันภัย

8. แหล่งเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้จ่�ยก่อนที่จะมีร�ยรับ 

9. แหล่งเงินทุนค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งสำ�หรับตัวแทนจ�กสม�คมน�น�ช�ติ

   เพื่อตรวจเยี่ยมประเทศเจ้�ภ�พ

10. ผู้มีอำ�น�จเซ็นสัญญ�ก�รจัดประชุม (ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพ, สถ�นที่

     จัดก�รประชุม, ผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยง โรงแรม ล่�ม)

11. ผู้มีอำ�น�จเซ็นเช็ค 

12. ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจก�รสมน�คุณค่�ลงทะเบียน

13. ผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�ร่วมง�นของแขกพิเศษ

14. ค่�ลงทะเบียนของคู่สมรส และเงินสมทบสนับสนุนค่�ลงทะเบียนของคู่สมรส 

15. นโยบ�ยก�รรับผู้สนับสนุน 

16. ผู้รับผิดชอบกองทุนอุทธรณ์ 

ต�ร�งที่ 4: คำ�แนะนำ�นโยบ�ยก�รเงินและก�รอนุมัติงบประม�ณจ�กเจ้�ของง�นสู่เจ้�ภ�พ

 ที่ม�: ปรับปรุงจ�ก IAPCO (2013)
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 นอกจ�กนี้ IAPCO ได้เสนอให้ระบุผู้รับผิดชอบในร�ยก�รงบประม�ณ ดังนี้

ข้อเสนอให้พิจารณา ผู้รับผิดชอบ

1. ก�รรักษ�บัญชี

2. ก�รเตรียมงบประม�ณ

3. ก�รเปิดบัญชีธน�ค�ร

4. ก�รจ่�ยภ�ษีท้องถิ่น 

5. ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

6. ก�รเก็บสมุดบัญชีประเภทต่�งๆ

7. ก�รตรวจสอบเอกส�รก�รเงิน  ใบแจ้งหนี้ หรือ บัญชีร�ยจ่�ย

8. ก�รดูแลค่�ใช้จ่�ยภ�ยในงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติ

9. ก�รควบคุมกองทุนกำ�ไรสุทธิและกองทุนผู้สนับสนุน  

10. ก�รรับค่�ลงทะเบียนและร�ยได้อื่น

11. ก�รดูแลบัญชีที่ค้�งชำ�ระ

12. ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รประกันภัย 

13. ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รโอนเงินทุน

14. ก�รลงทุนในกองทุนร�ยได้ที่เกินดุล

ต�ร�งที่ 5: ข้อเสนอให้พิจ�รณ�ผู้รับผิดชอบอนุมัติงบประม�ณ

 ที่ม�: ปรับปรุงจ�ก IAPCO (2013)

 สม�คมน�น�ช�ติควรให้คำ�ปรึกษ�แก่คณะกรรมก�รจัดง�นเพื่อจัดทำ�งบประม�ณ
ต�มข้อเสนอที่ได้กล่�วข้�งต้นและตกลงกันต้ังแต่เร่ิมง�น เพร�ะนโยบ�ยก�รเงินที่ชัดเจนมี
คว�มจำ�เป็นต่อคว�มสำ�เร็จในก�รจัดประชุม 
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			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุป งบประม�ณประกอบด้วย ร�ยรับ ร�ยจ่�ย และยอดสุทธิ (ข�ดทุน 
กำ�ไร หรือคุ้มทุน) ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ก�รจัดประชุม งบประม�ณยังกำ�หนดขอบเขตของ
ก�รประชุม อ�ทิ ขน�ด ตล�ดเป้�หม�ย สถ�นที่จัดประชุม ก�รเลือกอ�ห�รและเครื่องดื่ม 
ห�กปร�ศจ�กก�รว�งแผนที่รอบคอบ ก�รปรับเปลี่ยนงบประม�ณอย่�งสมำ่�เสมอ และข�ด
ก�รประช�สัมพันธ์ท�งก�รตล�ดให้กับกลุ่มเป้�หม�ย งบประม�ณอ�จจบลงด้วยก�รข�ดทุน 

			คำาถามท้ายบท

1. จงบอกประเภทของร�ยรับ
2. จงบอกประเภทของร�ยจ่�ย
3. อะไรคือคว�มแตกต่�งระหว่�งค่�ใช้จ่�ยคงที่และค่�ใช้จ่�ยผันแปร
4. จงอธิบ�ยก�รจัดทำ�งบประม�ณเกินดุล
5. จงอธิบ�ยก�รจัดทำ�งบประม�ณข�ดดุล
6. จงอธิบ�ยก�รจัดทำ�งบประม�ณคุ้มทุน
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บทที่	

4

การเลือกสถานที่จัดประชุม
วิชาชีพและการจัดการที่พัก
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การเลือกสถานที่
จัดประชุมวิชาชีพและ

การจัดการที่พัก

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้  ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ: 
1. ทร�บปัจจัยในก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมวิช�ชีพ 
2. รู้จักชนิดของสถ�นที่จัดประชุมวิช�ชีพ
3. รู้จักชนิดของที่พัก
4. ส�ม�รถบอกคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รจองห้องพักเหม� และวันที่ตัดห้องพักออก
5. ตระหนักถึงผลกระทบค่�ปรับอันเกิดจ�กก�รที่ไม่ส�ม�รถจองห้องพักต�มจำ�นวน 
 ที่ทำ�สัญญ�ไว้

การเลือกสถานที่จัดประชุม

 ก�รเลือกสถ�นที่ หม�ยถึง กระบวนก�รเลือกประเทศเมืองจุดหม�ยปล�ยท�ง 
(Destination) และสถ�นที่ที่ใช้จัดก�รประชุม (Venue) ก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมวิช�ชีพ
ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ งบประม�ณ และกิจกรรมก�รประชุม ก�รประชุมวิช�ชีพส่วน
ใหญ่มักหมุนเวียนไปต�มภูมิลำ�เน�ที่สม�ชิกอ�ศัยอยู่ โดยมักไม่จัดซำ้�ในจุดหม�ยปล�ยท�ง
เดียวกันทันที แต่จะเว้นระยะเวล�ช่วงหน่ึงก่อนกลับม�จัด ณ สถ�นท่ีเดิม ก�รเลือกสถ�นท่ี
จัดประชุม (Site Selection) มักทำ�ไปพร้อมกันกับก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง 
(Rittichainuwat 2018b) แต่ก�รตรวจสถ�นที่ (Site Inspection) เกิดต�มม�หลังจ�กสถ�น
ที่จัดประชุมได้รับก�รคัดเลือกแล้ว (IAEE 2016) 
 Tench (2014) กล่�วว่�ในก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมควรคำ�นึงถึงจุดประสงค์ใน
ก�รจัดประชุม และคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพด้วย ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยที่ว่�
สถ�นที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ (Rittichainuwat, Beck, Lalopa 2001) 
โดยก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมวิช�ชีพควรคำ�นึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

บทที่	

4
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 • จุดประสงค์ในก�รประชุมมีผลต่อก�รเลือกสถ�นท่ี ห�กต้องก�รสถ�นท่ีสำ�หรับ
ก�รจัดประชุม และต้องก�รให้นำ�ครอบครัวหรือผู้ติดต�มม�ด้วย อ�จจัดง�นในแหล่งท่องเท่ียว 
 • จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมกำ�หนดขน�ดสถ�นที่จัดประชุม และขน�ดห้องประชุมที่
ต้องส�ม�รถจุทุกคนให้เข้�ร่วมกิจกรรมได้หมดในห้องเดียว 
 • คว�มสะดวกในก�รเดินท�ง ทั้งนี้ห�กมีผู้เข้�ร่วมประชุมต่�งช�ติควรคำ�นึงถึงระยะ
เวล�เดินท�งม�ยังเมืองจุดหม�ยปล�ยท�งและจ�กสน�มบินไปยังสถ�นที่จัดประชุมด้วย
 • คว�มปลอดภัย และสวัสดิภ�พของผู้เข้�ร่วมประชุม ผู้จัด เจ้�ของง�น ผู้สนับสนุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับก�รประชุม ณ จุดหม�ยปล�ยท�งในก�รจัดประชุม รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบสถ�นที่จัดง�น โดยภ�พลักษณ์คว�มเสี่ยงต่อคว�มปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักใน
ก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุม (Rittichainuwat & Laws 2014)
 • ระบบคมน�คมขนส่งส�ธ�รณะท้องถิ่น อ�ทิ รถไฟฟ้� รถไฟใต้ดิน รถประจำ�ท�ง 
รถแท็กซี่  มีคว�มสำ�คัญต่อก�รตัดสินใจเข้�ร่วมประชุม (Rittichainuwat et al 2019) 
 • สถ�นที่จัดประชุมที่ได้ม�ตรฐ�นมักมีห้องอ�ห�ร แผนกจัดเลี้ยงและศูนย์อ�ห�ร 
นอกจ�กบริก�รอ�ห�รเครื่องดื่มที่จัดเลี้ยงโดยเจ้�ภ�พแล้ว ควรมีร้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มที่
หล�กหล�ยและเพียงพอให้ผู้เข้�ร่วมประชุมเลือกต�มอัธย�ศัย (ประส�น ภิรัชบุรี, 2543) 
 กระบวนก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมมักถูกกำ�หนดโดยวัตถุประสงค์ของ
ก�รประชุม งบประม�ณ และลักษณะของผู้เข้�ร่วมประชุม ผู้จัดประชุมมืออ�ชีพของสม�คม 
(Core PCO) จะเสนอสถ�นที่จัดประชุมให้เจ้�ของง�น เพื่อใช้ในก�รตัดสินใจเลือกจุดหม�ย
ปล�ยท�งในก�รจัดประชุม

รูปที่ 1: กรุงเทพมห�นครเป็นเมืองจัดประชุมที่ได้รับคว�มนิยม

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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 บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ และคณะ (Rittichainuwat et al. 2019) วิจัยภ�พลักษณ์
ประเทศไทยในฐ�นะสถ�นที่จัดประชุมน�น�ช�ติพบว่� แม้ว่�ภ�พลักษณ์ด้�นคว�มปลอดภัย
ของไทยจะลดลงในช่วงวิกฤตก�รเมือง แต่เป็นผลกระทบในระยะส้ัน คว�มคุ้มค่�เงิน 
คุณภ�พห้องประชุม ก�รเข้�ถึงสถ�นที่จัดง�นที่สะดวก อัธย�ศัยของคนไทยและคว�ม
หล�กหล�ยของแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดแข็งของไทยในฐ�นะจุดหม�ยปล�ยท�งใน
ก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ ซึ่งง�นวิจัยดังกล่�วสอดคล้องกับง�นวิจัยของ ICCA (2018) ที่
พบว่� ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีก�รจัดประชุมม�กที่สุด 1 ใน 10 ประเทศของเอเชีย โดย
กรุงเทพมห�นครติดหนึ่งในสี่ของเมืองที่มีก�รจัดประชุมม�กที่สุดในเอเชีย

ชนิดของสถานที่จัดประชุม (Type of Venues)

 สถ�นที่จัดประชุม (Venue) หม�ยถึง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้� โรงแรม  
ร้�นอ�ห�ร  สโมสร  รวมถึงที่พัก ที่ใช้เป็นสถ�นที่จัดประชุม แสดงสินค้� และนิทรรศก�ร 
(ประส�น ภิรัช บุรี 2543)

รูปที่ 2: ห้องจัดเลี้ยง 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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 Monroe (2006) ได้นิย�มและแบ่งชนิดของสถ�นท่ีจัดประชุม เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังน้ี
 
 สถานท่ีจัดประชุมท่ีออกแบบเพ่ือการจัดประชุมโดยเฉพาะ (Convention Venue)
 สถ�นท่ีจัดประชุมม�ตรฐ�นที่ออกแบบเพ่ือก�รจัดประชุมโดยเฉพ�ะ อ�ทิ ศูนย์
ประชุม ห้องบอลรูม ของโรงแรม ห้องประชุมของหน่วยง�นรัฐและสถ�บันก�รศึกษ�ที่มี
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดประชุม อ�ทิ โสตทัศนูปกรณ์ แสงสี เสียงและสัญญ�ณ
อินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง มีบริก�รสัญญ�ณ Wi-Fi ทั่วทั้งอ�ค�ร โต๊ะ เก้�อี้ บริก�รอ�ห�ร 
เครื่องดื่ม พนักง�นบริก�ร ห้องนำ้� โทรศัพท์ โดยมีห้องประชุมที่ปร�ศจ�กเส�และมีเพด�น
สูงที่ไม่บดบังส�ยต� มีห้องโถงขน�ดใหญ่ที่ส�ม�รถดัดแปลงเป็นห้องประชุมใหญ่และ                      
มีฉ�กที่เลื่อนได้เพื่อกั้นผนังทำ�ให้ส�ม�รถดัดแปลงเป็นห้องประชุมขน�ดเล็ก มีผนังห้องเก็บ
เสียงเพื่อป้องกันก�รรบกวนจ�กก�รประชุมที่เกิดขึ้นในห้องข้�งๆ มีประตูเข้�ออกขน�ดใหญ่
หล�ยบ�น มีท�งเข้� – ออกและเค�น์เตอร์ต้อนรับแยกส่วนของแต่ละห้องประชุม มีท�ง
หนีไฟที่มีป้�ยบอกท�งอย่�งชัดเจน และมีก�รดูแลง�นจ�กเจ้�หน้�ที่โรงแรมเพ่ือให้ก�ร
ประชุมดำ�เนินไปได้โดยสมบูรณ์ นอกจ�กน้ีศูนย์ประชุมต้องมีจำ�นวนห้องสุข�ม�กพอที่จะ
รองรับผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวนม�กในเวล�เดียวกัน (บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 2551) 

รูปที่ 3: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�พีช 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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 สถานที่จัดประชุมที่ไม่ได้สร้างเพื่อจัดการประชุม  (Non-traditional Venue)
 สถ�นที่จัดประชุมที่ไม่ได้สร้�งเพ่ือจัดก�รประชุม มักถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น แต่ผู้จัดใช้สถ�นที่ดังกล่�วประชุม อ�ทิ ร้�นอ�ห�ร สโมสร ดังนั้นจึงมีข้อจำ�กัด อ�ทิ ข�ด          
โสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้�อี้ และไม่มีบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มรวมทั้ง แม่บ้�น พนักง�น
รักษ�คว�มปลอดภัย รวมถึงห้องสุข�ที่ได้ม�ตรฐ�น 

 ชนิดของสถ�นที่จัดประชุมทั้งสองรูปแบบส�ม�รถนิย�มคว�มหม�ยได้ดังนี้

ชนิดสถานที่จัดประชุม นิยาม

ศูนย์ประชุมและนิทรรศก�ร 
(Convention & Exhibition 
Centers)

สถ�นที่ที่ออกแบบเพื่อก�รประชุมและนิทรรศก�ร 
โดยมีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงขน�ดใหญ่และ
ห้องประชุมเล็กรวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศก�ร 
มีบริก�รอ�ห�รเครื่องดื่ม

ศูนย์ประชุม (Conference Centers) สถ�นที่ที่ออกแบบเพื่อก�รจัดก�รประชุมโดยเฉพ�ะ 
และมีบริก�รอ�ห�รเครื่องดื่ม

โรงแรมจัดประชุม ที่พักที่ให้บริก�รทั้งห้องพัก บริก�รอ�ห�รเครื่องดื่ม
แก่นักเดินท�งพักผ่อนและนักธุรกิจ และพื้นที่จัด
ประชุมและนิทรรศก�ร แต่มักมีขน�ดเล็กกว่�
ศูนย์ประชุมและนิทรรศก�ร 

รีสอร์ท ที่พักที่ให้บริก�รห้องพัก บริก�รอ�ห�รเครื่องดื่ม 
ห้องประชุม และสถ�นที่ทำ�กิจกรรมนันทน�ก�ร 

เรือสำ�ร�ญ ที่พักลอยนำ้�ที่มีบริก�รอ�ห�รเครื่องดื่ม ห้องประชุม 
พื้นที่แสดงนิทรรศก�รและกิจกรรมนันทน�ก�ร

หอประชุมมห�วิทย�ลัย ห้องประชุมที่ใช้ในกิจก�รของมห�วิทย�ลัย แต่
อนุญ�ตให้บุคคลภ�ยนอกเข้�ใช้ 

สถ�นที่จัดประชุมอื่นๆ สถ�นที่ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อ�ทิ 
พิพิธภัณฑ์ สน�มกีฬ� (Tench 2014)

 
 บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ และจูดิท แมร์ (Rittichainuwat & Mair 2014) วิจัยพบว่� 
ผู้เข้�ร่วมประชุมท่ีเดินท�งม�ไกลมีแนวโน้มที่จะเข้�ร่วมกิจกรรมนันทน�ก�รหลังก�รประชุม
ตลอดทั้งวัน ณ สถ�นที่ที่จัดประชุม จุดหม�ยปล�ยท�งส่งเสริมก�รเข้�ร่วมประชุม เช่น 
รีสอร์ทช�ยทะเล เพร�ะผู้เข้�ร่วมประชุมหล�ยคนมองก�รประชุมเป็นโอก�สในก�รเดินท�ง
เพื่อทำ�ธุรกิจและพักผ่อนพร้อมๆ กัน สถ�นที่จัดประชุมที่ติดกับศูนย์ก�รค้�จูงใจผู้เข้�ร่วม
ประชุมที่โน้มเอียงไปกับนันทน�ก�ร  
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รูปที่ 4: รอยัล พ�ร�กอน ฮอลล์  

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

 คว�มคุ้มค่�เงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในก�รจูงใจให้เข้�ร่วมก�รประชุมในเมืองรอง  
เมืองรอง หม�ยถึง เมืองซึ่งอ�จมีส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�นและบริก�รสำ�หรับก�รจัดประชุม
น้อยกว่�เมืองหลัก แต่อ�จมีค่�ครองชีพถูกกว่�เมืองหลัก (Rittichainuwat 2018b)
 เมืองหลัก หม�ยถึง เมืองที่พัฒน�แล้วที่มีระบบส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�นและมี   
สถ�นที่และบริก�รสำ�หรับก�รจัดประชุมหล�กหล�ย และเดินท�งได้สะดวกทั้งท�งบก และ
ท�งอ�ก�ศ แต่สถ�นที่จัดประชุมอ�จจะไม่ว่�งห�กจองใกล้กับวันจัดง�น ผู้จัดจึงควรจอง
สถ�นที่จัดประชุมล่วงหน้� หลังจ�กที่สถ�นที่จัดประชุมได้รับเลือกจึงมีก�รตรวจเยี่ยมเพื่อให้
แน่ใจว่�สถ�นที่ดังกล่�วได้รับก�รดูแลอย่�งเหม�ะสม (IAEE 2016)
 ก�รเลือกสถ�นที่เร่ิมที่ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งในก�รเป็นเจ้�ภ�พ และเลือก
สถ�นที่จัดประชุมที่เป็นท�งก�ร ขั้นตอนต่อไป คือผู้จัดขอให้สถ�นที่จัดประชุมส่ง Request 
for Proposal ซึ่งเจ้�ภ�พจะกำ�หนด งบประม�ณ ช่วงเวล�ที่ต้องก�รจัดก�รประชุม ขน�ด
ของห้องประชุม จำ�นวนและรูปแบบของห้องประชุมย่อย ก�รจัดเลี้ยง คุณภ�พและตัวเลือก
ของที่พักและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ต้องก�ร (Nelson 2014) ผู้จัดควรขอตรวจเยี่ยม
สถ�นที่จัดประชุมสัก 2 – 3 แห่ง เพื่อให้เข้�ใจสภ�พของสถ�นที่จัดประชุม ควรให้เจ้�ภ�พ
ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจเลือกสถ�นที่เดินท�งไปเลือกสถ�นที่จัดประชุมเพื่อให้มั่นใจว่�จุดประสงค์
ของง�นสอดคล้องกับสถ�นที่ (Tench 2014)
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Tench (2014) แนะนำ�ว่�ในก�รเลือกสถ�นที่ยังควรคำ�นึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
 • สถ�นที่ส�ม�รถเข้�ออกได้โดยสะดวก
 • ควรตรวจดูสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก อ�ทิ จำ�นวนห้องสุข� 
 • กระบวนก�รกำ�จัดขยะและคว�มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คว�มปลอดภัยเพื่อจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยพิจ�รณ�ปัจจัยดังต่อไปนี้
 • ท�งหนีไฟ
 • ลิฟท์
 • หัวต่อดับเพลิง
 • คีย์ก�ร์ด
 • ก�รประกันภัย
 • ไฟส่องสว่�ง
 • บริก�รท�งก�รแพทย์ แผนกจัดก�รฉุกเฉิน
 • อ�ค�รสถ�นที่ควรมีลิฟท์สำ�หรับผู้ที่มีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย (Disabled 
   Person) และท�งเดินสำ�หรับรถเข็นผู้พิก�ร (Tench 2014)
 
 ระหว่�งก�รตรวจเยี่ยมควรพบผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยเพื่อ
สอบถ�มข้อมูลด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย หลังจ�กตรวจเยี่ยมสถ�นที่แล้ว ควรทำ�ก�ร
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและสรุปผลก�รพิจ�รณ� (Rushing & Robson 2015)
 ทั้งนี้ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์  (Rittichainuwat 2013) วิจัยพบว่� ผู้อำ�นวยก�รด้�น
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของโรงแรมมักไม่ค่อยบอกคว�มเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แขกกังวล
เกินเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่มองว่�ก�รเตือนผู้เข้�พักถึงคว�มเส่ียงที่มีคว�มรุนแรงแต่โอก�ส
เกิดน้อยจะสร้�งคว�มกังวลอันไม่จำ�เป็นและจะทำ�ล�ยบรรย�ก�ศก�รเดินท�งของผู้เข้�พัก         
แต่ก�รเพิกเฉยเสี่ยงต่อคว�มปลอดภัยและอ�จนำ�คว�มเสียห�ยม�สู่ผู้จัด

ชนิดของที่พัก (Type of accommodations) 

 นอกจ�กปัจจัยที่ได้กล่�วถึงในก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมแล้ว ก�รจัดชนิดของ
ที่พัก ควรคำ�นึงถึงงบประม�ณของผู้เข้�ร่วมประชุม คุณภ�พห้องพัก คว�มสะอ�ด คว�มคุ้ม
ค่�เงิน และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในห้องพัก อ�ทิ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกสำ�หรับติดต่อธุรกิจ อ�ทิ Business Center และ Executive Lounge โดยผู้จัด
ควรเลือกโรงแรมท่ีมีจำ�นวนห้องพักเพียงพอต่อจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นทั้งหมดให้พักในสถ�นที่
เดียวกัน ห�กจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมมีเป็นจำ�นวนม�กทำ�ให้ไม่ส�ม�รถพักรวมกันในโรงแรม
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เพียงแห่งเดียว ควรมีโรงแรมที่มีม�ตรฐ�นใกล้เคียงกันและอยู่ในทำ�เลเดียวกับสถ�นที่จัด
ประชุม  ก�รเลือกที่พักยังควรคำ�นึงถึงภ�พลักษณ์ในก�รจัดประชุม ก�รเลือกที่พักที่หรูหร� 
อ�จก่อให้เกิดข้อสงสัยของแหล่งเงินทุนจ�กผู้สนับสนุนโดยเฉพ�ะสม�คมวิช�ชีพท�งก�ร
แพทย์มีข้อจำ�กัดในด้�นจรรย�บรรณวิช�ชีพและคว�มโปร่งใสเพื่อป้องกันข้อครห� (Reiser 
2019) 

 ชนิดของห้องพักส�ม�รถจำ�แนกได้ ดังนี้ 
1. ห้องเดี่ยว (Single) หม�ยถึง ห้องพักที่มีผู้เข้�พักคนเดียวจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ก็ได้
2. ห้องคู่ (Double) หม�ยถึง ห้องพักที่มีผู้เข้�พัก 2 คน จะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ก็ได้
3. ห้อง Twin หม�ยถึง ห้องที่มีเตียงเดี่ยว 3.5 ฟุต 2 เตียง
4. ห้อง Triple หม�ยถึง ห้องที่มีผู้เข้�พัก 3 คน จะเป็นเตียงเดี่ยว 1 เตียง และเตียงคู่ 1 เตียง
5. ห้อง Quad หม�ยถึง ห้องพักที่ส�ม�รถพักได้สี่คน
6. ห้อง Suite หม�ยถึง ห้องพักที่แยกห้องนั่งเล่นออกจ�กห้องนอน
7. ห้องติดกัน (Connecting Room) หม�ยถึง ห้องพักตั้งแต่สองห้องที่มีประตูติดกันแทนที่ 
   จะเปิดจ�กท�งเดิน (Events Industry Council 2019)

รูปที่ 5: ห้องเดี่ยว (Single) 

 ที่ม�: ธนภูมิ พร้อมบุญ, โรงแรมสย�ม แอ็ท สย�ม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทย�
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รูปที่ 6: ห้องคู่ (Double) 

 ที่ม�: วรมน รัชต�รมย์, โรงแรมช�เทรียมและเรซิเดนท์

รูปที่ 7: ห้อง Twin ภ�พ

 ที่ม�: ชนิด�ภ� บูรณศิลปิน, โรงแรมสย�มเคมปินสกี้
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รูปที่ 8: ห้อง Triple 

 ที่ม�: รุจิก�  ลงก�นี,  โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทย�

 รูปที่ 9: ห้อง Quad 

ที่ม�: ทวีชัย วิร�มเวศย์, โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ ประตูนำ้�
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รูปที่ 10: ผังห้องสวีท 

 ที่ม�: วรมน รัชต�รมย์, โรงแรมช�เทรียมและเรซิเดนท์

รูปที่ 11: ห้องสวีท (Suite) 

 ที่ม�: รุจิก� ลงก�นี, โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทย�
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รูปที่ 12: ห้องติดกัน (Connecting Room) 

 ที่ม�: ณัฐพร ลออจันทร์, โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพ

รูปที่ 13: ห้องติดกัน (Connecting Room) 

 ที่ม�: ธนภูมิ พร้อมบุญ, โรงแรมสย�ม แอ็ท สย�ม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทย�
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หลักเกณฑ์การเลือกโรงแรมสำาหรับจัดประชุม

 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และ โจน ส�รสิน (2546) ได้เสนอหลักเกณฑ์ก�รเลือกโรงแรม
สำ�หรับจัดประชุม โดยคำ�นึงถึง
 1. ขน�ดของโรงแรม ที่ส�ม�รถรองรับจำ�นวนผู้ที่เข้�ร่วมประชุม
 2. ม�ตรฐ�นของโรงแรม ซึ่งส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของก�รประชุมและอ�จใช้จูงใจ             
ผู้เข้�ร่วมประชุม และควรให้สอดคล้องกับระดับของผู้เข้�ร่วมประชุม
 3. ทำ�เลที่ตั้ง ซึ่งควรอยู่ในทำ�เลที่สะดวกในก�รเดินท�ง
 4. คว�มปลอดภัย ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกรวมถึงบริเวณใกล้เคียงโรงแรม

 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และ โจน ส�รสิน (2546)  ยังได้แบ่งประเภทของโรงแรมที่จัดไว้
สำ�หรับก�รประชุม เป็น
 1. โรงแรมหลัก (Official Convention Hotel)  หม�ยถึง โรงแรมที่จัดไว้สำ�หรับผู้
เข้�ร่วมประชุม     ส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในระยะท�งที่ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถเดินเท้�ไปได้ภ�ยใน
ระยะเวล� 5 – 15 น�ที
 2. โรงแรมรอง (Satellite Hotel) หม�ยถึง โรงแรมที่มีม�ตรฐ�นรองลงม�จ�ก
โรงแรมหลัก และร�ค�ห้องพักที่ตำ่�กว่�โรงแรมหลัก แต่ห�กเป็นก�รประชุมระหว่�งประเทศ
ที่ผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นผู้แทนแต่ละประเทศ จะเป็นโรงแรมที่มีม�ตรฐ�นสูงเหมือนกัน

การจองห้องพัก 

 ก�รจองห้องพักเป็นหน้�ที่ของผู้จัดและเจ้�ภ�พซึ่งอ�จต้องรับผิดชอบต่อก�รจ่�ย      
ค่�ปรับในกรณีที่ผู้เข้�ร่วมประชุมไม่จองห้องพักต�มที่ผู้จัดได้ตกลงในสัญญ�กับโรงแรม ทั้งนี้
ค่�ปรับอ�จทำ�ให้ก�รจัดประชุมข�ดทุนดังน้ันจึงจำ�เป็นที่ผู้จัดต้องทำ�คว�มรู้จักกับชนิดของ
ห้องพักและศัพท์เฉพ�ะ อ�ทิ จำ�นวนห้องพักที่กันไว้สำ�หรับผู้เข้�ประชุม (Abbey 2016, 
Events Industry Council 2019) วันที่ต้องตัดยอดจำ�นวนห้องพักเข้�สู่ระบบก�รจอง (Cut 
Off Date) รวมทั้งวันที่ที่ต้องคืนห้องพักกลับไปในระบบก�รจอง (Release Date) เพื่อให้
ส�ม�รถสื่อส�รกับโรงแรมได้อย่�งถูกต้อง

การจองห้องพักแบบเหมา (Room Block)
 
 ก�รจองห้องพักแบบเหม� (Room Block) หม�ยถึง จำ�นวนห้องพักทั้งหมดที่จอง
ให้ก�รประชุมกลุ่มหนึ่ง (Abbey 2016, Events Industry Council 2019) เป็นง�นหลักที่
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ผู้จัดจะต้องเจรจ�ร�ค�เหม�ให้กับผู้เข้�ร่วมประชุม เพื่อจะได้อัตร�ค่�ห้องพักถูกกว่�ก�รจอง
เป็นร�ยบุคคล ทั้งนี้ร�ค�ห้องพักขึ้นอยู่กับ

1. จำ�นวนห้องพักที่จะจอง
2. ร�ยได้ที่โรงแรมจะได้รับจ�กก�รใช้บริก�รจัดเลี้ยงและบริก�รอื่นนอกเหนือจ�ก

ห้องประชุม 
3. โอก�สที่จะได้ใช้บริก�รกันอีกในอน�คต
4. ประสบก�รณ์ (ดี/ร้�ย) จ�กก�รทำ�ธุรกิจร่วมกัน

นอกจ�กนี้ผู้จัดยังส�ม�รถต่อรองเพื่อขอบริก�รพิเศษจ�กโรงแรมที่จัดประชุมดังนี้
1. บริก�รรถรับส่งจ�กโรงแรมไปยังศูนย์ประชุม
2. ห้องประชุมเล็กที่ใช้เป็นสำ�นักง�นสำ�หรับผู้จัดในก�รติดต่อ ประส�นง�น และ

เก็บอุปกรณ์
3. ก�รเลี้ยงรับรองอ�ห�รและเครื่องดื่มสำ�หรับก�รประชุมกรรมก�รบริห�รสม�คม
4. ก�รขอเค�น์เตอร์เช็คอินและเช็คเอ�ท์เฉพ�ะสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุมท่ีม�             

ร่วมง�น
5. ก�รขอป้�ยต้อนรับผู้เข้�ร่วมประชุม 
6. คูปองส่วนลดบริก�รนันทน�ก�ร อ�ทิ สป�
7. ก�รอัพเกรดห้องพักให้กับแขกวีไอพี

รูปที่ 14: ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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การเจรจาและการทำาสัญญา
 
 ก�รเจรจ�ที่ดี คือ ก�รรักษ�ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่�ยและอยู่บนพื้นฐ�นของ
คว�มถูกต้องต�มจรรย�บรรณวิช�ชีพ ไม่มีก�รเจรจ�ใดจะลงเอยด้วยดี ห�กอีกฝ่�ยเสีย                  
ผลประโยชน์ ก�รต่อรองม�กจนทำ�ให้โรงแรมเสียผลประโยชน์บริก�รที่ได้รับย่อมลดน้อย         
ลงไป ด้วยเหตุนี้ก�รเจรจ�ในส่วนที่เห็นชอบร่วมกันย่อมเจรจ�ให้บรรลุประโยชน์ทั้งสองฝ่�ย
ย่อมทำ�ได้ง่�ยกว่�ส่วนที่จะทำ�ให้อีกฝ่�ยเสียผลประโยชน์ ในก�รเจรจ�กับโรงแรมจะมีก�รใส่
วลีในสัญญ�ที่ผู้จัดควรทำ�คว�มรู้จัก
 Abbey (2016) แนะนำ�ว่�ก�รจองห้องพักโดยปกติมักทำ� ดังนี้
 1. ก�รจองแบบเหม� (Room Block) โรงแรมมักจัดให้ผู้เข้�ร่วมประชุมพักอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน โดยโรงแรมกำ�หนดห้องพักต�มร�ค�และคำ�ขอพิเศษ อ�ทิ ห้องไม่สูบบุหรี่ 
ห้องพักอยู่สูง ห้องเงียบสงบ ห้องเตียงเดี่ยว ห้องเตียงคู่ ก�รขอเช็คเอ�ท์ส�ย 
 2. ก�รจัดห้องพักต�มร�ยชื่อ (Rooming List) ก�รจัดห้องพักแบบนี้มักใช้กับก�ร
จองห้องพักที่มีก�รกำ�หนดว่�ใครพักห้องเดียวกับใคร ใครเป็นแขกพิเศษที่พักเดี่ยว อ�ทิ 
ประธ�นสม�คม วิทย�กร โดยผู้จัดจะระบุประเภทห้องพัก อ�ทิ ห้องสวีท ห้องพักอยู่สูง ก�ร
จัดก�รห้องพักประเภทนี้ ผู้จัดจะส�ม�รถกำ�หนดร�ยชื่อ เวล�เข้�พัก และเวล�เดินท�งไป
กลับของทั้งคณะให้กับท�งโรงแรม รวมทั้งจัดก�รคำ�ขอพิเศษต่�งๆ ผ่�นผู้จัดในคร�วเดียวกัน
ทำ�ให้โรงแรมส�ม�รถออกกุญแจและจัดห้องพักต�มที่กำ�หนด
 ทั้งนี้ ในก�รคำ�นวณจำ�นวนห้องพักควรใช้ก�รคำ�นวณแบบยอดรวม (Cumulative 
Room Night) จะเป็นประโยชน์แก่ผู้จัดม�กกว่�ก�รคำ�นวณแบบต่อวัน (per-night) [Abbey 
2016]  

วันคืนห้องพักกลับสู่ระบบการจอง (Release Date) หรือ วันตัดยอดจำานวนห้องพัก         
(Cut Off Date)
 Events Industry Council (2019) อธิบ�ยว่� วันคืนห้องพักกลับสู่ระบบก�รจอง 
(Release Date) หรือ วันตัดยอดจำ�นวนห้องพัก (Cut Off Date) มีคว�มหม�ยเดียวกัน

วันคืนห้องพักกลับสู่ระบบการจอง (Release Date)
 วันคืนห้องพักสู่ระบบก�รจอง (Release Date) หม�ยถึง วันที่โรงแรมจะคืน             
ห้องพักส่วนที่ไม่ใช้เพื่อข�ยให้กลุ่มอ่ืน โรงแรมจำ�เป็นต้องเฉล่ียจำ�นวนห้องที่แขกกลุ่มอื่นท่ี
จะม�ใช้บริก�รร่วมกับกลุ่มประชุม โดยโรงแรมจะกำ�หนดวันสุดท้�ยที่ผู้จัดต้องแจ้งจำ�นวน
ผู้เข้�พักเพื่อให้ได้ร�ค�เหม�ล่วงหน้�อย่�งน้อย 1 – 3 เดือนก่อนก�รประชุม เพื่อให้โรงแรม
ส�ม�รถข�ยห้องพักส่วนที่เหลือ 



CONVENTIONS 10192 CONVENTIONS 101 93

วันตัดยอดจำานวนห้องพัก (Cut Off Date)
 วันตัดยอดห้องพัก (Cut-off-date) หม�ยถึง วันที่โรงแรมจะปล่อยห้องพักที่
ก�รประชุมไม่ใช้แต่จองไว้ให้แขกทั่วไป (Events Industry Council 2019) โดยหลังจ�ก
วันดังกล่�วผู้เข้�ร่วมประชุมจะไม่ได้ร�ค�พิเศษและอ�จไม่มีห้องพัก หรือมีแต่ร�ค�แพง
ขึ้น ซึ่งหลังจ�กน้ัน ผู้เข้�ร่วมประชุมต้องจ่�ยร�ค�ห้องพักสูงกว่�ร�ค�เหม�แล้วอ�จไม่มี                  
ห้องพักเพียงพอ ดังนั้น ผู้จัดจึงต้องแจ้งให้ผู้เข้�ร่วมประชุมรับทร�บและรีบจองก่อนวันตัด
ยอดห้องพัก 

วลีค่าปรับส่วนต่างที่ไม่สามารถทำายอดพื้นที่จัดประชุมและจำานวนห้องพักได้ตามเป้า 
(Attrition Clause) 
 ค่�ปรับก�รสูญเสียร�ยได้ (Attrition Penalty) หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดไม่ส�ม�รถใช้
พื้นที่จัดประชุมและทำ�ยอดห้องพักที่เจรจ�ต�มสัญญ�เดิมได้ทำ�ให้ต้องเสียค่�ปรับส่วนต่�ง 
(Abbey 2016)
 • ส่วนต่�งห้องพัก (Slippage) หม�ยถึง ส่วนต่�งก�รลดลงระหว่�งห้องที่ลูกค้�
เข้�พักจริง กับห้องที่จองไว้ ให้ผู้เข้�ร่วมประชุม  (Events Industry Council 2019)
 • ก�รกันห้องพัก (Room Block) หม�ยถึง ห้องพักที่จองไว้ให้กับก�รประชุมหนึ่ง 
(Rushing & Robson 2015) ร�ค�ห้องพักมีผลต่อก�รตัดสินใจเข้�ร่วมประชุมและจำ�นวนวัน
ที่ผู้เข้�ร่วมประชุมจะพักต่อ (Rittichainuwat  et al. 2014)
 • ก�รเรียกร้องค่�สูญเสียร�ยได้ (Attrition Clause) หม�ยถึง ข้อคว�มที่ใส่ในสัญญ�
เพื่อชดเชยให้กับผู้เสียห�ย (โรงแรม) เมื่อ(กลุ่มประชุม) ที่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย ไม่ปฏิบัติ
ต�มสัญญ� (Abbey 2016, Events Industry Council 2019) 
 • ค่�ปรับเรียกร้องค่�ทดแทนก�รสูญเสียร�ยได้ (Attrition Fees) เป็นร�ยจ่�ยที่ผู้จัด
อ�จข�ดทุนและต้องถูกฟ้องร้องจ�กศ�ล ฉะนั้นผู้จัดจึงต้องระวังในก�รประม�ณก�รจำ�นวน
ห้องพักที่จะใช้ เพร�ะส่วนลดหรือห้องพักฟรีจ�กก�รจองห้องพักจำ�นวนม�กไม่คุ้มกับค่�ปรับ
ก�รจ่�ยค่�ทดแทนก�รสูญเสียร�ยได้ 

การยกเลิกการจอง

 Abbey (2016) แนะนำ�ว่� ในก�รบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญ�จะทำ�ให้อีกฝ่�ย
เกิดคว�มเสียห�ย โรงแรมจึงมักมีก�รคิดค่�ปรับเพื่อชดเชยกำ�ไรที่สูญเสีย เช่นเดียวกับห้อง
อ�ห�รท่ีจะคิดค่�ปรับสำ�หรับก�รยกเลิก โดยในสัญญ�จะต้องมีก�รระบุวันและระยะเวล�
ที่จะบอกเลิกสัญญ�และอัตร�ค่�ปรับ โดยยิ่งใกล้วันจัดประชุม โรงแรมก็ยิ่งเสียโอก�สใน
ก�รข�ยห้องพัก ในกรณีนี้โรงแรมจะคิดค่�ปรับม�กขึ้น ผู้จัดควรเจรจ�อัตร�ค่�ปรับต�มที่
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ทั้งสองฝ่�ยตกลงกันถึงจำ�นวนที่ค่�ชดเชยคว�มเสียห�ยที่จะระบุในสัญญ�ก่อนก�รประชุม         
จะเริ่ม (Liquidated Damage) ไม่ใช่ร�ยได้ที่สูญเสียจริงหลังคำ�นวณเมื่อเสร็จสิ้นก�รประชุม 
(Mitigation of Damage) ซึ่งผู้จัดต้องจ่�ยเต็มจำ�นวนเพร�ะก�รยกเลิกห้องพักที่ยังไม่ได้ใช้
ไม่ก่อให้เกิด ค่�ใช้จ่�ยแก่โรงแรมเพียงแค่ทำ�ให้ข�ดกำ�ไร ด้วยเหตุนี้โรงแรมอ�จคิดค่�ห้องพัก
เพียงร้อยละ 70 – 80 จ�กร�ค�ห้องพักที่เจรจ�กันไว้หรือร้อยละ 30 – 40 สำ�หรับอ�ห�ร
และเครื่องดื่มแทนที่จะคิดเต็มอัตร�ร้อยละ 100 (Abbey 2016)

ข้อควรระวังในการทำาสัญญาสถานที่จัดประชุมและที่พัก 

 Abbey (2016) แนะนำ�ว่� ในก�รเจรจ�วันตัดยอดห้องพักขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�ร
ใช้ห้องพักว่�เป็นช่วงที่มีคว�มต้องก�รสูงหรือไม่ โรงแรมอ�จจะขอให้ร่นวันคืนห้องพักส่วน
ที่ไม่ได้ใช้เป็น 45 วัน เพื่อให้โรงแรมส�ม�รถข�ยห้องพักส่วนที่เหลือได้ แต่ห�กเป็นช่วงที่มี
คว�มต้องก�รห้องพักตำ่� โรงแรมอ�จยินยอมให้ขย�ยวันตัดยอดห้องพัก เป็น 30 หรือ 21 วัน 
ก่อนก�รประชุม ทั้งนี้แต่ละโรงแรมมีนโยบ�ยแตกต่�งกัน เช่นเดียวกับก�รขออัพเกรดห้องพัก 
ห�กช่วงที่ผู้จัดประชุมต้องก�รใช้ห้องสวีทในช่วงโลว์ซีซั่นย่อมเจรจ�ได้ง่�ยกว่�  ช่วงไฮซีซั่น 
ในก�รเจรจ�เรื่องห้องจัดเลี้ยง ควรระบุไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรในสัญญ�ถึง วัน เดือน ปี และ
เวล�ที่กลุ่มประชุมต้องใช้ในก�รติดตั้ง (Set-up) และรื้อถอน (Tear down) เพื่อให้มั่นใจว่�
มีเวล�เพียงพอในก�รเก็บง�นและหลีกเลี่ยงปัญห�ข้อพิพ�ท เมื่อมีง�นชนกันที่ต้องใช้ห้อง
จัดเลี้ยงในเวล�ที่ค�บเกี่ยวกัน ห�กต้องก�รพื้นที่บริเวณใดเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในก�รจัดง�นควรระบุสถ�นที่ จำ�นวนห้อง วัน เวล� ไว้ในสัญญ� ผู้จัดอ�จขอ
ให้โรงแรมจองพื้นที่ส�ธ�รณะหรือห้องจัดเล้ียงไว้จนกว่�จะยืนยันจำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรม
เสร็จ ในกรณีนี้โรงแรมอ�จขอให้ผู้จัดคืนพื้นที่ส�ธ�รณะหรือห้องจัดเลี้ยงเป็นส่วนๆ แทนที่จะ
จองไว้ทั้งหมด เพร�ะโรงแรมยังส�ม�รถใช้พื้นที่ส�ธ�รณะนั้นข�ยให้กับลูกค้�ร�ยอื่น (Abbey 
2016)
 โรงแรมจัดประชุมมักจะกระจ�ยคว�มเสี่ยงโดยก�รข�ยห้องพักให้กับลูกค้�กลุ่ม        
ท่องเที่ยวและลูกค้�กลุ่มอื่นที่อ�จไม่ต้องก�รห้องจัดเลี้ยง แต่ต้องก�รเพียงห้องพัก ดังนั้นห�ก
ผู้จัดยินดีเลื่อนวันจัดประชุมม�ใช้พื้นที่ห้องจัดเลี้ยงในช่วงที่โรงแรมไม่มีลูกค้�กลุ่มอื่น โรงแรม
อ�จยินดีที่จะเจรจ�ม�กขึ้น เพร�ะโรงแรมไม่ต้องเสียพื้นที่ห้องจัดเลี้ยงและส�ม�รถข�ยทั้ง
ห้องพักและพื้นที่จัดประชุมในคร�วเดียวกัน (Abbey 2016)  นอกจ�กนี้ ผู้จัดอ�จขอส่วนลด
ค่�ห้องพักให้กับวิทย�กร แขกวีไอพี และคณะผู้จัด โดยโรงแรมจะขอจำ�นวนคนที่เข้�พัก ทั้งนี้
ผู้จัดอ�จขอให้โรงแรมให้ส่วนลดเพื่อแลกกับก�รเป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ก็ได้ 
 ในก�รเจรจ�กับโรงแรมควรระบุพ้ืนที่ที่จะใช้เป็นห้องทำ�ง�นขณะจัดประชุม             
ห�กโรงแรมจะให้ห้องจัดเลี้ยงฟรี หรือคิดค่�บริก�ร ควรระบุในสัญญ� โดยเฉพ�ะควรเป็น
ห้องที่ใกล้กับก�รจัดง�น 
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 ก�รจัดก�รห้องพักควรทำ�ไปพร้อมกับก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมง�น โดยให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมทร�บถึงเงื่อนไขก�รจองและค่�ปรับ รวมถึงก�รให้ส่วนลดร�ค�พิเศษและบริก�ร
พิเศษ อ�ทิ อ�ห�รเช้� รถรับส่งเพื่อกระตุ้นก�รจอง แต่ทั้งนี้โรงแรมอ�จไม่ส�ม�รถทำ�ต�ม
ข้อเสนอนี้ได้ห�กมีลูกค้�ร�ยอื่นที่ใช้บริก�รเช่นกัน เพื่อป้องกันก�รสูญเสียร�ยได้ โรงแรมอ�จ
เรียกเก็บเงินอันเนื่องม�จ�กคว�มเสียห�ยจ�กก�รละเมิดสัญญ�สำ�หรับผู้เข้�พักที่คืนห้องพัก
เร็วกว่�ที่จองไว้ ห�กโรงแรมมีนโยบ�ยดังกล่�ว ต้องแจ้งให้ผู้จัดและผู้เข้�ร่วมประชุมทร�บ
ล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษรในระหว่�งก�รจองเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพ�ท ในก�รเจรจ�ทั้งสอง
ฝ่�ยต้องไม่เสียผลประโยชน์ 

			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุปก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุมเริ่มท่ีก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งใน
ก�รเป็นเจ้�ภ�พ แล้วจึงเลือกสถ�นที่จัดประชุมเป็นท�งก�ร ผู้จัดอ�จขอให้สถ�นที่จัดประชุม
ส่งข้อเสนออย่�งเป็นท�งก�ร (Request for Proposal) ให้ผู้จัดพิจ�รณ� หลังจ�กนั้นจึงเข้�
เยี่ยมชมสถ�นที่ ก�รจองสถ�นที่จัดประชุมเกิดขึ้นหลังจ�กก�รตรวจเยี่ยมและก�รเซ็นสัญญ�
ก�รจองสถ�นที่จัดประชุมและที่พักที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร ซ่ึงผู้จัดและเจ้�ภ�พต้องใส่ใจ
ร�ยละเอียดเพร�ะมีผลต่องบประม�ณ โดยเฉพ�ะค่�ปรับก�รสูญเสียร�ยได้อันเกิดจ�ก
ปัจจัยภ�ยนอกซึ่งนำ�ม�ซึ่งคว�มเสี่ยงต่อก�รข�ดทุน 

			กรณีศึกษา

 โรงแรมที่มีนโยบ�ยใช้ห้องจัดเลี้ยงให้เกิดร�ยได้สูงสุดจะประสบปัญห�เม่ือมีง�น
ซ้อนกัน ผู้จัดจึงต้องระบุไปในสัญญ�และบริก�รก�รใช้ห้องพักให้หลีกเลี่ยงปัญห�นี้ ปัญห�ที่
ผู้จัดจะพบเมื่อก�รประชุมใช้ห้องจัดเลี้ยงเดียวกันกับง�นแต่งง�น คือ ขณะที่ก�รประชุมยัง
ไม่เลิกจะมีเจ้�หน้�ที่ของท�งโรงแรมขอให้รีบจบก�รประชุมเพร�ะมีง�นเลี้ยงต่อจ�กนั้น ซึ่ง
โรงแรมต้องใช้พนักง�นม�จัดโถงใหม่ ดังนั้น ก�รประชุมที่เกินเวล� 17.00 น. และง�นแต่งจะ
เริ่มในเวล� 18.00 น. แต่ใช้ห้องบอลรูมเดียวกัน จึงเป็นปัญห�เพร�ะแขกของทั้งสองง�นจะ
ไม่พอใจที่พนักง�นรบกวนก�รประชุม และทำ�ให้แขกง�นแต่งง�นไม่พอใจที่ต้องยืนรอ
หน้�ห้องประชุม
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			หัวข้ออภิปราย

1. ห�กท่�นเป็นผู้ จัดท่�นจะเจรจ�กับโรงแรมในก�รแก้ไขปัญห�นี้อย่�งไร              
เพร�ะเหตุใด้

2. ห�กท่�นเป็นผู้จัดก�รฝ่�ยก�รจัดประชุมท่�นจะตอบสนองคว�มค�ดหวังของ        
ผู้จัดอย่�งไร โดยที่ยังคงใช้พื้นที่ให้เกิดร�ยได้สูงสุด

หั ว			คำาถามท้ายบท

ข้ออภิปราย
1. อธิบ�ยปัจจัยในก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุม 
2. จงบอกประเภทสถ�นที่จัดประชุม
3. บรรย�ยชนิดของห้องพัก
4. เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รจองห้องพักเหม� และวันที่ตัดยอด
 ห้องพักออก
5. ยกตัวอย่�งผลกระทบค่�ปรับอันเกิดจ�กก�รที่ไม่ส�ม�รถจองห้องพักต�ม

จำ�นวนที่ทำ�สัญญ�ไว้
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บทที่	

5

การวางแผนการตลาด
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บทที่	

5
การวางแผนการตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. เข้�ใจแรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 2. เข้�ใจอุปสรรคในก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 3. รู้จักปัจจัยสนับสนุนให้ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ 
 4. ทร�บข้อควรระวังในก�รทำ�ก�รตล�ด
 5. เข้�ใจผลสำ�รวจของง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในก�รว�งแผนก�รตล�ด

ส่วนประสมทางการตลาด
 
 ส่วนประสมท�งก�รตล�ด (4Ps) ในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ มีดังนี้

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) หม�ยถึงตัวง�นประชุม ซึ่งเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมวิช�ชีพ พบปะ เรียนรู้ สร้�งเครือข่�ย และพัฒน�โอก�สท�งธุรกิจและ           
คว�มเป็นผู้นำ� 

2. ร�ค� (Price) หม�ยถึงค่�ใช้จ่�ยที่ผู้เข้�ร่วมประชุมใช้ในก�รไปร่วมก�รประชุม 
รวมถึงค่�ลงทะเบียน

3.  สถ�นที่ (Place) หม�ยถึงภ�พลักษณ์และตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดของ            
ก�รประชุมนั้น เมื่อเทียบกับก�รประชุมอื่น และหม�ยถึงประเทศและเมือง
ที่เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม รวมถึงช่องท�งก�รสื่อส�รข้อมูลเกี่ยวกับ                    
ก�รจัดประชุม

4.  ก�รส่งเสริมก�รข�ย (Promotion) หม�ยถึงเครื่องมือที่ใช้ในก�รทำ�ก�รตล�ด
ก�รประชุม (Glau, 2014) 
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รูปที่ 1: ก�รว�งแผนก�รตล�ด 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

 จุดประสงค์ท�งก�รตล�ด คือ ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เข้�ร่วมประชุม          
ผู้สนับสนุน เจ้�ของง�น ผู้จัด และภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง ก�รทำ�ให้มีผู้เข้�ร่วมประชุมใน
จำ�นวนที่พอเพียง ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดคว�มสำ�เร็จของก�รทำ�ให้ผู้เข้�ประชุมพอใจก�ร
จัดประชุม นอกจ�กนี้ก�รทำ�วิจัยตล�ดช่วยผู้จัดในก�รตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้�หม�ยและเข้�ใจ
มุมมองและทัศนคติของกลุ่มเป้�หม�ยต่อก�รส่งเสริมก�รตล�ดและก�รตล�ดผ่�นเว็บไซต์ 
ตัวอย่�ง เช่น ผู้จัดส�ม�รถสื่อส�รกับกลุ่มเป้�หม�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุ่ม 
ได้อย่�งถูกต้องตรงประเด็น เป็นต้นว่� ก�รใช้ Mobile Application ในก�รลงทะเบียน และ
สื่อส�รกับกลุ่มสม�ชิก นักธุรกิจ คนรุ่นใหม่ แทนก�รสื่อส�รด้วยเอกส�รที่ส่งผ่�นไปรษณีย์
ต�มที่เคยเป็นม�เท่�นั้น 
 เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมง�นในแต่ละง�นมีคว�มค�ดหวังที่แตกต่�งกัน เช่น ผู้เข้�
ร่วมง�นท้องถ่ินและผู้เข้�ร่วมง�นน�น�ช�ติ ผู้เข้�ร่วมง�นอ�วุโสและผู้เข้�ร่วมง�นที่เป็นวัย
เริ่มต้นทำ�ง�น อีกทั้งก�รเลือกสถ�นที่จัดง�นควรเลือกให้เหม�ะสมกับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น 
(มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)
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       รูปที่ 2: ก�รตล�ดโดยใช้ 
       Mobile Application
        ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�ร 
       จัดประชุมและนิทรรศก�ร 
       (สสปน.)

  
 ในหนังสือเล่มนี้นิย�ม กลุ่มเป้�หม�ยในก�รประชุม (Target Market or Target seg-
ment) หม�ยถึง ผู้เข้�ร่วมประชุม ผู้สนับสนุน และภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องในอุตส�หกรรม
ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ

การวิเคราะห์ตลาด 
 
 บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (2546) ได้เสนอแนวท�งในก�รวิเคร�ะห์ตล�ดสำ�หรับ
ก�รจัดประชุมดังนี้
 1. ใครคือตล�ดเป้�หม�ยของก�รจัดประชุม ผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นเพศใด อ�ยุเท่�ใด 
มีร�ยได้ และสถ�นภ�พท�งสังคมอย่�งไร
 2. คว�มต้องก�รของตล�ดกลุ่มนี้คืออะไร ผู้เข้�ร่วมประชุมต้องก�รคว�มรู้ม�กกว่�
ก�รสร้�งเครือข่�ย ก�รพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ต้องก�รพัฒน�โอก�สท�ง
ธุรกิจหรือไม่
 3. ตล�ดเป้�หม�ยม�จ�กไหน ผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นต่�งช�ติหรือคนท้องถิ่น
 4. ตล�ดเป้�หม�ยต้องก�รประชุมเมื่อใด อ�ทิ ช่วงวันหยุดสุดสัปด�ห์ หรือช่วง
วันทำ�ง�น
 5. เหตุใดกลุ่มเป้�หม�ยจึงม�ร่วมก�รประชุมต่�งๆ อ�ทิ ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี
ที่เปิดโอก�สให้สม�ชิกเลือกต้ังกรรมก�รบริห�รสม�คมก�รประชุมที่มีว�ระเร่งด่วนที่จะแจ้ง
แก่สม�ชิกเพื่อมิให้เสียสิทธิ์ เช่น ก�รออกกฎหม�ยที่สม�ชิกมีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. ตล�ดเป้�หม�ยจะเดินท�งม�ร่วมประชุมอย่�งไร ผู้จัดมีบริก�รรถรับส่ง หรือ            
ผู้เข้�ร่วมประชุมต้องจัดก�รเรื่องพ�หนะเอง 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 
 ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ หม�ยถึง ก�รสำ�รวจปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกที่กระทบ
ต่อก�รประชุมเพื่อวิเคร�ะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอก�ส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของก�รประชุม ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เริ่มจ�ก
คว�มเข้�ใจแรงจูงใจ อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนของผู้เข้�ร่วมประชุมที่ใช้ตัดสินใจใน         
ก�รเข้�ร่วมง�น

แรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม
 
 แรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมประชุม หม�ยถึง คว�มต้องก�รของมนุษย์ที่ผลักดันให้
สม�ชิกสม�คม และผู้ที ่ไม่ใช่สม�ชิกสม�คมเข้�ร่วมประชุม ในขณะที่ยังมีแรงจูงใจจ�ก
คว�มน่�สนใจของกิจกรรมก�รประชุม และสถ�นที่จัดประชุม (Rittichainuwat, Beck & 
Lalopa, 2001)
 สม�ชิกสม�คมเลือกที่จะเข้�ร่วมประชุมเพร�ะเล็งเห็นประโยชน์จ�กก�รประชุม 
อ�ทิ โอก�สในก�รแสวงห�คว�มรู้ ก�รสร้�งเครือข่�ย และก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� ประโยชน์
ของก�รเป็นสม�ชิกสม�คมคือ ก�รได้เข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้ เช่น ก�รอบรมและสัมมน� 
นอกจ�กนี้ก�รเข้�ร่วมประชุมยังช่วยสร้�งเครือข่�ย ช่วยให้มีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ช่วยให้หลบเลี่ยงจ�กคว�มเบื่อหน่�ยไปสู่บรรย�ก�ศที่ผ่อนคล�ย ก�รประชุมที่สนอง
คว�มต้องก�รสม�ชิกที่มีจุดประสงค์หลักในก�รเข้�ร่วมประชุมเพื่อพักผ่อน จึงจัดที่รีสอร์ท
ที่มีกิจกรรมนันทน�ก�รทั้งในร่มและกล�งแจ้ง (Ngamsom & Beck 2000) ในท�งตรง
ข้�มก�รประชุมท�งก�รแพทย์มักไม่มีจุดประสงค์เพื่อก�รพักผ่อนและมักไม่จัดที่รีสอร์ทเพื่อ       
หลีกเลี่ยงภ�พลักษณ์ท�งลบต่อแหล่งที่ม�ของเงินทุนในก�รจัดประชุม 
 ก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ใหม่ ก�รพบปะสร้�งเครือข่�ย โอก�สท�งธุรกิจ และก�รได้
เดินท�งไปยังสถ�นที่ที ่ต้องก�ร เป็นแรงจูงใจหลักของสม�ชิกสม�คมในก�รเข้�ร่วม
ประชุมน�น�ช�ติ ง�นวิจัยช้ีให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รจัดกิจกรรมท�งก�รศึกษ�และ
กิจกรรมสังสรรค์ เพ่ือเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมได้พัฒน�เครือข่�ยเพื่อประโยชน์
ท�งธุรกิจ นอกจ�กนี้ก�รหมุนเวียนสถ�นที่จัดประชุมไปยังสถ�นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
ยังส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมน�น�ช�ติได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งแหล่งท่องเที่ยว
มีผลต่อก�รจูงใจ ผู้ติดต�มของผู้เข้�ร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม
และจำ�นวนวันในก�รพัก ณ ที่จัดประชุมให้น�นขึ้น แต่ก�รประชุมท�งก�รแพทย์ ไม่มี
ก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมนันทน�ก�รเพร�ะอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดเกี่ยวกับ                    
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Reiser, 2019).     
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อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ

 อุปสรรคในก�รประชุมวิช�ชีพ หม�ยถึง สถ�นก�รณ์หรือปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อก�รเข้�
ร่วมประชุม อ�ทิ ก�รข�ดแคลนทุนทรัพย์ เวล� ระยะท�งที่ห่�งไกล ปัญห�สุขภ�พ ภ�ระ
ครอบครัว และทัศนคติท�งลบต่อสถ�นที่จัดก�รประชุม (Rittichainuwat et al, 2001) 
 อุปสรรคในก�รเดินท�งเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ ยังรวมถึงภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ และ
จ�กฝีมือมนุษย์และคว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง (Miller 2014) ผู้จัดจึงควรพิจ�รณ�
ถึงอุปสรรคเหล่�นี้ในก�รเลือกประเทศเจ้�ภ�พก�รจัดประชุม ทั้งนี้ผู้จัดควรคำ�นึงถึง
คว�มปลอดภัยซึ่งสำ�คัญต่อก�รตัดสินใจเข้�ร่วมประชุม (Yoo & Chon 2008) 
  อุปสรรคสำ�คัญต่อก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ ได้แก่
 •  ข�ดทุนทรัพย์ เป็นส�เหตุหลักท่ีสม�ชิกสม�คมไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประชุม
ประจำ�ปี
 • ไม่มีเวล� อ�ทิ ต�ร�งเวล�ที่ตรงกันระหว่�งก�รประชุมกับภ�ระง�น เป็นส�เหตุ
สำ�คัญที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประชุมได้ 
 •  ระยะเวล�ท่ีใช้ในก�รเดินท�ง โดยเฉพ�ะสถ�นที่จัดประชุมที่ไม่มีเที่ยวบินตรง 
ร�ค�บัตรโดยส�รที่แพง และระยะเวล�เดินท�งไกล เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อก�รเข้�ร่วม
ประชุม
 •  คว�มแตกต่�งของเขตเวล� (Time Zone) ในก�รเดินท�งไปต่�งประเทศ มีผลต่อ
ก�รปรับตัวของสภ�พร่�งก�ย
 •  คว�มปลอดภัยในต่�งแดน ทำ�ให้เสี่ยงเรื่องก�รข�ดสวัสดิภ�พ อ�ทิ สถ�นก�รณ์
ท�งก�รเมือง จล�จล 
 •  ปัญห�สุขภ�พ  โดยเฉพ�ะก�รเดินท�งไปต่�งประเทศ
 •  ภ�ระครอบครัว โดยเฉพ�ะคู่ส�มีภรรย�ที่เดินท�งไปทำ�ธุรกิจบ่อย 
 •  ยิ่งระยะท�งไกลเท่�ไร ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งก็เพิ่มขึ้น ทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยบ�ง
ส่วนอย�กเดินท�งน้อยลง
 แม้ปัญห�ที่กล่�วม�ม�กม�ยเป็นอุปสรรคในก�รเข้�ร่วมประชุม ยังมีปัจจัยสนับสนุน
ให้เข้�ร่วมประชุม

ปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ

 ปัจจัยสนับสนุนให้ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ หม�ยถึง ปัจจัยที่ทำ�ให้
ก�รเข้�ร่วมประชุมง่�ยขึ้น อ�ทิ มีเวล� มีทุนทรัพย์ มีสุขภ�พที่ดี ตัวช่วยเหล่�นี้เอื้ออำ�นวย
ให้เข้�ร่วมประชุม ยกตัวอย่�งเช่น สม�คมมักเปิดโอก�สให้สม�ชิกเดินท�งไปยังสถ�นที่ท่อง
เที่ยวที่ต้องก�รในร�ค�ที่รับได้ ก�รจองที่พักเป็นจำ�นวนม�ก และก�รช่วยสนับสนุนจ�ก
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สำ�นักง�นส่งเสริมก�รประชุมและนิทรรศก�รท้องถิ่นทำ�ให้สม�ชิกสม�คมได้รับร�ค�ต๋ัว
เครื่องบินและท่ีพักถูกกว่�ก�รซ้ือเอง อีกทั้งสม�คมหล�ยแห่งยังรวมอ�ห�รไว้ในแพ็กเกจ 
ก�รประชุม ซึ่งช่วยลดค่�ใช้จ่�ยร�ยวัน  
 ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เพื่อให้ทร�บแรงจูงใจ อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่ม
เป้�หม�ยส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมทำ�ให้ผู้จัดส�ม�รถออกแบบกิจกรรมสนองคว�มต้องก�รได้ 
อ�ทิ ก�รจัดสัมมน� ก�รบรรย�ยเพื่อให้คว�มรู้รวมถึงก�รจัดกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�
ร่วมประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้�งเครือข่�ยท�งธุรกิจ กิจกรรมเหล่�นี้ควรใช้เป็น
จุดข�ยในก�รส่งเสริมก�รตล�ด 

 การส่งเสริมการตลาดสำาหรับการจัดประชุมวิชาชีพ
ก�รส่งเสริมก�รตล�ดสำ�หรับก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้
 1. ก�รโฆษณ� (Advertising) คือ ก�รซื้อเวล�และเนื้อที่ในก�รส่งส�ร (แจ้ง จูงใจ 
ชักชวน เตือน) ไปยังกลุ่มเป้�หม�ยเพื่อให้เข้�ร่วมประชุม อ�ทิ ก�รโฆษณ�ท�งโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ ว�รส�ร และ ป้�ยโฆษณ� ทั้งนี้โฆษณ�ควรสั้น กระชับ ตรงจุด เนื่องจ�กเนื้อที่
และเวล�ที่จำ�กัด จึงควร
 • หลีกเลี่ยงคำ�ศัพท์กำ�กวม (ดีที่สุด ดี ยอดเยี่ยม)
 • ตรงประเด็น (วันที่ เวล� สถ�นที่)
 • ชักชวนให้ลงทะเบียน (ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับส่วนลด)

 2. ก�รประช�สัมพันธ์ (Public Relations)
ก�รประช�สัมพันธ์ หม�ยถึง ก�รสื่อส�รให้ส�ธ�รณชนและกลุ่มเป้�หม�ยรับรู้และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อก�รประชุมและเจ้�ภ�พผ่�นบุคคลที่ส�ม อ�ทิ สื่อมวลชนและพันธมิตร อ�ทิ ก�รให้
ข่�ว ก�รแถลงข่�ว และก�รเข้�ร่วม Road Show 

รูปที่ 3: ก�รแถลงข่�ว    รูปที่ 4:  ก�รเข้�ร่วม Road Show

 ที่ม�: ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์  ที่ม�: บริษัท ซันนี่ ซันฟล�วเวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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 ทั้งโฆษณ�และก�รประช�สัมพันธ์เป็นก�รแจ้ง ชักชวน และสร้�งทัศนคติที่ดีแก่
ก�รประชุม ในขณะที่ก�รโฆษณ�เป็นก�รสื่อส�รท�งเดียว ผ่�นสื่อที่จ่�ยเงินซื้อออกไปแต่
ก�รประช�สัมพันธ์เป็นก�รสื่อส�รสองท�ง ผ่�นสื่อที่ได้รับเป็นผลตอบแทนเข้�ม�จ�กก�รรับ
ฟังและก�รตอบสนองต่อส�ธ�รณะ 
 3. ก�รตล�ดท�งตรงและโดยอิเล็กทรอนิกส์ (Direct Marketing and Electronic 
Marketing) 
 ก�รตล�ดท�งตรง คือ ก�รส่งข้อมูลอย่�งละเอียดไปยังกลุ่มเป้�หม�ย ปัจจุบันมักทำ�
ผ่�นก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) ซึ่งหม�ยถึง ก�รผสมผส�นก�รตล�ด
ท�งตรงกับก�รสื่อส�รออนไลน์ เช่น ก�รโฆษณ�ท�งอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และ
เว็บไซต์ได้กล�ยเป็นช่องท�งหลักในก�รส่ือส�รก�รตล�ดสำ�หรับอุตส�หกรรมก�รประชุม
วิช�ชีพน�น�ช�ติ 
 • เว็บไซต์ (Website) เป็นช่องท�งก�รตล�ดออนไลน์ที่สำ�คัญยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเปิด
โอก�สให้ผู้สนใจห�ข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

รูปที่ 5: เว็บไซต์ 

 ที่ม�: World Conference on Hospitality, Tourism & Event Research

 • สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หม�ยถึงก�รใช้ก�รสื่อส�รท�งออนไลน์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท�งสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้�หม�ยและส�ธ�รณชนมิใช่ต่อ  
ผู้ทำ�ก�รตล�ด โดยสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยบอกต่อ (Patterson 2009)
 • บล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือก�รตล�ดด้�นเนื้อห� (Content Marketing) ใช้แสดง
คว�มคิดเห็น ก�รถ�มตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งกลุ่มเป้�หม�ย ผู้เข้�ชมและเจ้�ของ
บล็อก 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ง�นวิจัยของ Oppermann and Chon (1997) พบว่� ผู้เข้�ร่วมประชุม
ก�รประชุมน�น�ช�ติม�กกว่�ครึ่งได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งจ�กองค์กร
ที่ตนสังกัด ม�กกว่�ร้อยละ 66 ตัดสินใจเลือกก�รประชุมเอง 
 แต่ทว่�สถ�นท่ีจัดประชุมมีผลต่อก�รพ�ครอบครัวเข้�ร่วมประชุม บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
และจูดิท แมร์ (Rittichainuwat & Mair 2014) พบว่�ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ
ส่วนใหญ่ไม่นำ�ครอบครัวร่วมเดินท�งไปด้วย มีเพียงร้อยละ 4 ของสม�ชิกสม�คมน�น�ช�ติ
ที่เดินท�งพร้อมครอบครัว ทั้งน้ีผู้เข้�ร่วมประชุมที่พ�ครอบครัวเดินท�งไปด้วยมักมี
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รระดับสูงขององค์กรซึ่งส�ม�รถรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งของ    
ผู้ติดต�มเอง อ�ทิ ในก�รจัดประชุม World University Presidents ที่กรุงเทพฯ พบว่�
ผู้เข้�ร่วมประชุมร้อยละ 50 เดินท�งม�ร่วมประชุมที่ประเทศไทยพร้อมครอบครัว วัฒนธรรม 
ธรรมช�ติ อัธย�ศัยไมตรีของคนไทย และคว�มคุ้มค่�เงิน เป็นภ�พลักษณ์ที่จูงใจให้ประชุม
ในไทยพร้อมครอบครัว วัฒนธรรม ธรรมช�ติ อัธย�ศัยไมตรีของคนไทย และคว�มคุ้มค่�เงิน 
เป็นภ�พลักษณ์ที่จูงใจให้ประชุมในไทยพร้อมครอบครัว (Rittichainuwat, Qu, Brown 
2001) ซึ่งผลวิจัยดังกล่�วสอดคล้องกับข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อกำ�หนดทิศท�งก�รจัดทำ�กรอบ
แผนปฏิบัติก�ร พ.ศ. 2563-2565 ของฝ่�ยส่งเสริมก�รจัดประชุมและก�รท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นร�งวัล สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร ที่พบว่� คว�มคุ้มค่�และร�ค� 
สถ�นที่ท่องเที่ยวและทรัพย�กรธรรมช�ติที่สวยง�มหล�กหล�ย รวมทั้งที่พักและร้�นอ�ห�ร
ที่มีให้เลือกม�กม�ย เอกลักษณ์ของไทยด้�นศิลปวัฒนธรรมและอ�ห�ร คว�มสะดวกใน
ก�รเดินท�งม�ยังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินตรงจ�กเมืองหลักต่�งๆ ช่ือเสียงด้�นคว�ม
เป็นมิตรและหัวใจบริก�ร เป็นจุดแข็งของประเทศไทยสำ�หรับก�รตัดสินใจของลูกค้�ใน
ก�รพิจ�รณ�ประเทศไทยเป็นสถ�นที่จัดง�นประชุม (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่ง
เสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)
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รูปที่ 6: วัฒนธรรมจูงใจให้ผู้เข้�ร่วมประชุมเดินท�งม�ประเทศไทย 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

ข้อควรระวังในการทำาการตลาด
 
 ก�รทำ�ก�รตล�ดสำ�หรับก�รประชุมในต่�งประเทศควรนำ�คว�มแตกต่�งท�ง
วัฒนธรรมและประเพณีม�พิจ�รณ� (Glau 2014) รวมทั้งควรห�ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหม�ย   
ท้องถิ่นที่อ�จมีผลต่อก�รทำ�ก�รตล�ดต�มกฎหม�ยลิขสิทธิ์ เมื่อมีก�รใช้แผนภูมิ (Graphics) 
และภ�พจะต้องขอลิขสิทธิ์จ�กเจ้�ของภ�พเหล่�นั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ทำ�ก�รตล�ดควรถ่�ยภ�พ
เป็นของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญห�ลิขสิทธิ์
 ก�รทำ�ก�รตล�ดผ่�นช่องท�งส่ือสังคมออนไลน์ย�กที่จะควบคุมเนื้อห� เนื่องจ�ก
ผู้จัดไม่ส�ม�รถปิดกั้นก�รแสดงคว�มคิดเห็นเชิงลบเก่ียวกับก�รประชุม แต่ก็จำ�เป็นต้อง
ควบคุมก�รแพร่กระจ�ยของก�รบอกต่อในแง่ลบผ่�นเครื่องมือก�รค้นห�ท�งอิเล็กทรอนิกส์ 
และใช้ก�รประช�สัมพันธ์เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิดเก่ียวกับก�รประชุม         
(Peterson 2015)
 สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์ (2555) เตือนให้ระวังก�รทำ�ก�รตล�ดโดยก�รเชิญบุคคลที่มี
ชื่อเสียง และสื่อมวลชนม�แถลงข่�วหรือเปิดก�รประชุม ในขณะที่ผู้จัดต้องซื้อเวล�บุคคลที่
มีชื่อเสียงให้ม�ร่วมง�น แทนที่สื่อมวลชนจะประช�สัมพันธ์จุดเด่นของก�รประชุมจ�กก�ร
ปร�กฏตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่�นั้น แต่สื่อมวลชนอ�จใช้โอก�สดังกล่�วทำ�ข่�วที่ไม่
เกี่ยวข้องกับก�รประชุม 
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			สรุป

 ก�รตล�ดเริ่มต้นที่ก�รวิเคร�ะห์ส่วนประสมท�งก�รตล�ด ก�รวิเคร�ะห์ตล�ด           
ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ เพื่อให้เข้�ใจกลุ่มเป้�หม�ยและแรงจูงใจ อุปสรรค และปัจจัย
สนับสนุนก�รเข้�ร่วมประชุม ก�รส่งเสริมก�รตล�ดที่สำ�คัญในก�รประชุมวิช�ชีพ ได้แก่         
ก�รโฆษณ� ก�รประช�สัมพันธ์ และก�รตล�ดท�งตรงโดยไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Marketing) แต่ก�รตล�ดผ่�นสื่อสังคมออนไลน์อ�จมีผลกระทบ เพร�ะไม่
ส�ม�รถควบคุมก�รแสดงคว�มเห็นเชิงลบได้

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
 1. อะไรคือแรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 2. จงบอกอุปสรรคในก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 3. อะไรคือปัจจัยสนับสนุนก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 4. จงยกตัวอย่�งก�รทำ�ก�รตล�ดที่ใช้ในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
 5. อภิปร�ยข้อควรระวังในก�รทำ�ก�รตล�ดสำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพ
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บทที่	

6

การจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม
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บทที่	

6
การจัดการอาหาร

และเครื่องดื่ม

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้แล้วผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. รู้จักก�รเลือกเมนู
 2. รู้จักก�รจัดอ�ห�รว่�ง
 3. รู้จักรูปแบบก�รจัดอ�ห�ร
 4. รู้จักก�รจัดเครื่องดื่ม
 5. ทร�บข้อควรระวังในก�รจัดอ�ห�รและเครื่องดื่ม

ความสำาคัญของอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมวิชาชีพ

 เคท ส�รสิน (2562b) กล่�วว่� ก�รจัดก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มมีคว�ม
สำ�คัญต่อก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
(Rittichainuwat 2018a) ที่ว่�ผู้เข้�ร่วมประชุมมักจดจำ�อ�ห�รและเครื่องดื่มที่เจ้�ภ�พจัด
ได้เป็นอย่�งดีและใช้เป็นตัวช้ีวัดคุณภ�พก�รประชุม ห�กก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม
ไม่สร้�งคว�มประทับใจ มักถูกเก็บไว้ในคว�มทรงจำ� และเป็นหัวข้อในก�รสนทน�เกี่ยวกับ 
ก�รประชุมนั้น ดังนั้นก�รเลือกเมนูอ�ห�รจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รสร้�ง
คว�มพึงพอใจให้ผู้เข้�ร่วมประชุม (Kim, Lee & Love, 2009) 

การเลือกเมนู

 ในก�รว�งแผนก�รคัดสรรเมนูควรคำ�นึงถึงจุดประสงค์ งบประม�ณ คว�มค�ดหวัง
ของผู้เข้�ร่วมประชุม คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร อ�ห�รพิเศษในท้องถิ่น และช่วงเวล�ในก�รทำ�
กิจกรรม โดยใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ เลือกร�ยก�รอ�ห�รเพื่อสร้�งคว�มประทับใจ 
 เชฟ นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ (2562) จ�กร้�นอ�ห�รไทยบลู เอเลเฟ่นท์ แนะนำ�ว่� 
อ�ห�รที่เลือกควรมีเรื่องเล่�ซึ่งสัมพันธ์กับง�นที่จัด เน้นวัตถุดิบพื้นเมือง โดยพิจ�รณ�ว่�
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เป็นช่วงที่ท�งรัฐบ�ลต้องก�รโปรโมต วัตถุดิบ เลือกเมนูที่เป็นที่รู้จักสำ�หรับคนทั่วโลก เช่น          
แกงมัสมั่น และเมนูควรมีรสช�ติกลมกล่อมทั้งเมนู ครบรส เปรี้ยว หว�น เค็ม และเผ็ด

ชนิดของเมน ู  

ชนิดของเมนูที่นิยมใช้ในก�รจัดเลี้ยงในก�รประชุมวิช�ชีพส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้
 1.  อ�ห�รเรียกนำ้�ย่อย 
 2.  สลัด หรือ ซุป
 3. อ�ห�รจ�นหลัก มักนำ�เสนอเป็นจุดเด่นของมื้ออ�ห�ร โดยปกติจะประกอบด้วย
แป้ง เนื้อสัตว์ และ/หรือผัก 
 4. ของหว�นจะถูกเสิร์ฟปิดท้�ย โดยอ�จเป็น เค้ก พ�ย ท�ร์ต หรือ ผลไม้ พร้อมช� 
หรือก�แฟ 
 5. เครื่องเคียง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือไม่มีแอลกอฮอล์ มักจะเสิร์ฟพร้อม
อ�ห�ร 
 ผู้จัดและเชฟควรตกลงกันเรื่องร�ยก�รอ�ห�รที่จะเลือกเป็นเมนู เพร�ะปัจจุบัน               
ผู้เข้�ร่วมประชุมใส่ใจสุขภ�พม�กขึ้น และอ�จไม่ชอบอ�ห�รจำ�พวกค�ร์โบไฮเดรตและ            
ไขมัน อีกทั้งภัตต�ค�รส�ม�รถลดต้นทุนอ�ห�รโดยสั่งอ�ห�รสดต�มฤดูก�ล (โซ๊ะมณี สเต็ป
เป้ 2562) 

 

      รูปที่ 1:  ก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รว่�ง 

       ที่ม�: ปัทม� ก�รีกลิ่น ร้�นอ�ห�รบลู 

      เอเลเฟ่นท์  
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การจัดอาหารว่าง
 
 อ�ห�รว่�งถือเป็นอ�ห�รที่พบได้บ่อยที่สุดในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ไม่ว่�จะเป็น    
ก�รประชุมวันเดียว หรือก�รประชุมติดต่อกันหล�ยวัน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้พลังง�น แต่ยังเป็น
ช่วงเวล�พักผ่อน ช่วงเวล�รับประท�นอ�ห�รว่�งมักใช้เวล� 10 - 30 น�ที จุดประสงค์ของ         
ช่วงเวล�อ�ห�รว่�งมีเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุม พักทำ�ธุระส่วนตัวและพบปะพูดคุย
ท�นอ�ห�รและดื่มเครื่องดื่ม อ�ห�รว่�งไม่จำ�กัดต้องเป็นเฉพ�ะ ก�แฟ หรือ เบเกอรี่ แต่รวม
ถึงอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ อ�ทิ ผลไม้ และนำ้�ผลไม้ ซึ่งมักได้รับคว�มนิยม ถ้�เลือกอ�ห�รไทย
ในมื้ออ�ห�รว่�ง ควรจัดอ�ห�รรสจัด เช่น ยำ�ที่เป็นคำ�ๆ เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุมรู้สึกตื่นตัว            
(โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ 2562)

รูปที่ 2:  ผลไม้อ�ห�รว่�งเพื่อสุขภ�พ 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 นอกจ�กนี้ในก�รประชุมที่มีต�ร�งเวล�แน่น อ�จเตรียมอ�ห�รว่�งเป็นอ�ห�รกล่อง
แจกให้ผู้เข้�ร่วมประชุมที่หน้�ห้องประชุม โดยผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถรับประท�นอ�ห�ร
ว่�งนี้ต�มอัธย�ศัย หรือจะนำ�ออกนอกห้องประชุมในขณะที่ก�รประชุมยังคงดำ�เนินต่อไป 
อ�ห�รที่นิยมเสิร์ฟมักเป็นเครื่องดื่มกล่อง เบเกอรี่ หรือแซนด์วิชที่ห่อไว้ 
 อ�ห�รว่�งมักตั้งร�ค�ต่อคน หรือ เหม�เป็นถ�ด ทั้งนี้ร�ค�แตกต่�งกันขึ้นอยู่กับ
ร�ค�วัตถุดิบ และกระบวนก�รเตรียม ของว่�งร�ค�ถูกมักเป็นอ�ห�รสำ�เร็จรูปที่ไม่ต้องจัด
เตรียม เช่น กะหรี่ปั๊บ ช� ก�แฟ และนำ้�เปล่� แต่ห�กต้องก�รอ�ห�รสุขภ�พที่พิถีพิถันใน
ก�รเตรียม ร�ค�ย่อมสูงขึ้น อ�ทิ นำ้�ผลไม้ปั่น ซูชิ นำ้�ช�สมุนไพร 
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รูปแบบการจัดอาหาร
 
 รูปแบบก�รจัดอ�ห�รสำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้

 บุฟเฟต์ (Buffet) 
 บุฟเฟต์ (Buffet) เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมชิมอ�ห�รหล�กหล�ย แต่ร�ค�อ�จ
จะแพงกว่�อ�ห�รที่สั่งเป็นจ�น (A la carte) เนื่องจ�กต้องเตรียมวัตถุดิบหล�กหล�ย โดย
ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถตักอ�ห�รในปริม�ณที่ต้องก�ร แต่ควรมีคนครัวแบ่งปริม�ณอ�ห�ร
ที่มีร�ค�แพง เพื่อป้องกันก�รตักอ�ห�รเกินปริม�ณ เพียงให้มีปริม�ณอ�ห�รเพียงพอกับ
ผู้เข้�ร่วมประชุมทุกคน ดังนั้นผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยงจึงต้องให้ผู้จัดจ่�ยประกันจำ�นวนยอดขั้นตำ่� 
(Minimum Guarantee) เพื่อป้องกันก�รข�ดทุน 

 บริการอาหารจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟ (Plated Course Menu)
 ก�รบริก�รอ�ห�รที่จัดใส่จ�นพร้อมเสิร์ฟมักทำ�ในกรณีที่มีผู้เข้�ร่วมง�นเป็นจำ�นวน
ม�ก และมีระยะเวล�ในก�รรับประท�นอ�ห�รที่จำ�กัด โดยอ�ห�รที่จะบริก�รมักเป็นอ�ห�ร
ประเภทที่ไม่ต้องก�รอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเพื่อคงรูปอ�ห�ร อ�ห�รประเภทนี้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมส�ม�รถรับประท�นทันทีที่นั่งโต๊ะ โดยบริกรจะมีเวล�ในก�รเตรียมบริก�รอ�ห�ร
ชุดต่อไประหว่�งแขกรับประท�นอ�ห�รจ�นแรก ซึ่งรูปแบบอ�ห�รน้ีใช้ได้กับก�รจัดเลี้ยง 
อ�ห�รเช้� อ�ห�รกล�งวัน และอ�ห�รคำ่�

      รูปที่ 3: บริก�รอ�ห�รพร้อมเสิร์ฟ 

       ที่ม�: ผู้แต่ง

 การเลี้ยงรับรอง จัดก่อนก�รเลี้ยงอ�ห�รคำ่� โดยเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมง�นสังสรรค์ 
และดื่มค็อกเทลแก้วเล็กหล�กหล�ยชนิด ขณะที่เดินไปชิมอ�ห�รต�มซุ้ม พร้อมเลือกเครื่อง
ดื่มที่มีหรือไม่มีแอลกอฮอล์
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 รูปที่ 4: ก�รจัดเลี้ยงรับรอง 

      ที่ม�: ปัทม� ก�รีกลิ่น ร้�นอ�ห�รบลู เอเลเฟ่นท์ 

 ปัทม� ก�รีกลิ่น (2562) แนะนำ�ว่� ห�กโรงแรมและภัตต�ค�รทร�บว่�ผู้จัดใส่ใจเรื่อง
ก�รบริก�รและคุณภ�พอ�ห�รม�กกว่�ร�ค� ฝ่�ยข�ยมักแนะนำ�ให้จัดส�ธิตก�รประกอบ
อ�ห�รต�มคว�มต้องก�รของแขก ทำ�ให้แขกเลือกวัตถุดิบหรือรสช�ติได้  ซึ่งร�ค�ก�รตั้งซุ้ม
ส�ธิตอ�ห�รและก�รจัดครัวร้อนหรือเย็นภ�ยในง�นจะมีร�ค�ที่สูงกว่�ก�รจัดเลี้ยงอ�ห�ร
ทั่วไป ทั้งนี้ร�ยก�รอ�ห�รส�ม�รถจัดได้หล�กหล�ยขึ้นอยู่กับงบประม�ณและคว�มต้องก�ร
ของผู้เข้�ร่วมประชุม 

การจัดเครื่องดื่ม 

 ในก�รเลี้ยงต้อนรับควรมีบริก�รเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำ�พวกไวน์และเบียร์รวมทั้ง
นำ้�ผลไม้ และนำ้�อัดลม Ismail (1999) แนะนำ�ว่�ควรจัดบ�ร์เครื่องดื่มต่อแขก 30 – 40 คน 
โดยส�ม�รถจัดเป็นบ�ร์ที่เจ้�ภ�พเลี้ยง (Host Bar) โดยบริก�รเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีคนละ 
1 – 2 แก้ว แต่หลังจ�กนั้นห�กผู้เข้�ร่วมประชุมต้องก�รเพิ่มก็ส�ม�รถซื้อเพิ่มได้ โดยบริกร
อ�จข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริม�ณจำ�กัด เพื่อควบคุมปริม�ณก�รเสพแอลกอฮอล์และ
ป้องกันต่อภ�วะมึนเม� (Intoxication) 



CONVENTIONS 101116 CONVENTIONS 101 117

ชนิดของบาร์เครื่องดื่ม

Ismail (1999) ได้แบ่งประเภทบ�ร์เครื่องดื่มไว้ดังนี้
 1.  บ�ร์ที่เจ้�ภ�พจ่�ย (Hosted Bar) บ�ร์ประเภทนี้ให้บริก�รเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์โดยที่เจ้�ภ�พเป็นผู้รับผิดชอบค่�เครื่องดื่มและบริก�ร
 2.  บ�ร์ที่ต้องจ่�ยเงินซื้อเอง (Cash Bar) บ�ร์ประเภทนี้ให้บริก�รเครื่องดื่มที่แขก
ต้องจ่�ยเอง
 3.  บ�ร์ที่คิดค่�ใช้จ่�ยเป็นแพ็กเกจ (Open Bar) บ�ร์ประเภทนี้จะให้บริก�รเครื่อง
ดื่มแก่แขกที่ม�ในง�นในช่วงเวล�ที่กำ�หนด ไม่ว่�จะบริก�รเครื่องดื่มปริม�ณเท่�ใด ซึ่ง
เจ้�ภ�พจะจ่�ยค่�ใช้จ่�ยแบบเหม� ปกติจะคิดเป็นชั่วโมง โดยรวมร�ค�เครื่องดื่มและค่�
บริก�รไว้แล้วด้วย
 Ismail (1999) แนะนำ�อีกว่�ในก�รจัดบริก�รเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ อ�ทิ 
ไวน์ สุร� (Liquor) ท�งร้�นอ�จมีบริก�รเครื่องดื่มดังนี้

     รูปที่ 5:  ไวน์ยี่ห้อของร้�น (House brand

      ที่ม�: ร้�นอ�ห�รบลู เอเลเฟ่นท์

 
 1.  ยี่ห้อทั่วไปและยี่ห้อของร้�น (House Brand) เป็นเครื่องดื่มที่ท�งร้�นจำ�หน่�ย
เอง ซึ่งเครื่องดื่มประเภทนี้มีร�ค�ถูกกว่�ยี่ห้อพรีเมียม  (โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ 2562)
 2.  ยี่ห้อพรีเมียม (Premium Brand) หรือ Call Brand เครื่องดื่มประเภทนี้จะมี
ร�ค�แพงขึ้นอีกขั้นในเรื่องคุณภ�พและร�ค� แต่ยังไม่ใช่แพงที่สุด (โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ 2562)
 3.  ยี่ห้อแบรนด์ชั้นนำ� (Top-Shelf Brand) จะเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดและมีคุณภ�พที่ดี
ที่สุดเท่�ที่ห�ได้ (Ismail 1999)
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ข้อควรระวังในการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 ข้อควรระวังในก�รเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ก�รจำ�กัดก�รบริก�รเมื่อเห็นว่�
ผู้ด่ืมมีอ�ก�รมึนเม� บ�ร์เทนเดอร์ต้องหยุดให้บริก�รทันที เม่ือแขกมีอ�ก�รเม� บ�ร์เทนเดอร์
ต้องผ่�นก�รฝึกอบรม และต้องมีใบอนุญ�ตในก�รบริก�รเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดและ
เจ้�ของง�นต้องรับผิดชอบต่อก�รสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจ�กก�รละเลยก�รควบคุมก�ร
ดื่มแอลกอฮอล์ (Endean 2014)
 นอกจ�กนี้ยังต้องปฏิเสธก�รบริก�รเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ท่ีมีอ�ยุไม่ถึงเกณฑ์
ก�รดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแตกต่�งไปต�มกฎหม�ยแต่ละประเทศตั้งแต่ 18 ปี จนถึง 21 ปี          
(Endean 2014) โดยในประเทศไทยกฎหม�ยกำ�หนดไว้ที่ 20 ปี
 ก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รและเครื่องดื่มต้องคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร สุขอน�มัย 
โภชน�ก�ร คว�มสะดวกของผู้เข้�ร่วมประชุม และก�รแพ้อ�ห�ร

  รูปที่ 6:  ป้�ยบอกบริกรว่�
  มีข้อจำ�กัดอ�ห�ร
   ที่ม�: ผู้แต่ง

ข้อจำากัดอาหาร
 
 ข้อจำ�กัดอ�ห�ร หม�ยถึง อ�ห�รที่ต้องจำ�กัดปริม�ณ หรือ งด เพร�ะข้อจำ�กัดท�ง
สุขภ�พ อ�ทิ คว�มดันโลหิตสูง เบ�หว�น ซึ่งต้องจำ�กัด คลอเลสเตอรอล เกลือ หรือนำ้�ต�ล 
หรือ ก�รแพ้อ�ห�รซึ่งอ�จทำ�ให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นระหว่�งก�รลงทะเบียนล่วงหน้�ผู้จัดต้อง
ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมแจ้งข้อจำ�กัดอ�ห�ร เพื่อสั่งอ�ห�รพิเศษล่วงหน้� ผู้จัดต้องปรึกษ�กับเชฟ
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ถึงจำ�นวนแขกที่มีข้อจำ�กัดและต้องว�งแผนก�รบริก�รเพื่อให้บริกรส�ม�รถ  เสิร์ฟอ�ห�รให้
ถูกคน โดยทำ�ป้�ยเล็กๆ ที่มีสีที่แตกต่�งระบุประเภทข้อจำ�กัดอ�ห�ร อ�ทิ เบ�หว�น แพ้ถั่ว   
เป็นต้น เพื่อให้บริกรทร�บว่�ใครมีปัญห�เรื่องอ�ห�ร และจัดเสิร์ฟได้ถูกต้อง 

รูปที่ 7:  ป้�ยบอกข้อจำ�กัดอ�ห�ร 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 ห�กมีก�รนำ�เสนอวัตถุดิบใหม่ๆ ควรจัดเป็นซุ้มอ�ห�รแยกออกจ�กอ�ห�รอื่นพร้อม
มีพนักง�นและมีป้�ยบอกชนิดของวัตถุดิบอย่�งชัดเจน เพ่ือป้องกันผู้เข้�ร่วมประชุมแพ้
อ�ห�รดังกล่�วได้ 

รูปที่ 8: ป้�ยบอกชนิดของวัตถุดิบ ป้องกันก�รแพ้อ�ห�ร 

 ที่ม�: ผู้แต่ง
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ข้อจำากัดทางศาสนา

 เมื่อว�งแผนก�รจัดอ�ห�รให้กับผู้เข้�ร่วมประชุมน�น�ช�ติ ควรคำ�นึงถึงข้อบัญญัติ
ท�งศ�สน� อ�ทิ อ�ห�รโคเชอร์ (Kosher) ที่ได้ม�ตรฐ�นต�มกฎของยิว (Jewish Law) 
อ�ห�รฮ�ล�ล (Halal) ซึ่งอนุมัติต�มบัญญัติศ�สน�อิสล�ม (Shariah) ตัวอย่�งเช่น แม้ว่�    
ช�วมุสลิมไม่ส�ม�รถท�นเน้ือสุกรได้แต่ส�ม�รถท�นอ�ห�รทะเลที่ได้รับก�รรับรองว่�เป็น   
ฮ�ล�ล ก�รข�ดคว�มรู้เร่ืองอ�ห�รฮ�ล�ลอ�จทำ�ให้ผู้จัดส่ังอ�ห�รมังสวิรัติให้กับผู้เข้�ร่วม
ประชุมช�วมุสลิมซึ่งอ�จจะผิดหวังเมื่อเห็นผู้เข้�ร่วมประชุมอ่ืนรับประท�นอ�ห�รทะเลใน
ขณะที่ตนเองได้รับประท�นอ�ห�รมังสวิรัติ

อาหารมังสวิรัติ 

 อ�ห�รมังสวิรัติ หม�ยถึง อ�ห�รที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ส�ม�รถแบ่งผู้ที่ท�นออกเป็น
ผู้ที่ท�นอ�ห�รมังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์นมและเนยแข็ง (Lacto-Vegetarian)  ผู้ที่ท�นอ�ห�ร
มังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์ไข่ (Ovo-Vegetarian) ผู้ที่ท�นอ�ห�รมังสวิรัติที่มีผลิตภัณฑ์ไข่และ
นม (Ovo-Lacto-Vegetarian) และ ผู้ที่ท�นอ�ห�รมังสวิรัติที่ไม่มีผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์เลย          
ซึ่งเรียกว่�วีแกน (Vegans) หรือ เจ (เคท ส�รสิน 2562b) นอกจ�กนี้ครัวที่เตรียมอ�ห�ร เจ 
และวีแกนยังต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกจ�กก�รปรุงอ�ห�รที่มีเนื้อสัตว์ด้วย (Ismail 1999) ดังนั้น       
ผู้จัดต้องสอบถ�มผู้เข้�ร่วมประชุมระหว่�งลงทะเบียนล่วงหน้�ว่�มีข้อจำ�กัดอ�ห�รเรื่องใด
บ้�ง เพื่อจะได้สั่งอ�ห�รที่ถูกต้องและมีปริม�ณที่เพียงพอ (Mcllwraith 2019)
 ก่อนก�รจองอ�ห�รเพ่ือใช้ในก�รประชุม ผู้จัดและเจ้�ภ�พควรลองชิมเมนูเพื่อให้
ทร�บรสช�ติ ก�รตกแต่ง และระยะเวล�ที่ใช้ในก�รเสิร์ฟ ผู้ให้บริก�รอ�ห�รมักมีบริก�ร
อ�ห�รและเครื่องดื่มให้ลองชิม ห�กผู้จัดและเจ้�ภ�พต้องก�รใช้บริก�รและจองอ�ห�รกับ
ท�งร้�น อ�จได้รับบริก�รอ�ห�รฟรี แต่ห�กยังไม่แน่ใจผู้จัดส�ม�รถลองชิมอ�ห�รได้โดยจ่�ย
ค่�อ�ห�รไปก่อน ห�กมีก�รจองจริงผู้ให้บริก�รอ�ห�รจะหักค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วออกจ�กยอด
อ�ห�รที่จอง 

การประกันยอดขั้นตำ่า (Minimum Guarantee)  

 ผู้ให้บริก�รจัดเลี้ยงจะขอให้ผู้จัดประกันปริม�ณและร�ค�อ�ห�รและเครื่องด่ืมข้ัน
ตำ่�โดยคำ�นวณเป็นจำ�นวนเงินต่อจำ�นวนหัว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมและภัตต�ค�ร
ข�ดทุนในกรณีที่มีแขกม�น้อยกว่�ที่ส่ังจอง ในกรณีน้ีโรงแรมหรือภัตต�ค�รตั้งร�ค�ข�ยที่
บวกกำ�ไร ค่�บริก�ร ค่�ภ�ษี ไว้ในยอดเงินที่เจรจ�แล้ว แต่ห�กจำ�นวนแขกมีน้อยกว่�ที่แจ้งไว้
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ล่วงหน้� โรงแรมหรือภัตต�ค�รก็เสียร�ยจ่�ยเฉพ�ะค่�อ�ห�ร ค่�พนักง�น และค่�ดำ�เนินก�ร
แต่ไม่ต้องเสียภ�ษี ผู้จัดอ�จขอเจรจ�เพื่อประกันยอดขั้นตำ่าที่ไม่รวมหักค่�ภ�ษีและค่�บริก�ร 
แทนที่จะจ่�ยค่�ประกันเต็มจำ�นวน แต่ก�รประกันค่�เสียห�ยแบบที่หักภ�ษีค่�บริก�รและ
กำ�ไรออกจ�กต้นทุนค่�เสียห�ย (Abbey 2016)
 ปัทม� ก�รีกล่ิน (2562) กล่�วว่� ก�รประกันยอดอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม มักทำ� 
48 ช่ัวโมง – 72 ช่ัวโมง ก่อนก�รจัดเล้ียง แต่โรงแรมและภัตต�ค�ร อ�จขอให้ประกัน               
1 สัปด�ห์ ก่อนง�นก็เป็นได้เพ่ือให้เวล�ในก�รจัดซ้ือวัตถุดิบและห�พนักง�นจัดเล้ียงจ�ก
ภ�ยนอก

มารยาทในการจัดเลี้ยง

 ก�รนำ�อ�ห�รและเคร่ืองดื่มจ�กภ�ยนอกเข้�ม�รับประท�นในร้�นอ�ห�รถือว่�        
เสียม�รย�ท โรงแรมและภัตต�ค�รจำ�หน่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่มเป็นร�ยได้หลัก ดังนั้นก�ร
ที่แขกขอให้บริกรนำ�อ�ห�รจ�กข้�งนอกไปใส่ภ�ชนะและนำ�ม�บริก�ร ทำ�ให้เกิดค่�ใช้จ่�ย
พนักง�นและต้นทุนในก�รทำ�คว�มสะอ�ดภ�ชนะ ดังนั้น ภัตต�ค�รส�ม�รถคิดค่�บริก�รใน
ก�รเปิดขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มจ�กภ�ยนอกด้วย

ข้อคิดจากงานวิจัย

 จ�กง�นวิจัยของบงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2018a) พบว่�ก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยงเพื่อป้องกันผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กก�รติดเชื้อโรคจ�กก�รบริโภคอ�ห�ร 
ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รให้คว�มรู้แก่ ผู้ประกอบอ�ห�รในก�รปรุงอ�ห�รให้สุก หลีกเลี่ยง         
ก�รเสิร์ฟอ�ห�รที่ไม่มีช้อนกล�ง และเสิร์ฟอ�ห�รแยกสำ�รับแทนที่จะท�นรวมกันในภ�ชนะ
เดียว แม้ว่�ข้อมูลดังกล่�วเป็นคว�มรู้พ้ืนฐ�นแต่ผู้ประกอบก�รอ�ห�รหล�ยร�ยไม่ปฏิบัติ
เนื่องจ�กอคติที่เชื่อว่�เหตุก�รณ์เลวร้�ยใด ๆ  จะไม่เกิดกับอ�ห�รที่ตนดูแล ดังนั้น ผู้จัดจึงต้อง
ตรวจสอบเรื่องสุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยของอ�ห�รก่อนจอง

       รูปที่ 9: อ�ห�รไทยเป็น
       ที่รู้จักไปทั่วโลก 
        ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�ร 
       จัดประชุมและนิทรรศก�ร 
       (สสปน.)
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			สรุป

 ก�รจัดเล้ียงอ�ห�รและเครื่องด่ืมมีคว�มสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของก�รจัดประชุม
วิช�ชีพ ผู้เข้�ร่วมประชุมจะรู้สึกพอใจและจดจำ�ก�รประชุม ถ้�ได้รับบริก�รอ�ห�รและเครื่อง
ดื่มที่มีคุณภ�พสด และมีประโยชน์ต่อสุขภ�พ แม้ว่�สิ่งสำ�คัญในก�รบริห�รก�รจัดประชุม
วิช�ชีพคือก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยให้ตำ่� แต่เมนูอ�ห�รที่ซำ้�ๆ และไม่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร 
และข�ดก�รนำ�เสนอคว�มโดดเด่นของอ�ห�ร อ�จสร้�งประสบก�รณ์ที่เลวร้�ยแก่ผู้เข้�ร่วม
ประชุมน�น�ช�ติ (Kim et al 2009) 
 ก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รหลักๆ ได้แก่ อ�ห�รเช้� อ�ห�รกล�งวัน ก�รเลี้ยงรับรอง               
อ�ห�รคำ่� และอ�ห�รว่�ง ก�รจัดก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มต้องรู้จักชนิดของเมนู และชนิด
ของก�รบริก�ร ผู้จัดควรว�งแผนก�รจัดเลี้ยงร่วมกับเชฟอย่�งรอบคอบเพื่อสั่งอ�ห�รพอดี
ป้องกันอ�ห�รเหลือทิ้งและคว�มเสียห�ยจ�กก�รประกันยอดขั้นตำ่� อ�ห�รและเครื่องดื่ม
สำ�หรับก�รจัดประชุมต้องเป็นอ�ห�รที่มีโภชน�ก�ร ปริม�ณที่เล็กลง แต่มีคว�มหล�กหล�ย

			กรณีศึกษา		

 
 ในก�รประชุมน�น�ช�ติง�นหนึ่ง มีนักศึกษ�เข้�ร่วมง�นด้วย และมีก�รเสิร์ฟ
ไวน์ในระหว่�งก�รเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัทผลิตไวน์แห่งหนึ่ง ในง�น                 
ดังกล่�วมีก�รแจกคูปองเครื่องดื่มคนละ 2 ใบให้กับแขกทุกคน แต่แขกบ�งคนให้คูปอง           
ดังกล่�วแก่นักศึกษ�ที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบซึ่งอ�ยุ 18 ปี อีกทั้งแขกอีกคนนำ�เครื่องดื่มไวน์
ม�ให้นักศึกษ� 
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			หัวข้ออภิปราย

 1. ห�กท่�นเป็นผู้จัดที่อยู่ในเหตุก�รณ์ดังกล่�ว ท่�นจะป้องกันก�รมึนเม�อย่�งไร 
 2. ควรมีก�รตรวจบัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือ หนังสือเดินท�งหรือไม่ ห�กสงสัย 
   ว่�ผู้ม�รับเครื่องดื่มดังกล่�วอ�ยุไม่ถึงเกณฑ์ก�รให้บริก�รเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
 1. อ�ห�รและเครื่องดื่มมีบทบ�ทอย่�งไรต่อคว�มสำ�เร็จของก�รประชุมวิช�ชีพ
 2. ก�รเลือกเมนูควรคำ�นึงถึงสิ่งใดบ้�ง
 3. จงบอกประเภทรูปแบบก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รสำ�หรับก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
 4. ในก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มควรคำ�นึงถึงสิ่งใดบ้�ง
 5. ก�รจัดเลี้ยงสำ�หรับก�รจัดประชุมวิช�ชีพมีข้อควรระวังอย่�งไร
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บทที่	

7

การวางแผนกิจกรรม
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บทที่	

7
การวางแผนกิจกรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. รู้จักก�รคัดเลือกผู้บรรย�ย 
 2. เข้�ใจกระบวนก�รพิจ�รณ�บทคว�ม
 3. ตระหนักถึงก�รจัดเรื่องล่�มสำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ
 4. รู้จักก�รจัดกิจกรรมท�งสังคม 
 5. เข้�ใจคว�มสำ�คัญของก�รจัดกิจกรรมก่อนและหลังก�รจัดประชุมวิช�ชีพ 

การคัดเลือกผู้บรรยาย

Endean (2014) แนะนำ�ปัจจัยที่ควรพิจ�รณ�ในก�รเลือกวิทย�กรดังนี้ 
 1. คว�มต้องก�รของผู้ร่วมประชุมวิช�ชีพ 
 2. จุดประสงค์ท�งก�รศึกษ�ของก�รประชุมวิช�ชีพ 
 3. งบประม�ณ
 4. ต�ร�ง�นของวิทย�กร
 5. คว�มหล�กหล�ยของผู้ร่วมประชุมวิช�ชีพ

Endean (2014) แนะนำ�แหล่งที่ม�ของวิทย�กรซึ่งส�ม�รถห�ได้ ดังนี้
 1. สำ�นักจัดห�วิทย�กร ซึ่งจะคิดค่�บริก�รจัดห�วิทย�กร
 2. บริษัทให้บริก�รด้�นคว�มบันเทิง
 3. คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
 4. ก�รแนะนำ�จ�กเพื่อนและเครือข่�ยธุรกิจ
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 ห�กติดต่อสำ�นักง�นจัดห�วิทย�กรให้ช่วยแนะนำ�วิทย�กรแล้ว อย่�ติดต่อ
วิทย�กรเองโดยตรงเพื่อเลี่ยงก�รจ่�ยค่�ดำ�เนินก�รของสำ�นักง�น เพร�ะผิดหลักจริยธรรม 
ในก�รเลือกวิทย�กรผู้จัดควรขอประวัติ หนังสือรับรอง และก�รอ้�งอิง รวมทั้งวีดิทัศน์ก�รนำ�
เสนอที่แสดงสดต่อผู้ชม วิทย�กรมืออ�ชีพมักมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง และมีก�รถ่�ยทอดสด
แบบสตรีมมิ่ง (Endean 2014)

Endean (2014) แนะนำ�เกณฑ์ในก�รคัดเลือกวิทย�กรดังต่อไปนี้
 1. ประสบก�รณ์เกี่ยวกับหัวข้อก�รประชุมวิช�ชีพ 
 2. คว�มเต็มใจในก�รปรับหัวข้อให้เข้�กับผู้ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 3. ก�รอ้�งอิง 
 4. ก�รเป็นผู้แต่งหนังสือข�ยดี 
 5. ก�รเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียอย่�งสมำ่�เสมอ
 6. สะกดผู้ชมชวนให้ติดต�ม (ดูได้จ�กวีดิทัศน์)
 7. คว�มพร้อมในวันที่จัดประชุมวิช�ชีพ 

 ผู้จัดควรติดต่อวิทย�กรล่วงหน้� เพื่อให้คิดข้อเสนอที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของ
ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ ควรระบุคว�มต้องก�รในเอกส�รเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for 
Proposal) และผลที่ค�ดว่�จะได้รับ และวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทย�กรทร�บว่�ควรที่จะไป
บรรย�ยในก�รประชุมนั้นหรือไม่ ก�รส่งข้อเสนอส�ม�รถส่งท�งจดหม�ยอีเล็กทรอนิกส์หรือ
ผ่�นสำ�นักง�นจัดห�วิทย�กร และควรแน่ใจว่�วิทย�กรเข้�ใจวัตถุประสงค์ก�รเรียนรู้ และ
ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค�ดหม�ยจ�กผู้เข้�ประชุมวิช�ชีพ ค่�ตอบแทนวิทย�กร
ส�ม�รถจ่�ยในรูปค่�ธรรมเนียมวิทย�กรอย่�งเดียว หรือค่�ธรรมเนียมวิทย�กรรวมกับ          
ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ควรระบุคว�มค�ดหวังให้วิทย�กรทร�บ 

Endean (2014) แนะนำ�ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
ในก�รส่งจดหม�ยเชิญวิทย�กร 
 1. ประเภทวิทย�กรที่ต้องก�ร
 2. วันที่ เวล� และสถ�นที่
 3. ระยะเวล�บรรย�ย
 4. ระยะเวล�เตรียมตัวล่วงหน้�
 5. ค่�ตอบแทนและผลประโยชน์
 6. ก�รจัดก�รก�รเดินท�งทั้งท�งอ�ก�ศและท�งบก
 7. กิจกรรมภ�ยในง�น
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและอ�ห�ร
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 9. ค่�ธรรมเนียมวิทย�กร ก�รคืนเงิน และเงื่อนไขก�รจ่�ยเงินคืน
 10. คว�มต้องก�รให้วิทย�กรร่วมง�นท�งสังคม 
 11. ก�รแจกเอกส�ร
 12. ข้อตกลงในก�รบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ของก�รนำ�เสนอ
 13. นโยบ�ยก�รยกเลิก
 14. คว�มต้องก�รด้�นโสตทัศนูปกรณ์
 15. ข้อตกลงกับวิทย�กรในก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ก่อน ระหว่�ง และหลังจัดง�น

 ทั้งนี้ผู้จัดต้องตกลงกับวิทย�กรว่�ฝ่�ยใดจะเป็นผู้เซ็นสัญญ� ตัววิทย�กรเองหรือ
สำ�นักจัดห�วิทย�กร ควรแจ้งให้วิทย�กรทร�บว่�มีวิทย�กรใดเข้�ร่วมง�นและจะพูดหัวข้อ
อะไรเพื่อไม่ให้เนื้อห�ซำ้�ซ้อนกัน พร้อมบอกลักษณะคว�มสนใจของผู้ร่วมประชุมวิช�ชีพ
เพื่อให้วิทย�กรเตรียมเนื้อห�ที่เหม�ะสมกับผู้ร่วมประชุม และควรถ�มวิทย�กรเกี่ยวกับก�ร
จัดเวทีและรูปแบบก�รจัดห้องท่ีวิทย�กรต้องก�ร ระหว่�งและหลังจ�กก�รบรรย�ยควรให้         
ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพประเมินวิทย�กร เพื่อช่วยในก�รว�งแผนกิจกรรมในอน�คต ก่อน
ก�รบรรย�ยอ�จให้วิทย�กรช่วยทำ�วีดิทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อที่จะบรรย�ย รวมทั้งขอให้วิทย�กร
ช่วยประช�สัมพันธ์ก�รประชุมวิช�ชีพบนเว็บไซต์ของวิทย�กร 
 ทั้งนี้ มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (2562) 
แนะนำ�ว่�ท้ังวิทย�กรและผู้ดำ�เนินร�ยก�รต้องทร�บกำ�หนดก�รจัดง�น โดยมีสคริปต์เก่ียวกับ
โปรแกรมก�รจัดง�น กิจกรรมท�งสังคมและพิธีก�รต่�งๆ ดังนี้
 กำาหนดการจัดงาน เป็นก�รแสดงภ�พรวมหลักก�รจัดง�น เพื่อให้ผู้ทำ�ง�นได้มอง
เห็นภ�พรวมของก�รจัดง�นหลักๆ ซึ่งผู้จัดง�นอ�จเตรียมกำ�หนดก�รจัดง�นนี้ให้กับแขกคน
สำ�คัญ (VIP) เพื่อเตรียมก�รซักซ้อม เช่น ผู้จัดง�นเตรียมกำ�หนดก�รพิธีเปิดง�นประชุมเวล� 
9:00 น. ให้กับรัฐมนตรีที่ได้รับเชิญม�เปิดง�น เพื่อให้เข้�ใจภ�พรวมของง�นและให้แขกคน
สำ�คัญได้เตรียมก�รซักซ้อมพิธีเปิดก่อนเริ่มง�นจริง
 สคริปต์สำาหรับพิธีกร ขึ้นอยู่กับก�รตกลงกันในแต่ละง�น ทั้งนี้ผู้จัดง�นควรเตรียม
สคริปต์สำ�หรับพิธีกรผู้ซึ่งเป็นบุคคลหลักในก�รประก�ศข้อคว�มต่�งๆ ของง�น ในบ�งกรณี
อ�จไม่จำ�เป็นต้องจัดเตรียมสคริปต์แบบเต็ม แต่อย่�งน้อยต้องมีร�ยละเอียดจุดสำ�คัญที่
ต้องก�รให้พิธีกรประก�ศ 
 โปรแกรมการจัดงาน อ�จอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนมือถือหรือเว็บไซต์ หรือ
อยู่ในรูปของกระด�ษเพื่อแจกจ่�ยให้กับผู้เข้�ร่วมง�น ซึ่งโปรแกรมก�รจัดง�นนี้จะรวบรวม
ร�ยละเอียดทุกอย่�งของก�รจัดง�นเข้�ไว้ด้วยกัน เช่น หัวข้อก�รประชุม ข้อมูลห้องประชุม
แผนผังก�รจัดง�น สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ



CONVENTIONS 101128 CONVENTIONS 101 129

 กิจกรรมทางสังคมและพิธีการต่างๆ ในง�นประชุมต่�งๆ โดยเฉพ�ะในง�นประชุม
ที่หมุนเวียนก�รเป็นเจ้�ภ�พไปในแต่ละประเทศ จะมีก�รจัดเลี้ยงต้อนรับที่แสดงวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆ โดยมีร�ยละเอียด พิธีก�รต่�งๆ เช่น ก�รเชิญแขกคนสำ�คัญเข้�ร่วมง�น 
(Invitation Process) ของขวัญ (Gift) ค่�ธรรมเนียมท�งวิช�ชีพ (Honorarium) ลำ�ดับ
ที่นั ่งภ�ยในง�น (Seating) ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย (Security) และก�รจัดโต๊ะแบบ 
I-Shape สำ�หรับง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่�สำ�หรับง�นเป็นท�งก�รและเลี้ยงแขกคนสำ�คัญ     
(มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)

กระบวนการพิจารณาบทความ 

 1. การคัดเลือกบทความ
 ก�รประชุมวิช�ก�รและวิช�ชีพส่วนใหญ่มักใช้ก�รส่งบทคว�มเป็นตัวกรองในก�ร
คัดเลือกผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ (Kerl, Miersch & Walter 2018) ผ่�นพิชญพิจ�รณ์ ซึ่ง
หม�ยถึง กระบวนก�รที่ผู้พิจ�รณ�ไม่ทร�บชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทร�บชื่อผู้พิจ�รณ� 
(Double-blind Review) กระบวนก�รนี้มีคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มมั่นใจเรื่องคุณภ�พ
ของบทคว�มที่จะรวบรวมไว้ในหนังสือประมวลบทคว�มวิช�ก�ร (ที่ประกอบด้วยบทคว�ม
ที่ได้รับก�รตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยมีเลข ISBN ชื่อบรรณ�ธิก�ร และผู้อ่�นบทคว�ม
ปร�กฏอยู่) อย่�งไรก็ดี ว�รส�รท�งวิช�ก�รชั้นนำ�มักไม่รับบทคว�มที่ได้นำ�เสนอในหนังสือ
ประมวลบทคว�ม 

 2. กระบวนการอ่านบทความ
 กระบวนก�รอ่�นบทคว�มเริ่มจ�กก�รเชิญผู้อ่�น ประธ�นพิชญพิจ�รณ์จะเชิญ
นักวิจัยสองคนที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในหัวข้อท่ีผู้แต่งส่งบทคัดย่อเป็นผู้วิจ�รณ์ หลังจ�กได้รับ
คว�ม-คิดเห็นจ�กผู้วิจ�รณ์ ประธ�นจะตัดสินใจว่�จะรับหรือจะปฏิเสธบทคัดย่อนั้น และ                   
ส่งผลไปแจ้งเจ้�ของบทคว�ม ที่สำ�คัญควรใส่ข้อคว�มที่ว่� เม่ือบทความได้รับการตอบ
รับแล้วอย่างน้อยเจ้าของบทความหนึ่งคนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ม�ตรฐ�น
ท�งจริยธรรมกำ�หนดให้ผู้แต่งท่ีส่งบทคัดย่อเข้�สู่กระบวนก�รพิชญพิจ�รณ์ต้องลงทะเบียน  
ห�กเจ้�ของบทคว�มไม่ลงทะเบียนก็ไม่ควรห�ผลประโยชน์จ�กกระบวนก�รพิชญพิจ�รณ์ 
และไม่ควรเข้�ร่วมง�นเลี้ยงอ�ห�รและเครื่องดื่ม  
 สม�ชิกสม�คมต้องของบประม�ณสนับสนุนก�รเดินท�งไปนำ�เสนอผลง�นท�ง
วิช�ก�รในต่�งประเทศต่อหน่วยง�นที่ตนสังกัด ก�รแจ้งผลก�รพิจ�รณ�บทคว�มจึงมีคว�ม
สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รลงทะเบียน ดังนั้น จึงต้องแจ้งผลก�รลงทะเบียนให้รวดเร็ว ห�กปฏิเสธ 
เจ้�ของผลง�นจะไม่ส�ม�รถเสนอผลง�นต่อส�ธ�รณชน แต่ห�กตอบรับ จะมีก�รนำ�เสนอ
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ผลง�นวิจัยด้วยว�จ� หรือก�รนำ�เสนอผลง�นด้วยโปสเตอร์ ต�ร�งที่ 1 แสดงคว�มแตกต่�ง
ระหว่�งก�รนำ�เสนอทั้งสองรูปแบบ 

การนำาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
“Stand-up Presentation”

การนำาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 
“Poster Presentation”

เจ้�ของผลง�นนำ�เสนอผลง�นท�งว�จ�        
โดยใช้สื่อพ�วเวอร์พ้อยท์ 10 – 20 น�ที  

เจ้�ของผลง�นนำ�เสนอผลง�นแสดงร�ย
ละเอียดง�นวิจัยในแผ่นโปสเตอร์ ประม�ณ 
30 – 60 น�ที

ประธ�นกลุ่มเป็นผู้เชิญให้เจ้�ของผลง�นส�ม
หรือสี่ร�ยนำ�เสนอทีละคน 

เจ้�ของผลง�นติดโปสเตอร์บนบอร์ดที่เจ้�ภ�พ
เตรียมไว้ให้ ในช่วงเวล�ที่กำ�หนดและคอยยืน
อยู่เพื่อตอบคำ�ถ�มและฟังคำ�วิจ�รณ์ 

รูปแบบก�รจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน รูปแบบก�รจัดห้องประชุมแบบนิทรรศก�ร 

ต�ร�งที่ 1: คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยด้วยว�จ� และก�รนำ�เสนอผลง�นด้วยโปสเตอร์

รูปที่ 1: ก�รนำ�เสนอผลง�นด้วยโปสเตอร์
 ที่ม�: ผู้แต่ง

   

 
 ในก�รนำ�เสนอผลง�นทั้งสองรูปแบบเจ้�ของผลง�นควรอยู่ตอบคำ�ถ�มและนำ�คำ�
วิจ�รณ์ไปปรับปรุง ผลง�น ก�รคัดลอกผลง�นผิดจริยธรรม ก�รคัดลอกผลง�น หม�ยถึง 
ก�รนำ�ผลง�นหรือคว�มคิดของผู้อื่นม�อ้�งว่�เป็นของตนเอง ก�รอ้�งชื่อผู้แต่งที่นำ�ผลง�น
ม�ใช้ต้องอ้�งถึงทั้งในเนื้อห� (In-text-Citation) และ บรรณ�นุกรม (References) ดังนั้น          
จึงแนะนำ�ก�รอ้�งอิงแบบ American Psychological Association (APA) Style ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�กลเพื่อป้องกันก�รตกหล่นของชื่อผู้แต่งห�กใช้เพียงตัวเลขหรือ
ตัวห้อย  เมื่อเผลอตัดทิ้งแบบไม่ตั้งใจ
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การจัดการเรื่องล่ามสำาหรับการประชุมวิชาชีพนานาชาติ

 แม้ว่�กฎหม�ยไม่ได้บังคับให้ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติต้องมีล่�มให้กับ
ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพต่�งช�ติ แต่ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติที่ใช้ภ�ษ�ท้องถิ่นใน
ก�รสื่อส�รต้องก�รล่�มเพื่อส่งส�รไปยังผู้ฟังต่�งช�ติ (Dhawan & Schray 2014) และ
ก�รประชุมวิช�ชีพที่ดำ�เนินเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศก็ควรมีล่�มแปลจ�กภ�ษ�ต่�งประเทศม�
เป็นภ�ษ�ท้องถิ่นเพ่ือเอ้ืออำ�นวยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้ร่วมประชุมวิช�ชีพ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งก�รประชุมท่ีดำ�เนินในหล�ยภ�ษ�ควรจัดให้มีชุดล่�มท่ีส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�ง
ดีม� แปลส�รระหว่�งภ�ษ�ต่�งๆ จึงส�ม�รถเรียกได้ว่�เป็นก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ
อย่�งแท้จริง (ศศี จันทร์ประพันธ์ 2562)
 จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ นพม�ส ว�สน�นันท์ และ ว�รุณี ปัทมะศังข์ (2562) กล่�วว่� 
ล่�มส�ม�รถแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้
 •  ล่�มพูดต�ม (Consecutive Dialogue Interpreter) ซึ่งรอให้ผู้พูดพูดจบช่วงหนึ่ง
ก่อนแล้วจึงค่อยแปล 
 •  ล่�มพูดพร้อม (Simultaneous Interpreter) คือ ผู้พูดกับล่�มพูดและแปลพร้อม
กัน โดยทำ�ง�นจ�กคูห�ล่�ม ในห้องประชุมหรือจ�กสถ�นที่อื่น ผ่�นก�รใช้อุปกรณ์ก�รแปล 
(Sandrelli 2017)

ระบบก�รแปลสำ�หรับล่�มพูดพร้อมมีดังนี้
 •  ล่�ม ซึ่งต้องเข้�ใจคว�มหม�ยและใช้คว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ในก�รแปล
ภ�ษ�หนึ่งให้เป็นอีกภ�ษ�หนึ่งโดยฉับพลัน ศศี จันทร์ประพันธ์ (2559) กล่�วว่�ก�รล่�ม
ท่ีใช้ในก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติมักเป็นก�รล่�มแบบพูดพร้อมเพร�ะมีคว�มสะดวกท่ี
ประหยัดเวล�และส�ม�รถแปลภ�ษ�ต้นท�งออกเป็นภ�ษ�ปล�ยท�งหล�ยๆภ�ษ�ได้ในเวล�
เดียวกันผ่�นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับก�รล่�มแบบพูดพร้อมที่จะนำ�เสียงของล่�มไป
เข้�หูฟังของผู้ใช้บริก�ร โดยผู้ใช้บริก�รส�ม�รถเลือกภ�ษ�ปล�ยท�งที่ตนต้องก�รฟังผ่�นช่อง 
(Channel) ที่หูฟัง  
 •  เจ้�หน้�ที่เทคนิคที่ต้องติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์อินฟ�เรด
 •  คูห�ล่�ม ซึ่งเก็บเสียง อันเป็นที่ทำ�ง�นของล่�ม
 •  เครื่องควบคุมก�รแปลที่ประกอบด้วยไมโครโฟนและจอภ�พพร้อมแป้นควบคุมที่
ล่�มส�ม�รถควบคุม ก�รรับเข้�และส่งออกภ�ษ�ไปยังผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ
 •  เครื่องรับท่ีช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพได้ยินข้อคว�มที่แปลผ่�นหูฟังในภ�ษ�ที่
ตนเลือก
 •  ตัวส่งสัญญ�ณ ช่วยส่งข้อคว�มที่แปลผ่�นรังสีอินฟ�เรด (Carter 2015)



CONVENTIONS 101132 CONVENTIONS 101 133

 ปัจจุบันมีก�รแข่งขันกันม�กในตล�ด และผู้จัดประชุมวิช�ชีพมักไม่เข้�ใจก�รทำ�ง�น
ของล่�ม กับไม่มีอุปกรณ์ จึงตัดสินใจเลือกล่�มที่ร�ค�อย่�งเดียว ผลคืออ�จทำ�ให้ก�รประชุม
สะดุดได้ เช่น อุปกรณ์เกิดล่มขึ้นม�กะทันหัน (ศศี จันทร์ประพันธ์ 2562) 

รูปที่ 2: ล่�มพูดพร้อมมืออ�ชีพในก�รประชุมน�น�ช�ติ  รูปที่ 3: หูฟังที่ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุม
 ที่ม�: ปทุมทิพย์ เดชขุนทด   วิช�ชีพได้ยินข้อคว�มที่แปล

       ที่ม�: ผู้แต่ง

 เคท ส�รสิน (2562a) ให้คว�มเห็นว่�ก�รเลือกบริก�รล่�มพูดพร้อม ควรพิจ�รณ�
จ�กประสบก�รณ์ของล่�มและคว�มพร้อมของอุปกรณ์ก�รแปล โดยบริษัทจัดก�รประชุม
มืออ�ชีพมักให้บริก�รล่�มพูดพร้อม รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ก�รแปล แต่เคท ส�รสิน (2562a)          
ได้เตือนเช่นกันว่� ล่�มที่ฉวยโอก�สแจกน�มบัตรให้ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพโดยตรงเพื่อตัด
ค่�ดำ�เนินก�รจ�ก PCO ถือว่�ข�ดจรรย�บรรณ  นอกจ�กนี้ควรมีก�รจ้�งล่�มให้สลับหน้�ที่
แปลระหว่�งที่ล่�มอีกคนได้หยุดพัก โดยปกติล่�มหนึ่งคนส�ม�รถพูดพร้อม ได้ 1 ชั่วโมง 
(Tench 2014)

การจัดกิจกรรมทางสังคม

 กิจกรรมท�งสังคม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพได้พบปะ แลก
เปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพอื่น และ พักผ่อน อ�ทิ ช่วงเวล�อ�ห�รกล�ง
วัน อ�ห�รคำ่�และทัวร์ก่อนและหลังก�รประชุม 
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รูปที่ 4: กิจกรรมท�งสังคม 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

 
 ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติมีเวล�ทำ�กิจกรรมย�มว่�งน้อยในระหว่�งก�ร
ไปประชุมในต่�งประเทศ ดังนั้นกิจกรรมท�งสังคม อ�ทิ ก�รดูง�น หรือ ก�รทัศน�จรใน
ช่วงบ่�ยหรือคำ่�ของคืนวันแรกหรือวันสุดท้�ยทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพมีคว�มพึงพอใจ                
จ�กก�รได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น (Rittichainuwat & Mair 2012)
ตัวอย่�งกิจกรรมท�งสังคม ได้แก่
 • ก�รจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ติดต�ม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้ผู้ติดต�มเข้�ร่วมทำ�
กิจกรรมพร้อมกับผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ 

 รูปที่ 5: ก�รจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ติดต�ม 

       ที่ม�: ผู้แต่ง
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รูปที่ 6: ก�รจัดกิจกรรมสำ�หรับคู่สมรสที่ติดต�มผู้บริห�ร 

 ที่ม�: IAU

 • ก�รตักบ�ตร เป็นกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพรู้จักวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมท�งเลือกที่ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพอ�จต้องจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเพิ่ม

 รูปที่ 7: ก�รตักบ�ตร 

   ที่ม�: ผู้แต่ง

 
 • ธีมอีเวนต์ เป็นก�รจัดกิจกรรมที่มีชื่อหัวข้อเป็นตัวกำ�หนดกิจกรรมและก�รสื่อ
คว�มหม�ย และก�รสื่อคว�มหม�ยผ่�นก�รแต่งก�ย ก�รประดับตกแต่ง และ อ�ห�ร 

 ผู้จัดอ�จใช้กระแสคว�มนิยมละครทีวีและภ�พยนตร์ม�เป็นธีมในก�รจัดกิจกรรม
สังคม โดยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมเช่�ชุดโพสต์ท่�ถ่�ยรูปกับฉ�กหลังที่เป็นสถ�นที่ถ่�ยภ�พยนตร์ 
อ�ทิ สถ�นที่ท�งประวัติศ�สตร์ หรือ ฉ�กภ�พยนตร์เพื่อสร้�งประสบก�รณ์พิเศษเชื่อมกับ
สถ�นที่ท้องถิ่น (Rittichainuwat, Laws, Scott, & Rattanaphinanchai 2018) 
 ก�รว�งแผนกิจกรรมท�งสังคมควรตรงต�มวัตถุประสงค์และไม่เกินงบประม�ณ  
ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติมักให้ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น
ระหว่�งกิจกรรมท�งสังคม ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รประช�สัมพันธ์ประเทศแล้ว ยังช่วย
กระจ�ยร�ยได้สู่ท้องถิ่น 
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รูปที่ 8: สถ�นที่ท�งประวัติศ�สตร์ ทำ�ให้เข้�ใจอ�รยธรรมท้องถิ่น 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

ทัวร์ก่อนและหลังการประชุม

 ผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติอ�จต้องก�รเยี่ยมชมสถ�นที่ท่องเที่ยวของ           
ท้องถิ่น โดยไม่ใช้บริก�รท่องเที่ยวที่มีข�ยโดยบริษัททัวร์ทั่วไป ก�รจัดทัวร์ดูง�นเป็นเรื่อง          
น่�สนใจสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพท่ีต้องก�รข้อมูลแบบเจ�ะลึก (Rittichainuwat, 2010) 

       

      รูปที่ 9: ทัวร์เดินป่�หลังก�รประชุม 
       ที่ม�: บริษัท ซันนี่ ซันฟล�วเวอร์ 
      (ประเทศไทย) จำ�กัด
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 DMC มักได้รับก�รว่�จ้�งให้จัดก�รเรื่องก�รรับส่งผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพและ
จัดทัวร์ก่อนและหลังก�รประชุม ก�รจัดกิจกรรมท�งสังคม นอกจ�กนี้ผู้เข้�ร่วมประชุม
วิช�ชีพบ�งคนอ�จต้องก�รคว�มช่วยเหลือเป็นพิเศษในก�รจัดก�รเดินท�ง อ�ทิ ก�รจอง
ตั๋วเครื่องบิน ผู้จัดควรจัดเค�น์เตอร์ทัวร์ภ�ยในก�รประชุมวิช�ชีพ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก 
เกี่ยวกับก�รบริก�รจัดก�รบัตรโดยส�รเครื่องบิน ก�รรับส่งภ�ยในท้องที่จัดประชุม และ
ทัวร์ก่อนและหลังก�รประชุม ซึ่งควรระบุไว้ในเว็บไซต์ก�รประชุมวิช�ชีพและแพ็กเกจ 
ก�รลงทะเบียนของผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ (Tan 2019)
 ก�รประส�นง�นก�รขนส่ง และ ก�รเดินท�งของผู้เข้�ร่วมง�น ส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้
จ�กคว�มต้องก�รของผู้เข้�ร่วมง�น และก�รเข้�ถึงของสถ�นที่นั้นๆ ทั้งนี้ก�รบริห�รจัดก�ร
จะรวมไปถึง ก�รจัดเจ้�หน้�ท่ีประจำ�จุดต่�งๆ เช่น ท่ีสน�มบิน บนรถ ท่ีโรงแรมท่ีพัก โดยจัดห�
เจ้�หน้�ท่ีจุดละ 2 คน เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับง�นและอำ�นวยคว�มสะดวก ในบ�งคร้ัง ก�รประชุม
น�น�ช�ติที่จัดในสถ�นที่ใจกล�งเมือง ส�ม�รถเดินท�งได้โดยใช้รถไฟฟ้� ผู้จัดง�นอ�จซื้อ
บัตรรถไฟฟ้�และแจกให้กับผู้ลงทะเบียนเข้�ร่วมง�นเพื่อเป็นของที่ระลึก (มห�วิทย�ลัย
ศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)
     

     
 

      

      รูปที่ 10: รถโค้ชที่มีที่นั่งกว้�งกว่�ให้ 
      คว�มสบ�ยกว่�รสบัสระหว่�งก�รทัศน�จร 

      

 เนื่องด้วยเวล�ท่ีจำ�กัดของผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ ก�รจัดทัวร์ก่อนและหลังก�ร
ประชุมควรเป็นก�รทัศน�จรเยือนสถ�นที่ท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม ธรรมช�ติ และ สถ�นที่
ที่มนุษย์สร้�งขึ้น ที่ไปกลับภ�ยในครึ่งวันหรือวันเดียว คว�มคุ้มค่�เงิน วัฒนธรรม ธรรมช�ติ 
อ�ห�ร ชอปปิง และคว�มเป็นมิตรของคนไทยเป็นสิ่งจูงใจหลักของประเทศไทยที่ควรใส่ไว้ใน
ร�ยก�รท่องเที่ยว (Rittichainuwat, Qu, & Mongkhonvanit 2008)
 ในก�รว�งแผนกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมที่ผู้เข้�ร่วมง�นพึงพอใจที่ช่วยในก�รมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คือ ก�รใช้แอปพลิเคชันบนมือถือที่ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมรู้จักข้อมูลของ
ผู้เข้�ร่วมง�นคนอื่นๆ และผู้แสดงนิทรรศก�ร ทั้งนี้ผู้จัดควรประยุกต์และบูรณ�ก�รกิจกรรม
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ท่ีเคยจัดร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกิดวิธีก�รเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเขียนภ�ระง�นทั้งหมด
ที่ต้องทำ�ตั้งแต่เริ่มจนจบง�นประชุม ประกอบด้วย ขั้นตอนก�รทำ�ง�น (Event’s Flow) 
รวมถึง ก�รจัดห้องประชุม อ�ห�ร ก�รจัดแสดงนิทรรศก�ร กิจกรรมก�รศึกษ�ที่จัดให้กับ      
ผู้เข้�ร่วมง�น (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)

			สรุป

 กล่�วโดยสรุปจุดประสงค์และงบประม�ณเป็นตัวกำ�หนดก�รว�งแผนกิจกรรม อ�ทิ 
กิจกรรมท�งก�รศึกษ�และกิจกรรมท�งสังคม พิชญพิจ�รณ์เป็นเกณฑ์สำ�คัญที่มห�วิทย�ลัย
ส่วนใหญ่ใช้ในก�รกำ�หนดว่�จะอนุญ�ตให้พนักง�นของตนเข้�ร่วมประชุมหรือไม่ ก�รล่�ม
มีคว�มสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ ซึ่งต้องมีคว�มพร้อมทั้งล่�ม
ที่มีประสบก�รณ์และอุปกรณ์ก�รล่�ม ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติมักให้ผู้เข้�ร่วมประชุม
วิช�ชีพได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่�งกิจกรรมท�งสังคม

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
 1. ในก�รคัดเลือกผู้บรรย�ยควรคำ�นึงถึงอะไรบ้�ง 
 2. กระบวนก�รพิจ�รณ�บทคว�มมีผลกระทบต่อยอดผู้เข้�ร่วมประชุม
   วิช�ชีพอย่�งไร
 3. ก�รจัดเรื่องล่�มมีคว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติอย่�งไร
 4. จงยกตัวอย่�งก�รจัดกิจกรรมท�งสังคมสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ 
 5. ใครเป็นผู้รับผิดชอบก�รจัดกิจกรรมก่อนและหลังก�รประชุม
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บทที่	

8

การสนับสนุน
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บทที่	

8
การสนับสนุน

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
1. เข้�ใจคว�มหม�ยของก�รสนับสนุน
2. บอกคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รสนับสนุนท�งก�รเงินและก�รสนับสนุนบริก�ร 

และ/หรือ สิ่งของ
3. ทร�บคว�มค�ดหวังจ�กผู้สนับสนุน
4. รู้จักข้อควรระวังในก�รห�ผู้สนับสนุน
5. ส�ม�รถนำ�ผลวิจัยม�ตัดสินใจเลือกประเภทก�รเป็นผู้สนับสนุน 

นิยามการสนับสนุน 
 
 ก�รสนับสนุน หม�ยถึง ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงิน สิ่งของ หรือ ก�รบริก�ร 
เพื่อแลกกับก�รโฆษณ� ประช�สัมพันธ์ หรือโอก�สอย่�งใดอย่�งหนึ่ง เช่น โอก�สในก�ร               
เข้�ร่วมประชุมในฐ�นะผู้สนับสนุน โอก�สในก�รร่วมแสดงสินค้� หรือโอก�สในก�รสร้�ง
คว�ม-สัมพันธ์กับผู้จัดและผู้เข้�ร่วมประชุมอื่นๆ เป็นต้น นอกจ�กนี้ Peterson (2015) นิย�ม
ก�รสนับสนุนหม�ยถึง กลยุทธ์ในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้จัดและเจ้�ภ�พกับองค์กร
ทั้งที่แสวงห�ผลกำ�ไรและไม่แสวงห�ผลกำ�ไรในก�รก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

 อรชร ว่องพรรณง�ม (2562) ต้ังข้อสังเกตว่�ในประเทศไทยนิยมใช้คำ�ว่�                 
ก�รสนับสนุน ม�กกว่� ก�รอุปถัมภ์ 
 
 ในหนังสือเล่มนี้จึงใช้คำ�ว่�ก�รสนับสนุนทั้งด้�นก�รเงินและก�รบริก�รสิ่งของ         
ก�รสนับสนุน แบ่งได้ดังนี้ 

 1. ก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน (In-cash Sponsorship) 
 2. ก�รสนับสนุนท�งก�รให้บริก�รและสิ่งของ (In-kind Sponsorship) 
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การสนับสนุนทางการเงิน (In-cash Sponsorship) 
 
 ก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน (In-cash Sponsorship) หม�ยถึง ก�รที่ผู้สนับสนุน
ให้ก�รสนับสนุนก�รประชุมผ่�นผู้จัดโดยก�รให้เงินสด หรือเช็ค ก�รให้เงินนี้ไม่ใช่ก�รให้เปล่�
แต่แลกม�กับก�รได้โอก�สในก�รได้เข้�ถึงผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ท�งธุรกิจ 

การสนับสนุนในการให้บริการและสิ่งของ (In-kind Sponsorship)

 ก�รสนับสนุนในก�รให้บริก�รและสิ่งของ (In-kind Sponsorship) หม�ยถึง 
ก�รที่ผู้สนับสนุนให้ก�รสนับสนุนก�รประชุมผ่�นผู้จัดโดยก�รให้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริก�รที่               
ผู้สนับสนุนจำ�หน่�ย และ คว�มช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน แลกกับก�รได้โอก�สใน
ก�รเข้�ถึงผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ท�งธุรกิจ 
 มูลค่�ก�รสนับสนุนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน อ�ทิ ก�รบริจ�คผลิตภัณฑ์หรือ
ก�รให้บริก�ร จะกำ�หนดจ�กร�ค�ของผลิตภัณฑ์หรือบริก�รนั้น อ�ทิ ก�รสมน�คุณบริก�ร
ลงโฆษณ�ฟรีในว�รส�รท�งก�รค้� ก�รสมน�คุณห้องพัก หรือบัตรของขวัญจ�กโรงแรมและ
ภัตต�ค�ร
 ก�รสนับสนุนไม่ว่�จะเป็นก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน หรือก�รสนับสนุนในรูป
แบบอื่นที่มิใช่ตัวเงิน (ก�รสมน�คุณ ก�รบริก�ร หรือผลิตภัณฑ์) ล้วนเป็นก�รช่วยแบ่งเบ�
ภ�ระท�งก�รเงินของเจ้�ของก�รประชุม ผู้จัดไม่เพียงแต่ต้องทำ�ก�รตล�ดก�รประชุมให้กับ           
ผู้เข้�ร่วมประชุม แต่ยังต้องทำ�ก�รตล�ดสำ�หรับผู้สนับสนุน โดยเข้�ใจคว�มค�ดหวังในแง่        
ผลตอบแทนก�รลงทุน (ROI)  

รูปที่ 1: ก�รแสดงโลโก้ผู้สนับสนุนในพิธีเปิดก�รประชุม 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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ความคาดหวังในแง่ผลตอบแทนการลงทุนของผู้สนับสนุน

 คว�มค�ดหวังของผู้สนับสนุน คือ ก�รได้รับภ�พลักษณ์ว่�เป็นผู้นำ�คว�มคิด             
ผู้เชี่ยวช�ญในส�ข� หรือ ผู้สนับสนุนอุตส�หกรรม (States 2019) และ ก�รได้เข้�ถึง
ผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ท�งธุรกิจ ซึ่งอ�จแบ่งได้ดังนี้
 • ก�รสร้�งก�รรับรู้ในตร�สินค้� (Logo) ของผู้สนับสนุน
 • ก�รทำ�ให้ตร�สินค้� (Logo) ของผู้สนับสนุนเป็นที่จดจำ� 
 • ก�รทำ�ให้ผู้สนับสนุนเป็นที่รู้จัก
 • ก�รสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีให้ตร�สินค้� (Logo) และผู้สนับสนุน
 • ก�รซื้อผลิตภัณฑ์และบริก�รของผู้สนับสนุน
ในท�งกลับกันจุดประสงค์ของก�รห�ผู้สนับสนุน คือ 
 • แบ่งเบ�ภ�ระท�งก�รเงินให้กับเจ้�ภ�พและผู้จัด  
 • เป็นแหล่งร�ยได้ที่สำ�คัญของก�รจัดประชุม
 • เป็นแหล่งเงินทุนในรูปของกระแสเงินสด
 • ลดค่�ลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมให้อยู่ในอัตร�ที่ส�ม�รถรับได้
 • สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับผู้สนับสนุน 
 
 Goldbaltt (2005) อ้�งอิงใน Peterson (2015) แนะนำ�ว่� ผู้สนับสนุนจะ
เห็นคุณค่�ของก�รเป็นผู้สนับสนุนห�กผู้จัดส�ม�รถจับคู่คว�มต้องก�รท�งก�รตล�ดของ                
ผู้สนับสนุนกับกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งเหม�ะสม ในขณะที่ผู้จัดก็ส�ม�รถสร้�งคว�มน่�เชื่อถือ
ให้กับก�รประชุม อันจะนำ�ม�ซึ่งคว�มสัมพันธ์อันมีพื้นฐ�นจ�กก�รบรรลุประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งนี้ก�รสนับสนุนควรเริ่มตั้งแต่ 18 เดือนก่อนก�รประชุม เพื่อเปิดโอก�สในก�รสร้�งคว�ม
รับรู้ในตร�สินค้�และองค์กรของผู้สนับสนุน

แพ็กเกจการสนับสนุน (Sponsor Prospectus)   
 ก�รห�ผู้สนับสนุนเร่ิมจ�กก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รของทั้งผู้จัดและผู้สนับสนุน
แล้วจัดทำ�แพ็กเกจก�รสนับสนุน (Sponsor Prospectus) แพ็กเกจก�รสนับสนุน ควรบอก
มูลค่�ก�รสนับสนุนและประโยชน์จ�กก�รเป็นผู้สนับสนุน อ�ทิ โอก�สในก�รมองเห็นตร�   
สินค้�ของผู้สนับสนุน เป็นต้น 
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 IAPCO (2018) ได้เสนอระดับช้ันของผู้สนับสนุนที่ควรใส่ไว้ในแบบฟอร์มใน           
แพ็กเกจก�รสนับสนุน ดังนี้ 

ระดับชั้นของผู้สนับสนุนเรียงตามมูลค่าการสนับสนุน วันสุดท้ายในการ
ยื่นความจำานง

1. ผู้สนับสนุนระดับ Platinum 
2. ผู้สนับสนุนระดับ Gold
3. ผู้สนับสนุนระดับ Silver
4. ผู้สนับสนุนที่ไม่ต้องจ่�ยขั้นตำ่� แต่จ่�ยต�มร�ยก�รที่สนับสนุน

วันที่ เดือน พ.ศ. 
วันที่ เดือน พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.
วันที่ เดือน พ.ศ.

ระดับของผู้สนับสนุนชั้น Platinum จะได้รับสิทธิ์ในก�รเลือก           
แพ็กเกจก�รสนับสนุนก่อน จนกระทั่งสิ้นสุดวันสุดท้�ยในก�รยื่น  
คว�มจำ�นง หลังจ�กนั้นจะให้นโยบ�ยใครม�ก่อนได้สิทธิ์ก่อน

ต�ร�งที่ 1: ชนิดของก�รเป็นผู้สนับสนุน

 ที่ม�: ปรับปรุงจ�ก IAPCO (2018)

รูปที่ 2: ระดับชั้นผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์ก�รประชุม 

 ที่ม�: WHTER
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 ผู้สนับสนุนมีอิสระในก�รเลือกชนิดของแพ็กเกจในก�รเป็นผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ที่สนับสนุนก�รประชุมจนถึงมูลค่�หนึ่งจะได้รับก�รจัดอันดับให้อยู่ ในประเภทที่
แตกต่�งกัน แต่ห�กไม่ต้องก�รสนับสนุนแพ็กเกจก�รสนับสนุน เช่น Platinum Gold หรือ 
Silver ส�ม�รถเลือกร�ยก�รสนับสนุนแบ่งแยกต�มร�ค�ที่ประก�ศไว้บนเว็บไซต์ก�รประชุม
เพื่อสร้�งคว�มยุติธรรม โปร่งใสและคุ้มค่�เงินในก�รสนับสนุน 

รายการที่บรรจุอยู่ในแพ็กเกจสนับสนุน

 ดังท่ีได้กล่�วม�แล้ว ผู้สนับสนุนอ�จเลือกจ่�ยต�มร�ยก�รที่สนับสนุนแทนที่จะ
เป็นผู้สนับสนุนหลัก ดังร�ยก�ร ต่อไปนี้ 
 • โฆษณ�ในคู่มือก�รประชุม
 • สิ่งตีพิมพ์ที่แจกให้ผู้เข้�ร่วมประชุม
 • อ�ห�รและเครื่องดื่มที่เจ้�ภ�พเลี้ยงรับรอง
 • ก�รแสดงท�งวัฒนธรรมในพิธีเปิดจ�กฝ่�ยเจ้�ภ�พ

รูปที่ 3: ก�รเป็นเจ้�ภ�พก�รแสดงท�งวัฒนธรรม

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

•  พ�หนะรับ – ส่ง ผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กฝ่�ยเจ้�ภ�พ
•  กระเป๋�สำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
•  ป้�ยชื่อสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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•  หนังสือประมวลก�รประชุม (Convention Proceedings)
•  ประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนในระดับต่�งๆ จะได้รับแตกต่�งกันไปแล้วแต่ผู้จัดแต่โดย

ปกติแล้วจะได้ประโยชน์ดังนี้
• ก�รแสดงโลโก้ผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์ก�รประชุม ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ       

ผู้สนับสนุน ซึ่งเปิดโอก�สโฆษณ�ให้ผู้สนับสนุน
•  ก�รได้พื้นที่ อ�ทิ คูห� หรือ โต๊ะ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ 
•  ก�รสมน�คุณค่�ลงทะเบียนให้กับผู้สนับสนุน
•  ก�รได้รับก�รประก�ศชื่อบนเวที

 
 ทั้งนี้ควรเปิดโอก�สให้ผู้สนับสนุนส�ม�รถชำ�ระค่�สนับสนุนท�งออนไลน์เพ่ือ
คว�มสะดวก ยิ่งผู้สนับสนุนให้ก�รสนับสนุนม�กขึ้นเท่�ไร ยิ่งได้ประโยชน์ม�กขึ้นเท่�นั้น และ
ควรมีเจ้�หน้�ท่ีของก�รประชุมติดต่อสื่อส�รกับผู้สนับสนุนอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่�ก�ร
ประชุมได้บรรลุข้อตกลงระหว่�งเจ้�ภ�พและผู้สนับสนุน

     
     

 

     รูปที่ 4. พื้นที่แสดงสินค้�แบบ
     นิทรรศก�รบนโต๊ะ 
      ที่ม�: ผู้แต่ง

ข้อควรระวังในการสนับสนุน
 
 ข้อควรระวังในก�รสนับสนุน คือก�รไม่อนุญ�ตให้ผู้สนับสนุนใช้พื้นที่ ใน
ก�รประชุมหรือโอก�สในก�รโฆษณ�สินค้�ของตนโดยไม่ได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้จัดก�ร
กระทำ�อันมิได้รับอนุญ�ตในก�รข�ยสินค้�ต�มคูห�แสดงสินค้� หรือนอกเหนือบริเวณที่
จัดสรรไว้ให้ เรียกว่� ก�รเปิดกระเป๋�ข�ยของ ซึ่งผิดจรรย�บรรณ (States 2019) จึงควรให้
ร�ยละเอียดนโยบ�ยก�รจัดสรรพื้นที่แสดงสินค้�ต�มประเภทของผู้สนับสนุน ม�ตรก�รก�ร
ยกเลิกและม�ตรก�รเอ�ผิดต่�ง ๆ ห�กฝ่�ฝืน รวมถึงร�ยละเอียดทั่วไปของก�รประชุม อัตร�
แลกเปลี่ยนเงินตร� เงื่อนไขใบแจ้งหนี้ ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม และระเบียบศุลก�กร
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 ในก�รเลือกผู้สนับสนุน ควรแยกคู่แข่งออกจ�กก�รเป็นผู้สนับสนุนร่วม เพร�ะก�ร
ปร�กฏตัวของคู่แข่งมีผลต่อก�รจดจำ�ตร�สินค้�ของผู้สนับสนุน และทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุม
สับสนในก�รจดจำ�ตร�สินค้�ระหว่�งผู้สนับสนุนที่มีผลิตภัณฑ์คล้�ยคลึงกัน (Rittichainuwat 
2014)

รูปที่ 5: สิทธิในก�รเป็นผู้สนับสนุนร�ยเดียว 

 ที่ม�: WHTER

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 บงกช  ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2014) วิจัยประสิทธิภ�พก�รสนับสนุน
ในก�รประชุมน�น�ช�ติ พบว่�ผู้สนับสนุนส�ม�รถสร้�งก�รจดจำ�ตร�สินค้�และองค์กร
ของตนระหว่�งก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รและเคร่ืองดื่มม�กกว่�สิ่งพิมพ์โฆษณ�ในหนังสือกิจกรรม
ก�รประชุม หรือ ป้�ยประช�สัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้เข้�ร่วมประชุมบ�งคนไม่เคยแม้แต่จะเปิดอ่�น
โฆษณ�เหล่�นี้ และส่ิงพิมพ์จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้เข้�ร่วมประชุมน�น�ช�ติทิ้งไว้ที่โรงแรมเพื่อ
ลดนำ้�หนักกระเป๋�เดินท�ง นอกจ�กน้ีผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวนม�กยังไม่สังเกตเนื้อห�ของ
ป้�ยประช�สัมพันธ์ระหว่�งก�รพักผ่อนกับผู้เข้�ร่วมประชุมอื่นช่วงก�รเลี้ยงอ�ห�รว่�ง
 ง�นวิจัยดังกล่�วยังพบว่�แม้ว่�ผู้เข้�ร่วมประชุมไม่ต้องก�รจะจดจำ�ผู้สนับสนุนที่
อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์  อ�ทิ ป้�ยประช�สัมพันธ์ แต่ผู้สนับสนุนบ�งร�ยมองว่�ก�รปร�กฏตัวของ
คู่แข่ง ทำ�ให้ตนต้องสนับสนุนก�รประชุมเดียวกันเพื่อรักษ�ตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด ในขณะ
ที่ผู้สนับสนุนอีกส่วนมองว่�ผู้จัดไม่ควรเชิญบริษัทคู่แข่งม�ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในก�รประชุม
เดียวกันเพร�ะผิดจริยธรรม ดังนั้นผู้จัดควรชั่งนำ้�หนักระหว่�งร�ยได้และจริยธรรมเพื่อคว�ม
ยั่งยืนของธุรกิจ (Rittichainuwat 2014)
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รูปที่ 6: พันธมิตรร่วมในก�รประชุม

 ที่ม�: WHTER

 
 ธีรยุทธ์ ลีล�ขจรกิจ (2562) แนะนำ�ว่� ควรยกระดับและส่งเสริมผู้สนับสนุนให้
เป็นพันธมิตรม�กขึ้นโดยเฉพ�ะองค์กร สม�คม หรือหน่วยง�นที่อยู่ในประเภทธุรกิจหรือ
มีแนวท�งเดียวกันหรือที่หัวข้อง�นประชุมเข้�ไปเกี่ยวข้อง โดยส�ม�รถร่วมมือกันในระดับ        
พื้นฐ�น จนถึงเป็นหนึ่งในผู้จัดง�นได้ อ�ทิ ก�รประช�สัมพันธ์ ก�รประชุม และก�รจัด
ง�นของเร�ในง�นประชุมของพันธมิตร หรือก�รประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร                 
ในง�นประชุมของเร� ก�รไป Road Show และร่วมกันจัดกิจกรรมภ�ยในง�นประชุม
ของเร� ก�รยกระดับผู้สนับสนุนให้เป็นพันธมิตรท�งด้�นธุรกิจ นอกจ�กจะขย�ยขอบเขต
ก�รประช�สัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้�หม�ยที่กว้�งขึ้น และสร้�งโอก�สในก�รรับรู้ก�รประชุมของ   
ผู้จัดแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรด้วย (Peterson 2015)
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			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุป ก�รสนับสนุนส�ม�รถทำ�ได้ในรูปแบบของก�รให้ก�รช่วยเหลือ
ท�งก�รเงินหรือก�รให้คว�มช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบอื่น อ�ทิ ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
แบ่งเบ�ภ�ระท�งก�รเงินให้กับเจ้�ภ�พและผู้จัด  ทั้งนี้คว�มค�ดหวังของก�รเป็นผู้สนับสนุน
คือเพ่ือเพิ่มโอก�สในก�รจดจำ�ตร�สินค้�และองค์กรของผู้สนับสนุน แต่ผู้จัดควรระวังไม่
อนุญ�ตให้ผู้สนับสนุนห�ประโยชน์จ�กก�รประชุมหรือโดยก�รโฆษณ�สินค้�ของตนโดยไม่
ได้รับคว�มยินยอม และผู้จัดควรชั่งนำ้�หนักระหว่�งร�ยได้และจริยธรรมเพื่อคว�มยั่งยืนของ
ธุรกิจ

				กรณีศึกษา

 ในพิธีเปิดก�รประชุมระดับน�น�ช�ติแห่งหนึ่ง ในหัวข้อคว�มยั่งยืน เพื่อลดก�ร
ใช้พล�สติกไวนิลเป็นฉ�กบนเวที ผู้จัดจึงให้เจ้�หน้�ที่โสตทัศนูปกรณ์ฉ�ยโลโก้ผู้สนับสนุน
ทั้งหมดบนเวที โดยก�รใช้พ�วเวอร์พอยต์ พร้อมให้พิธีกรอ่�นร�ยชื่อผู้สนับสนุนแต่ละร�ย
จนหมด ผู้จัดได้ข�ยแพ็กเกจก�รสนับสนุนโดยก�รให้ผู้สนับสนุนหลักห้�ร�ยเป็นวิทย�กรใน          
ก�รบรรย�ย พร้อมฉ�ยชื่อวิทย�กร และชื่อองค์กรในขณะที่วิทย�กรบรรย�ย หลังจ�กจบ
ก�รบรรย�ย พิธีกรกล่�วขอบคุณผู้สนับสนุนหลักพร้อมเชิญประธ�นก�รจัดง�นขึ้นบนเวที
เพื่อถ่�ยภ�พร่วมกับวิทย�กร 
 ภ�ยหลังก�รกล่�วขอบคุณวิทย�กรทุกคน พิธีกรเร่ิมกล่�วขอบคุณผู้สนับสนุนที่
โลโก้ปร�กฏต�มลำ�ดับในพ�วเวอร์พอยต์อีกคร้ัง เรียงต�มลำ�ดับมูลค่�ก�รให้ก�รสนับสนุน
จ�กม�กไปน้อย ซึ่งมีผู้สนับสนุนทั้งหมดประม�ณ 30 ร�ย แต่ยังไม่ทันอ่�นชื่อผู้สนับสนุน
แต่ละร�ยจนหมด ผู้เข้�ประชุมส่วนม�กก็เดินออกจ�กห้องประชุม เหลือไว้แต่ตัวแทนของ         
ผู้สนับสนุนที่รอฟังก�รอ่�นชื่อองค์กรของตน 
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			หัวข้ออภิปราย

1. ห�กท่�นเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนท่�นจะพอใจกับก�รจัดกิจกรรมในก�รลด
พล�สติกครั้งนี้หรือไม่ เพร�ะเหตุใด

2. ห�กท่�นเป็นผู้จัดท่�นจะตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้สนับสนุนใน
สถ�นก�รณ์นี้อย่�งไร 

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
1. บอกคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รสนับสนุนท�งก�รเงินและก�รสนับสนุนด้�น

สิ่งของและบริก�ร
2. ยกตัวอย่�งก�รให้ก�รสนับสนุนอื่นที่มิใช่เงินสด
3. อะไรคือคว�มค�ดหวังจ�กผู้สนับสนุน
4. มีข้อควรระวังอย่�งไรในก�รห�ผู้สนับสนุน
5. ง�นวิจัยมีส่วนช่วยในก�รตัดสินใจเลือกประเภทก�รเป็นผู้สนับสนุนอย่�งไร
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บทที่	

9

การลงทะเบียน
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บทที่	

9
การลงทะเบียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. รู้จักวิธีก�รกำ�หนดร�ค�ค่�ลงทะเบียน
 2. บอกคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รลงทะเบียนล่วงหน้�กับก�รลงทะเบียนภ�ยในง�น
 3. รู้จักก�รลงทะเบียนผ่�นแอปพลิเคชัน
 4. รู้จักก�รจัดทำ�แพ็กเกจก�รลงทะเบียน
 5. เข้�ใจนโยบ�ยก�รคืนค่�ลงทะเบียน

 IAPCO (2019) นิย�มค่�ลงทะเบียน หม�ยถึง จำ�นวนที่จ่�ยเพื่อเข้�ร่วมประชุม
วิช�ชีพ ซึ่งแตกต่�งต�มระดับก�รเข้�ร่วมง�น สม�ชิกภ�พ หรือวันที่ลงทะเบียน ก�รลง
ทะเบียนเป็นขั้นตอนสำ�คัญของคว�มสำ�เร็จในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดมีเงินทุน
ไว้ใช้ในก�รเตรียมก�รประชุม ค่�ลงทะเบียนโดยปกติจะรวมค่�เข้�ร่วมกิจกรรมก�รประชุม
วิช�ชีพ ก�รจัดเลี้ยงอ�ห�ร คู่มือก�รประชุม และหนังสือรวบรวมประมวลบทคว�มทั้งหมดนี้
รวมอยู่ในร�ค�เดียว 
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รูปที่ 1: ค่�ลงทะเบียนสำ�หรับผู้ติดต�มเปิดโอก�สให้มีก�รสังสรรค์ 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

การกำาหนดราคาค่าลงทะเบียน

ค่�ลงทะเบียนส�ม�รถแบ่งได้ต�มตล�ดเป้�หม�ยดังนี้
 1. ค่�ลงทะเบียนแบบเต็มจำ�นวนหรือค่�ลงทะเบียนม�ตรฐ�น ซึ่งช่วยให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมเข้�ร่วมกิจกรรมได้เกือบทั้งหมด สม�คมที่มีนโยบ�ยให้เฉพ�ะสม�ชิกเข้�ร่วมประชุม
เท่�นั้น จะไม่มีประเภทและอัตร�ค่�ลงทะเบียนดังกล่�วให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่สม�ชิก
 2. ค่�ลงทะเบียนวันเดียว เป็นตัวเลือกของก�รประชุมวิช�ชีพที่มีระยะเวล�จัดง�น
หล�ยวันท่ีค่�ลงทะเบียนแพง ไม่แนะนำ�ห�กร�ค�ระหว่�งค่�ลงทะเบียนวันเดียวไม่แตก
ต่�งกับค่�ลงทะเบียนเต็มจำ�นวน ผู้เข้�ร่วมประชุมอ�จใช้ตัวเลือกนี้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ            
ร�ยได้ ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถจ่�ยค่�ลงทะเบียนเพิ่มสำ�หรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น อ�ทิ อ�ห�ร
คำ่� และทัวร์ก่อนและหลังก�รประชุม
 3.  ค่�ลงทะเบียนสำ�หรับผู้ติดต�ม ทำ�ให้ผู้ติดต�มเข้�ร่วมง�นสังสรรค์ได้ และยังเพิ่ม
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม 
 4. ค่�ลงทะเบียนนักศึกษ� ตั้งร�ค�ที่ถูกกว่�ค่�ลงทะเบียนม�ตรฐ�น หรือบ�ง
ครั้งยกเว้นค่�ลงทะเบียน อนึ่งก�รยกเว้นค่�ลงทะเบียน หรือก�รมอบส่วนลด ต้องทำ�อย่�ง
ระมัดระวังเพร�ะถือเป็นค่�ใช้จ่�ย (Rittichainuwat 2018b; Rattanaphinanchai 2018).  
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การคำานวณค่าลงทะเบียน

 ก�รกำ�หนดร�ค�ค่�ลงทะเบียนมีวิธีคิด คือ นำ�ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นทั้งหมด 
(ค่�ใช้จ่�ยคงที่ และค่�ใช้จ่�ยผันแปร) ห�รด้วยจำ�นวนคน แล้วบวกส่วนต่�งกำ�ไรที่ต้องก�ร  
IAEE (2016) แนะนำ�วิธีก�รคำ�นวณค่�ลงทะเบียน ดังนี้
 ห�กผู้จัดรู้จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม และต้องก�รคำ�นวณจุดคุ้มทุนของค่�ลงทะเบียน 
วิธีก�รคำ�นวณเป็นดังนี้
 1. ห�จำ�นวนค่�ใช้จ่�ยคงที่
 2. ห�จำ�นวนค่�ใช้จ่�ยผันแปร ซึ่งทำ�ได้ดังนี้ ค่�ใช้จ่�ยผันแปร = (ค่�ใช้จ่�ยผันแปร
ต่อคน) x (จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม)
 3. บวกค่�ใช้จ่�ยคงที่กับค่�ใช้จ่�ยผันแปร = ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด
 4. คำ�นวณจุดคุ้มทุนของค่�ลงทะเบียนโดยห�รค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดด้วยจำ�นวนผู้เข้�
ร่วมประชุม จุดคุ้มทุน คือ ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด/จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม
 
 ห�กทร�บค่�ลงทะเบียนแต่ไม่ทร�บจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม IAEE (2016) แนะนำ�
วิธีก�รคำ�นวณดังนี้
 1.  ลบจำ�นวนค่�ใช้จ่�ยผันแปรของแต่ละคนออกจ�กค่�ลงทะเบียนเพื่อให้ทร�บส่วน
แบ่งกำ�ไรดังนี้ กำ�ไรส่วนเกิน (Contribution Margin) = (ค่�ลงทะเบียน) – (ค่�ใช้จ่�ยผันแปร)
 2.  ห�รค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดด้วยกำ�ไรส่วนเกินเพื่อห�จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมที่ต้องก�ร
เพื่อให้ได้จุดคุ้มทุน
 ในก�รคำ�นวณค่�ลงทะเบียนจำ�เป็นต้องห�จุดคุ้มทุนก่อน จุดคุ้มทุนคือค่�ที่เท่�กัน
ระหว่�งร�ยรับและร�ยจ่�ย สำ�หรับเป้�หม�ยด้�นงบประม�ณของผู้จัดที่แตกต่�งกัน สูตร
ก�รคำ�นวณดังกล่�วจะใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รคำ�นวณเพิ่มเติมเพ่ือกำ�หนดคว�มสมดุลระหว่�ง
กำ�ไรกับข�ดทุน (IAEE, 2016)
 ในก�รคำ�นวณค่�ลงทะเบียนที่เหม�ะสม ต้องพิจ�รณ�ก�รจูงใจให้เข้�ร่วมง�น อ�ทิ 
จัดทำ�แพ็กเกจค่�ลงทะเบียนที่รวมองค์ประกอบของกิจกรรมก�รประชุมต่�งๆ เข้�ด้วยกัน 
พร้อมมีส่วนลดแก่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้� 

ช่วงเวลาการลงทะเบียน 
 
 ช่วงเวล�ก�รลงทะเบียนส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้ 
 1. การลงทะเบียนล่วงหน้า หม�ยถึง ก�รลงทะเบียนก่อนเร่ิมก�รประชุม มักมี
ก�ร-ให้ส่วนลดเพื่อจูงใจ ซ่ึงผู้จัดส�ม�รถนำ�ร�ยได้ส่วนน้ีม�เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ่�ยค่�ใช้
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จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รประชุมจะเริ่มขึ้น ผู้จัดส�ม�รถสรุปจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม              
เพื่อให้ทร�บสภ�พคล่องท�งก�รเงินและมีเงินหมุนเวียน เพื่อใช้จองอ�ห�รเครื่องด่ืมและ
จ่�ยค่�มัดจำ�ผู้ให้บริก�ร นอกจ�กนี้ผู้จัดส�ม�รถปรับลดจำ�นวนอ�ห�รและเครื่องดื่ม ห้อง
พักและขน�ดห้องประชุมจ�กข้อมูลที่ได้จ�กก�รลงทะเบียนเพื่อลดคว�มเสี่ยงถูกปรับจ�ก
ก�รประกันร�ยได้ ผู้จัดควรให้ผู้เข้�ร่วมประชุมลงทะเบียนเข้�ร่วมง�นและจองห้องพักใน
ขั้นตอนเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ผู้เข้�ร่วมประชุมจองห้องพักกับผู้จัด ก�รให้ส่วนลดค่�ห้องพัก
และก�รสมน�คุณอ�ห�รเช้�เป็นประโยชน์ของก�รจองห้องพักผ่�นผู้จัดแทนที่จะผ่�นบริษัท
จองห้องพักออนไลน์ ทั้งนี้โรงแรมจัดประชุมส่วนใหญ่จะสร้�งลิงก์สำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพ
เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถล็อกอินโดยใส่รหัสก�รประชุมเพื่อสิทธิพิเศษ รวมทั้งชำ�ระ
เงินออนไลน์ 
 2. การลงทะเบียนภายในงาน หม�ยถึง ก�รลงทะเบียนเมื่อก�รประชุมเริ่มขึ้นแล้ว 
ค่�ลงทะเบียนแบบน้ีจะสูงกว่�ก�รลงทะเบียนล่วงหน้�เพื่อชี้ให้เห็นคว�มคุ้มค่�กว่�ของก�ร
ลงทะเบียนล่วงหน้�
 ในระหว่�งก�รลงทะเบียน Rushing & Robson (2014) แนะนำ�ว่�ควรติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกส�รสำ�หรับพิมพ์ป้�ยชื่อ 

รูปที่ 2: โต๊ะลงทะเบียนควรมีเครื่องพิมพ์เอกส�รพิมพ์ป้�ยชื่อ 

 ที่ม�: WHTER

 Rushing (2014) และ Robson (2014) แนะนำ�ว่� ก่อนก�รประชุม ผู้จัดควร
สอบถ�มข้อมูลจ�กเจ้�ของง�นหรือเจ้�ภ�พเพ่ือให้เข้�ใจผลลัพธ์ที่ค�ดหวังจ�กผู้เข้�
ร่วมประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดออกแบบกิจกรรมที่เหม�ะสมและนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รประชุม
ครั้งต่อไปได้ โดยข้อมูลที่ควรใส่ไว้ในแบบฟอร์มก�รลงทะเบียนมีดังนี้
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 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เข้�ร่วมประชุม อ�ทิ ชื่อ น�มสกุล ที่อยู่ อีเมลหรือบัญชีผู้ใช้          
สื่อสังคมออนไลน์ 
 •  ข้อมูลเกี่ยวกับก�รทำ�ง�น อ�ทิ ตำ�แหน่ง 
 • จำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุม
นอกจ�กนี้ควรมีเจ้�หน้�ที่ช่วยเหลือผู้ลงทะเบียน ณ เค�น์เตอร์ลงทะเบียนภ�ยในง�น 
 
 ระหว่�งก�รลงทะเบียนภ�ยในง�นควรแบ่งเค�น์เตอร์ก�รลงทะเบียนต�มประเภท
ก�รลงทะเบียน อ�ทิ สม�ชิก วิทย�กร นักข่�ว ดังนี้ 
 1.  เค�น์เตอร์สำ�หรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้� ซึ่งให้ผู้เข้�ร่วมประชุมบอกชื่อ หรือรหัส
คิวอ�ร์เพื่อรับแพ็กเกจก�รประชุมและรับป้�ยชื่อ
 2.  เค�น์เตอร์ลงทะเบียนภ�ยในง�น สำ�หรับผู้ ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนและยังไม่
ชำ�ระเงิน เค�น์เตอร์นี้ต้องมีแคชเชียร์เพื่อรับชำ�ระเงินทั้งเงินสดและบัตรเครดิต รวมทั้งมีเจ้�
หน้�ที่ช่วยกรอกข้อมูลและพิมพ์ป้�ยชื่อ
 3.  ป้�ยชื่อเรียงลำ�ดับต�มชื่อและน�มสกุลเพื่อคว�มสะดวกในก�รค้นห� 
 4.  เจ้�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รจัดง�นคอยควบคุมดูแลพนักง�นลงทะเบียน ผู้ที่มี
อำ�น�จตัดสินใจ และส�ม�รถตอบคำ�ถ�มหรือแก้ปัญห�ให้กับผู้ลงทะเบียน
 5. เจ้�หน้�ที่สื่อส�รภ�ษ�ต่�งประเทศอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพ
ระดับน�น�ช�ติ
 6. ทีมง�นลงทะเบียนควรสับเปลี่ยนไปรับประท�นอ�ห�รในช่วงเวล�พักกล�งวัน 
เพื่อช่วยให้ข้อมูลหรือคว�มช่วยเหลือแก่ผู้เข้�ร่วมประชุมเมื่อเริ่มกิจกรรม เค�น์เตอร์ควรเปิด 
1 ชั่วโมงและปิดหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 

 Wallsh (2014) กล่�วว่� ปัจจุบันก�รลงทะเบียนส�ม�รถทำ�ผ่�นผู้ให้บริก�ร            
แอปพลิเคชัน (Application Service Provider) ซึ่งอำ�นวยคว�มสะดวกก�รลงทะเบียน
ออนไลน์และก�รทำ�ธุรกรรมอย่�งปลอดภัยด้วยบัตรเครดิต และส่งข้อคว�มยืนยัน โดยคิด
ค่�บริก�รต�มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม หรือต�มจำ�นวนร้อยละของก�รชำ�ระเงินผ่�นระบบดัง
กล่�ว ทั้งนี้กระบวนก�รลงทะเบียนผ่�นแอปพลิเคชันส�ม�รถทำ�ได้ดังนี้

•   สร้�งหน้�แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนบนเว็บไซต์ 
•   ออกแบบก�รลงทะเบียนที่ส�ม�รถทำ�ผ่�นเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ 
•   ระบุเฉพ�ะข้อมูลที่จำ�เป็นเกี่ยวกับง�น 
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• ห�กใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะส�ม�รถแยกชนิดของผู้ลงทะเบียน อ�ทิ          
ผู้สนับสนุน วิทย�กร 

• จัดต�ร�งก�รประชุมโดยมีระบบแจ้งเตือนเม่ือเลือกกิจกรรมก�รประชุมในเวล�
เดียวกัน 

•  ทำ�ให้ธุรกรรมท�งก�รเงินออนไลน์ปลอดภัยระหว่�งลงทะเบียน
•  สร้�งระบบลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวที่รวมก�รลงทะเบียน ที่พัก และก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมนันทน�ก�รไว้ด้วยกัน
•  ส่งข้อคว�มแจ้งไปยังผู้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันเมื่อลงทะเบียนสำ�เร็จ

 ในก�รเลือกผู้ให้บริก�รแอปพลิเคชันลงทะเบียนควรเปรียบเทียบค่�บริก�รต�ม
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมกับยอดค่�บริก�รทั้งหมด เพื่อดูว่�ตัวเลือกใดจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งนี้ Wallsh (2014) เตือนว่�ควรนับรวมก�รสมน�คุณค่�ลงทะเบียนของวิทย�กร กรรมก�ร
บริห�ร และอ�ส�สมัครด้วย นอกจ�กนี้ก�รเลือกผู้ให้บริก�รลงทะเบียนผ่�นแอปพลิเคชัน 
ควรพิจ�รณ�ปัจจัยประกอบดังนี้ 

•  ระบบมีก�รป้องกันข้อมูลก�รจ่�ยเงิน
•  แอปพลิเคชันดังกล่�วส�ม�รถร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ 
•  ผู้จัดส�ม�รถออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และแจ้งเตือนก�รชำ�ระเงิน และคืน

เงินได้
 ผู้จัดอ�จจ้�งบริษัทลงทะเบียนแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Registration 
Company) ทำ�หน้�ที่รับลงทะเบียน จัดก�รธุรกรรมท�งก�รเงิน จัดเจ้�หน้�ที่ภ�ยในง�น 
จัดก�รที่พัก รวมทั้งสื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมประชุมในระหว่�งก�รลงทะเบียน ในก�รเลือกผู้ให้
บริก�รลงทะเบียนควรตรวจสอบแนวท�งก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภัยเกี่ยวกับก�รจัดก�ร
ธุรกรรมท�งก�รเงิน คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รสกุลเงินต่�งประเทศ และคว�มส�ม�รถ
ในก�รจัดก�รภ�ษี ทั้งนี้ก�รจ้�งผู้ให้บริก�รที่เชี่ยวช�ญในก�รลงทะเบียนยังช่วยแบ่งเบ�ภ�ระ
ด้�นก�รดูแลเงินสด (Wallsh 2014)
 ก�รลงทะเบียนผ่�นแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้เข้�ชมเว็บไซต์ส�ม�รถดูและจัดก�ร
ข้อมูลก�รลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันทำ�ก�ร อีกทั้งยังเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมต่�งช�ติส�ม�รถชำ�ระค่�ลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตที่มีระบบป้องกันคว�มปลอดภัย             
ซึ่งสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีให้ผู้เข้�ร่วมประชุม ทั้งนี้ควรกำ�หนดนโยบ�ยในก�รลงทะเบียน 
อ�ทิ ประเภทของผู้ที่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุม (สม�ชิกภ�พ) รหัสสม�ชิกเพื่อยืนยันฐ�นะ
สม�ชิกภ�พ ก�รตรวจสอบสถ�นภ�พสม�ชิก ก�รต่ออ�ยุสม�ชิกภ�พเพื่อให้ได้ส่วนลด
ในก�รลงทะเบียน 
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รูปที่ 3: เว็บไซต์ก�รลงทะเบียน

 ที่ม�: Iain Bitran, ISPIM 

ข้อมูลการลงทะเบียน

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้�ร่วมประชุมและผู้สนับสนุนควรนำ�ไปใช้ในก�รสร้�งฐ�นข้อมูล
ก�รประชุมในอน�คต และในก�รวิจัยก�รตล�ด ผู้จัดอ�จออกแบบแบบฟอร์มก�รลงทะเบียน
ซึ่งรวบรวมข้อมูลต่�งๆ ของผู้เข้�ร่วมประชุมและผู้สนับสนุน อ�ทิ ตำ�แหน่งง�น ชื่อองค์กรที่
สังกัด และหัวข้อสัมมน�และกิจกรรมนันทน�ก�รที่สนใจ ระยะเวล�ที่จะเข้�ร่วมง�น ข้อมูล
ดังกล่�วมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับก�รจองโรงแรม ร้�นอ�ห�ร รวมถึงก�รจัดรถรับส่งผู้เข้�ร่วม
ประชุม (Madanoglu  & Ozdemir 2016; Rittichainuwat 2018b)
 ในหน้�เว็บไซต์ลงทะเบียน ผู้จัดควรระบุร�ยละเอียดเกี่ยวกับอัตร�ค่�ลงทะเบียน 
และวิธีก�รชำ�ระเงิน กิจกรรมที่ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถเข้�ร่วมได้ อ�ทิ กิจกรรมท�ง
ก�รศึกษ� และกิจกรรมท�งสังคม รวมทั้ง หนังสือประมวลบทคว�มวิช�ก�ร (Kerl, Miersch, 
Walter 2018) และส่งลิงก์นี้ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมและผู้สนับสนุน
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ป้ายชื่อ
 
 หลังจ�กลงทะเบียนแล้วผู้เข้�ร่วมประชุมจะได้รับ ป้�ยชื่อออนไลน์ ท�งอีเมล หรือ 
รหัสคิวอ�ร์ เพื่อรับบัตรหน้�ง�น

รูปที่ 4: ป้�ยชื่อสีแตกต่�งแยกต�มประเภทผู้ลงทะเบียน

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 ป้�ยช่ือใช้ควบคุมผู้มีสิทธิ์เข้�ร่วมกิจกรรมภ�ยในง�น และระบุชื่อและองค์กร
ต้นสังกัดของผู้เข้�ร่วมประชุม นอกจ�กน้ีป้�ยชื่อท่ีมีสีสันแตกต่�งยังช่วยผู้เข้�ร่วมประชุมให้
ทร�บเครือข่�ยท�งธุรกิจ ผู้จัดควรให้มีเจ้�หน้�ที่สแกนบัตรผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อจำ�กัดสิทธิ
เฉพ�ะผู้จ่�ยค่�ลงทะเบียนให้ส�ม�รถเข้�ร่วมง�น 

คูปองอาหาร 

 ผู้เข้�ร่วมประชุมทุกคนควรลงทะเบียน เนื่องจ�กก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รและเคร่ือง
ดื่มเป็นค่�ใช้จ่�ยผันแปร แต่อย่�งไรก็ต�มอ�จมีผู้ที่ไม่จ่�ยค่�ลงทะเบียนเดินเข้�ม�ใน
ก�รเลี้ยงอ�ห�ร ดังนั้นพนักง�นควรเก็บคูปองในก�รให้สิทธิเข้�ร่วมก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รและ
ตรวจสอบร�ยชื่อผู้ลงทะเบียนในกรณีที่ผู้เข้�ร่วมประชุมทำ�คูปองอ�ห�รสูญห�ย 

การจัดทำาแฟ้มการลงทะเบียน  

 แฟ้มก�รลงทะเบียนผู้เข้�ร่วมประชุมจะได้รับแฟ้มก�รลงทะเบียน (Convention Kit) 
ซ่ึงส่วนใหญ่มักประกอบด้วย
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•  กระเป๋� หรือ แฟ้ม 
•  หนังสือคู่มือก�รประชุมในรูป CD  หรือ ไดรฟ์
•  สิ่งตีพิมพ์ อ�ทิ แผ่นพับประช�สัมพันธ์ของผู้ให้ก�รสนับสนุน
•  ของที่ระลึก สำ�หรับผู้สนับสนุน 
•  ป�กก� หรือ ดินสอ 
•  หนังสือประมวลบทคว�มวิช�ก�ร (สำ�หรับก�รประชุมวิช�ก�ร)
อนึ่ง ประเภทก�รลงทะเบียนจะกำ�หนดส่ิงของที่ต้องใส่ไว้ในแฟ้มก�รลงทะเบียน 
อ�ทิ บัตรเชิญอ�ห�รคำ่�

นโยบายการคืนค่าลงทะเบียน

 Cook (2004) แนะนำ�ว่� ควรมีม�ตรก�รก�รคืนค่�ลงทะเบียนในกรณีสุดวิสัย 
อ�ทิ ก�รเสียชีวิตของสม�ชิกในครอบครัว หรือ ก�รล้มป่วยฉุกเฉิน นโยบ�ยก�รคืนเงินค่�
ลง-ทะเบียนควรปร�กฏในเอกส�รก�รลงทะเบียน เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทร�บในกรณี
ต้องจ่�ยค่�ยกเลิกก�รร่วมประชุม ยิ่งใกล้วันประชุมจะเริ่มเท่�ไร จำ�นวนเงินที่จะคืนจะน้อย
ลงจนถึงระดับท่ีไม่มีก�รคืนเงิน เพร�ะผู้จัดได้จองและชำ�ระค่�ใช้จ่�ยผันแปร อ�ทิ ค่�แพ็ก
เกจ  ก�รเข้�ร่วมประชุม ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่มให้กับผู้ให้บริก�รไปแล้ว ม�ตรก�รก�รคืน
เงินควรคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยในก�รจัดก�รประชุมต�มระยะเวล�ที่ใช้
ในก�รจัดง�น เพื่อให้ครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยจริงที่เกิดขึ้นและเกิดคว�มเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย                      
ควรมีม�ตรก�รก�รคืนเงินสำ�หรับผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้�ในกรณีที่ก�รประชุมมิอ�จ
ดำ�เนินก�รได้ อันเกิดจ�กเหตุสุดวิสัย (Cook 2014) 

ตัวอย่างข้อกำาหนดการคืนค่าลงทะเบียน

 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในก�รยกเลิกก�รประชุมในกรณีที่มีผู้เข้�ร่วมประชุมน้อยหรือเกิด
สถ�นก�รณ์อื่นที่ไม่ได้ค�ดคิด ในกรณีดังกล่�วห�กผู้จัดยกเลิกก�รประชุม ผู้ที่ได้ลงทะเบียน
แล้วจะได้รับก�รคืนเงินเต็มจำ�นวน ห�กก�รประชุมเลื่อนออกไป ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในก�รคืน
เงินเต็มจำ�นวนหรือโอนเงินค่�ลงทะเบียนนั้นไว้ใช้สำ�หรับก�รประชุมในครั้งหน้� ผู้จัดจะไม่
รับผิดชอบต่อก�รชำ�ระเงินคืนอันเนื่องม�กจ�กผู้ลงทะเบียนขอยกเลิกหรือเลื่อนก�รเข้�
ประชุม ก�รยกเลิกก�รลงทะเบียน 3 เดือนก่อนก�รประชุม จะได้รับเงินคืนหลังหักค่�บริก�ร
จำ�นวน 6,000 บ�ท ก�รยกเลิกต้องทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรเท่�นั้น และต้องได้รับคำ�ขอ
ยกเลิกก่อนวันสุดท้�ยท่ีระบุให้ส�ม�รถคืนค่�ลงทะเบียนได้ ก�รยกเลิกหลังจ�กวันดังกล่�ว
จะไม่ส�ม�รถเรียกรับเงินคืนได้ แต่ส�ม�รถเก็บค่�ลงทะเบียนนั้นไว้ใช้กับก�รประชุมครั้งหน้�
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โดยหักค่�บริก�ร 6,000 บ�ท ผู้ที่ไม่ม�แสดงตนในง�น (No Show) จะไม่ได้รับก�รคืนเงิน
หรือได้แต้มสำ�หรับก�รประชุมคร้ังหน้� ก�รคืนเงินจะคืนผ่�นช่องท�งที่ผู้ลงทะเบียนใช้ใน
ก�รลงทะเบียนครั้งแรกไม่เกิน 30 วัน หลังจ�กก�รแจ้งขอยกเลิกและต้องทำ�โดยผู้ลงทะเบียน
หรือผู้ถือบัตรเครดิตที่มีเลขบัตรใช้ในก�รลงทะเบียนเท่�นั้น 

ข้อควรคำานึงในการลงทะเบียน

 Cook (2014) แนะนำ�ข้อควรคำ�นึงในก�รลงทะเบียนดังนี้
 1. ก�รให้ส่วนลดไม่ควรขย�ยเวล� เพร�ะจะส่งสัญญ�ณว่�ก�รประชุมมีจำ�นวนคน
เข้�ลงทะเบียนยังไม่ถึงเป้� ทั้งนี้ควรมีก�รจำ�กัดจำ�นวนก�รให้ส่วนลด และให้สิทธิเฉพ�ะผู้ที่
ลงทะเบียนล่วงหน้�เท่�นั้น 
 2.  ในแบบฟอร์มก�รลงทะเบียนควรขออนุญ�ตใช้รูปถ่�ยของผู้เข้�ร่วมประชุม
สำ�หรับรูปและวีดิทัศน์เพื่อใช้ในก�รจัดก�รประชุมครั้งต่อไป
 3.  ในระหว่�งกระบวนก�รลงทะเบียนภ�ยในง�น ควรแบ่งเค�น์เตอร์ก�รลงทะเบียน
แยกออกจ�กกัน เพื่อช่วยให้มีก�รรอคิวรับบริก�รสั้นลง 
 4.  ควรเปิดเค�น์เตอร์ก�รลงทะเบียนไว้ตลอดก�รประชุมเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้
ผู้เข้�ร่วมประชุมได้รับข้อมูลก�รประชุมและตอบข้อสงสัยต่�งๆ 
 5. ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติควรพิจ�รณ�อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�และภ�ษี          
ในก�รคำ�นวณค่�ลงทะเบียน เพร�ะค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้อ�จทำ�ให้ข�ดทุนได้ โดยเฉพ�ะผู้ให้
บริก�รอ�จบวกค่�คว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยนเพิ่มร้อยละ 10 – 15 ห�กได้รับค่�บริก�รเป็น
สกุลเงินต่�งประเทศ อีกท้ังก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพในต่�งประเทศยังต้องจ่�ยภ�ษีมูลค่�
เพิ่ม ซึ่งในยุโรปเรียกเก็บอัตร�ขั้นตำ่�ตั้งแต่ร้อยละ 6 – 21 หรือในสหรัฐอเมริก�กำ�หนดให้จ่�ย
ภ�ษีก�รข�ยท้องถิ่น 
 6. ก่อนจะแต่งตั้ง PCO หรือ DMC ที่เป็นท�งก�รเจ้�ของง�นควรให้ PCO หรือ 
DMC แสดงประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รภ�ษีในก�รจัดก�รประชุมในต่�งประเทศก่อน 
 7. ควรประก�ศก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียนเป็นสกุลเงินท้องถิ่น แต่ให้ใส่วงเล็บเทียบให้   
ผู้เข้�ร่วมประชุมเห็นว่� แลกเป็นเงินสกุลดอลล�ร์สหรัฐ จะประม�ณค่�ได้เท่�ใด 
 8. ก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตสะดวกกับผู้ เข้�ร่วม
ประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ แต่เจ้�ภ�พต้องรับผิดชอบค่�ดำ�เนินก�รออนไลน์ ดังนั้น จึงควร
รวมค่�ดำ�เนินก�รออนไลน์ไว้เป็นร�ยก�รหนึ่งของค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทะเบียน
 9. นอกจ�กน้ีค่�ลงทะเบียนสำ�หรับผู้ติดต�มและค่�ลงทะเบียนเข้�ร่วมง�นเพียงวัน
เดียวเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รเข้�ร่วมเฉพ�ะก�รจัดเลี้ยงอ�ห�รบ�งมื้อ 
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			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุป กระบวนก�รลงทะเบียนเร่ิมต้นทำ�ตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนก�ร
ว�งแผนก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ก�รคิดค่�ลงทะเบียนคำ�นวณจ�ก ค่�ใช้จ่�ยคงที่และผันแปร 
บวกส่วนต่�งกำ�ไร และประม�ณก�รจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น ช่วงเวล�ในก�รลงทะเบียนได้แก่ 
ก�รลงทะเบียนล่วงหน้� และก�รลงทะเบียนภ�ยในง�น ก�รให้ส่วนลดก�รลงทะเบียน 
สำ�หรับ สม�ชิก หมู่คณะ นักศึกษ�และผู้เกษียณอ�ยุ ใช้เพื่อกระตุ้นก�รลงทะเบียนล่วงหน้� 
ผู้จัดอ�จจ้�งผู้ให้บริก�รลงทะเบียนแบบครบวงจรซ่ึงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เอกส�รสำ�หรับพิมพ์บัตรป้�ยชื่อ และจัดก�รชำ�ระเงิน  

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
1. จงแสดงวิธีคิดก�รกำ�หนดร�ค�ค่�ลงทะเบียน
2. จงบอกคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รลงทะเบียนล่วงหน้�กับก�รลงทะเบียน               

ภ�ยในง�น
3. ประโยชน์ของก�รลงทะเบียนผ่�นแอปพลิเคชันมีอะไรบ้�ง
4. ควรใส่อะไรไว้ในแฟ้มก�รลงทะเบียน
5. สถ�นก�รณ์ใดที่จะอนุญ�ตในคืนค่�ลงทะเบียน
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บทที่	

10

การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่	

10
การใช้เทคโนโลยีในการ

จัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้  ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ: 

1. เข้�ใจว่�เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในก�รสื่อส�รก�รประชุม
• รู้จักประโยชน์ของก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุมสร้�งคว�มประทับใจให้กับ   

ผู้เข้�ร่วมประชุม (Impressive Experience)
•  แสดงคว�มเป็นมืออ�ชีพ (Create an Image of Professionalism)
•  สร้�งก�รมีส่วนร่วม (Build Attendee Engagement)
•  ก่อให้เกิดร�ยได้ (Boost Revenue Stream)

2. ยกตัวอย่�งก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุม
•  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. รู้จักตัวอย่�งก�รใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน
•  Face Recognition
•  Biometric Registration
•  Finger Reading

4. รู้จักตัวอย่�งก�รใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 
• Personalization
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5. รู้จักก�รประชุมไร้กระด�ษ
•  Card game

6. ทร�บข้อคิดในก�รลงทุนเทคโนโลยีในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
•  Uniqueness and Customer Experience

7. รู้จักกรณีศึกษ�
• The Future of Meeting
• German Convention Bureau

 เทคโนโลยีเป็นศัพท์ที่มีคว�มหม�ยกว้�งที่ใช้บรรย�ยถึงโปรแกรมและอุปกรณ์ที่สร้�ง
จ�กก�รประยุกต์ท�งวิทย�ศ�สตร์และบูรณ�ก�รเข้�กับชีวิตประจำ�วัน (Miller, Ried, Tatr & 
Fergusan 2015).
 ผู้ให้บริก�รเทคโนโลยี หม�ยถึง บุคคลหรือบริษัทที่เชี่ยวช�ญในเทคโนโลยีซึ่งให้
บริก�ร ดังนี้

1. ก�รให้เช่�อุปกรณ์
2. ก�รติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชัน
3. ก�รมีผู้ เชี่ ยวช�ญท�งเทคโนโลยีทำ�หน้�ที่ ว�งแผนติดตั้ ง และควบคุม
 คว�มต้องก�รท�งเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่�มีก�รส่งสัญญ�ณอย่�งร�บรื่น ก�รบรรจุ

ขึ้น (Upload) และก�รบรรจุลง (Download) ข้อมูล (Miller et al. 2015)

เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญในการสื่อสารการประชุมวิชาชีพ

 จ�รุวรรณ สุวรรณศ�สน์ (Suwannasat 2018) กล่�วว่� เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ
ที่สำ�คัญในก�รสื่อส�รก�รประชุมวิช�ชีพดังนี้
 1. สะกดผู้เข้�ร่วมประชุมให้มีส่วนร่วม ผู้จัดส�ม�รถเข้�ใจประสบก�รณ์ก�รเข้�
ร่วมง�นของผู้เข้�ร่วมประชุมโดยใช้เทคโนโลยี บิ๊กด�ต้� (Big data) ช่วยให้ทร�บถึง
ประสบก�รณ์ ผู้เข้�ร่วมประชุมเพ่ือให้เข้�ใจพฤติกรรมและอุปสรรคเพ่ือสร้�งคว�มพึงพอใจให้
ผู้เข้�ร่วมประชุม ผู้จัดส�ม�รถออกแบบเน้ือห�เฉพ�ะบุคคลต�มคว�มสนใจ อ�ทิ ก�รแปลภ�ษ�
จ�กโมบ�ย  แอปพลิเคชัน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเน้นคว�มเป็นปัจเจกบุคคล (Personalization) 
ม�กข้ึน
 2. แสดงคว�มเป็นมืออ�ชีพ จ�กก�รใช้ปัญญ�ประดิษฐ์ในก�รประมวลผลข้อมูล
ภ�ยในไม่กี่วิน�ที ผ่�น BizConnect ทำ�ให้ภ�คีในอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมวิช�ชีพส�ม�รถ
เชื่อมต่อข้อมูลทั่วทั้งประเทศ ติดต่อสื่อส�รกับผู้ให้บริก�ร และค้นห�ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม
อุตส�หกรรมไมซ์ 
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 1. สร้�งประสบก�รณ์ก�รประชุมที่ดีโดยใช้ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
ผ่�น Live Streaming ทำ�ให้เข้�ใจพฤติกรรมผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อสนองคว�มต้องก�รจ�ก 
วิถีชีวิตและรสนิยมก�รชมภ�พยนตร์และก�รฟังเพลง ในก�รประชุมวิช�ชีพ Data Analytics 
แทนที่ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นแบบเดิมโดยใช้ เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable Devices) 
เพ่ือเก็บข้อมูลปัญห�ผ่�นข้อเสนอแนะและปฎิสัมพันธ์ระหว่�งผู้เข้�ร่วมประชุมและผู้จัด
เพื่อใช้ในก�รประชุมครั้งต่อไป ตัวอย่�งเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable Devices) ได้แก่ 
น�ฬิก�ข้อมืออัจฉริยะ บัตรผู้เข้�ร่วมประชุมอัจฉริยะ และส�ยรัดข้อมืออัจฉริยะ ที่เก็บข้อมูล
บิ๊กด�ต้�จ�กผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กก�รสัมผัสอุปกรณ์ดังกล่�ว (MICE Intelligence center 
2018b)
 2. ก่อให้เกิดร�ยได้ ก�รเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้�ร่วมประชุมและพฤติกรรมส�ม�รถ
ห�ได้จ�กผลตอบแทนก�รลงทุนและดัชนีชี้วัดคว�มสำ�เร็จโดยใช้ Event Impact Calculator 
ผู้จัดส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ค่�สัมมน�และจำ�นวนบัตรที่ต้องจำ�หน่�ยเพื่อให้คุ้มทุนและ
ประเมินผลตอบแทนก�รลงทุนท�งก�รประชุม 

รูปที่ 1:เทคโนโลยีกับก�รสื่อส�รก�รประชุม 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการจัดประชุม

Miller et al (2015) ได้เสนอตัวอย่�งก�รใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในก�รจัดประชุมดังนี้
 1. เว็บไซต์ก�รจัดประชุม
 เว็บไซต์มีคว�มสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของก�รประชุม เว็บไซต์จะให้ข้อมูล จูงใจ และ
เตือนผู้เข้�ร่วมประชุม และผู้ท่ีมีแนวโน้มจะเข้�ประชุมให้ทร�บเก่ียวกับข้อมูลก�รประชุมท่ีจะ
เกิดข้ึน
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 2. โมบ�ยแอปพลิเคชัน
 โมบ�ยแอปพลิเคชันสนองต่อรูปแบบก�รใช้ชีวิตของผู้เข้�ร่วมประชุมในปัจจุบัน โดย
ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมเข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รประชุมจ�กสม�ร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ช่วยใน
ก�รกระจ�ยข้อมูลเกี่ยวกับก�รประชุม ทำ�แบบสำ�รวจผู้เข้�ร่วมประชุม 

รูปที่ 2: โมบ�ยแอปพลิเคชัน 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 3. ศูนย์จัดก�รทรัพย�กรสำ�หรับวิทย�กร
 ศูนย์จัดก�รทรัพย�กรสำ�หรับวิทย�กรส�ม�รถใช้เทคโนโลยีในก�รอำ�นวยคว�ม
สะดวกให้กับวิทย�กรและผู้เข้�ร่วมประชุม ตัวอย่�งเช่น ผู้นำ�เสนอต้องก�รส่งบทคว�มหรือ                           
พ�วเวอร์พอยต์ส�ม�รถทำ�ได้ล่วงหน้�ผ่�นเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก 
ทำ�ให้ผู้จัดส�ม�รถระบุสถ�นะและติดต่อกับผู้นำ�เสนอ 
 4. สื่อสังคมออนไลน์
 สื่อสังคมออนไลน์ อ�ทิ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram 
และBlogs ใช้ในก�รสื่อส�รระหว่�งผู้เข้�ร่วมประชุมก่อน ระหว่�ง และหลังก�รประชุม  
 5. ระบบบริห�รจัดก�รก�รนำ�เสนอ 
 ระบบบริห�รจัดก�รก�รนำ�เสนอเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมประชุมเข้�ถึงเอกส�รก�รนำ�
เสนอเพื่อก�รปรับปรุงข้อมูลครั้งล่�สุดและก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนเร่ิมก�รนำ�เสนอ 
(Miller et al 2015)
 6. ระบบสื่อส�รท�งดิจิทัล 
 ระบบสื่อส�รท�งดิจิทัลช่วยส่งข้อมูลที่ปรับปรุงล่�สุดเกี่ยวกับก�รประชุม ร�ยชื่อ
วิทย�กร และต�ร�งเวล� ข้อมูลก�รเดินท�ง ก�รปรับปรุงข้อมูลของสื่อ ผู้สนับสนุน 
ก�รโฆษณ� และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก�รประชุม (Miller et al 2015)
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 7. ล่�มพูดพร้อม (Simultaneous Interpretation) 
 ล่�มพูดพร้อม (Simultaneous Interpretation) ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมน�น�ช�ติ
ได้ยินข้อคว�มจ�กภ�ษ�หนึ่งหรือหล�ยภ�ษ�ในเวล�ขณะนั้น คลื่นคว�มถี่วิทยุแบบไร้ส�ย
หรืออุปกรณ์อินฟร�เรดรวมกันผ่�นไมโครโฟนหรือเทคโนโลยีที่จัดก�รส่งผลของก�รแปลไป
ให้ผู้เข้�ร่วมประชุม (Miller et al 2015)
 ตฤณ ทวิธ�ร�นนท์ (2562) กล่�วว่�ผู้จัดส�ม�รถใส่เทคโนโลยีก�รแปลแบบใหม่ อ�ทิ 
ถ่�ยทอดสดผ่�นโมบ�ยแอปพลิเคชันทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมไม่ต้องยืมอุปกรณ์ใดๆ จ�กผู้จัด
 8. ระบบตอบรับจ�กผู้ชม (Audience Response System) 
 ระบบตอบรับจ�กผู้ชมเชื่อมต่อวิทย�กรกับผู้ชมโดยเปิดโอก�สให้ผู้ชมตอบโต้ผ่�น
ผู้สำ�รวจ Surveyor และถ�มคำ�ถ�มโดยใช้ปุ่มตอบคำ�ถ�มที่ส่งให้ผู้ชมล่วงหน้� (Miller                
et al 2015) ผู้นำ�เสนอป้อนคำ�ถ�มและแบบสอบถ�มผ่�นตัวอย่�งภ�พนิ่ง และผ่�นก�รใช้
คลื่นคว�มถี่วิทยุไร้ส�ย ผู้ฟังใช้ปุ่มกดเพื่อส่งคำ�ตอบในทันที (Miller et al 2015)
 9. บิ๊กด�ต้� (Big Data) 
 Big Data หม�ยถึง ก�รเก็บข้อมูลขององค์กร จัดเก็บ ส่ง และวิเคร�ะห์ข้�มธุรกิจ
ข้อมูลขน�ด-ใหญ่  บิ๊กด�ต้� ส�ม�รถแปลงชุดคำ�สั่งก�รบริห�รก�รประชุม อ�ทิ ระบบลง
ทะเบียน คลื่นคว�มถี่วิทยุไร้ส�ย โมบ�ยแอปพลิเคชัน (Miller et al. 2015)

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม

 มลิเลอร์และคณะ (Miller et al 2015) ได้แบง่อปุกรณโ์สตทัศนปูกรณท์ีส่ร�้งแสง ส ีเสยีง  
ในก�รนำ�เสนอบนเวที ดังนี้
 1. วีดิทัศน์
 2. เครื่องเสียง
 3. ไฟ

 1. วีดิทัศน์
 วีดิทัศน์มีรูปแบบแตกต่�งกัน เช่น วีดิทัศน์ม�ตรฐ�นและวีดิทัศน์ที่มีคว�มคมชัดของ
ภ�พสูง (High-Definition) ในหล�ยรูปแบบ คว�มละเอียดของภ�พสูง (High Rsolution 
Graphics) ชีวลักษณ์สองมิติ ส�มมิติ (Miller et al 2015)
 1.1 เครื่องฉ�ย
 เครื่องฉ�ยเป็นองค์ประกอบของวีดิทัศน์ที่เห็นได้ม�กที่สุดและมีองค์ประกอบสูงรวม
ทั้งมีคว�มละเอียดสูง ข้อควรคำ�นึงในก�รเลือกเครื่องฉ�ยที่ส่งภ�พจ�กข้�งหน้�และข้�งหลัง 
(Front or Rear Projection) จะเลือกจ�กปัจจัยหล�ยอย่�ง อ�ทิ ขน�ดและรูปทรงของ
สถ�นที่จัดประชุม ส่วนประกอบท�งสถ�ปัตยกรรม และผู้ใช้
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  รูปที่ 3: ภ�พเครื่องฉ�ย 
   ที่ม�: Arunas Naujokus 
  จ�ก Unsplash (2018)

 
 1.2 เครื่องสลับสัญญ�ณภ�พ
 เครื่องสลับสัญญ�ณภ�พเพื่อแสดงแหล่งที่ม�ของภ�พและเสียงที่ม�จ�กหล�ยแหล่ง
ไว้บนหน้�จอ ระบบ High-end Switchers มีคว�มส�ม�รถสูงในก�รสร้�งภ�พที่สดถ่�ยทอด
ผ่�นหน้�จอโดยจัดเรียงภ�พต่อภ�พ ก�รสร้�งข้อคว�มและแสงสีเขียว มิลเลอร์ และคณะ 
กล่�ว-ว่�เร�เตอร์จะถูกใช้กับเคร่ืองสลับสัญญ�ณภ�พเพ่ือส่งสัญญ�ณจ�กอุปกรณ์หน่ึงไป
ยังหล�ยอุปกรณ์ ก�รบันทึกภ�พและเสียงก�รประชุมส�ม�รถทำ�ได้ผ่�นก�รใช้อุปกรณ์ก�ร
บันทึกที่มีคว�มละเอียดสูง สัญญ�ณจะถูกส่งผ่�นจ�กระบบเครื่องสลับสัญญ�ณภ�พไปยัง
ระบบบันทึกเวล�ซึ่งเจ้�หน้�ท่ีเทคนิคจะสร้�งคว�มมั่นใจว่�ก�รประชุมได้ถูกบันทึกในรูป
ดิจิทัลที่มีคว�ม-ละเอียดสูง (Miller et al 2015)

   รูปที่ 4: เครื่องสลับสัญญ�ณภ�พ 
    ที่ม�: Christer Körnbäck (2017)  
   จ�ก Pixabay
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 1.2 กล้อง
 กล้องจะใช้ในก�รขย�ยภ�พวิทย�กรบนหน้�จอผ่�นก�รบริห�รจัดก�รรูปภ�พของ
วิทย�กรจ�กหล�ยมุมมอง (Miller et al 2015)

   

  รูปที่ 5: กล้อง 
   ที่ม�: Photo Mix Company (2018) 
  จ�ก Pixabay

 2. เสียง
 มิลเลอร์ และคณะ (Miller et al 2015) แบ่งเครื่องเสียงจ�กอุปกรณ์ดังนี้
 2.1 ระบบลำ�โพงซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น

2.1.1  ลำ�โพงแบบ Conventional Speakers คือกล่องลำ�โพงที่แยกเป็นตัวๆ 
2.1.2 ระบบ Linearray Speaker ซึ่งจะใช้ลำ�โพงที่ถูกตั้งข้อมูลให้ควบคุมเส้น

เสียงที่ใช้ในคอนเสิร์ตถ่�ยทอดสด 
 2.2 Sound Poarder Audio Console
Audio Consoles หรือ Sound Board จะให้ก�รควบคุมอุปกรณ์แหล่งที่ม�ของเครื่องเสียง
ทั้งหมด เช่น ไมค์ลอย หรือไมโครโฟนที่มีส�ย แหล่งวีดิทัศน์ ระบบเสียง ลำ�ดับก�รเล่นเพลง 
ที่จะถูกควบคุมและส่งโดยวิศวกรของสถ�นที่จัดง�นผ่�นเครื่องควบคุมเสียง (Miller et al 
2015).

      
      
      รูปที่ 6: เครื่องควบคุมเสียงหลัก 

       ที่ม�: ผู้แต่ง
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 2.3 ไมโครโฟน  
 ไมโครโฟนที่นิยมใช้โดยทั่วไปได้แก่

2.3.1 ไมโครโฟนที่มีส�ย ไม่ต้องก�รอุปกรณ์เพิ่มเติมในก�รทำ�ง�น
2.3.2 ไมโครโฟนไร้ส�ยต้องก�รบอร์ดเสียงและเส�อ�ก�ศรับสัญญ�ณ               

(Miller et al 2015)

รูปที่ 7: เส�รับสัญญ�ณไมโครโฟนไร้ส�ย     รูปที่ 8: ไฟ   

 ที่ม�: ผู้แต่ง       ที่ม�: ผู้แต่ง

 3. ไฟ
 ใช้ในก�รสร้�งแสงสำ�หรับผู้นำ�เสนอให้ผู้ชมส�ม�รถมองเห็นและใช้สำ�หรับกล้องและ
วีดิทัศน์ส�ม�รถมองเห็นได้บนหน้�จอ (Miller et al 2015)

       

รูปที่ 9: บอร์ดควบคุมไฟ      รูปที่ 10: ไฟหุ่นยนต์ 
 ที่ม�: ผู้แต่ง      ท่ีม�: Manfred Richter (2018) 

       จ�ก Pixabay
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 อุปกรณ์ไฟทั่วๆ ไป คือ
1.1  ไฟในก�รประชุม ใช้ในก�รปรับแสง
1.2  LED (Light Emitting Diode) ใช้ในก�รจัดก�รเพื่อเปลี่ยนสีได้ทันที
1.3  ไฟหุ่นยนต์ จะใช้เน้นเฉพ�ะจุดบนเวทีหรือในห้อง และส�ม�รถตั้งโปรแกรมให้

ฉ�ยไปที่จุดใดจุดหนึ่งระหว่�งก�รแสดง (Miller et al 2015)

MICE Intelligence Center
 
 ในประเทศไทยส�ม�รถขอก�รสนับสนุนท�งเทคโนโลยีจ�ก MICE Intelligence 
Center: ศูนย์ข้อมูลนวัตกรรมอุตส�หกรรมไมซ์ เพื่อช่วยภ�คีช�วไทยในอุตส�หกรรมไมซ์   
ให้ส�ม�รถใช้เทคโนโลยีและก�รประยุกต์คอมพิวเตอร์กับก�รจัดง�น (Teerarat 2019)

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการจัดการประชุมวิชาชีพ

 MICE Intelligence Center (2018b) ตัวอย่�งก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�ร
ประชุมวิช�ชีพ ดังต่อไปนี้
 1. ก�รประชุมที่มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interactive Forum) หม�ยถึง ก�รประชุมที่
ผู้เข้�ร่วมประชุม 50 ถึง 200 คน เริ่มประชุมด้วยกันจ�กเวทีที่มีวิทย�กรเป็นศูนย์กล�งแล้ว 
แล้วแยกกันออกเป็นกลุ่มที่เล็กลงต�มหัวข้อก�รประชุมที่ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถแสดง
คว�มคิดเห็น (MICE Intelligence 2018b)
 2.  ก�รประชุมจ�กหล�ยสถ�นที่ (Multisite Conference) หม�ยถึง ก�รประชุม
ต�มภูมิภ�คที่มีคว�มสำ�คัญเท่�กันจัดขึ้นจ�กหล�ยสถ�นที่ในวันเดียวกัน วิทย�กรถ่�ยทอด
คว�มรู้จ�กหล�ยแพลตฟอร์ม เช่น Video Conferences ช่องท�งออนไลน์ holograms  
ช่องท�งทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดเวล�และก่อให้เกิดคว�มทรงจำ�น่�ประทับใจให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุม (MICE Intelligence 2018b)
 3.  ก�รประชุมเพื่อทำ�ง�นร่วมกัน (Co-Working Conference) หม�ยถึง ก�ร
ประชุมที่จัดขึ้น 2-3 วัน เพื่อแบ่งปันระหว่�งบุคคลและถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับตนเองทำ�ให้
ผู้เข้�ร่วมประชุมมีเวล�ม�กขึ้นในก�รได้รู้จักกัน แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น และสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่ย�วน�นในระหว่�งทำ�ง�นประจำ� (MICE Intelligence 2018b) 
 4. ก�รประชุมแบบถอดปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Unplugged-hybrid) ซึ่ง
เป็นสภ�พแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสติและสม�ธิ เพื่อตัดก�รรบกวนจ�กอุปกรณ์ส่ือส�ร เช่น 
โทรศัพท์มือถือ (Cooper 2018) มักจัดขึ้นในสถ�นที่ห่�งไกลและสงบที่ซึ่งผู้เข้�ร่วมประชุม
เกือบถูกตัดข�ดจ�กโลกภ�ยนอกเพื่อให้ส�ม�รถมีสม�ธิในก�รประชุม ก�รประชุมชนิดนี้         



CONVENTIONS 101174 CONVENTIONS 101 175

ผู้เข้�ร่วมประชุมต้องก�รคว�มปลอดภัยเพิ่มขึ้นและก�รดูแลประสบก�รณ์เป็นพิเศษ (MICE 
Intelligence 2018b) 
 5.  ก�รประชุมถ่�ยทอดสดเสมือนจริง (Virtual Goes Live) หม�ยถึง ก�รประชุมที่
ให้ผู้ใช้ออนไลน์พบกันแบบเห็นหน้�เพื่อแบ่งปันประสบก�รณ์และแสดงคว�มคิดเห็น  (MICE 
Intelligence 2018b)
 6.  ก�รรวมสภ�พแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้�ไว้ด้วยกันในเวล�เดียวกัน 
(Augmented Reality [AR]) หม�ยถึง ประสบก�รณ์ที่รวมวัตถุที่อยู่ในสภ�พแวดล้อมใน
โลกแห่งคว�มเป็นจริงกับวัตถุที่สร้�งจ�กคอมพิวเตอร์ โลกแห่งคว�มเป็นจริง โดยวัตถุเสมือน
ที่ว่�นั้นอ�จจะเป็นภ�พ วีดิทัศน์ ที่ประมวลผลม�จ�กคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต 
(ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 2562)
 7. ก�รจำ�ลองสภ�พแวดล้อมจริงเข้�ไปให้เสมือนจริง (Virtual Reality [VR])         
หม�ยถึง ประสบก�รณ์ที่ทำ�เลียนแบบให้เหมือนโลกปัจจุบัน หรือ ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม
ที่แตกต่�งจ�กโลกแห่งคว�มเป็นจริง โดยผ่�นก�รรับรู้จ�กก�รมองเห็น เสียง สัมผัส เช่น          
ก�รแข่งขันบังคับเรื่องอ�ก�ศย�นไร้คนขับ [Drone] (ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
สื่อส�ร 2562) 
 8.  นอกจ�กน้ีเทคโนโลยีที่เป็นที่ รู้จักกันดีและนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รบริห�ร
ก�รประชุมวิช�ชีพ อื่นๆ ได้แก่ อ�ก�ศย�นไร้คนขับ (DRONE) ก�รถ่�ยทอดสด (Live 
Streaming) และ เทคโนโลยีภ�พ 3 มิติ (Hologram) 

รูปที่ 11: Hologram

 ที่ม�: ตฤณ ทวิธ�ร�นนท์ MICE Intelligence Center
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ข้อคิดในการลงทุนเทคโนโลยีในการจัดประชุมวิชาชีพ

 ในเรื่องเทคโนโลยีภ�พ 3 มิติ (Hologram) ตฤณ ทวิธ�ร�นนท์ (2562) กล่�วว่�         
ค่�ใช้จ่�ยสูงและคว�มไม่แน่นอนในผลตอบแทนก�รลงทุน ทำ�ให้แอปพลิเคชันที่กล่�วม�ข้�ง
ต้นไม่เป็นที่นิยมทั้งหมดในธุรกิจก�รจัดประชุมในไทย 
 ตัวอย่�ง ค่�ใช้จ่�ยต่อหนึ่งชั่วโมงในก�รใช้เทคโนโลยีภ�พส�มมิติ มีร�ค�ประม�ณ 
500,000 บ�ท ในขณะที่ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นธุรกิจสำ�หรับวิทย�กรร�ค� 100,000 บ�ท 
ซึ่งคุ้มค่�กว่�ในก�รได้พบกับวิทย�กรซึ่งหน้� 
 ผลที่ต�มม�คือ ผู้จัดก�รประชุมหล�ยคนจึงยังลังเลในก�รใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้           
ดังนั้น สสปน. โดยฝ่�ย MICE Intelligence & Innovation จึงได้คิดค้น Event Application 
ชื่อว่� BizConnect โครงก�รในก�รลดค่�ใช้จ่�ย เพื่อให้ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�ม�รถ
เป็นที่แพร่หล�ย เข้�ถึงภ�คีเครือข่�ยของอุตส�หกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพื่อจูงใจให้มี
ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดก�รประชุม 

ตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน

 ก�รประยุกต์เทคโนโลยีบ�งประเภทได้รับคว�มนิยมเพิ่มม�กขึ้นในก�รลงทะเบียน
ก�รประชุม ตัวอย่�งได้แก่
 1. ก�รจดจำ�ใบหน้�
 2. ก�รลงทะเบียนไบโอเมทริค
 3. ก�รอ่�นล�ยนิ้วมือ
 4. ก�รลงทะเบียนด้วยรหัสคิวอ�ร์
 เทคโนโลยีดังกล่�วช่วยจัดก�รก�รลงทะเบียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พโดยก�รลด
ปัญห�ก�รต่อแถวเป็นเวล�น�น ก�รลงทะเบียนล่วงหน้�ส�ม�รถทำ�ได้โดยผ่�นเว็บไซต์ของ
ก�รจัดประชุม
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     รูปที่ 12: เครื่องลงทะเบียนแบบจดจำ�ใบหน้� 

      ที่ม�: Pascal Lagadec, Fielddrive

 ตัวอย่�งเช่น Lagadec (2019) กล่�วว่� ก�รจดจำ�ใบหน้�ตัดปัญห�ก�รรอเข้�แถว
ที่เค�น์เตอร์ลงทะเบียนและลดแรงง�นเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียนในก�รค้นบัตรผู้เข้�ร่วมประชุม 
ระบบก�รจดจำ�ใบหน้�จะเปรียบเทียบใบหน้�ผู้เข้�ร่วมประชุมที่ส่งให้ผู้จัดระหว่�งก�ร            
ลงทะเบียนล่วงหน้�กับบุคคลที่ม�ที่เครื่องสแกนใบหน้�เพื่อออกบัตร

    

   รูปที่ 13: ก�รยืนยันก�รลงทะเบียน
   ผ่�นรหัสคิวอ�ร์ 
    ที่ม�: ผู้แต่ง

 
 นอกจ�กนี้ก�รลงทะเบียนด้วยรหัสคิวอ�ร์จะบันทึกข้อมูลผู้ เข้�ร่วมประชุม
หลังจ�กนั้นแอปพลิเคชันจะสร้�งรหัสคิวอ�ร์ (QR Code) ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของ              
ผู้เข้�ร่วมประชุม หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่�งช่วงเวล�ก�รประชุม ผู้เข้�ร่วมประชุม
ส�ม�รถแสดงรหัสคิวอ�ร์ให้กับเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ป้�ยชื่อหรือเพียงตรวจ            
รหัสคิวอ�ร์จ�กโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องพิมพ์ป้�ยชื่อ นอกจ�กนี้ผู้จัดอ�จใช้เทคโนโลยี
ไบโอแมทริกซ์ หรือก�รจดจำ�ใบหน้�ในก�รลงทะเบียน ส่งเสริมก�รประชุมไร้กระด�ษ
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 ก�รประชุมไร้กระด�ษ หม�ยถึง ก�รประชุมที่ไม่ใช้เงินสด แต่มีช่องท�งก�รชำ�ระ
ค่�ลงทะเบียนที่ยืดหยุ่นผ่�นก�รใช้โมบ�ยแอปพลิเคชัน แทนที่จะใช้เงินสด คว�มก้�วลำ้�
ท�งเทคโนโลยีช่วยลดค่�ใช้จ่�ย ตัวอย่�งเช่น ก�รใช้เทคโนโลยีภ�พ 3 มิติ (Hologram) 
ช่วยประหยัดเวล� ค่�ใช้จ่�ย และแรงในก�รเชิญวิทย�กรม�บรรย�ยแบบพบกันซึ่งหน้� แต่
ทำ�ให้ส�ม�รถถ่�ยทอดจ�กสำ�นักง�นของวิทย�กร 
 ภูมินทร์ มีถ�วรกุล (2562) กล่�วว่�  อน�คตของธุรกิจก�รจัดประชุมจะบูรณ�ก�ร
เทคโนโลยีในก�รบริห�รก�รจัดก�รประชุมม�กข้ึน ตัวอย่�งปัญญ�ประดิษฐ์ ได้ถูกนำ�ม�ใช้ใน
ก�รจัดก�รก�รเดินท�ง อ�ทิ ก�รจองต๋ัวเคร่ืองบิน ก�รจองห้องพัก ให้มีคว�มเป็นส่วนตัวม�กข้ึน
 เทคโนโลยีช่วยรังสรรค์สร้�งคว�มเป็นปัจเจกและประสบก�รณ์ก�รจัดประชุม 
กระนั้นผู้เขียนเสนอแนะว่� ก�รใช้เทคโนโลยีต้องทำ�ก�รคิดวิเคร�ะห์ลักษณะของผู้เข้�ร่วม
ประชุม งบประม�ณ จุดประสงค์ในก�รจัดประชุม ในกรณีที่มีคว�มต้องก�รเทคโนโลยีขั้น
สูงสำ�หรับก�รจัดประชุมท�งก�รแพทย์และวิทย�ศ�สตร์ อ�จจ้�งผู้ให้บริก�รท�งเทคโนโลยี
จ�กภ�ยนอก ในท�งตรงกันข้�มก�รลงทุนในเทคโนโลยีที่ม�กเกินไปจะเพิ่มค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รจัดประชุม 

			กรณีศึกษา:	การประชุมในอนาคต

 MICE Intelligence Center (2018a) ร�ยง�นว่� ก�รประชุมในอน�คตจะส่งเสริม
ก�รใช้เทคโนโลยี ตัวอย่�งเช่น ศูนย์ก�รจัดประชุม San Diego (San Diego Convention 
Center) ประยุกต์ใช้บัตรผู้เข้�ร่วมประชุมอัจริยะและแผนที่ตรวจจับคว�มร้อน  (Heat Map) 
เพ่ือศึกษ�พฤติกรรมก�รเยี่ยมชมง�นและลดปัญห�ก�รจร�จรที่แออัดในก�รจัดประชุม
วิช�ชีพ ในบริบทของประเทศไทย BizConnect เป็นแอปพลิเคชัน ก�รจัดก�รง�นอีเวนต์
ที่ใช้ในก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีแก่ผู้เข้�ร่วมประชุม ผ่�นก�รลงทะเบียนหน้�ง�น ก�รใช้
แอปพลิเคชันออกแบบก�รประชุม และ ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น MICE Intelligence Center 
มีจุดประสงค์ที่จะเห็นก�รใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันในภ�คีอุตส�หกรรม
ก�รจัดประชุมวิช�ชีพของไทยให้ม�กขึ้น (Teerarat 2019)
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รูปที่ 14: กรณีศึกษ� คูห�สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมของเยอรมัน 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

			กรณีศึกษา:	สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมของเยอรมัน

 MICE Intelligence Center (2018a) ร�ยง�นว่� ประเทศเยอรมนีเป็น
กรณีศึกษ�ที่ดีท่ีสุดที่ค้นคว้�แนวท�งแก้ปัญห�ด้�นก�รประชุมด้วยแค็ตต�ล็อกที่นำ�เสนอจุด
เด่นนวัตกรรมของก�รใช้พื้นที่ก�รจัดประชุมในอน�คต เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุมต่ืนต�ต่ืน
ใจกับข้อมูล และช่วยผู้จัดพัฒน�ก�รประชุมที่เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมประชุม สำ�นักง�นส่ง
เสริม-ก�รจัดประชุมเยอรมันเป็นประเทศแรกๆ ในโลกที่ใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุมจน
ทำ�ให้เป็นผู้นำ� ทำ�ให้มีผู้จัดติดต่อให้ช่วยประส�นง�นผู้ให้บริก�รเทคโนโลยี ก่อให้เกิดร�ย
ได้แก่ประเทศและ ผู้ให้บริก�ร Matthias Schultze ผู้อำ�นวยก�รบริห�รของสำ�นักง�นส่ง
เสริม-ก�รจัดประชุมของเยอรมันได้เปิดตัว ผลสำ�รวจก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุมในปี 
2030 ว่� ในฐ�นะผู้นำ�นวัตกรรม สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมของเยอรมันได้ศึกษ�พบ
ว่� 41.6% ของผู้ตอบแบบสอบถ�ม กล่�วว่� เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อก�รใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก ตัวอย่�งเช่น ผู้จัดประชุมได้บูรณ�ก�รก�รใช้องค์ประกอบของ
โลกเสมือนจริงในก�รจัดประชุมทำ�ให้เกิดก�รประชุมในรูปแบบสื่อผสม ซึ่งสำ�นักง�นส่งเสริม
ก�รจัดประชุมของเยอรมันส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้จัดที่ ต้องก�รใช้เทคโนโลยีใน
ก�รจัดประชุม 
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 			สรุป

 
 กล่�วโดยสรุปบทนี้ได้แนะนำ�เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันที่ใช้ทั่วไป
ในธุรกิจก�รจัดประชุม โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐ�น ได้แก่ วีดิทัศน์ เครื่องเสียง และระบบไฟ              
วีดิทัศน์และระบบไฟใช้เพ่ือช่วยในก�รมองเห็นภ�พ ในขณะที่เครื่องเสียงช่วยในก�รได้ยิน 
เจ้�หน้�ที่ท�งเทคนิคจำ�เป็นต้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์เหล่�นี้ โดยผู้จัดอ�จจะจ้�งที่ปรึกษ�
ท�งเทคนิค หรือผู้ให้บริก�รจ�กภ�ยนอก 
 จ�กมุมมองของผู้เขียนเกณฑ์ที่พิจ�รณ�ว่�ควรจ้�งที่ปรึกษ�หรือไม่ ควรพิจ�รณ�
จ�กลักษณะของผู้เข้�ร่วมง�น งบประม�ณ และจุดประสงค์ของก�รประชุม เป็นตัวกำ�หนด
ว่�สมควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด ก�รลงทุนท�งเทคโนโลยีม�กเกินไปจะเพิ่มค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รประชุมที่ไม่จำ�เป็น ห�กผู้เข้�ร่วมประชุมส่วนม�กไม่ใช้เทคโนโลยี

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
 1. เหตุใดเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในก�รสื่อส�รก�รประชุม
 2. จงบอกประโยชน์ของก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุม
 3. จงบอกตัวอย่�งก�รใช้เทคโนโลยีในก�รจัดประชุม
 4. จงบอกตัวอย่�งก�รใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน
 5. จงบอกตัวอย่�งก�รใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 
 6. จงบอกตัวอย่�งก�รประชุมไร้กระด�ษ
 7. อะไรคือข้อคิดในก�รลงทุนเทคโนโลยีในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
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การประเมินผล
การจัดประชุมวิชาชีพ

บทที่	

11
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บทที่	

11
การประเมินผล

การจัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้แล้ว ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. รู้จักก�รจัดทำ�แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็น
 2. รู้จักก�รจัดทำ�แบบสอบถ�ม 
 3. รู้จักก�รสัมภ�ษณ์ 
 4. รู้จักก�รสังเกตก�รณ์
 5. รู้จักก�รประชุมภ�คีที่เกี่ยวข้องภ�ยหลังก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพ
 6. รู้จักก�รนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงก�รประชุมวิช�ชีพครั้งต่อไป
 7. รู้จักกรณีศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รประเมินผลก�รประชุมวิช�ชีพ
 
 ก�รประเมินผล หม�ยถึง กระบวนก�รที่เป็นระบบในก�รวัดคุณค่� และ               
คว�มหม�ยของกิจกรรมหรือกระบวนก�ร (Phillips, 2003) 
 จุดประสงค์ของก�รประเมินผลคือ เพื่อให้ทร�บว่�จุดประสงค์ใดบรรลุเป้�หม�ย 
และมีจุดประสงค์ใดบ้�งที่ยังไม่บรรลุเป้�หม�ยและนำ�ผลสรุปไปปรับปรุงสำ�หรับก�รประชุม
ในอน�คต (Aaron et al. 2014) 

ข้อมูลที่นำ�ม�ใช้ในก�รประเมินผลแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หม�ยถึง ข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลข
ซึ่งมีคะแนนหรือลำ�ดับกำ�กับ ทำ�ให้ส�ม�รถห�ค่�เฉลี่ยและคว�มถี่ได้จ�กข้อมูลเชิงปริม�ณ 
(Events Industry Council, 2019) 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) หม�ยถึง ข้อมูลเชิงพรรณน� บันทึก
จ�กก�รสังเกต สัมภ�ษณ์ และก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�จ�กคำ�ตอบชนิดบรรย�ยของผู้ตอบแบบ
สำ�รวจ (Events Industry Council, 2019)
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 ในก�รเก็บข้อมูลทั้งสองประเภทอ�จเก็บได้จ�กข้อมูลประช�กรทั้งหมด (Census) 
ซึ่งใช้เวล�น�นและมีค่�ใช้จ่�ยสูง จึงมีก�รเก็บข้อมูลจ�กกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นตัวแทนของ
ประช�กร เรียกว่� กลุ่มตัวอย่�ง (Sampling) 

รูปที่ 1: ตัวอย่�งก�รสำ�รวจ และแบบสอบถ�ม 

 ที่ม�: ผู้แต่ง 

การจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็น
 
 ก�รทำ�แบบสำ�รวจเป็นกระบวนก�รท่ีใช้แบบสอบถ�มเป็นเคร่ืองมือรวบรวม
คว�มคิดเห็น แม้ว่�ก�รสำ�รวจที่ใช้แบบสอบถ�มบ�งครั้งจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน แต่ก�ร
สัมภ�ษณ์อย่�งเดียวมีต้นทุนสูงและเสียเวล� ดังน้ันก�รเก็บข้อมูลทั้งสองแบบพร้อมกันจึง
ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เจ�ะลึกและสถิติที่เชื่อถือได้ (Rittichainuwat & Chakraborty 2012) โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งแนวโน้มก�รทำ�แบบสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถ�มได้เปลี่ยนรูปแบบจ�กก�รใช้
แบบสอบถ�มแบบย�วม�ใช้แบบสอบถ�มแบบสั้น (Rittichainuwat, Nelson, Ramafitria 
2018) เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพไม่มีเวล�จึงยินดีช่วยตอบแบบสอบถ�มแบบสั้น 
ม�กกว่�แบบสอบถ�มแบบย�ว ในก�รออกแบบแบบสอบถ�มที่ใช้ในก�รสำ�รวจ ผู้จัดควรใส่
เฉพ�ะคำ�ถ�มที่จำ�เป็น เช่น สถ�นที่ที่น่�จะจัดก�รประชุมครั้งต่อไป ส่วนตัวแปรที่ควรใส่ใน
แบบสอบถ�มที่ใช้ในก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมประชุม ได้แก่ วิทย�กร อ�ห�ร
และเครื่องดื่ม และ สถ�นที่จัดก�รประชุม เป็นต้น 
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รูปที่ 2: ตัวแปรที่ควรใส่ในแบบสอบถ�มก�รประชุมวิช�ชีพ 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

ก�รเก็บข้อมูลส�ม�รถทำ�ได้ด้วยวิธีดังนี้
 
 1. การสำารวจโดยใช้แบบสอบถาม
 ก�รสำ�รวจ (Survey) คือ กระบวนก�รเก็บข้อมูล แบบสอบถ�ม (Questionnaire) 
คือ ชุดคำ�ถ�มพร้อมคำ�ตอบให้เลือกแฮร์ และคณะ (Hair et al. 2003) แนะนำ�ก�รตั้งคำ�ถ�ม
แบบสำ�รวจดังนี้
 1. ใช้คำ�ถ�มง่�ยๆ หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพ�ะ ควรนิย�มศัพท์เทคนิค / วิช�ก�ร
 2.  ถ�มสั้นๆ ยิ่งคำ�ถ�มย�วม�ก ยิ่งตอบผิดม�ก
 3.  หลีกเลี่ยงคำ�กำ�กวม แทนที่จะใช้คำ�ว่�บ่อย (ประจำ�) ให้เปลี่ยนเป็นจำ�นวนเวล�
ที่ใช้จะเข้�ใจม�กกว่�
 4.  หลีกเลี่ยงคำ�ถ�มชี้นำ� อ�ทิ คุณคิดว่�ก�รจัดประชุมครั้งนี้ดีใช่ไหม
 5.  หลีกเลี่ยงก�รถ�มสองคว�มหม�ยในหนึ่งคำ�ถ�ม อ�ทิ แพ็กเกจก�รลงทะเบียน
และที่พักมีผลต่อคว�มพอใจของคุณใช่ไหม
 
 2. การสัมภาษณ์
ก�รสัมภ�ษณ์ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1.  ก�รสัมภ�ษณ์แบบมีโครงสร้�ง (Structured Interviews) โดยตั้งคำ�ถ�มผู้ถูก
สัมภ�ษณ์ต�มคำ�ถ�มที่ได้เตรียมม�ก่อนแล้ว
 2.  ก�รสัมภ�ษณ์แบบกึ่งโครงสร้�ง (Semi-structured Interviews) หม�ยถึง        
ก�รต้ังคำ�ถ�มท่ีได้เตรียมไว้ล่วงหน้�ส่วนหน่ึง และอีกส่วนเป็นก�รถ�มคำ�ถ�มหลังจ�กได้ฟัง
คำ�ตอบจ�กผู้ถูกสัมภ�ษณ์
 3. ก�รสัมภ�ษณ์แบบไร้โครงสร้�ง (Unstructured Interviews) หม�ยถึง            
ก�รสัมภ�ษณ์ที่ไม่ได้มีก�รตั้งคำ�ถ�มม�ก่อน
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ในก�รสัมภ�ษณ์หรือก�รเก็บข้อมูลกลุ่มเปร�ะบ�ง อ�ทิ บุคคลทุพพลภ�พ (Disabled 
Person) ควรได้รับคว�มยินยอมจ�กคณะกรรมก�รจริยธรรม ซึ่งจะพิจ�รณ�คำ�ถ�มและ
วิธีก�ร-สัมภ�ษณ์ว่�จะไม่สร้�งคว�มลำ�บ�กใจและคว�มเดือดร้อนให้แก่ผู้ถูกสัมภ�ษณ์ โดย
ข้อมูลที่สัมภ�ษณ์ต้องเป็นคว�มลับ (FERCAP 2019) 
 ก�รสัมภ�ษณ์ควรมีก�รขออนุญ�ตผู้ถูกสัมภ�ษณ์เพื่ออัดเทปและถอดเทป เพื่อให้
เก็บข้อมูลทุกคำ�ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ นอกจ�กนี้ในก�รสัมภ�ษณ์ควรห�สถ�นที่ที่เงียบสงบ 
ทำ�ให้ทั้งผู้สัมภ�ษณ์และผู้ถูกสัมภ�ษณ์มีสม�ธิ ทั้งนี้ก�รสัมภ�ษณ์ส�ม�รถใช้แบบสอบถ�มได้

 3. การสังเกตการณ์
 ก�รสังเกตก�รณ์ ส�ม�รถทำ�โดยมนุษย์ หรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้� ซึ่งให้
ผลลัพธ์เป็นเชิงบรรย�ยหรือเป็นตัวเลข (Hair et al. 2003) ห�กข้อมูลเป็นเชิงบรรย�ยจะอยู่
ในรูปของก�รเขียนบรรย�ยพฤติกรรม หรือก�รบันทึกเทปหรือก�รบันทึกวีดิทัศน์ ห�กข้อมูล
เป็นตัวเลขจะใช้ผู้สังเกตก�รณ์ที่ได้รับก�รฝึก บันทึกเหตุก�รณ์โดยใช้แบบสอบถ�มที่เตรียมไว้
ก่อนแล้ว หรือใช้เครื่องมือนับจำ�นวนหรือติดต�มพฤติกรรม อ�ทิ ก�รสแกนบัตร ก�รคลิกบน
เว็บไซต์
 ประโยชน์ของก�รสังเกตก�รณ์ คือ พฤติกรรมจะไม่ถูกรบกวนจ�กผู้วิจัย แต่ถ้�
ก�รสังเกตกระทำ�ในพื้นที่ส่วนตัว ถือว่�เป็นก�รละเมิดคว�มเป็นส่วนตัว แต่ห�กก�รสังเกต
เป็นก�รบันทึกพฤติกรรมในที่ส�ธ�รณะซึ่งเป็นที่สังเกตเห็นได้โดยบุคคลอ่ืน ก�รบันทึก         
ดังกล่�วไม่ถือว่�เป็นก�รละเมิดคว�มเป็นส่วนตัว แต่ทั้งนี้ก�รบันทึกพฤติกรรมต้องไม่          
ระบุชื่อ หรือแสดงตัวตนเพื่อรักษ�สิทธิคว�มเป็นส่วนตัว (Hair et al. 2003)

รูปที่ 3: ก�รสังเกตพฤติกรรมในที่ส�ธ�รณะไม่ถือว่�เป็นก�รละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT
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 ก�รสังเกตก�รณ์ส�ม�รถทำ�ได้โดยใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน ดังนี้

 การเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
 ส�ม�รถทำ�ได้โดยเจ้�ของเว็บไซต์เก็บข้อมูล อ�ทิ จำ�นวนก�รคลิก จำ�นวนน�ที
ที่เปิดอ่�น ประเทศผู้เปิดอ่�น และหัวข้อที่ผู้ท่องเว็บเข้�ชม ทำ�ให้ผู้จัดส�ม�รถวิเคร�ะห์
หัวข้อก�ร-ประชุมที่ได้รับคว�มนิยม เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รประชุมได้ 

 การสแกนป้ายชื่อ (Badge Scanning) 
 เป็นก�รเก็บข้อมูลโดยก�รอ่�นรหัสคิวอ�ร์ ทำ�ให้ทร�บจำ�นวนผู้เข้�ฟังในค�บ
ประชุมต่�งๆ เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รจัดประชุมในครั้งต่อไป

 โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Applications) 
 โมบายแอปพลิเคชัน ใช้กับสม�ร์ตโฟนที่ผู้ใช้ง�นส�ม�รถด�วน์โหลดแอปพลิเคชัน
เพื่อแสดงคว�มคิดเห็น ลงคะแนน หรือถ�มคำ�ถ�มวิทย�กรผ่�นระบบก�รตอบกลับจ�กผู้ชม 
(Audience Response System) อ�ทิ Slido ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง�นบนอินเทอร์เน็ต 
ใช้เพื่อช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในก�รลงคะแนน ก�รถ�มตอบง�นนั้นๆ ทั้งในรูปแบบคำ�ถ�ม
ปล�ยเปิด หรือแบบมีตัวเลือก (ILAdmin 2562) 

การประชุมภาคีที่เกี่ยวข้องภายหลังการจัดงาน

 ก�รประชุมประเมินผลหลังจบก�รประชุม ควรจัดระหว่�ง 2 วันถึง 1 สัปด�ห์        
ภ�ยหลังก�รประชุม เพ่ือสรุปข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคท่ีทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้            
ต�มแผน และห�วิธีแก้ไขปรับปรุงสำ�หรับก�รประชุมในอน�คต (Somers & Dzick 2015) 
  
 โดยในก�รประชุมจะมีก�รเชิญตัวแทนจ�กคณะกรรมก�รจัดก�รประชุมดังนี้

 • เจ้�ภ�พ 
 • ผู้จัด (Professional Convention Organizer - PCO, Association 
   Management Company - AMC)
 • สถ�นที่จัดประชุม (Venue)
 • โรงแรม
 • Destination Management Company (DMC)
 • ส�ยก�รบิน
 • สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (TCEB) 
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รูปที่ 4: คว�มสำ�เร็จชองก�รประชุมวิช�ชีพ คือ ก�รทำ�ง�นเป็นทีม 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

 
 โซแมร์และดิซิ้ค Somers & Dzick (2015) เสนอให้เก็บข้อมูลภ�คีที่เกี่ยวข้อง
ภ�ยหลังก�รจัดง�นดังนี้ 
 1. ผู้ เข้�ร่วมประชุม เพื่อประเมินคว�มพึงพอใจและขอข้อเสนอแนะใน
ก�รปรับปรุงก�รประชุมครั้งต่อไป 
 2. ผู้ให้บริก�รด้�นต่�งๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รว�งแผนและให้บริก�รผู้จัดและ
ผู้เข้�ร่วมง�น อ�ทิ ผู้เช่�คูห� วิทย�กร สถ�นที่จัดประชุม ทำ�ให้ทร�บข้อจำ�กัดและปัญห�ใน
ก�รจัดประชุม และเสนอวิธี ก�รแก้ปัญห�เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รให้
บริก�รในก�รประชุมในอน�คต 
 3. ภ�คีเครือข่�ยอื่น ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับก�รจัดประชุม อ�ทิ องค์กรบริห�ร
ส่วนท้องถิ่น ผู้สนับสนุน ชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถ�นที่จัดประชุม ทำ�ให้ทร�บปัญห�ที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนจ�กก�รจัดประชุม อ�ทิ ก�รจร�จร ทำ�ให้ชุมชนท้องถิ่นรับทร�บประโยชน์ที่ได้รับจ�ก
ก�รจัดประชุม

การนำาบทสรุปไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการประชุมวิชาชีพครั้งต่อไป
 
 ก�รนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒน�ก�รประชุมครั้งต่อไป โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในส่วนที่เก่ียวข้องกับประโยชน์ที่ผู้เข้�ร่วมประชุมค�ดหวังว่�จะได้รับ ข้อมูล
จ�กก�รลงทะเบียนปีน้ีเป็นประโยชน์ต่อก�รจัดประชุมในปีหน้� ภ�ยหลังก�รประชุมผู้จัด
ควรเร่งจัดทำ�สรุปร�ยง�นจำ�นวนผู้ลงทะเบียนและจำ�นวนผู้ที่เข้�ร่วมประชุม ผู้สนับสนุน        
แขกพิเศษ และสม�ชิก นอกจ�กน้ีควรเปรียบเทียบร�ยรับและร�ยจ่�ยจ�กก�รลงทะเบียน
ว่�แตกต่�งจ�กก�รที่ค�ดก�รณ์ไว้อย่�งไร ข้อมูลเหล่�นี้จะเป็นประโยชน์ต่อก�รวิเคร�ะห์
ตล�ดและเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ส�ม�รถใช้ประช�สัมพันธ์ก�รเชิญชวนให้เข้�ร่วมง�นในอน�คต
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รูปที่ 5: คว�มพึงพอใจต่อคว�มสะดวกของสถ�นที่จัดประชุม 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, IMPACT

คำ�ถ�มที่ใช้สำ�รวจคว�มคิดเห็นเพื่อนำ�บทสรุปไปใช้ปรับปรุงแก้ไขง�นประชุมครั้งต่อไป ได้แก่
 • คว�มพึงพอใจต่อคว�มสะดวกของสถ�นที่จัดประชุม 
 • ช่วงเวล�ที่ใช้ในก�รประชุม 
 • ก�รบริห�รจัดก�รง�น 
 • คุณภ�พและปริม�ณของกิจกรรมก�รเรียนรู้ 
 • กิจกรรมนันทน�ก�ร
 • วิทย�กร 
 • หัวข้อก�รสัมมน� 
 • คุณภ�พอ�ห�รและเครื่องดื่ม 
 • ทัวร์ก่อนหรือหลังก�รประชุม 
 • ก�รจัดนิทรรศก�รและก�รแสดงสินค้�
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รูปที่ 6: คว�มพึงพอใจต่อคุณภ�พอ�ห�รและเครื่องดื่ม 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

 Breining, & Phillips (2008) และ Myhill & Phillips (2006) เสนอร้อยละของ
ก�รจัดประชุมในองค์กรที่ควรวัดผลในระดับต่�งๆ เพื่อวัดผลวัตถุประสงค์ในระดับต่�งๆ  

ตารางที่ 1: ร้อยละของการจัดประชุมในองค์กรวิชาชีพที่ควรวัดผลในระดับต่างๆ

จุดประสงค์การประชุม ระดับ
ร้อยละของการจัดงานในองค์กรวิชาชีพ

ที่วัดผลในระดับต่าง ๆ

ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน 5 5 – 10 %

ผลกระทบ 4 10 – 2 0%

ก�รประยุกต์ 3 30 %

ก�รเรียนรู้ 2 40 – 60 %

คว�มพึงพอใจ 1 90 – 100 %

จำ�นวน 0 100 %

 ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก Breining, & Phillips (2008) และ Myhill & Phillips (2006)
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 ต�ร�งที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่ค�ดหวังจ�กจุดประสงค์ระดับต่�งๆ ระดับท่ี 0    
หม�ยถึง ก�รประชุมทุกก�รประชุมควรตั้งจุดประสงค์ที่วัดได้โดยใช้ตัวเลขเฉพ�ะเจ�ะจง 
อ�ทิ ร้อยละผู้เข้�ร่วมประชุมต่�งช�ติกับผู้เข้�ร่วมประชุมในท้องถิ่น ระดับที่ 1 หม�ยถึง                  
จุดประสงค์ก�รประชุมระบุคว�มพึงพอใจต่อก�รเข้�ร่วมประชุม จุดประสงค์ ระดับที่ 2 
หม�ยถึง จุดประสงค์ผลลัพธ์จ�กก�รเรียนรู้ที่ต้องก�รจ�กก�รประชุม ระดับที่ 3 หม�ยถึง 
จุดประสงค์ที่ค�ดหวังผู้เข้�ร่วมประชุมประยุกต์ อ�ทิ ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผล
ม�จ�กคว�มรู้ที่ได้จ�กก�รประชุมวิช�ชีพ ระดับที่ 4 หม�ยถึง ผลกระทบจ�กก�รประชุมต่อ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับที่ 5 หม�ยถึง ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนเมื่อเปรียบเทียบอัตร�
ระหว่�งประโยชน์และค่�ใช้จ่�ยที่ใช้ในก�รจัดก�รร่วมประชุม (Myhill & Phillips, 2006; 
Breining, & Phillips, 2008)
 Breining (2019) แนะว่�จุดประสงค์ก�รประชุมเหล่�นี ้ต ้องวัดผลและ
เป็นส่วนหนึ่งของก�รประเมินผลก�รประชุม แม้ว่�อ�จไม่ต้องวัดผลทุกก�รประชุมวิช�ชีพ

			สรุป

 กล่�วโดยสรุปในปัจจุบันก�รประเมินผลก�รจัดประชุมที่นิยมยังคงเป็น ก�รถ�ม
ประเมินคว�มพึงพอใจ และขอคว�มคิดเห็นผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงก�รจัดประชุม
ครั้งต่อไป ก�รประเมินมีกลุ่มเป้�หม�ยเป็นผู้เข้�ร่วมประชุม ภ�คีเครือข่�ย และพันธมิตร
ที่สนับสนุนก�รประชุม ก�รสำ�รวจจ�กแบบสอบถ�ม ก�รสังเกตก�รณ์ และก�รสัมภ�ษณ์ 
ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจพฤติกรรมของผู้เข้�ร่วมประชุมได้อย่�งลึกซึ้งขึ้น 

			กรณีศึกษา

ข้อ
 ในก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติครั้งหนึ่ง มีก�รถ�มประเมินคว�มพึงพอใจของ
ผู้เข้�ร่วมประชุมต่อก�รใช้บริก�รพ�หนะส�ธ�รณะ อ�ทิ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้� และ รถรับส่ง
ระหว่�งสน�มบินกับสถ�นที่จัดประชุม โดยผู้จัดได้แจกคูปองต๋ัวรถรับส่งฟรีแก่ผู้เข้�ร่วม
ประชุมท่ีสน�มบิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมก�รใช้บริก�รรถรับส่งระหว่�งสน�มบิน
กับสถ�นที่จัดประชุม ซึ่งใช้เวล�ประม�ณ 80 น�ที โดยรถพิเศษนี้ใช้รับส่งผู้โดยส�รเฉพ�ะ          
เส้นท�ง และมีสภ�พห้องโดยส�รใหม่ พร้อมที่นั่งที่ปรับเอนได้ ทั้งนี้ผู้จัดได้ประช�สัมพันธ์
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ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมทร�บล่วงหน้�ระหว่�งก�รลงทะเบียน โดยให้นำ�บัตรโดยส�รขึ้นเครื่อง
ไปแสดงที่เค�น์เตอร์ประช�สัมพันธ์ที่อ�ค�รผู้โดยส�รข�เข้� ผลปร�กฏว่�ผู้เข้�ร่วมประชุม        
ร้อยละ 97 ขอรับคูปองตั๋วรถโดยส�รปรับอ�ก�ศฟรี ซึ่งผู้จัดค�ดว่�ผลก�รประเมินคว�มพึง
พอใจจะออกม�ในท�งบวก แต่ปร�กฏว่�ผู้เข้�ร่วมประชุมร้อยละ 60 ไม่พอใจ เพร�ะมีผู้ใช้
บริก�รม�กทำ�ให้แออัด และต้องรอรถ 20 น�ที อีกร้อยละ 10 ทิ้งตั๋วโดยส�รรถรับส่ง และ
โดยส�รรถไฟเข้�เมืองแทน อีกร้อยละ 27 พอใจบริก�รรถรับส่งนี้ เนื่องจ�กเครื่องบินลงจอด
ในช่วงที่มีคว�มต้องก�รใช้บริก�รตำ่�ทำ�ให้ไม่มีปัญห�ก�รรอคอย

			หัวข้ออภิปราย

ข้อ
 1. ท่�นคิดว่�ก�รแจกคูปองตั๋วโดยส�รฟรีแก่ผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นก�รชี้นำ�คำ�ตอบ
หรือไม่ โปรดให้เหตุผล
 2. ท่�นคิดว่�อะไรเป็นตัวแปรที่ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมร้อยละ 60 ไม่พอใจบริก�ร
รถรับส่ง โปรดให้เหตุผล

1. 
			คำาถามท้ายบท

ข้อ
 1. จงบอกวิธีประเมินที่นิยมใช้ในก�รประเมินก�รประชุม
 2. อะไรคือคว�มแตกต่�งระหว่�งก�รสำ�รวจและแบบสอบถ�ม
 3. อะไรคือประโยชน์จ�กก�รสังเกตก�รณ์ 
 4. ก�รสัมภ�ษณ์มีกี่ประเภทและแตกต่�งกันอย่�งไร
 5. อะไรคือประเด็นที่ควรประเมินในก�รประชุมวิช�ชีพ
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บทที่	

12

การจัดการความเส่ียง
และวิกฤต
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บทที่	

12
การจัดการความเส่ียง

และวิกฤต	

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กทบทวนบทเรียนนี้ ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
 1. เรียนรู้ชนิดของคว�มเสี่ยง
 2. รู้จักวิธีก�รป้องกัน หลีกเลี่ยง ถ่�ยโอน และลดคว�มเสี่ยงอันอ�จเกิดขึ้น
 3. เรียนรู้ขีดคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมคว�มเสี่ยงอันอ�จเกิดขึ้น 
 4. รู้จักประยุกต์ใช้ผลง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤต  
 5. ทร�บกรณีศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤตใน
   ก�รจัดประชุมวิช�ชีพดังนี้
  • คว�มเสี่ยงด้�นที่พัก
  • คว�มเสี่ยงด้�นวิทย�กร
  • คว�มเสี่ยงด้�นอ�ห�ร 

การจัดการบริหารความเสี่ยง

 วิกฤตและคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักบริห�ร แต่ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและ
วิกฤตเป็นหน้�ที่ขององค์กรในอุตส�หกรรมบริก�ร (Beirman & Van Walbeek, 2011) 
ในก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมวิช�ชีพมีคว�มเสี่ยงในหล�กหล�ยรูปแบบ เริ่มตั้งแต่คว�ม        
ล้มเหลวในก�รทำ�ก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์ คว�มล้มเหลวในก�รว�งแผนและ
ก�รประส�นง�น จนถึงก�รไม่รวมค่�ชดเชยไว้ในสัญญ�ในกรณีเกิดภัยพิบัติต�มธรรมช�ติ 
(Miller 2014) ผู้จัดจำ�เป็นต้องประก�ศนโยบ�ยและแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเป็นล�ย
ลักษณ์อักษร เพื่อลดและกำ�จัดคว�มเสี่ยงที่อ�จคุกค�มชีวิต สุขภ�พ ทรัพย์สิน และคว�ม
มั่นคงท�งก�รเงินของผู้เข้�ร่วมประชุม ผู้จัด และพันธมิตรท�งธุรกิจให้น้อยที่สุด (Hilliard 
2014)  
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รูปที่ 1 : คว�มปลอดภัยของภ�คีที่เกี่ยวข้อง คือเป้�หม�ยของก�รประชุมวิช�ชีพ 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, อิมแพ็ค

 คว�มเสี่ยงและวิกฤตที่อ�จเกิดขึ้นกับก�รประชุมวิช�ชีพส�ม�รถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 
คือ คว�มเสี่ยงที่ผู้จัดส�ม�รถควบคุมได้ และคว�มเสี่ยงที่นอกเหนือก�รควบคุม 
คว�มเสี่ยงที่ผู้จัดส�ม�รถควบคุมได้ ได้แก่
 • ห้องพักเต็ม
 • วิทย�กรยกเลิกก�รบรรย�ย
 • อ�ห�รเป็นพิษ หรือ ก�รแพ้อ�ห�ร
คว�มเสี่ยงที่นอกเหนือก�รควบคุม ได้แก่
 • อุบัติเหตุหรือก�รเจ็บป่วย 
 • ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ
 • เหตุก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รก�รเมือง
 • โรคระบ�ด 
 • ก�รก่อก�รร้�ย
 • สภ�พอ�ก�ศรุนแรง
 
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ   (2562) แนะนำ�
ว่� ตัวอย่�งของเหตุก�รณ์ฉุกเฉินที่ควรอพยพผู้คนออกจ�กห้องหรือสถ�นที่จัดประชุม อ�ทิ   
กลุ่มควันดำ� เพลิงไหม ส�รพิษที่ระเหยต�มอ�ก�ศ ก�รก่อก�รร้�ย แผ่นดินไหว ทั้งนี้จำ�เป็นที่
ทีมง�นที่ถูกอบรมและซักซ้อมม�เป็นอย่�งดีทำ�หน้�ที่อพยพ สม�ชิกในทีมง�นจะทร�บหน้�ที่
ของตนอย่�งชัดเจน ว่�ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจให้อพยพ จุดรวมพลอยู่ที่ใดบ้�ง ใครจะประก�ศ 
ออกไมค์ ใช้ข้อคว�มแบบใด ห�กปร�ศจ�กก�รอบรมและฝึกซ้อมที่ดีแล้ว เพียงแค่ข้อคว�ม         
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ที่ประก�ศออกสู่ส�ธ�รณชนในที่ประชุมก็ส�ม�รถสร้�งคว�มต่ืนตระหนกตกใจก่อให้เกิด        
ก�รโกล�หลได้ม�ก
 Mileti (1999) และ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2006) ได้เสนอ             
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รจัดก�รวิกฤต ส�ม�รถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
 
 1. ก่อนก�รประชุมวิช�ชีพ ป้องกันได้ด้วยก�รมีแผนก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่
รอบคอบและรัดกุม ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้�ใจบทบ�ทของตนเองและพร้อมปฏิบัติง�นห�กเกิด
เหตุก�รณ์ต่�งๆ ผ่�นก�รเตรียมก�ร (Preparedness) หม�ยถึง ก�รมีแผนจัดก�รคว�มเสี่ยง
และก�รจัดก�รวิกฤตที่จะใช้รับมือกับสถ�นก�รณ์ได้ทันที อ�ทิ พนักง�นศูนย์ประชุมส�ม�รถ
เคลื่อนย้�ยผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ไปยังจุดรวมพลเมื่อได้ยินสัญญ�ณเตือนภัย

รูปที่ 2: ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤตเป็นผลจ�กคว�มร่วมมือ 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์ IMPACT

 2. ระหว่�งก�รประชุมวิช�ชีพ ภ�คีที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ
ทุกคนต้องมีคว�มพร้อม ในก�รตอบสนองต่อคว�มเสี่ยง และควบคุมมิให้คว�มเสี่ยงลุกล�ม
กล�ยเป็นวิกฤต ทั้งนี้โดยผ่�นก�รตอบสนอง (Response) หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดสื่อส�รกับ
สังคมเมื่อเกิดวิกฤต อ�ทิ ก�รยอมรับว่�เกิดวิกฤตจริง แต่ผู้จัดได้เตรียมแผนจัดก�รวิกฤตเพื่อ
คว�มปลอดภัยของผู้เข้�ร่วมประชุมไว้แล้ว

 3. หลังก�รประชุมวิช�ชีพ มีก�รติดต�ม สื่อส�ร ผ่�นก�รฟื้นฟู และก�รบรรเท�
คว�มเสี่ยง
 ก�รฟื้นฟู (Recovery) หม�ยถึง ช่วงเวล�ที่วิกฤตผ่�นพ้นไปแล้วและสถ�นที่จัด



CONVENTIONS 101198 CONVENTIONS 101 199

ประชุมพร้อมให้บริก�ร แต่จำ�นวนผู้ลงทะเบียนยังน้อยเพร�ะมีคว�มลังเลและคว�มกังวล
ถึงคว�มไม่แน่นอนในเรื่องวิกฤต ในช่วงนี้ต้องกระตุ้นด้วยก�รรณรงค์ท�งก�รตล�ด อ�ทิ           
ก�รเสนอแพ็กเกจก�รประชุมวิช�ชีพที่คุ้มค่�เงิน 
 ก�รบรรเท�คว�มเสี่ยง (Mitigation) หม�ยถึง ก�รห�ม�ตรก�รในก�รลด                  
คว�มรุนแรงของคว�มเสี่ยง อ�ทิ ก�รแจกเสื้อกันฝนสำ�หรับกิจกรรมกล�งแจ้งในฤดูฝน

 ก�รบริห�รคว�มเส่ียง ไม่ได้เป็นเพียงแค่เขียนแผนที่เขียนไว้แต่เป็นกระบวนก�รท่ี
กระทำ�อย่�งต่อเนื่อง (Hilliard 2014) ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 
(Rittichainuwat 2008) ว่�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจำ�เป็นต่อก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นและอ�จใช้
เป็นกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดในก�รจูงใจนักเดินท�งไมซ์ 
 บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2013) ได้เสนอ ก�รวิเคร�ะห์และจัดก�ร
คว�มเสี่ยงในธุรกิจไมซ์ดังนี้
 1. ก�รยอมรับคว�มเสี่ยง (Risk Retention) หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดยอมรับคว�ม          
เสียห�ยที่จะเกิดขึ้น ใช้ในสถ�นก�รณ์ที่มีโอก�สเกิดคว�มเสี่ยงและมีคว�มรุนแรงไม่ม�ก 
 2. ก�รโอนคว�มเสี่ยง (Risk Transfer) หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดโอนคว�มรับผิดชอบไปให้
ผู้อื่นใช้ในสถ�นก�รณ์ที่มีโอก�สเกิดคว�มเสี่ยงน้อยแต่มีคว�มรุนแรงสูง 
 3. ก�รลดคว�มเสี่ยง (Risk Reduction) หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดลดคว�มเสี่ยงโดย          
ก�รออกกฎระเบียบ  ใช้เมื่อมีคว�มรุนแรงน้อยแต่มีโอก�สเกิดคว�มเสี่ยงบ่อยครั้ง 
 4. ก�รหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง (Risk Avoidance) หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดยกเลิก                
ก�รประชุมวิช�ชีพเพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง แม้ว่�จะสูญเสียร�ยได้และทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุม      
ผิดหวัง ใช้เมื่อมีคว�มรุนแรงและมีโอก�สเกิดสูง

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
 
 ก�รยอมรับคว�มเสี่ยง หม�ยถึง ก�รที่ผู้จัดยอมรับคว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้น ใช้ใน
สถ�นก�รณ์ที่โอก�สเกิดและคว�มรุนแรงตำ่� อ�ทิ ผู้จัดอ�จยอมรับที่จะมีผู้เข้�ร่วมประชุม
บ�งคนไม่ได้ที่พักเดียวกับโรงแรมที่ จัดประชุมหลังวันตัดยอดห้องพัก ห�กก�รประชุมวิช�ชีพ
จัดในสถ�นที่ที่มีโรงแรมม�กม�ย อ�จทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมไม่จองโรงแรมผ่�นผู้จัด หรือจอง
โรงแรมอื่นที่ใกล้เคียงกับสถ�นที่จัดง�น แม้จะสร้�งคว�มเสียห�ย ซึ่งทำ�ให้ผู้จัดได้รับส่วนลด
หรือก�รสมน�คุณห้องพักฟรีน้อยลง แต่ก็เป็นเพียงคว�มเสียห�ยเล็กน้อยถ้�เทียบกับก�ร
ถูกปรับห�กจองห้องแล้วไม่มีผู้เข้�พัก หรือโรงแรมรับจองห้องพักเกินจ�กจำ�นวนห้องพักที่
มีอยู่ (Overbooking) ส่งผลให้แขกบ�งคนไม่มีที่พัก ซึ่งคว�มเสียห�ยคือแขกอ�จไม่พอใจ          
แต่โรงแรมจะห�ที่พักใหม่ที่มีคุณภ�พใกล้เคียงกันให้แทน
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การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer)
 
 ก�รโอนคว�มเสี่ยง (Risk Transfer) ใช้ในสถ�นก�รณ์ที่โอก�สเกิดตำ่�แต่คว�ม        
รุนแรงสูง อ�ทิ ผู้จัดอ�จซื้อประกันภัยโอนคว�มเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย หรือใส่ข้อกำ�หนด
คุ้มครองขอบเขตคว�มเสียห�ย (Indemnification Clause/Hold Harmless Clause)  ซึ่ง
หม�ยถึง ข้อกำ�หนดใส่ในสัญญ�เก่ียวกับขอบเขตคว�มคุ้มครองว่�คู่สัญญ�จะไม่รับผิดชอบ
กับคว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กบุคคลที่ 3 ประม�ท เลินเล่อ อ�ทิ ผู้จัดและโรงแรมจะไม่
รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดจ�กพนักง�นของผู้ให้บริก�รจ�กภ�ยนอกที่อ�จก่อให้เกิดคว�ม
เสียห�ยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

รูปที่ 3: ศูนย์ประชุม PEACH ได้ซื้อประกันภัยคุ้มครองเหตุสุดวิสัย 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

การลดความเสี่ยง
 
 ก�รลดคว�มเสี่ยง (Risk Reduction) ใช้เมื่อคว�มรุนแรงตำ่�แต่โอก�สเกิดบ่อย ทำ�ได้
โดยก�รออกม�ตรก�รคว�มปลอดภัยเพื่อลดระดับคว�มเสียห�ย ตัวอย่�งเช่น ก�รแยกก�ร
เช็คอินและจัดท�งเข้�ออกพิเศษสำ�หรับคนดังและนักก�รเมือง เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่ผู้คนจะ
บุกรุกสถ�นที่จัดง�น หรือนอกจ�กพนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยของโรงแรมแล้วผู้จัดจ้�ง
ตำ�รวจม�จัดก�รฝูงชน
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รูปที่ 4: ก�รเยือนอย่�งเป็นท�งก�รต้องก�รพนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยที่ได้รับใบอนุญ�ต

 ที่ม�: วิลัดด� วนดุรงค์วรรณ KARAKED

 นอกจ�กน้ี ผู้จัดควรเพ่ิมข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รก่อสร้�งและปรับปรุงโรงแรม 
(Construction / Renovation Clause) เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่อ�จจะไม่มีห้องประชุมในวัน
ง�น หรือก�รก่อสร้�งอ�จทำ�ให้เกิดฝุ่น หรือเสียงรบกวนก�รประชุมวิช�ชีพ ดังนั้นควรทำ�ให้
แน่ใจว่�สถ�นที่จัดประชุมต้องอยู่ในสภ�พเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญ� 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 
 ก�รหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง (Risk Avoidance) ใช้เมื่อคว�มรุนแรงและโอก�สเกิดมี
สูง อ�ทิ ก�รยกเลิกก�รจัดง�นหรือเลื่อนก�รประชุมวิช�ชีพในภ�วะภัยพิบัติ ก�รก่อก�รร้�ย
หรือก�รเกิดโรคระบ�ด ณ สถ�นที่จัดก�รประชุมวิช�ชีพ รวมถึงก�รห้�มลงเล่นนำ้�ทะเลและ
งดกิจกรรมนันทน�ก�รท�งนำ้�ในช่วงมรสุม โดยมีเจ้�หน้�ที่ไลฟ์ก�ร์ดปฏิบัติหน้�ที่ดูแล และ
ติดตั้งป้�ยเตือนภัย เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงจ�กก�รจมนำ้�ของผู้เข้�ร่วมประชุมและผู้ติดต�ม 

 สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์ (2551) เตือนว่�ในก�รจัดประชุมวิช�ชีพในสถ�นก�รณ์ปกติ 
คว�มเสี่ยงที่มีโอก�สเกิดบ่อยและมีคว�มร้�ยแรงสูง คือ ก�รที่ผู้จัดและเจ้�ภ�พข�ดทุน จ�ก
ข้อกำ�หนดให้จ่�ยค่�สูญเสียร�ยได้แก่โรงแรมที่พัก 
 ผู้จัดมักจองห้องพักจำ�นวนม�กเพื่อให้ได้ทั้งส่วนลดและห้องพักอภินันทน�ก�ร           
แต่ต้องแลกกับคว�มเสี่ยงที่ผู้จัดต้องจ่�ยค่�ห้องพักที่จองแต่ไม่มีแขกเข้�พัก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัด
จึงควรใช้ข้อมูลในอดีตปรับลดจำ�นวนห้องพักให้ใกล้เคียงกับคว�มเป็นจริงให้ม�กที่สุด เพื่อ
หลีกเลี่ยงก�รถูกปรับ แต่จำ�นวนห้องที่คืนไม่ควรแตกต่�งม�กไปจ�กที่ได้ตกลงกับโรงแรมไว้
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แล้ว เพร�ะจะมีผลต่อก�รตัดบริก�รพิเศษต่�งๆ นอกจ�กนี้ โรงแรม และผู้จัดควรตกลงกัน
ว่�ห�กมีแขกท่ีจองผ่�นบริษัทจองห้องพักออนไลน์แต่เป็นผู้เข้�ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว 
ขอให้นับรวมกับจำ�นวนห้องพักเหม�ที่ทำ�สัญญ�ด้วย เพร�ะถือว่�เป็นแขกของก�รประชุม
วิช�ชีพ ซึ่งลักษณะก�รจองแบบนี้เรียกว่� Booking outside the block  หม�ยถึง ก�รที่
แขกไม่ได้จองห้องพักผ่�นผู้จัดแต่จองด้วยตนเอง (Abbey 2016)
 ก�รทำ�สัญญ�ควรระบุข้อกำ�หนดที่ป้องกันก�รเรียกร้องค่�เสียห�ย ในกรณีที่มี         
ก�รยกเลิกหรืองดให้บริก�รเนื่องจ�กเหตุสุดวิสัย (Act of God) จ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ 
ก�รก่อก�รร้�ย ก�รจล�จล ก�รประท้วงอันขัดขว�งก�รปฏิบัติต�มสัญญ� นอกจ�กนี้ผู้จัด
ควรระบุข้อกำ�หนดก�รสิ้นสุดสัญญ� (Termination of Contract) ในกรณีที่โรงแรมล้ม
ละล�ยทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มพันธะผูกพันในสัญญ� 
 เพื่อให้แน่ใจว่�จะมีที่พักเพียงพอ มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริม           
ก�รประชุมน�น�ช�ติ   (2562) แนะนำ�ว่� ก�รจัดก�รเรื่องที่พักสำ�หรับก�รประชุม ห�ก
เป็นง�นประชุมใหญ่ๆ ผู้จัดง�นควรติดต่อกับโรงแรมที่พักที่อยู่บริเวณรอบๆ สถ�นที่จัด
ง�น (Official Hotels) ในเบื้องต้นเพื่อประส�นง�นเรื่องร�ค�และก�รจอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะนำ�ม�ประช�สัมพันธ์บนเว็บไซต์ของง�นประชุม เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกเบื้องต้นให้กับ
ผู้เข้�ร่วมประชุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมก�รก�รจัดง�นและประเภทของง�นนั้นๆ เช่น 
ก�รประชุม-สม�คมวิช�ชีพ ควรมีให้เลือกหล�กหล�ย ไม่ว่�จะเป็น โรงแรมตั้งแต่ 1 ด�ว ไป
จนถึงโรงแรม 5 ด�ว รีสอร์ท สถ�นที่ประชุมที่มีโรงแรมบริก�ร มห�วิทย�ลัยที่มีหอพักใน
วิทย�เขต ที่สำ�คัญสถ�นที่จัดง�นควรมีม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รด้�นก�รรักษ�คว�มปลอด
ภัยสำ�หรับก�รจัดประชุม สัมมน� และนิทรรศก�ร (MICE Security Management System) 
ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้จัดง�นและผู้เข้�ร่วมง�นได้ (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและ
สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562) 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 คว�มกังวลว่�จะเกิดคว�มเส่ียงสร้�งคว�มเสียห�ยม�กกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 
(Rittchainuwat & Chakraborty 2009) ผู้จัดส�ม�รถนำ�ผลง�นวิจัยดังกล่�วไปใช้ใน
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รยกเลิกก�รประชุมวิช�ชีพและก�รคืนเงิน ดังนี้ คือไม่มีนโยบ�ย
คืนเงินห�กผู้เข้�ร่วมประชุมขอยกเลิกเข้�ร่วมง�นเพร�ะมองว่�มีคว�มเสี่ยงทั้งที่ยังไม่เกิด
คว�มเสี่ยง แม้ว่�จะเกิดคว�มเสี่ยงในประเทศเดียวกับก�รประชุม ก�รประชุมนั้นจะไม่ถูก
ยกเลิกห�กสถ�นท่ีจัดประชุมอยู่ในเมืองที่ไกลจ�กแหล่งกำ�เนิดคว�มเสี่ยงซึ่งง�นวิจัยดังกล่�ว
สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รยกเลิกง�นของ ICCA 
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การยกเลิกงาน

 ICCA (2019)  ได้กำ�หนดม�ตรก�รที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�เงื่อนไขในก�รยกเลิก         
ก�รประชุมวิช�ชีพดังนี้
 1. ก�รประชุมวิช�ชีพยังคงดำ�เนินต่อไป ห�กภัยพิบัติอันเกิดจ�กก�รกระทำ�ของ
มนุษย์หรือที่เกิดจ�กธรรมช�ติก่อให้เกิดคว�มสูญเสียท�งก�รเงินเพียงเล็กน้อย
 2. แม้ว่�ภัยพิบัติดังกล่�วทำ�ให้เกิดก�รยกเลิกขอเข้�ร่วมประชุม และทำ�ให้จำ�นวน
คนเข้�ร่วมประชุมลดลง แต่ก�รประชุมวิช�ชีพยังคงดำ�เนินต่อไปเพร�ะคว�มเส่ียงต่อ         
ก�รเส่ือมเสียช่ือเสียงของสม�คมทั้งต่อสม�ชิกท้องถิ่นและชุมชนทั่วโลกจ�กก�รยกเลิกง�นมี
ม�กกว่�คว�มเสี่ยงระยะสั้นที่เกิดจ�กก�รจัดง�นที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ
 3. ยกเว้นจะมีอันตร�ยที่เห็นได้ชัดและเกิดขึ้นในทันทีต่อผู้เข้�ร่วมประชุมจนเป็นเหตุ
ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวนม�กไม่ส�ม�รถได้รับคว�มคุ้มครองจ�กประกันภัยก�รเดินท�ง
 4. ICCA สนับสนุนสม�ชิกที่กำ�ลังจะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมวิช�ชีพแต่ได้รับ       
คว�มเดือดร้อนอันเนื่องม�จ�กภัยพิบัติอันเกิดจ�กธรรมช�ติและก�รกระทำ�ของมนุษย์
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ  (2562) แนะนำ�
ว่�ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤตสำ�หรับก�รจัดก�รประชุมนั้น ควรมีก�รจัดตั้งทีมบริห�ร
ปัญห�วิกฤตไว้ โดยควรประกอบด้วย ผู้บริห�รระดับสูงซึ่งเป็นผู้ประเมินข้อมูลที่ได้รับทีมง�น
และตัดสินใจว่�จะยกเลิก เลื่อนหรือดำ�เนินก�รประชุมต่อไป กลยุทธ์ที่จะจัดก�รอย่�งไรต่อ
ไป ต้องชดใช้ค่�เสียห�ยหรือไม่ เป็นจำ�นวนเท่�ไร ประนีประนอมได้ไหม ใครต้องรับผิดชอบ 
ประกันครอบคลุมหรือไม่ 
 ทีมง�นดังกล่�วควรมีนักประช�สัมพันธ์และนักก�รตล�ดที่จะมีส่วนในก�รว�งแผน
สื่อส�รทั้งภ�ยในและภ�ยนอกเพื่อกำ�หนดเวล� วิธีและเป็นผู้ให้ข้อมูลไปยังผู้เข้�ร่วมง�นและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อมวลชน รวมทั้งมีนักทรัพย�กรบุคคลทำ�หน้�ท่ีดูแลประส�นง�น
และแจ้งเหตุไปยังครอบครัวของบุคล�กรในก�รจัดง�น หลังจ�กนั้นควรมีก�รแต่งตั้งโฆษก
ผู้ให้ข้อมูลเมื่อมีเหตุก�รณ์เกิดข้ึน เพ่ือให้ส�ส์นเป็นไปอย่�งถูกต้องและในทิศท�งเดียวกัน        
ผู้ที่ได้รับหน้�ที่ให้เป็นโฆษกนี้ ควรผ่�นก�รอบรมก�รให้ข่�วและก�รพูดในที่ส�ธ�รณะม�เป็น
อย่�งดี มีเนื้อคว�มที่ชัดเจน เป็นกล�ง และไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในแง่ลบกับภ�พง�น
และภ�พลักษณ์ขององค์กร (มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุม
น�น�ช�ติ 2562)
 มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ  (2562) ยังแนะนำ�
ว่�ทุกภ�คส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจัดง�นควรทำ�ประกันให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ตนเอง
รับผิดชอบ ผู้รับเหม�ก่อสร้�งส่วนตกแต่งในง�นประชุม ควรทำ�ประกันเพื่อปกป้องทรัพย์สิน
ทั้งของตัวเองและของห้องประชุมห�กเกิดคว�มเสียห�ยจ�กก�รก่อสร้�ง ติดตั้ง รื้อถอน 
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คุ้มครองพนักง�นตนเอง ในขณะทำ�ง�น และที่บุคคลที่ 3 ที่อยู่บริเวณง�น ผู้จัดง�นในฐ�นะ            
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่�งห�กมีเหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ก่อนก�รว่�จ้�งหรือทำ�
สัญญ�จ้�งควรใส่เงื่อนไขก�รจัดจ้�งบริษัทรับเหม�ก่อสร้�งให้มีประกันภัย ครอบคลุม
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในง�น ผู้จัดง�นประชุมควรทำ�สัญญ�กับผู้ให้บริก�รหรือซัพพล�ยเออร์
ทุกร�ยและทุกครั้งที่ต้องก�รจัดง�น เพื่อประกันคุณภ�พก�รทำ�ง�น ผลง�น และก�รส่งมอบ
ง�นให้เป็นไปต�มแบบแผนม�ตรฐ�นที่ตนเองต้องก�ร ผู้จัดง�นจ�กต่�งประเทศจะทำ�สัญญ�
กับผู้สนับสนุนก�รจัดง�น (ที่ให้ก�รสนับสนุนเป็นเงิน) ผู้เข้�ร่วมง�น (ที่มีก�รชำ�ระค่�เข้�ง�น) 
และผู้แสดงง�น (ห�กง�นประชุมมีส่วนของง�นแสดงสินค้�และนิทรรศก�รรวมอยู่ด้วย) เพื่อ
ประกันเสถียรภ�พท�งก�รเงินของโครงก�ร เน่ืองจ�กโอก�สของก�รยกเลิกก�รสนับสนุน
ง�นมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งสูง และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในง�นประชุมต่�งๆ

			กรณีศึกษาความเสี่ยงด้านที่พัก

ข้อ
 ในก�รประ ชุมวิ ช �ชี พส�มัญประจำ � ปี ขอ งสม�คมน�น�ช�ติ แห่ งหนึ่ ง
ณ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ มีก�รจัดประชุมกรรมก�รบริห�รหนึ่งวันก่อนพิธีเปิดก�รประชุม
วิช�ชีพส�มัญประจำ�ปี มีกรรมก�รบริห�รกลุ่มหนึ่งไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ เพร�ะ
โรงแรมท่ีมีก�รจัดประชุมเต็มเนื่องจ�กก�รจองห้องพักเกินจำ�นวน และผู้จัดได้ทำ�สัญญ�
จองห้องพักจำ�นวนจำ�กัด จ�กก�รตรวจสอบก�รจองพบว่�กรรมก�รบริห�รเหล่�นี้ไม่ได้
จองห้องพักผ่�นผู้จัด แต่จองด้วยตนเองผ่�นเว็บไซต์ก�รจองโรงแรมออนไลน์และพักเพียง            
คืนเดียว ทำ�ให้โรงแรมย้�ยก�รจองไปไว้กับเครือโรงแรมเดียวกันแต่ตั้งอยู่อีกเขตหนึ่ง ซึ่งมี
ก�รจร�จรติดขัดเป็นผลให้กรรมก�รไม่ส�ม�รถม�ทันก�รประชุม

			หัวข้ออภิปราย

ข้อ
 จ�กกรณีศึกษ�ดังกล่�ว ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น ห�กท่�น
เป็นผู้จัดท่�นจะดำ�เนินก�รอย่�งไร 
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			กรณีศึกษาความเสี่ยงด้านวิทยากร

ข้อ
 ในก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�แห่งหนึ่ง มีก�รต่อต้�นก�รม�เยือนของผู้นำ�ประเทศหนึ่ง 
กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้�นได้รับเชิญม�เป็นวิทย�กรให้กับก�รประชุมวิช�ชีพที่จัดคู่ขน�น
กันที่ประเทศเจ้�ภ�พ แต่รัฐบ�ลประเทศเจ้�ภ�พ ยับยั้งก�รให้วีซ่�เข้�ประเทศแก่วิทย�กร
ที่เป็นนักเคลื่อนไหวดังกล่�ว ในขณะที่ก�รประชุมสุดยอดผ่�นไปได้ด้วยดี แต่ก�รประชุม
วิช�ชีพคู่ขน�นต้องข�ดวิทย�กร เมื่อผู้บรรย�ยคนสำ�คัญขอถอนตัว เพร�ะเกรงว่�จะมีคว�ม-
เสี่ยงจ�กนักเคลื่อนไหว 

			หัวข้ออภิปราย

ข้อ
 จ�กกรณีศึกษ�ดังกล่�ว ห�กท่�นเป็นผู้จัดในหัวข้อที่ต้องเชิญวิทย�กรที่เป็นนัก
เคลื่อนไหวม�บรรย�ยแต่วิทย�กรไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ ท่�นมีวิธีรับมือกับคว�มเสี่ยง
นี้อย่�งไร

			กรณีศึกษาความเสี่ยงด้านอาหาร

ข
 ในง�นเลี้ยงต้อนรับอ�ห�รคำ่�ที่เมืองต�กอ�ก�ศช�ยทะเลแห่งหนึ่ง ผู้จัดจ้�งผู้ให้
บริก�รจัดเลี้ยงจ�กภ�ยนอกม�ให้บริก�รอ�ห�รทะเล และให้บริก�รปิ้งย่�ง รวมทั้งบริก�ร
อ�ห�รที่ปรุงสุกแล้วโดยว�งไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในช่วงบ่�ยสี่โมงเย็น ในเวล�หกโมงเย็นได้เปิดให้  
ผู้เข้�ร่วมประชุมตักอ�ห�รต�มอัธย�ศัย ขณะที่กำ�ลังตักอ�ห�รนั้นผู้เข้�ร่วมประชุมคนหนึ่ง
ร้องว่�มูลนกตกลงม�จ�กต้นไม้ ลงในจ�นอ�ห�รของตนทำ�ให้แขกทุกคนที่เข้�ร่วมง�นหยุด
รับประท�นอ�ห�รและสำ�รวจจ�นอ�ห�รของตนเอง ครึ่งหนึ่งของผู้เข้�ร่วมประชุมยุติก�ร
ท�นอ�ห�ร และเริ่มวิพ�กษ์วิจ�รณ์เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น 
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			หัวข้ออภิปราย

  จ�กกรณีศึกษ�ดังกล่�ว ห�กท่�นเป็นผู้จัดท่�นจะจัดก�รวิกฤตนี้อย่�งไร ใครควร
รับผิดชอบต่อคว�มไม่พอใจของผู้เข้�ร่วมประชุม ในฐ�นะผู้เข้�ร่วมประชุมท่�นจะเรียกร้อง         
ค่�เสียห�ยจ�กใคร 

			กรณีศึกษาความเสี่ยงเรื่องการแพ้อาหาร

ข้อ 
 ในก�รประชุมวิช�ชีพวิช�ก�รว่�ด้วยเร่ืองแมลงที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนใน
อน�คต ผู้จัดได้เตรียมซุ้มอ�ห�รที่มีแมลงเป็นวัตถุดิบ ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�
ร่วมประชุมชิมเมนูใหม่ แต่แล้วก็มีผู้เข้�ร่วมประชุมคนหนึ่งตัวแดง หน้�บวม และเริ่มห�ยใจ
ติดขัด ผู้จัดจึงได้รีบนำ�ส่งโรงพย�บ�ล แพทย์ลงคว�มเห็นว่�ห�กม�ช้�ผู้ป่วยอ�จเสียชีวิตได้            
จ�กก�รตรวจสอบจ�กห้องปฏิบัติก�รพบว่�อ�ก�รแพ้เกิดจ�กก�รแพ้แมลง ผู้เข้�ร่วมประชุม
คนดังกล่�วไม่เคยบริโภคแมลงม�ก่อน แต่มีประวัติแพ้กุ้ง 

			หัวข้ออภิปราย

ข้อ
 จ�กกรณีศึกษ�ดังกล่�ว ห�กท่�นเป็นผู้จัดท่�นจะจัดก�รวิกฤตนี้อย่�งไร ใครควรเป็น
ผู้รับผิดชอบคว�มเสียห�ยห�กมีก�รสูญเสียชีวิต

			สรุป

ข้อ
 คนส่วนใหญ่มองว่�โอก�สที่จะเกิดคว�มเส่ียงมีน้อยและไม่ได้บริห�รจัดก�ร            
คว�มเสี่ยง แต่ก�รประชุมวิช�ชีพอ�จล้มละล�ยเพร�ะถูกฟ้องเรียกร้องค่�เสียห�ย และ
เพร�ะคว�มเสี่ยงชนิดอื่นที่อ�จเกิดขึ้นกับก�รประชุม ซ่ึงผู้จัดส�ม�รถบริห�รได้จ�ก                         
ก�รยอมรับคว�มเสี่ยง ใช้ในสถ�นก�รณ์ที่โอก�สเกิดและคว�มรุนแรงตำ่� ก�รโอนคว�มเสี่ยง
ใช้ในสถ�นก�รณ์ที่โอก�สเกิดตำ่�แต่คว�มรุนแรงสูง ก�รลดคว�มเสี่ยง ใช้เมื่อคว�มรุนแรงตำ่�
แต่โอก�สเกิดบ่อย ก�รหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง ใช้เมื่อคว�มรุนแรงและโอก�สเกิดมีสูง ทั้งนี้ควร
ประยุกต์ใช้ก�รวิเคร�ะห์จ�กกรณีศึกษ�เพื่อจัดก�รคว�มเสี่ยงในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ กัน 
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			คำาถามท้ายบท

ข้อ
1. จงอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ที่จะใช้ก�รหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยง พร้อมให้เหตุผลประกอบ         

คำ�อธิบ�ย
2. จงอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ที่จะใช้ก�รโอนคว�มเสี่ยง พร้อมให้เหตุผลประกอบ              

คำ�อธิบ�ย
3.  จงอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ที่จะใช้ก�รลดคว�มเสี่ยงพร้อมให้เหตุผลประกอบคำ�อธิบ�ย
4. จงอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ท่ีจะใช้ก�รยอมรับคว�มเสี่ยง พร้อมให้เหตุผลประกอบ             

คำ�อธิบ�ย
5.  ผลง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤตอย่�งไร
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บทที่	

13

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ
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บทที่	

13
แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุมวิชาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ในบทนี้แล้ว ผู้อ่�นควรจะส�ม�รถ:
1.  ทร�บถึงแนวโน้มก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
2.  มีคว�มเข้�ใจถึงผลกระทบของก�รประชุมในยุคเศรษฐกิจแบ่งปัน 
3.  ตระหนักถึงแนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดประชุมสีเขียว
4.  ทร�บถึงผลกระทบด้�นก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อ                          

ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
5. รู้ถึงง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมวิช�ชีพ

แนวโน้มการจัดประชุมวิชาชีพ

 Porch (2019) ร�ยง�นว่� ขน�ดของก�รจัดประชุมวิช�ชีพในอน�คตมีแนวโน้ม
ท่ีลดลง แต่เป็นท่ีน่�สังเกตว่� ในขณะที่ก�รประชุมวิช�ชีพท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และ                         
ก�รแพทย์ขน�ดใหญ่มีจำ�นวนที่น้อยลง ก�รประชุมวิช�ชีพท�งด้�นก�รศึกษ� เทคโนโลยี 
และก�รบริห�รกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก�รประชุมวิช�ชีพท�งก�รแพทย์ได้แยกย่อย
ไปต�มภูมิภ�คโดยใช้หัวข้อก�รประชุมที่จำ�เพ�ะม�กยิ่งขึ้น อ�ทิ ก�รผ่�ตัดโดยใช้หุ่นยนต์ 
(Robotic Surgery) นอกจ�กนี้ ก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพในสถ�นศึกษ�และสถ�นที่จัด
ประชุมในลักษณะอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่�งผู้ตอบแบบสอบถ�มไม่ได้ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รท่องเที่ยวก่อนและหลังก�รประชุม แต่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเรียนรู้ม�กกว่� 
เช่น คว�มรู้ท�งคลินิกที่ใช้รักษ�ผู้ป่วย 
 หัวข้อก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติจะเน้นหนักไปที่หัวข้อเฉพ�ะท�ง แทนที่จะเน้น
ไปท�งสหวิทย�ก�รเหมือนในอดีตที่ผ่�นม� เช่น นวัตกรรมยังเป็นหัวข้อที่ยังได้รับคว�ม
นิยมเนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมมีคว�มสนใจเฉพ�ะท�งม�กขึ้น ทำ�ให้อัตร�ก�รขย�ยตัวของ          
ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติน้อยลง โดยก�รประชุมวิช�ชีพจะมีอัตร�ส่วนของผู้เข้�ร่วม
ประชุมเป็นช�วต่�งช�ติร้อยละ 20 ในขณะที่ร้อยละ 80 เป็นผู้เข้�ร่วมประชุมในประเทศ 
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 Tonkin (2019) กล่�วว่� แนวโน้มกิจกรรมก�รประชุมวิช�ชีพจะได้รับก�รออกแบบ
ให้ไม่เพียงแต่เอื้อต่อก�รแบ่งปันคว�มรู้ แต่ยังช่วยส่งเสริมให้โต้ว�ทีและถกประเด็น ดังนั้น
ผู้จัดจึงต้องเน้นประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ที่มีค่�เพ่ือจูงใจผู้เข้�ร่วมประชุม ซึ่งจะทำ�ให้                
ผู้สนับสนุนให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน รูปแบบของก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพยังเป็นที่ถก
เถียงกันอยู่ โดยที่ Boyle (2019) ให้ข้อคิดว่� น่�จะต้องนำ�ประเด็นวัฒนธรรมเข้�ม�พิจ�รณ�
ด้วย เพร�ะก�รแสดงคว�มเห็นที่ขัดแย้งกันและวิพ�กษ์วิจ�รณ์ผู้อื่นในที่ส�ธ�รณะไม่ใช่วิถี
ช�วเอเชีย ทั้งนี้ Noor (2019) ได้นำ�แนวคิดของก�รอภิปร�ยเชิงวิพ�กษ์แบบเอเชียม�ใช้ โดย
ให้ผู้โต้ว�ทีที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว โต้ว�ทีต่อหน้�ผู้ชมที่คุ้นเคยกันทั้งสองฝ่�ย ซึ่งส�ม�รถเรียก
เสียงหัวเร�ะจ�กผู้ชม และจ�กก�รสัมภ�ษณ์ทุกคนต่�งพึงพอใจกับรูปแบบก�รนำ�เสนอใหม่นี้ 

รูปที่ 1: ก�รโต้ว�ทีในวิถีแห่งเอเชีย 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 Porch (2019) พบว่� ก�รศึกษ�และสร้�งเครือข่�ยเป็นแรงจูงใจหลักในก�รเข้�
ร่วมประชุมวิช�ชีพของสม�คมท�งก�รแพทย์ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ เวล� ค่�ใช้จ่�ย 
และระยะท�งในก�รเดินท�ง ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของบงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ และคณะ 
(Rittchainuwat, Beck, & Lalopa 2001) ที่ได้เก็บข้อมูลเชิงสังคมศ�สตร์ และได้ข้อค้นพบ
ไปในทิศท�งเดียวกัน 
 Porch (2019) ชี้ ให้ เห็นถึงแนวโน้มก�รจัดประชุมวิช�ชีพที่มีม�กขึ้นใน
ภูมิภ�คเอเชีย ในขณะที่ Wong (2018) แนะนำ�ว่� แม้ว่�ประเทศในแถบเอเชียเล็งเห็นคว�ม
สำ�คัญของอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมวิช�ชีพแต่ไม่ค่อยให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัย
ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2013) ที่กล่�วว่�
เอเชียมีคว�มเสี่ยงต่อภัยพิบัติจ�กฝีมือมนุษย์และจ�กภัยธรรมช�ติม�กขึ้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริก�ร
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จึงต้องบริห�รคว�มเสี่ยงโดยจะต้องวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เพื่อให้เห็นถึงคว�มเปร�ะบ�ง
ภ�ยในองค์กรและภัยคุกค�มจ�กภ�ยนอก ตลอดจนจัดเตรียมแผนรับคว�มเสี่ยง และแผน
จัดก�รวิกฤตจัดก�รผ่�นม�ตรก�รคว�มปลอดภัยเพื่อลดคว�มเสี่ยง เช่น ก�รยกเลิกก�ร
ประกันจำ�นวนห้องพักข้ันตำ�่ หรืออ�ห�รและเคร่ืองด่ืม น่ีคือปัญห�ของก�รจัดก�รประชุม
กล�งใจเมืองที่ร�ยล้อมไปด้วยโรงแรม ร้�นอ�ห�ร และร้�นเครื่องดื่มที่หล�กหล�ย ซึ่งผู้เข้�
ร่วมประชุมจะใช้บริก�รเหล่�น้ีมีม�กกว่�ก�รจองผ่�นผู้จัด แต่กระนั้นประเทศไทยมีข้อได้
เปรียบหล�ยประเทศในเอเชียในฐ�นะประเทศที่มีก�รจัดประชุมม�กที่สุด 1 ใน 10 ประเทศ
ของเอเชีย (ICCA 2018) เนื่องจ�กประเทศไทยมีคว�มพร้อมในด้�นม�ตรฐ�นของสถ�นที่
จัดง�น ไม่ว่�จะเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้�ทั้งในกรุงเทพฯ และไมซ์ซิตี้อีก 4 แห่ง  
อีกทั้งกรุงเทพมห�นครเป็นศูนย์กล�งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสน�มบินน�น�ช�ติ 2 
แห่ง ได้แก่ ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ และท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง มีส�ธ�รณูปโภคที่ครบ
ครัน รวมถึงก�รเดินท�งที่สะดวก ไม่ว่�จะเป็น รถยนต์ รถไฟฟ้� เรือ ฯลฯ ก�รจัดง�นใน
สถ�นที่ที่อยู่ในเมือง มีโรงแรมที่พักให้เลือกหล�กหล�ย ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งลดลง 
เพร�ะผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถเดินท�งได้ด้วยตนเองด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะ รวมถึงช่วย
ลดระยะเวล�ก�รเดินท�ง นอกจ�กนี้คว�มเป็นมืออ�ชีพของบุคล�กรไมซ์ ทำ�ให้นักเดินท�ง 
กลุ่มไมซ์จ�กต่�งช�ติให้คว�มมั่นใจประเทศไทยในก�รเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของก�รจัดง�น 
(มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ 2562)

การจัดประชุมวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจแบ่งปัน

 เศรษฐกิจแบ่งปัน หม�ยถึง ก�รที่บุคคลแบ่งปันรถยนต์บ้�นหรือเวล�ส่วนตัวให้
กับ ผู้อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่�ตอบแทนหรือพันธะท�งสังคม (Hamari, Sjoklint, and 
Ukkonen 2016) ซึ่งก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตยังมีส่วนช่วยให้ลูกค้�ส�ม�รถใช้บริก�รผ่�นก�ร
ใช้โมบ�ยแอปพลิเคชันได้อีกด้วย (Rinne 2019)
 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2560)  กล่�วว่� เศรษฐกิจแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลซึ่งใช้แพลตฟอร์ม (Platform) อิเล็กทรอนิกส์เสมือนเป็นตล�ดแรงง�นชั่วคร�วและ
ก�รทำ�สัญญ�ระยะสั้น เศรษฐกิจในลักษณะน้ีสะท้อนถึงรูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่              
ที่ต้องก�รอิสระในก�รทำ�ง�น และรับร�ยได้ผ่�นช่องท�งก�รทำ�ง�นใหม่ๆ  
 เศรษฐกิจแบ่งปันได้สร้�งโอก�สก�รทำ�ง�นใหม่ๆ ในส�ข�ก�รจัดก�รประชุมวิช�ชีพ
อีกด้วย เช่น ผู้จัดก�รเว็บไซต์ (Webmaster) สำ�หรับก�รจัดประชุมวิช�ชีพ พนักง�นขับรถ-
รับส่งผู้เข้�ร่วมประชุม บริก�รสำ�หรับผู้จัดแสดงสินค้� และอ�ส�สมัครอ�วุโสชั่วคร�ว 
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 ผู้ประกอบธุรกิจประเภทเศรษฐกิจแบ่งปัน ส�ม�รถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ 
 1. รูปแบบธุรกิจเชิงก�รค้� รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้ผู้ให้บริก�รจะให้บริก�รผ่�น
โมบ�ยแอปพลิเคชัน โดยที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยส�ม�รถเข้�ม�ซ้ือสินค้�หรือบริก�รได้โดยจ่�ย              
ค่�ธรรมเนียม 
 2.  รูปแบบธุรกิจที่แสวงห�ผลกำ�ไร รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้มีพื้นฐ�นจ�กก�รให้
ยืมสินค้�หรือให้บริก�รฟรี หรือคิดค่�สม�ชิกเพียงเล็กน้อย ก�รดำ�เนินธุรกิจรูปแบบนี้จะใช้ได้
ดีกับสม�ชิกที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมระหว่�งกัน ทว่�เป็นคว�มสัมพันธ์ไม่ต่�งตอบแทน 
(Habibi, Davidson, & Laroche 2016) อย่�งไรก็ดี เศรษฐกิจเชิงแบ่งปันนี้จะไร้ซึ่งคุณค่�
ท�งสังคม (คว�มเกี่ยวโยงกับชุมชน) และไม่ให้คว�มรู้สึกของคว�มเป็นเจ้�ของ เนื่องจ�ก
สม�ชิกเพียงใช้ประโยชน์จ�กเศรษฐกิจแบ่งปันในลักษณะของแพลตฟอร์มเพื่อเติมเต็มสิ่ง
ที่ตนเองข�ดห�ย หรือเพียงแค่ต่�งตอบแทนระหว่�งกันเท่�นั้น (Habibi, Davidson, & 
Laroche 2017)    
 เศรษฐกิจแบ่งปันนี้เป็นผลลัพธ์จ�กเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งทำ�ให้ร�ยได้ของประช�ชน
ในระดับต่�งๆ ลดลง ดังนั้น นักเดินท�งจึงมองห�วิธีก�รที่จะลดค่�ใช้จ่�ยในรูปแบบของ
เศรษฐกิจแบ่งปัน ในขณะที่ชุมชนก็ต้องก�รลดภ�ระจ�กก�รครอบครองทรัพย�กร 

รูปที่ 2: ก�รประชุมสีเขียว 

 ที่ม�: สมช�ย ฉันท์เศรษฐ์, 

IMPACT

แนวคิดการจัดประชุมสีเขียว

 แนวคิดของก�รจัดประชุมสีเขียว ไม่เพียงแต่ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
แต่ยังช่วยสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัย
ของบงกช  ฤทธิชัยนุวัฒน์และจูดิท  แมร์ (2012) ที่ได้สำ�รวจคว�มคิดเห็นผู้เข้�ร่วมประชุมใน
ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติพบว่� ผู้เข้�ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะพักในโรงแรม
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เดียวกับสถ�นที่จัดประชุมและท�นอ�ห�รที่ผลิตในท้องถิ่นแทนก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 
และยินดีที่จะลดอ�ห�รเหลือท้ิงให้น้อยลงเพื่อทำ�ต�มแนวคิดก�รจัดประชุมสีเขียวท่ีว่�            
ลด งด และนำากลับมาใช้ใหม่เพื่อความยั่งยืน ง�นวิจัยดังกล่�วพบว่� พฤติกรรมดังกล่�วให้
คว�มสะดวกอยู่แล้วแก่ผู้เข้�ร่วมประชุมที่พักใกล้โรงแรม ทำ�ให้ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�ง 
และยังได้ลองท�นอ�ห�รท้องถิ่น แต่เมื่อถ�มผู้เข้�ร่วมประชุมถึงก�รนำ�กระด�ษโน้ตที่ยัง
ไม่ได้ใช้จ�กก�รประชุมที่ผ่�นม�ม�ใช้ใหม่ ผู้เข้�ร่วมประชุมมีคว�มเห็นขัดแย้งเล็กน้อยกับ
แนวคิดดังกล่�ว นอกจ�กนี้ ผู้เข้�ร่วมประชุมยินดีที่จะให้ปิดแอร์ห้องประชุมเมื่อเลิกใช้ แต่ไม่
ค่อยเห็นด้วยที่จะแลกคว�มสะดวกสบ�ยกับแนวคิดก�รประชุมสีเขียว และไม่พร้อมที่จะจ่�ย
เงินเพิ่มเพื่อคว�มยั่งยืน อีกทั้งผู้สนับสนุนไม่ค่อยสนับสนุนแนวคิดก�รประชุมสีเขียวที่ทำ�ให้
ก�รสนับสนุนอยู่ในสภ�พแวดล้อมที่ดูถูก เนื่องจ�กจุดประสงค์ของผู้สนับสนุนคือให้เป็นที่
รู้จักและสร้�งคว�มน่�เชื่อถือ แนวโน้มก�รประชุมสีเขียวไม่จำ�กัดเฉพ�ะแต่ก�รลดพลังง�น
ที่ทำ�กันอยู่ในปัจจุบันแต่ในอน�คตจะเน้นที่ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rittichainuwat & 
Mair 2014) 
 Mcllwraith (2019) ได้กล่�วถึงแนวโน้มก�รจัดเลี้ยงสำ�หรับก�รประชุมสีเขียวว่�
ควรสั่งอ�ห�รจัดเลี้ยงแต่พอดีเพื่อลดอ�ห�รเหลือทิ้ง โครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ
ร�ยง�นว่� ห�กเปรียบอ�ห�รเหลือทิ้งเป็นประเทศจะก่อให้เกิดก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกม�กเป็นอันดับส�มของโลกรองจ�ก ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน และ
ประเทศสหรัฐอเมริก� ทรัพย�กรที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รที่สูญเสียไปหรือเหลือทิ้งมีปริม�ณ
ก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�กผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย (Carbon Footprint) คำ�นวณ
ออกม�ในรูปค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบประม�ณ 3.3 พันล้�นตัน  ก�รจัดก�รกับอ�ห�รเหลือ
ทิ้งในก�รประชุมเป็นโอก�สสำ�คัญที่จะสนับสนุนจุดประสงค์ในด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจของสหประช�ช�ติ ผู้จัดและเชฟส�ม�รถช่วยกันลดปริม�ณอ�ห�รเหลือทิ้งได้โดย
ก�รทบทวนจำ�นวนผู้ที่ค�ดว่�จะเข้�ร่วมประชุมให้รอบคอบ ยืดหยุ่นให้เชฟส�ม�รถประกอบ
อ�ห�รจ�กวัตถุดิบที่เหลืออยู่ บริห�รจัดก�รปริม�ณอ�ห�รให้มีขน�ดพอดี และส่งเสริมให้ใช้
จินตน�ก�รในก�รลดอ�ห�รเหลือทิ้งระหว่�งก�รประกอบอ�ห�ร 

รูปที่ 3: คว�มนิยมเมนู

สำ�หรับก�รประชุมสีเขียว 

 ที่ม�: ผู้แต่ง
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 ตัวอย่�ง เช่น Chef Daniel Bucher โรงแรมแมริออท ม�รคีย์ กรุงเทพ ควีนส์
ป�ร์ค Marriott Marquis Bangkok Queen’s Park ได้ร่วมกับผู้จัดก�รประชุมทดลอง
นำ�ปล�ทูท่ีเหลือจ�กอ�ห�รม้ือก่อนท่ียังไม่ได้บริโภคและเก็บไว้ในอุณหภูมิท่ีเหม�ะสม
ม�ทำ�เป็นเมนูแกงไตปล�สำ�หรับมื้อต่อไป ซึ่งช่วยลดขยะที่ม�จ�กอ�ห�รเหลือทิ้ง
รูปแบบก�รจัดอ�ห�รนี้ได้รับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมก�รศึกษ�โลกในปี 2562  
ดังปร�กฏในภ�พท่ีแสดงผลสำ�รวจคว�มนิยมที่เท่�กันระหว่�งอ�ห�รเหลือเก็บกับอ�ห�ร          
วีแกน 

รูปที่ 4: ส�หร่�ยสไปรูลิน่�อ�ห�ร

ว่�งใหม่สำ�หรับช�ววีแกน 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 ทั้งนี้กระแสคว�มนิยมอ�ห�รวีแกนในประเทศยุโรปตะวันตก และอเมริก�เหนือ
ทำ�ให้เชฟคิดค้นเมนูใหม่สำ�หรับกระแสคว�มนิยมน้ี ตัวอย่�งเช่น ในก�รส�ธิตอ�ห�รเพื่อ
คว�มยั่งยืนสำ�หรับอน�คตให้กับผู้เข้�ร่วมประชุม ในก�รจัดง�นก�รประชุมโลก เชฟฮอล 
(Hall 2019) ได้นำ�เสนออ�ห�รว่�งรูปแบบใหม่สำ�หรับช�ววีแกนที่ไม่บริโภคอ�ห�รที่ผลิต
จ�กเนื้อสัตว์ นม ไข่ โดยนำ�เสนออ�ห�รว่�งที่ทำ�จ�กส�หร่�ยสไปรูลิน่� แต่ให้โปรตีนซึ่งเป็น
ได้ทั้งอ�ห�รว่�งและอ�ห�รเช้� นอกจ�กนี้ยังใช้นำ้�ผลไม้แทนนำ้�ต�ลสำ�หรับผู้ควบคุมปริม�ณ     
นำ้�ต�ล เช่นเดียวกับเชฟนูรอที่ใช้นำ้�ผลไม้แทนคว�มหว�นจ�กนำ้�ต�ล อ�ทิ ใช้นำ้�สับปะรด
แทนนำ้�ต�ลในเมนูส้มตำ� สะท้อนให้เห็นแนวโน้มอ�ห�รว่�งสำ�หรับก�รจัดประชุม และเครื่อง
ดื่มที่เน้นไปที่อ�ห�รที่มีโภชน�ก�ร ขน�ดที่เล็กลง แต่มีคว�มหล�กหล�ย และจำ�กัดเนื้อสัตว์
และนำ้�ต�ล
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รูปที่ 5: ผลสำ�รวจคว�มนิยมอ�ห�รยั่งยืน 

 ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) 

 คว�มยั่งยืนของก�รประชุมวิช�ชีพส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จอันเนื่องม�จ�กวิสัยทัศน์ท่ี
ลด นำ�กลับม�ใช้ใหม่ และก�รหมุนเวียนก�รใช้ทรัพย�กร อ�ห�รเหลือทิ้งส�ม�รถลดจำ�นวน
ลงได้ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คีอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพ 

ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี ต่อการจัดประชุม

 Beck (2019) กล่�วว่� ก�รประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติต้องคงไว้ซึ่งจริยธรรม แม้
ต้องฝ่�ฟันกับวิกฤตก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีซึ่งอ�จทำ�ให้ก�รว�งแผน
ก�รจัดประชุมต้องสะดุด เนื่องจ�กงบประม�ณที่ถูกปรับลดน้อยลง อันเนื่องม�จ�กสงคร�ม
ก�รค้�และก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ในท�งมิชอบ อย่�งไรก็ดี หน้�ที่ของผู้จัดประชุมวิช�ชีพ 
คือต้องดำ�เนินก�รอย่�งโปร่งใส โดยเฉพ�ะเมื่อผู้เข้�ร่วมประชุมต้องยื่นบทคว�มเพื่อขอรับ
เงินสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ชีพ เหล่�นี้ทำ�ให้เกิดก�รลอกเลียนแบบ
ชื่อก�รประชุม และว�รส�รออนไลน์ที่เปิดให้ด�วน์โหลดบทคว�มฉบับเต็มฟรี แต่เรียก
เก็บค่�ใช้จ่�ยในก�รตีพิมพ์ ก�รกระทำ�ดังกล่�วส่งผลกระทบต่อคุณภ�พของก�รจัดก�ร
ประชุมวิช�ก�รในวงกว้�ง ดังนั้น ผู้จัดจำ�เป็นต้องตั้งกระบวนก�รพิชญพิจ�รณ์ท�งวิช�ก�ร 
(Scholarly Peer Review, Refereeing) อ�ทิ  พิชญพิจ�รณ์ท�งคลินิก (Clinical Peer 
Review)  เพื่อตรวจสอบคุณภ�พผลง�นก่อนที่จะนำ�เสนอในก�รประชุมวิช�ชีพ 
 ในด้�นเศรษฐกิจแนวโน้มก�รประชุมวิช�ชีพจะประหยัดอันเนื่องม�จ�กภ�วะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผลกระทบท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อ
ก�รประชุมวิช�ชีพไม่อ�จแยกกันได้ ทั้งก�รเมืองและเศรษฐกิจเปล่ียนก�รดำ�เนินง�น            
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ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ ในขณะที่ก�รเมืองกำ�หนดทิศท�งเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อรัฐบ�ล
ออกนโยบ�ยเศรษฐกิจโดยก�รขึ้นกำ�แพงภ�ษีจ�กประเทศคู่แข่งทำ�ให้เศรษฐกิจอเมริก� 
จีน ชะลอตัว Global Bankruptcy Report 2019 ที่ตีพิมพ์โดย Dun & Bradstreet ค�ด
ก�รณ์คว�มเสี่ยงด้�นเครดิตของโลกที่เพิ่มขึ้น แต่ก�รล้มละล�ยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจ�ก
สหรัฐอเมริก�และส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนเป็นคู่ค้�กับประช�คมโลก ภ�วะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวของทั้งสองประเทศมีผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้�น ซึ่งจะก่อให้เกิดก�รเปลี่ยน
พฤติกรรมท�งสังคมในก�รลดระยะเวล�และค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุมวิช�ชีพผ่�นเศรษฐกิจ
แบ่งปันและก�รประชุม สีเขียวและก�รใช้เทคโนโลยี ท่ีสำ�คัญผู้จัดควรประยุกต์แนวคิดนี้
ระหว่�งก�รจัดประชุม 
 ด้�นผลกระทบเชิงสังคม Tonkin (2019) กล่�วว่�เนื้อห�ส�ระของก�รประชุม
วิช�ชีพต้องเกี่ยวข้องกับส�ข�วิช�ของผู้เข้�ร่วมประชุม แม้ปัจจัยก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี จะส่งผลกระทบต่อก�รจัดประชุมก็ต�ม แต่เทคโนโลยีก็ไม่ส�ม�รถแทนที่
ก�รประชุมแบบเห็นหน้�ได้ (Face-to-Face) เพร�ะมนุษย์ต้องก�รก�รสื่อส�ร อย่�งไรก็ดี              
ผู้จัดก�รประชุมต้องประส�นง�น ทดลอง กำ�หนดยุทธศ�สตร์ ตลอดจนส�ม�รถออกแบบก�ร
ประชุมได้ โดยใช้เครื่องมือท�งเทคโนโลยีที่เหม�ะสมในก�รว�งแผน 
 Porch (2019) กล่�วว่� ผู้เข้�ร่วมประชุมต้องก�รดูบันทึกก�รประชุมที่ตนไม่ได้        
เข้�ร่วม จึงค�ดหวังให้ผู้จัดก�รประชุมต้องบันทึกก�รประชุมในช่วงต่�งๆ ให้สมบูรณ์ 
พร้อมท้ังนำ�เนื้อห�เหล่�น้ันขึ้นบนเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้สนใจส�ม�รถรับชมย้อนหลังได้ผ่�นช่อง
ท�งออนไลน์ หรือจ�กโมบ�ยแอปพลิเคชัน 
 Porch (2019) กล่�วว่� ภ�วะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อก�รลดขน�ด        
ก�รประชุมวิช�ชีพและงบประม�ณที่ใช้สำ�หรับก�รเข้�ร่วมประชุม โดยผู้เข้�ร่วมประชุมมี
คว�มพึงพอใจที่จะข�ดง�นม�กที่สุดโดยเฉลี่ยที่ 3.26 วัน ระยะเวล�ก�รประชุมและเวล�       
ก�รเดินท�งที่เหม�ะสมที่สุดอยู่ที่ 2.25 วัน และ 4.73 ชั่วโมงต�มลำ�ดับ ทำ�ให้ก�รจัดประชุม
ในระดับภูมิภ�คมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น 
 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อก�รจัดประชุมวิช�ชีพในอน�คตมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้น นำ�ไปสู่ก�รเพิ่มพูนก�รศึกษ�และสร้�งประสบก�รณ์ใหม่ๆ ก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
ท�งก�รแพทย์และวิทย�ศ�สตร์จึงมักจ้�งผู้ให้บริก�รด้�นเทคโนโลยีทำ�หน้�ที่บริห�ร
จัดก�รโสตทัศน์ไปด้วย หล�ยก�รประชุมได้ผสมผส�นก�รใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Virtual Reality) เพื่อก�รจัดง�น อ�ทิ Xiamen MICE Forum 2018 ซึ่งเป็นก�รจัดง�นที่ 
บูรณ�ก�รเทคโนโลยีเสมือนจริงให้เข้�กับก�รประชุมวิช�ชีพ ทั้งนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริง คือ 
ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์จำ�ลองรูปแบบขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนโลกที่แท้จริง 
เทคโนโลยีนี้ส�ม�รถจำ�ลองบุคคลผ่�นก�รนำ�เสนอเชิงกร�ฟิก (Lessig 2000) และในขณะ
เดียวกันก็ส�ม�รถเข้�ถึงโลกที่แท้จริง เข้�ร่วมกิจกรรม และสื่อส�รระหว่�งกันผ่�นตัวอักษร 
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(Aichner & Jacob 2015) รวมทั้งก�รฉ�ยโสตทัศน์ (Pearlman & Gates 2010)

รูปที่ 6: Xiamen MICE Forum 2018. 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

  
 เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ส�ม�รถประยุกต์ใช้กับก�รประชุมวิช�ชีพได้ เช่น 
ก�รประชุมเสมือนจริง โดยก�รประชุมเสมือนจริงนี้ส�ม�รถอ้�งอิงได้กับ ก�รประชุมดิจิทัล 
เทคโนโลยีก�รเรียนรู้ซึ่งรวมถึง Webinar ก�รถ่�ยทอดผ่�นวิดีโอท�งอินเตอร์เน็ต ก�รสร้�ง
สภ�พแวดล้อมที่เสมือนจริงสองมิติและส�มมิติ (Braley 2007; Pearlman & Gates 2010) 
ผ่�นก�รประชุมท�งไกล ก�รประชุมผ่�นวิดีโอ และก�รสัมมน�ผ่�นท�งเว็บไซต์ (Webinars) 
(Professional Convention Management Associations, UBM studios & Virtual Edge 
Institute 2011) ก�รจัดประชุมวิช�ชีพเสมือนจริง (Virtual Conventions) ส�ม�รถจูงใจให้
กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) และกลุ่มคนเจเนเรชันว�ย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
ก�รใช้ดิจิทัลขั้นสูง และให้คุณค่�กับก�รศึกษ�ที่ม�พร้อมกับคว�มบันเทิง (Edutainment) 
ดังนั้น ก�รบูรณ�ก�รโดยก�รใส่เกมส์เข้�ไปในระหว่�งก�รประชุมวิช�ชีพจะส�ม�รถสร้�ง
สีสันสำ�หรับก�รประชุมวิช�ชีพได้เป็นอย่�งดี (Sox, Kline, & Crews 2014) อย่�งไรก็ดี
คนวัยนี้ไม่เต็มใจที่จะจ่�ยเงินเพ่ิมสำ�หรับส่ิงเหล่�น้ี ก�รประยุกต์ใช้ก�รประชุมเสมือนจริง
ต้องก�รคว�มรู้เชิงเทคนิคจ�กที่ปรึกษ�ด้�นโสตทัศน์ ในอดีต ก�รประชุมผ่�นวิดีโอเป็น
เครื่องมือก�รส่ือส�รที่ต้องอ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งสำ�หรับดูแลอุปกรณ์รวมถึงเครือข่�ย
พิเศษ ทว่� ปัจจุบันผู้จัดง�นส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตได้ อย่�งไรก็ดี แม้ว่�อินเทอร์เน็ตจะ
ส�ม�รถช่วยให้ก�รจัดประชุมผ่�นวิดีโอไม่ต้องอ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะอีกต่อไป แต่ข้อจำ�กัด
ของอินเทอร์เน็ตก็คือคว�มเร็วในก�รรับส่งข้อมูลที่อ�จมีคว�มผันผวน (Day 2007).
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รูปที่ 7: ผู้ชมแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งฉับพลันไปให้ผู้ร่วมสนทน�บนเวที 

 ที่ม�: ผู้แต่ง

 ก�รใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งฉับพลัน
ในที่ส�ธ�รณะผ่�นก�รใช้โมบ�ยแอปพลิเคชัน ที่เชื่อมไปปร�กฏสู่จอแสดงผลบนเวที ทำ�ให้
ผู้จัดและผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถเห็นข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็นที่แสดงตัวตนที่แท้จริง 
(Miller 2014) ซึ่งสอดคล้องกับง�นวิจัยของ บงกช  ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2011) 
ที่ว่� ก�รตั้งคำ�ถ�มให้แสดงคว�มคิดเห็นอ�จได้รับคำ�ตอบที่ผู้ถูกถ�มตอบในทำ�นองที่คิดว่�
เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 ในก�รใช้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์ควรพิจ�รณ�เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest) ของท่ีปรึกษ�อิสระและผู้ให้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ประชุม และโรงแรม
มีเจ้�หน้�ท่ีโสตทัศนูปกรณ์ซ่ึงส�ม�รถช่วยเหลือผู้จัดจัดก�รเร่ืองโสตทัศนูปกรณ์อยู่แล้ว           
ในขณะท่ีผู้ให้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์ส�ม�รถให้บริก�รเทคนิคและก�รสนับสนุนบุคล�กร
แต่ด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนอ�จจะแนะนำ�ก�รใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติมหรือท่ีมีร�ค�แพง
(Cohen 1996) ในท�งตรงกันข้�มท่ีปรึกษ�ท�งเทคนิคอ�จให้บริก�รปรึกษ�ต้ังแต่ก�รกำ�หนด
แนวคิดกระท้ังเร่ิม ลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีร�ค�ค่�ดำ�เนินก�รข้ึนอยู่กับ
คว�มซับซ้อนและก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมม�กน้อย อ�ทิ ก�รช่วยวิทย�กรต่อคอมพิวเตอร์เข้�
กับจอฉ�ยภ�พดิจิทัลไปจนถึงก�รผลิตวีดิทัศน์ซ่ึงให้เกิดก�รนำ�เสนอแบบอลังก�ร (Cohen 
1996). ก�รให้บริก�รแบบครบวงจรจะรวมถึงก�รว�งแผนก่อนก�รประชุม ก�รออกแบบ
ก�รประชุม และคว�มช่วยเหลือภ�ยในง�นเพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปได้ด้วยคว�ม
เรียบร้อย (Cohen 1996) ผู้จัดมักมองว่�ค่�ใช้จ่�ยด้�นโสตทัศนูปกรณ์เป็นอุปสรรคหลักใน
ก�รจัดประชุม แต่ก�รประชุมท่ีต้องก�รก�รนำ�เสนอด้วยเทคโนโลยีลำ�้สมัย อ�ทิ ก�รประชุม
แบบเสมือนจริง จำ�เป็นต้องใช้ผู้ให้บริก�รด้�นโสตทัศนูปกรณ์ แต่ห�กก�รนำ�เสนอเป็นแค่ก�ร
ฉ�ยพ�วเวอร์พอยต์ท่ีส�ม�รถให้เจ้�หน้�ท่ีโสตทัศนูปกรณ์ประจำ�สถ�นท่ีจัดประชุมช่วยติดต้ัง
อุปกรณ์ได้ อ�จไม่จำ�เป็นต้องใช้ผู้ให้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์จ�กภ�ยนอก ท้ังน้ีงบประม�ณและ
จุดประสงค์ในก�รจัดง�นเป็นตัวกำ�หนดว่�ควรว่�จ้�งผู้ให้บริก�รด้�นโสตทัศนูปกรณ์หรือไม่
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิชาชีพ
 
 บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ (Rittichainuwat 2008) พบว่�ในช่วงหลังภัยพิบัติ  
องค์กรน�น�ช�ติจัดประชุมวิช�ชีพในพื้นที่ที่ประสบภัยที่กำ�ลังฟ้ืนตัว เพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้ที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ให้ฟื้นตัว โดยมีก�รกระตุ้นก�รเดิน
ท�งด้วยส่วนลดร�ค�ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และรถรับส่ง ซึ่งง�นวิจัยดังกล่�วสะท้อนให้เห็น
ว่�ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงครอบคลุมถึงก�รรณรงค์ช่วยเหลือผู้ที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ให้ฟื้นตัว แผน
จัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พต้องมีองค์ประกอบดังกล่�ว (Plog 2006) รวมทั้งก�ร
สื่อส�รในช่วงวิกฤต (Kivela 2006) นอกจ�กนี้ บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์  โรเบิร์ต เนลสัน และ
ฟิทริ ร�ม�ฟีเทียร (Rittichainuwat, Nelson, & Rahmafitria 2018) ได้ใช้ทฤษฎีคว�มน่�
จะเป็นในก�รอธิบ�ยคว�มเสี่ยง และพบว่�คว�มถี่และคว�มรุนแรงของคว�มเสี่ยงสัมพันธ์
กับประสบก�รณ์และระยะห่�งจ�กแหล่งคว�มเสี่ยงซึ่งมีอิทธิพลต่อก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเช่น
เดียวกัน ผลง�นวิจัยเหล่�นี้พย�กรณ์แนวโน้มก�รจัดประชุมวิช�ชีพในอน�คตที่จะนำ�ก�ร
จัดก�รคว�มเส่ียงและวิกฤตม�ใช้ในก�รว�งแผนก�รประชุมวิช�ชีพเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติท�ง
ธรรมช�ติ และจ�กนำ้�มือมนุษย์ที่เพิ่มม�กขึ้น 
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			สรุป

ข้อ
 กล่�วโดยสรุปเอเชียเป็นตล�ดก�รประชุมวิช�ชีพที่มีจำ�นวนก�รประชุมเพ่ิมข้ึน 
อีกทั้งเนื้อห�ก�รประชุมวิช�ชีพมีคว�มสำ�คัญกว่�โอก�สในก�รเดินท�งไปพักผ่อนช่วงก่อน
หรือหลังก�รประชุม ผู้เข้�ประชุมให้คว�มสำ�คัญเรื่องเวล�ม�กขึ้น และก�รประชุมวิช�ชีพ
ยังมีคว�มจำ�เป็นแม้มีก�รใช้เทคโนโลยีในก�รสื่อส�รแต่ไม่ส�ม�รถทดแทนก�รพบปะ                    
ซึ่งหน้� โสตทัศนูปกรณ์ไม่ได้รวมเฉพ�ะก�รมีเจ้�หน้�ที่เทคนิคภ�ยในง�นเพื่อจัดก�รนำ�เสนอ
ด้วยพ�วเวอร์พอยต์  แต่ก�รประชุมแบบโลกเสมือนจริงได้กล�ยเป็นแนวโน้มในก�รจัดก�ร       
ประชุมวิช�ชีพให้น่�ตื่นเต้น เพื่อสร้�งประสบก�รณ์แปลกใหม่ให้ผู้เข้�ร่วมประชุม ในบทนี้
ยังได้สรุปเนื้อห�ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดใหม่ อ�ทิ เศรษฐกิจแบ่งปันที่เริ่มมีบทบ�ทต่อก�รจัด
ประชุมวิช�ชีพน�น�ช�ติ และแนวโน้มก�รจัดเมนูอ�ห�รสำ�หรับก�รประชุมในอน�คตที่จะ
เน้นไปที่คว�มนิยมอ�ห�รวีแกน

			คำาถามท้ายบท

ข้อ
 1.  จงบอกแนวโน้มก�รจัดประชุมวิช�ชีพในอน�คต
 2.  เศรษฐกิจแบ่งปันมีบทบ�ทในอุตส�หกรรมก�รประชุมวิช�ชีพอย่�งไร 
 3.  จงบอกคว�มสำ�คัญของก�รจัดประชุมสีเขียว
 4.  อะไรคือ ผลกระทบท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี 
  ต่อก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
 5. ผลง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผลต่อก�รพย�กรณ์แนวโน้มก�รจัดประชุมวิช�ชีพ
  ในอน�คตอย่�งไร
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 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของอุตส�หกรรมไมซ์ ถือได้ว่�เป็นหนึ่งในอุตส�หกรรม
ที่มีก�รเจริญเติบโตสูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นอุตส�หกรรมที่มีส่วนสำ�คัญต่อก�รสร้�ง
มูลค่�โดยรวมของอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวของประเทศ โดยนักเดินท�งกลุ่มก�รท่องเที่ยว
เพื่อเป็นร�งวัล เดินท�งจ�กต่�งประเทศม�เข้�ร่วมง�นในประเทศไทย สูงสุดถึง 335,992 คน 
ในปี พ.ศ. 2561 ส�ม�รถสร้�งร�ยได้มูลค่�หล�ยพันล้�นเหรียญสหรัฐให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นก�รแสดงให้เห็นว่�อุตส�หกรรมไมซ์เป็นอุตส�หกรรมที่ควรจะ             
จับต�มองและให้คว�มสำ�คัญ

 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือในชื่อย่อที่
เรียกว่� สสปน. ได้เล็งเห็นถึงโอก�สในก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรและผู้ประกอบก�ร
ที่อยู่ในอุตส�หกรรมไมซ์ รวมไปถึงเย�วชน นิสิต นักศึกษ�ที่มีศักยภ�พ ในก�รจะเข้�ม�
เป็นกำ�ลังสำ�คัญของอุตส�หกรรม โดยทั้ง สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 
(องค์ก�รมห�ชน) และผู้ประกอบก�รรวมถึงภ�คเอกชนล้วนเห็นพ้องต้องกันว่�นิสิต
นักศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ถือได้ว่�เป็นร�กฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รแข่งขัน                
อุตส�หกรรมไมซ์ไทยต่อไปในอน�คต 

 ดังน้ัน สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)                  
ร่วมกับ สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) สม�คม
ธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น สม�คมโรงแรมไทย ผู้บริห�รจ�กสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�ของ
ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันพัฒน�หนังสือเรียนวิช�ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (Incentive 
Travel 101) ฉบับนี้ขึ้นม�สำ�หรับนิสิต นักศึกษ�ในสถ�บันก�รศึกษ�ของประเทศไทย และ
เพื่อให้องค์คว�มรู้มีคว�มทันสมัยครบองค์ในเนื้อห� และสถิติต่�งๆ สสปน. จึงได้มอบหม�ย
ให้วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล ทำ�ง�นร่วมกับสม�คมพันธมิตร และหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมไมซ์ ในก�รจัดทำ�หนังสือเรียนวิช�ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เพื่อ
ใช้เป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนต่อไปในสถ�บันอุดมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�ของประเทศไทย

คำานำา
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 ท�งสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) เชื่อว่�
ก�รพัฒน�ศักยภ�พของนิสิต นักศึกษ�และผู้ประกอบก�รผ่�นท�งก�รให้คว�มรู้คว�ม
เข้�ใจด้วยหนังสือเรียนที่ถือได้ว่�เป็นหนังสือเรียนเกี่ยวกับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลที่
มีเนื้อห�ครอบคลุมในทุกประเด็น ที่ประเทศไทยค�ดหวังจะเป็นพลังสำ�คัญในก�รช่วย
เสริมสร้�งศักยภ�พ และคว�มเข้มแข็งของอุตส�หกรรมไมซ์ไทย รวมถึงยกระดับม�ตรฐ�น
คุณภ�พบุคล�กรสู่ระดับส�กล และยังคงเป็นประเทศผู้นำ�ก�รศึกษ�ไมซ์ของภูมิภ�คและของ
ทวีป (ASEAN MICE Education Hub)



INCENTIVE TRAVELS 10110

 หนังสือเล่มนี้เป็นโครงก�รของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร                
(องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. โดยหนังสือเล่มนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ห�กปร�ศจ�ก
คว�มร ่วมม ือ ของบ ุคคล�กรและองค ์กรต ่�งๆ ท ั ้ งภ�คร ัฐและเอกชน ด ังน ั ้น 
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) จึงอย�กจะใช้โอก�สนี้
ในก�รแสดงคว�มขอบคุณต่อผู้ทรงคุณวุฒิ บุคล�กรและผู้มีส่วนร่วมที่สำ�คัญในก�รช่วยกัน
พัฒน�ให้หนังสือเรียนเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นได้ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ (National MICE Capabilities
Development Committee) สำ�หรับข้อเสนอแนะ คว�มรู้ และประสบก�รณ์ที่สำ�คัญ
ที่ช่วยพัฒน�ให้เนื้อห�ในหนังสือเรียนเล่มนี้ส�ม�รถช่วยตอบโจทย์คว�มต้องก�รของภ�ค
ธุรกิจได้อย่�งแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย คุณสุเมธ สุทัศน์  ณ อยุธย� – น�ยกสม�คมฯ 
สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย)   คุณท�ลูน เทง – น�ยกสม�คมฯ สม�คม
ก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ – น�ยกสม�คมฯ สม�คมโรงแรมไทย 
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ – น�ยกสม�คมฯ สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น 
คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ – เลข�ธิก�ร สม�คมโรงแรมไทย คุณม�ริส� สุโกศล หนุนภักดี – 
ประธ�นฝ่�ยสิ่งแวดล้อม สม�คมโรงแรมไทย คุณประพีร์ บุรี – อุปน�ยก สม�คมก�รแสดง
สินค้� (ไทย) คุณเปรมพร ส�ยแสงจันทร์ – คณะกรรมก�รที่ปรึกษ� สม�คมก�รแสดงสินค้� 
(ไทย) คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ – ประธ�นฝ่�ยก�รศึกษ�และพัฒน� สม�คมก�รแสดง
สินค้� (ไทย) คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร – ประธ�นคณะกรรมก�รฝ่�ยพัฒน�บริก�ร สม�คม
ส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณชูเลง โก – ประธ�นร่วมคณะกรรมก�รฝ่�ยส่งเสริม
ก�รข�ย สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณกฤษณี ศรีษะทิน – เหรัญญิก 
และประธ�นร่วมคณะกรรมก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รข�ย สม�คมส่งเสริมก�รประชุม
น�น�ช�ติ (ไทย) คุณเนตรนิภ� สิญจน�คม – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น 
คุณอิทธิพล สุร ีร ัตน์ – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น คุณวร�พรรณ 
ทรัพย์ธนะอุดม – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น รศ.เพ็ญศรี เจริญว�นิช 
– คณบดีคณะบริห�รธุรกิจและก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น รศ.โรม จิร�นุกรม – 
รองอธิบดีฝ่ �ยวิ เทศสัมพันธ์และนักศึกษ�เก่ �สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัย เชียงใหม่ 
ผศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ – คณบดีคณะวิทย�ลัยก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�
นคร ินทร ์  ผศ.ดร.พ ีรพ ัฒน ์ ย�งกล�ง – คณบดีคณะว ิทย�ล ัยก�รจ ัดก�ร 
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร ดร.ศักด� ก�ญจน�วน�วัลย์ – ผู้อำ�นวยก�ร วิทย�ลัยดุสิตธ�นี พัทย�

กิตติกรรมประกาศ
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 นอกจ�กน้ียังขอแสดงคว�มขอบคุณทีมง�นท่ีสำ�คัญอันได้แก่ คุณอรชร ว่องพรรณง�ม
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ คุณอ�รีรัตน์ มนตรีปรีช�ชัย  ผู้จัดก�ร
อ�วุโสฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ ที่ให้เวล� หลักคิดและคอยให้คำ�ปรึกษ�ที่ดี
อยู่เสมอตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณอชิร� คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ ผู้ปฏิบัติก�ร สำ�หรับ
ก�รประส�นง�นด้�นอื่นๆ ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณอิงขวัญ รัชชุศิริ ผู้ปฏิบัติก�ร 
สำ�หรับหนังสือดีๆ จ�กห้องสมุด สสปน. สม�คมส่งเสริมก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 
(TICA) คุณประภ�พรรณ สังข์เมือง ผู้จัดก�รทั่วไป และ คุณกิตติคุณ อัศวินก่อวัฒน� ผู้ช่วย
ผู้จัดก�ร ที่สละเวล�ในก�รเข้�ร่วม Focus Group และก�รติดต่อประส�นง�นสนับสนุนด้วย
ดี รวมถึงทีมง�น TICA ทุกท่�น และขอขอบคุณ คุณภูวณัฐ สุภ�พกุล บริษัท โอม�ก�เสะ 
คุณรังษิณี ศะศิสมิต สนุกดีทัวร์ แอนด์ เทรเวิล และคุณจินนี่ เตชะศิริวรรณ บริษัท แอมเวย์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ให้สัมภ�ษณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รทำ�หนังสือเล่มนี้
ขอขอบคุณผู ้ม ีส ่วนร่วมอื ่นๆ ที ่ส ำ�นักง�น ส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร
(องค์ก�รมห�ชน) ไม่ได้กล่�วถึง ที่ล้วนมีส่วนในก�รให้ข้อมูลรวมถึงช่วยกันพัฒน�หนังสือ
เรียนเล่มดังกล่�วให้มีคุณภ�พ และช่วยให้หนังสือเรียนเล่มนี้เป็นประสบก�รณ์ที่สำ�คัญ
สำ�หรับทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมที่กล่�วม�ทั้งหมด

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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 ท�งทีมง�นผู้จัดทำ�มีคว�มยินดีที่จะแนะนำ� Incentive Travels 101 หนังสือเล่มแรก
ที่ตีพิมพ์ ในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ “Incentive Travels” หรือ “ก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล” หนังสือเล่มนี้เกิดจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ
ภ�คก�รศึกษ� โดยโครงก�รนี้ ม�จ�กก�รริเริ่มสร้�งสรรค์ของ ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พ
อุตส�หกรรมไมซ์สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ          
สสปน. โดยแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ได้รับอิทธิพลม�จ�กหนังสือ Event 101 ซึ่งจัดทำ�โดย
ทีมง�นผู้เขียนเดียวกัน Incentive Travels 101 เป็นก�รผสมผส�นระหว่�งตำ�ร�เรียนและ
คู่มือที่อ่�นแล้วเข้�ใจง่�ย เหม�ะสำ�หรับทุกคนที่สนใจในเรื่องก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล หรือ
ก�รเข้�ม�เป็นบุคล�กรและทำ�ธุรกิจท�งด้�นนี้ต่อไป

 หนังสือ   Incentive  Travels 101   เล่มน้ี    จะช่วยให้ผู้อ่�นมีคว�มรู้และมีคว�มเข้�ใจพ้ืนฐ�น
ที่เกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยท�งทีมง�นผู้จัดทำ�ได้เน้นส�ระและองค์ประกอบ
สำ�คัญท่ีเกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล เพ่ือให้ผู้อ่�นเข้�ใจและมองเห็นภ�พรวม
ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 บท เพื่ออธิบ�ย
เกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงในแต่ละบทจะเร่ิมต้น
ด้วยบทนำ�ที่ได้นำ�เรื่องร�วหรือประสบก�รณ์ในชีวิตประจำ�วันม�เล่�เร่ืองเพื่อเชื่อมโยงกับ           
องค์ประกอบของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยมีจุดมุ่งหม�ยในก�รช่วยให้ผู้อ่�นมี
คว�มเข้�ใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อห�ในแต่ละบท นอกจ�กนี้ ท�งทีมง�นผู้จัดทำ�ยังได้รับ
คว�มอนุเคร�ะห์จ�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจ�กทั้งองค์กรภ�ครัฐ 
สม�คม และบริษัทเอกชน ดังที่เห็นได้จ�กตัวอย่�งและกรณีศึกษ�ที่กล่�วถึงในหนังสือเล่มนี้ 
ซึ่งทุกท่�นได้ให้ข้อมูลสำ�หรับใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี้อย่�งยินดีและเต็มใจ 

 ในก�รจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ ท�งทีมง�นผู้จัดทำ�ได้มีโอก�สทำ�ง�นกับทีมผู้เขียนที่
ยอดเยี ่ยมจ�กวิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล (MUIC) ผู ้ม ีส ่วนสำ�คัญใน
ก�รจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งอ่�นเข้�ใจง่�ยและสนุกม�กขึ้น นอกจ�กนี้ ยังมีทีมผู้ช่วย
โครงก�รที่ประกอบด้วยศิษย์เก่�และนักศึกษ�ปัจจุบันของ MUIC ซึ่งทีมผู้ช่วยนั้น ส�ม�รถ
กล่�วได้ว่�เป็นทีมง�นที่มีประสิทธิภ�พม�ก ทำ�ให้ก�รจัดทำ�หนังสือเล่มนี้มีคว�มน่�จดจำ�
ม�กขึ้น ผู้เขียนต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้ที่เป็นทั้งนักศึกษ�ที่รักจ�ก 
MUIC และกล�ยม�เป็นเพื่อนที่ห่วงใยในชีวิต คือ ลิลลี่ ชิพ ม�ยด์ และซูม สำ�หรับก�รทุ่มเท

บทบรรณาธิการ
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รับผิดชอบในหน้�ที่ และสำ�หรับคว�มกระตือรือร้นเสมอม� สุดท้�ยแต่ไม่ท้�ยที่สุด หนังสือ
เล่มนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ ห�กข�ด สสปน. เจ้�ของโครงก�รและผู้สนับสนุนหลักที่สนับสนุน
คณะผู้จัดทำ�ทั้งหมดอย่�งเสมอม� ตั้งแต่เริ่มต้นทำ�หนังสือเล่มนี้จนส�ม�รถปิดเล่มลงได้ 

 ทีมง�นผู้จัดทำ� Incentive Travels 101 และผู้เขียนหวังเป็นอย่�งย่ิงว่�หนังสือเล่มน้ี
จะส�ม�รถให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ข้อเสนอแนะต่�งๆ แก่ผู้อ่�นที่คิดจะเริ่มต้นทำ�ง�น หรือ
ประกอบวิช�ชีพในเส้นท�งของอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต่อไปได้เป็นอย่�งดี 
สุดท้�ยนี้ ขอให้ผู้อ่�นอย่�ลืมที่จะสร้�งประสบก�รณ์ในทุกๆ วันให้มีคว�มหม�ย น่�จดจำ� มี
แรงบันด�ลใจ และส�ม�รถเติมเต็มท�งจิตใจได้ ด้วยคว�มปร�รถน�ดี และขอขอบพระคุณที่
ให้คว�มสนใจในหนังสือ Incentive Travels 101 เล่มนี้

ศริญญา สังขะตะวรรธน์ - บรรณ�ธิก�ร (Editor) 
Ph.D., M.B.A., B.Arch., CIS, CEM
กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร
วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล (MUIC) 
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลส�ย 4 ศ�ล�ย� นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: +66 (0) 2700 5000 E-mail: sarinya.sun@mahidol.edu
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การสร้างแรงจูงใจ	และ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล	

บทที่	

1



INCENTIVE TRAVELS 101 15

M

I

E

C



INCENTIVE TRAVELS 10116

บทที่	

1
การสร้างแรงจูงใจ	และ

การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล	

เคยหรือไม่ ? ที่ คุณพ่อคุณแม่ของคุณบอกคุณว่�จะพ�ไปสวนสนุกและ

จะซ้ือของขวัญให้เป็นร�งวัล ห�กคุณสอบได้คะแนนดีในเทอมนี้ (หรืออ�จเป็น

ร�งวัลในรูปแบบอื่น) คุณพ่อคุณแม่ของผู้เขียนเคย และนั่นทำ�ให้ผู้เขียนตั้งใจ

เรียนม�กขึ้น (ม�กๆ) และเมื่อผู้เขียนทำ�สำ�เร็จ แทนที่จะให้แค่ร�งวัล คุณพ่อ

คุณแม่ของผู้เขียนที่รับรู้ถึงคว�มตั้งใจของผู้เขียนได้กล่�วอีกว่� “เร�ภูมิใจในตัว

ลูกม�ก และเร�เชื่อเสมอว่�ลูกจะทำ�ได้ แล้วเป็นยังไงล่ะ?! ลูกทำ�ได้จริงๆ! ตั้งใจ

ต่อไปนะลูก!” และแน่นอน ผู้เขียนได้รับร�งวัลที่คุณพ่อคุณแม่ให้สัญญ�ไว้! ไม่เพียง

เท่�นั้น ผู้เขียนยังรู้สึกประสบคว�มสำ�เร็จและภูมิใจเป็นอย่�งม�ก… เพร�ะไม่เพียง

แค่ผู้เขียนได้รับร�งวัลเท่�นั้น แต่ผู้เขียนยังรู้สึกว่� ผู้เขียนได้รับคว�มเชื่อใจ ทำ�ให้มี

คว�มรู้สึกที่ต้องก�รจะสอบให้ได้เกรดที่ดีขึ้นกว่�เดิมในครั้งต่อไป ซึ่งนี่คือแนวคิดที่

คล้�ยคลึงกันกับก�รสร้�งแรงจูงใจและก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่เร�กำ�ลังจะได้

กล่�วถึงต่อไปในบทนี้!
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1.1 แรงจูงใจ (Motivation)

  เมื่อพนักง�นไร้ “แรงจูงใจ” ในก�รทำ�ง�น ถึงแม้ว่�พนักง�นเหล่�นั้นจะเป็นผู้มี   
คว�มเชี่ยวช�ญในส�ยง�นของตน ก็จัดว่�เป็นเรื่องย�กที่พนักง�นเหล่�นั้นจะทำ�ง�นได้อย่�ง
เต็มประสิทธิภ�พ ในท�งกลับกัน เมื่อพนักง�นมี “แรงจูงใจ” ในก�รทำ�ง�น พวกเข�จะสนุก
และมีคว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น

  แรงจูงใจ (Motivation) คือ “เหตุผลหนึ่งหรือหนึ่งในหล�ยเหตุผลของก�รกระทำ�
หรือพฤติกรรมนั้น” (Oxford Dictionaries, n.d.) แรงจูงใจ คือ “กระบวนก�รที่เป็น
คว�ม มุ่งมั่นทิศท�งและคว�มกระตือรือร้นที่จะบรรลุเป้�หม�ยของแต่ละบุคคล” (Robbins 
Judge & Breward, 2018, p. 127). โดยทั่วไปแล้ว แรงจูงใจคือคว�มเต็มใจที่บุคคลคนหนึ่ง
จะใส่คว�มพย�ย�มและคว�มตั้งใจในก�รบรรลุเป้�หม�ยใดเป้�หม�ยหนึ่ง ถึงแม้บุคคลนั้นจะ
เจอคว�มย�กลำ�บ�กก็ต�ม ซึ่งในเนื้อห�ที่จะกล่�วถึงต่อไปนี้ เป็นก�รมุ่งเน้นในส่วนของแรง
จูงใจ พฤติกรรมและเป้�หม�ยขององค์กร

  1.1.1 ประเภทของแรงจูงใจ
  ก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�พนักง�นแต่ละคนนั้นแตกต่�งกันเป็นส่ิงสำ�คัญ ก�รจูงใจ
พนักง�นเหล่�นั้นอย่�งมีประสิทธิภ�พจำ�เป็นต้องมีคว�มเข้�ใจในแรงจูงใจประเภทต่�งๆ โดย
แรงจูงใจส�ม�รถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ แรงจูงใจภ�ยใน (Intrinsic motivation) และ 
แรงจูงใจภ�ยนอก (Extrinsic motivation)

  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation)
  แรงจูงใจภ�ยนอก คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้ปัจจัยภ�ยนอกในก�รกระตุ้น   
พนักง�นในก�รทำ�หน้�ที่ใดหน้�ที่หนึ่ง แรงจูงใจภ�ยนอก ได้แก่ ก�รขึ้นเงินเดือน โบนัส          
วันหยุดง�นพิเศษ ร�งวัล ฯลฯ เสมือนเวล�ที่เร�เล่นเกมส์เพร�ะต้องก�รร�งวัลจ�กก�รชนะ

  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)
แรงจูงใจภ�ยใน คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจ�กปัจจัยภ�ยใน ซึ่งเกิดขึ้นจ�กก�รที่บุคคลหนึ่งมี
คว�มสนใจและปร�รถน�ที่จะทำ�หน้�ที่นั้นโดยปร�ศจ�กก�รชักนำ�จ�กภ�ยนอก เสมือน          
ก�รเล่นเกมส์เพียงเพร�ะเหตุผลที่อย�กเล่นเท่�นั้น ผลก�รวิจัยที่ผ่�นม�พบว่� บุคคลที่มี
แรงจูงใจจ�กภ�ยในจะเข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสมัครใจเพื่อก�รพัฒน�ตนเอง             
โดยเฉพ�ะเนื่องด้วยคว�มสนใจและคว�มเชื่อว่�สิ่งนั้นจะผลักดันพวกเข�ไปสู่เป้�หม�ยที่         
ตั้งไว้ ตัวอย่�งของปัจจัยที่สนับสนุนก�รสร้�งแรงจูงใจภ�ยใน ได้แก่ คว�มท้�ท�ย คว�มสงสัย 
ก�รเป็นผู้ควบคุม ก�รปฏิสัมพันธ์ คว�มรอบรู้ ก�รได้รับก�รยอมรับ สถ�นภ�พท�งสังคม 
ก�รได้รับก�รกล่�วถึง ฯลฯ
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  บุคคลแต่ละคนมีคว�มแตกต่�งกันและมีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจที่ต่�งกัน ดังนั้น 
เมื่อองค์กรต้องก�รสร้�งแรงจูงใจแก่พนักง�น ก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�อะไรเป็นแรงจูงใจของ
พนักง�นเหล่�นั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงจำ�เป็นต้องอธิบ�ยถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับแรงจูงใจในเนื้อห�ด้วย โดยเฉพ�ะทฤษฎีที่ช่วยให้ผู้อ่�นเข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของ
มนุษย์ ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจนั้นมีหล�ยทฤษฎี เช่น ทฤษฎีลำ�ดับขั้นคว�มต้องก�ร        
(Abraham Maslow) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Douglas McGregor) ทฤษฎี 2 ปัจจัย 
(Frederick Herzberg) ทฤษฎีคว�มต้องก�ร (David McClelland) ทฤษฎีก�รกำ�หนดตนเอง 
(Edward L. Deci และ Richard M. Ryan) ทฤษฎีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย (Edwin Locke) 
ทฤษฎีก�รรับรู้คว�มส�ม�รถของตนเอง (Albert Bandura) ทฤษฎีคว�มค�ดหวัง (Victor 
Vroom) และ ทฤษฎีคว�มเสมอภ�ค (John S. Adams) ในบทนี้ ผู้เขียนจะอธิบ�ยทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อห�ในหนังสือเล่มนี้ม�กที่สุด คือ ‘ทฤษฎีลำ�ดับขั้นคว�มต้องก�รของม�สโลว์’ 
(Maslow’s hierarchy of needs)

  1.1.2 ทฤษฎีลำาดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs)
  ทฤษฎีลำ�ดับขั้นคว�มต้องก�รของม�สโลว์เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่ รู้จักดีที่สุด
เกี่ยวกับแรงจูงใจ ทฤษฎีนี้อธิบ�ยระดับของคว�มต้องก�รที่มนุษย์ 5 ระดับที่มนุษย์ต้องก�ร
เติมเต็ม ซึ่งมักมีก�รอธิบ�ยด้วยกร�ฟฟิคในรูปแบบของปิร�มิด โดยลำ�ดับขั้นของปิร�มิด
จ�กฐ�นถึงยอดแสดงถึงคว�มต้องก�รร�กฐ�นหรือคว�มต้องก�รพื้นฐ�นไปจนถึงต้องก�รที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อคว�มต้องก�รแต่ละระดับได้รับก�รเติมเต็มแล้ว มนุษย์มักมีคว�มต้องก�ร
ในระดับที่สูงขึ้นไป ลำ�ดับขั้น 5 ระดับของคว�มต้องก�ร (รูปภาพที่ 1.1) ได้แก่

  • ความต้องการทางสรีระ (Physiological needs) - คว�มต้องก�รพื้นฐ�นที่มี
คว�มเกี่ยวข้องกับก�รอยู่รอดของมนุษย์ เช่น อ�ห�ร นำ้� เสื้อผ้� ที่อยู่อ�ศัย ฯลฯ 

  • ความต้องการทางความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and safety needs) 
   คว�มต้องก�รด้�นร่�งก�ยและจิตใจในคว�มปลอดภัยและคว�มม่ันคงของชีวิต 

เช่น คว�มมั่นคงท�งก�รเงิน ก�รมีสุขภ�พที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ คว�มปลอดภัยจ�ก
อุบัติเหตุและก�รบ�ดเจ็บ ฯลฯ

  • ความต้องการทางสังคม (Social needs) - คว�มต้องก�รท�งจิตใจในก�รได้รับ
คว�มรัก คว�มรู้สึกถึงก�รเป็นส่วนหนึ่ง ก�รได้รับก�รยอมรับ และมิตรภ�พ

  • ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem needs) - คว�มต้องก�รท�งจิตใจ
ในก�รได้รับคว�มชื่นชมและคว�มเค�รพนับถือ อีกนัยหนึ่งคือ คว�มต้องก�ร
คว�มรู้สึกว่�ตนเองมีคุณค่�ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อบรรลุคว�มสำ�เร็จบ�งอย่�ง            
ซึ่งคว�มพย�ย�มและคว�มตั้งใจได้รับก�รรับรู้และยอมรับ
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  • ความต้องการในการเข้าถึงศักยภาพแห่งตน (Self-actualization needs) - 
ระดับคว�มต้องก�รสูงสุด เป็นคว�มปร�รถน�ที่จะเติมเต็มชีวิตของตนเองให้
สมบูรณ์ ยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน พัฒน� และบรรลุศักยภ�พ
สูงสุดของตนเอง ทั้งท�งด้�นสติปัญญ� ทักษะ และอ�รมณ์คว�มรู้สึก

  ในระยะหลัง ก�รศึกษ�เรื่องแรงจูงใจนั้น มักมุ่งเน้นไปที่คว�มต้องก�รระดับสูง คือ 
คว�มต้องก�รคว�มเค�รพนับถือและก�รเข้�ถึงศักยภ�พแห่งตน ซึ่งผู้เชี่ยวช�ญในด้�นนี้    
กล่�วว่� คว�มต้องก�รในระดับนี้เป็นระดับที่ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจในที่ทำ�ง�นได้ (Chand, 
2014)

Physiological Needs 

Security and Safety Needs 

Social Needs 

Esteem Needs

Self-
actualization

Needs

Self-Fulfillment Needs

Psychological Needs 

Basic Needs 

รูปภาพที่ 1.1 ทฤษฎีลำาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

  อย่�งที่ทร�บแล้วว่� แรงจูงใจมีหล�ยประเภทแตกต่�งกัน ตลอดจนระดับ                 
คว�มต้องก�รที่ต่�งกัน ดังนั้น ห�กตั้งคำ�ถ�มว่� องค์กรสร้�งแรงจูงใจอย่�งมีประสิทธิภ�พ
แล้วหรือไม่? ดังที่กล่�วม�ข้�งต้น แรงจูงใจภ�ยในเกิดจ�กภ�ยใน และแรงจูงใจภ�ยนอก
ส�ม�รถถูกควบคุมได้โดยปัจจัยภ�ยนอก Deci และ Ryan (1985) อธิบ�ยไว้ในทฤษฎี           
ก�รกำ�หนดตนเอง (Self-determination theory) ของพวกเข�ว่� แรงจูงใจภ�ยนอกอ�จ    
ลดทอนแรงจูงใจภ�ยใน (เช่น พนักง�นคนหนึ่งอ�จไม่ได้ทำ�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยด้วย   
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คว�มเต็มใจในกรณีที่ไม่มีสิ่งจูงใจภ�ยนอกอยู่ด้วย) อย่�งไรก็ต�ม Eisenberger Pierce และ 
Cameron (1999) แย้งในทฤษฎีคว�มสนใจทั่วไป (General interest theory) ว่�ร�งวัล 
(หรือสิ่งจูงใจภ�ยนอก) เป็นสัญญ�ณอย่�งหนึ่งที่แสดงถึงคว�มสำ�เร็จและคว�มส�ม�รถของ
บุคคล ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นก�รช่วยเพิ่มแรงจูงใจภ�ยใน นักวิจัยยังค้นพบและแนะนำ�ว่�ถ้�
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลถูกออกแบบอย่�งเสมอภ�คและมีก�รสื่อส�รอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ จะส�ม�รถส่งผลในท�งบวกม�กยิ่งขึ้น

  1.1.3 ผลประโยชน์ของพนักงานที่มีแรงจูงใจ
  พนักง�นที่มีแรงจูงใจ ส�ม�รถสร้�งผลประโยชน์ให้กับองค์กรหล�ยประก�ร 
(Chand, 2014; Noland, 2016; R, 2019; Sorenson & Garman, 2013; Xaxx, 2017) รวมถึง
  • พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee engagement) - พนักง�นที่มี

แรงจูงใจมีคว�มเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมกับง�นม�กกว่� มีก�รสร้�งไอเดียใหม่ๆ 
มีคว�มพย�ย�มในก�รช่วยขับเคลื่อนบริษัทไปในท�งที่ดีขึ้น และจะทำ�ง�นด้วย
คว�มส�ม�รถของตนอย่�งเต็มที่

  • เพ่ิมความมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภาพของพนักงาน (Commitment and 
productivity) - พนักง�นที่มีแรงจูงใจโดยทั่วไปแล้วจะมีวินัยในตนเอง และจะ
พย�ย�มทำ�หน้�ที่ที ่ได้รับและตั้งใจทำ�ง�นให้บรรลุเป้�หม�ยให้ดีที่สุด เช่น             
ก�รเพิ่มยอดข�ย เพิ่มประสิทธิภ�พในส�ยก�รผลิต และลดข้อผิดพล�ด ซึ่ง
ส�ม�รถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำ�ไรได้

  • ลดการขาดงาน (Absenteeism) - เมื่อพนักง�นมีแรงจูงใจจะมีคว�มสุขกับ
ก�รทำ�ง�น ดังนั้นจึงไม่มีส�เหตุที่ไม่ต้องก�รม�ทำ�ง�นและล�หยุด ทำ�ให้ลด                
ก�รข�ดง�นได้

  • เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน (Employee 
satisfaction and retention) - พนักง�นที่มีแรงจูงใจจะมีคว�มสุขกับก�รทำ�ง�น
ของตนม�กกว่� และเป็นก�รส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�มจงรักภักดีต่อองค์กร        
ม�กขึ้น ทั้งยังส�ม�รถลดปริม�ณก�รผลัดเปลี่ยนพนักง�นได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อ
พนักง�นอยู่กับบริษัทน�นขึ้นทำ�ให้องค์กรส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�ก

   ก�รฝึกอบรมและก�รรับสมัครพนักง�นใหม่ได้
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน (Employee development) - แรงจูงใจ

ส�ม�รถช่วยส่งเสริมให้พนักง�นบรรลุเป้�หม�ยที่ตนตั้งข้ึน ซึ่งหล�ยคร้ังจำ�เป็น
ต้องผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้และพัฒน�คว�มรู้และทักษะใหม่ๆ เม่ือพนักง�น  
เหล่�นี้ได้บรรลุเป้�หม�ยเบื้องต้นที่ตนตั้งไว้แล้ว มักมีแนวโน้มในก�รสร้�ง            
แรงจูงใจด้วยตนเองเพื่อก้�วต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
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  • มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น (Product or          
service quality) - เมื่อพนักง�นพึงพอใจและมีแรงจูงใจจะมีแนวโน้มในก�รสร้�ง
คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรมที่สูงกว่� รวมถึงมีวิธีในก�รรับมือหรือแก้ปัญห�
ที่ดีกว่� ซึ่งเป็นก�รส่งเสริมและเพิ่มคุณภ�พของสินค้� และ/หรือบริก�ร ทั้งนี้ 
เป็นก�รนำ�ไปสู่ก�รสร้�งระดับคว�มพึงพอใจของลูกค้�ที่สูงขึ้น 

  • สร้างช่ือเสียงที่ดีขององค์กรและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถใหม่ๆ           
(Reputation) - พนักง�นที่มีแรงจูงใจจะแบ่งปันประสบก�รณ์ในท�งบวกที่มีหรือ
ที่ได้รับจ�กกับองค์กร ในขณะเดียวกัน ก็เป็นก�รดึงดูดกลุ่มผู้สมัครง�น เมื่อมี             
ผู้สมัครม�กขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะได้พนักง�นที่มีคุณภ�พสูงขึ้นให้กับธุรกิจ 

  • ผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial gain) - ดังที่ได้กล่�วข้�งต้น พนักง�นที่มี
แรงจูงใจนำ�ไปสู่ก�รลดต้นทุนและเพ่ิมร�ยได้ ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จท�งก�รเงิน
และผลกำ�ไรของบริษัท
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  1.1.4 ประโยชน์ของคู่ค้าและลูกค้าที่มีแรงจูงใจ
  ไม่เพียงแค่พนักง�นที่มีแรงจูงใจน้ันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว ผู้มีส่วนได้         
ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในคว�มสำ�เร็จท�งธุรกิจ เช่น ผู้จัดจำ�หน่�ย (Distributors) 
ช่องท�งก�รข�ย (Channels) ตัวแทนจำ�หน่�ย (Dealers) ลูกค้� (Customers) หรือแม้แต่
ลูกค้�ที่มีศักยภ�พ (Potential clients) ก็ควรที่จะได้รับก�รจูงใจด้วย Calderon-Arroyo 
(2018) ชี้ให้เห็นว่�ก�รสร้�งแรงจูงใจให้แก่คู่ค้�และลูกค้�ส�ม�รถให้ผลลัพธ์ที่ดีม�กม�ย เช่น             
ก�รลงทุนม�กขึ้น ก�รซื้อม�กขึ้น ก�รกลับม�ซื้อซำ้� หรือก�รซื้อบ่อยครั้งขึ้น คู่ค้�ที่มีแรงจูงใจ
มักมีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (หรือบริก�ร) ของบริษัท โดยเฉพ�ะจุดข�ยของผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นและแตกต่�งจ�กคู่แข่ง เมื่อมีก�รเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คู่ค้�ที่มี
แรงจูงใจมีแนวโน้มที่จะมีคว�มกระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะข�ยผลิตภัณฑ์ม�กกว่�คู่ค้�
ที่ไม่มีแรงจูงใจ คว�มเข้�ใจในผลิตภัณฑ์และคว�มกระตือรือร้นในก�รข�ยดังกล่�วของ              
คู่ค้�จะนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มยอดข�ยของบริษัท คู่ค้�ที่มีแรงจูงใจและได้รับก�รดูแลอย่�งดีจะมี                
ก�รแบ่งปันประสบก�รณ์ที่ดีเกี่ยวกับบริษัท และแนะนำ�ให้กับผู้ที่อ�จจะกล�ยเป็นลูกค้�ใน
อน�คต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสร้�งคว�มแตกต่�งจ�กคู่แข่งอื่นๆ และนำ�ม�ซึ่งก�รดึงดูดคู่ค้�ที่มี
ศักยภ�พม�เป็นพันธมิตร สุดท้�ยแล้วคู่ค้�และลูกค้�ที่มีแรงจูงใจจะมีคว�มภักดีต่อบริษัท ซึ่ง
เมื่อคู่ค้�หรือลูกค้�รับรู้ว่�ง�นหรือก�รซื้อของพวกตนถูกให้คุณค่� คู่ค้�หรือลูกค้�เหล่�นั้นมี
แนวโน้มที่จะคงอยู่เป็นผู้สนับสนุนหลักของบริษัทต่อไป

1.2 แรงจูงใจและโปรแกรมการให้รางวัลจูงใจ 
(Motivation and incentive program)

  ทีมง�นที่มีแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำ�คัญในคว�มสำ�เร็จขององค์กร ดังที่ได้อธิบ�ยไว้          
ข้�งต้นแล้ว พนักง�นที่มีแรงจูงใจส�ม�รถทำ�ประโยชน์ในก�รที่จะนำ�พ�องค์กรให้บรรลุ
เป้�หม�ย โดยก�รสร้�งแรงจูงใจนั้นมักมีก�รใช้ของร�งวัลเข้�ม�เป็นสิ่งจูงใจ
  สิ่งจูงใจ คือ ร�งวัลที่พนักง�น คู่ค้� หรือลูกค้�ส�ม�รถได้รับจ�กผลของก�รทำ�ง�น
ที่ไปในทิศท�งเดียวกับเป้�หม�ยขององค์กร เมื่อบุคคลใดช่วยบรรลุหนึ่งในเป้�หม�ยของ
องค์กร บุคคลผู้นั้นอ�จได้รับร�งวัลตอบแทน โดยสิ่งจูงใจส�ม�รถจำ�แนกเป็น 2 ประเภท 
คือ สิ่งจูงใจภ�ยใน และสิ่งจูงใจภ�ยนอก (ซึ่งคล้�ยกันกับประเภทของแรงจูงใจ) ในที่ทำ�ง�น
นั้น ถึงแม้ว่�สิ่งจูงใจภ�ยในจะมีอิทธิผลต่อผลให้ผู้ที่ทำ�ง�นอย่�งเต็มประสิทธิภ�พม�กกว่�               
สิ่งจูงใจภ�ยนอก (ร�งวัลที่ส�ม�รถจับต้องได้) มักถูกใช้ในโปรแกรมเพ่ือสร้�งแรงจูงใจ
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ม�กกว่�เพร�ะเป็นสิ่งที่ส�ม�รถควบคุมได้ โปรแกรมในที่นี้กล่�วถึง โปรแกรมก�รให้ร�งวัล
จูงใจขององค์กร โปรแกรมก�รให้ร�งวัลสร้�งขึ้นเพื่อให้ร�งวัลกับผลก�รทำ�ง�นและสร้�ง           
แรงจูงใจให้แก่พนักง�น คู่ค้� หรือลูกค้� โดยอ�จสร้�งขึ้นในระดับบุคคล และ/หรือระดับ
กลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้�หม�ยที่องค์กรต้องก�รให้บรรลุ นอกเหนือจ�กนั้นแล้ว ก�รสร้�ง
โปรแกรมก�รให้ร�งวัลส�ม�รถถูกสร้�งสำ�หรับบุคคล และ/หรือกลุ่มที่หล�กหล�ยได้ เพื่อ
สร้�งแรงจูงใจบุคคลหล�ยกลุ่มเพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยขององค์กรที่ว�งไว้

  1.2.1 ประเภทของโปรแกรมการให้รางวัล
  ก�รศึกษ�วิจัยตล�ดก�รให้ร�งวัล ของ Incentive Federation Incorporated 
(2016) กล่�วถึงประเภทของโปรแกรมก�รให้ร�งวัล โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
ร�งวัลจ�กก�รข�ย ช่องท�งก�รข�ย พนักง�น คว�มภักดีของลูกค้� ของขวัญขององค์กร
  • รางวัลสำาหรับการขาย (Sales rewards) - เป็นก�รให้ร�งวัลและ/หรือกระตุ้น      

ทีมข�ย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมและคว�มสำ�เร็จที่พึงประสงค์ในส่วนของง�นข�ย
  • รางวัลสำาหรับช่องทางการขาย (Channel rewards) - เป็นก�รให้ร�งวัลและ/

หรือสร้�งแรงจูงใจให้แก่ผู้จัดจำ�หน่�ย ช่องท�งก�รข�ย หรือตัวแทนจำ�หน่�ยของ
บริษัท เพื่อให้เกิดพฤติกรรมและคว�มสำ�เร็จที่พึงประสงค์

  • รางวัลสำาหรับพนักงาน (Employee rewards) - เป็นก�รให้ร�งวัลและ/หรือ
กระตุ้นแรงจูงใจพนักง�นของบริษัทในระดับต่�งๆ ที่ไม่ใช่พนักง�นข�ย เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมและคว�มสำ�เร็จที่พึงประสงค์

  • รางวัลสำาหรับความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty rewards) - เป็น          
ก�รให้ร�งวัลและ/หรือก�รสร้�งแรงจูงใจให้ลูกค้�ของบริษัท ซึ่งก�รให้ร�งวัลแก่
ลูกค้� ถือป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคว�มภักดี (Loyalty program)

  • ของขวัญจากองค์กร (Corporate gift spend) - เป็นก�รให้ร�งวัลเพื่อแสดง
คว�มซ�บซึ้งหรือคว�มขอบคุณต่อลูกค้� กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่มีศักยภ�พ หรือ
พันธมิตรท�งธุรกิจในอน�คตของบริษัท
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  1.2.2 ประเภทของรางวัล
  ร�งวัลที่ใช้ในก�รสร้�งแรงจูงใจมักถูกแยกออกจ�กเงินเดือน แต่ก็อ�จเป็นร�งวัลใน
รูปแบบของตัวเงินได้ โดยประเภทของร�งวัลที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้�งแรงจูงใจ ได้แก่
  • เงินสด (เช่น โบนัส คูปอง บัตรเงินสด)
  • บัตรของขวัญ (เช่น บัตรของขวัญร้�นค้� บัตรของขวัญร้�นอ�ห�ร)
  • บัตรเติมเงิน (Prepaid card) (เช่น บัตรเดบิตเติมเงิน บัตรเครดิตเติมเงิน 
   ของ Visa และ Mastercard) 
  • สิ่งของเครื่องใช้ (เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬ� อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
   และเครื่องครัว) 
  • วันหยุด (เช่น วันหยุดเพิ่มเติมเพื่อก�รพักผ่อน)
  • ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (เช่น ก�รเดินท�งไปบ�หลีแบบส่วนตัว หรือ 
   ก�รเดินท�งไปฟิจิแบบกลุ่ม)

  ในขณะที่เงินสดเป็นรูปแบบของร�งวัลจูงใจที่ได้รับคว�มนิยมในธุรกิจม�กที่สุด
เพร�ะเข้�ใจง่�ยและตรงไปตรงม� ห�กแต่ก�รใช้เงินสดเป็นร�งวัลอ�จทำ�ให้ผู้รับมี            
คว�มสับสนระหว่�งเงินร�งวัลและเงินเดือนได้ นอกจ�กน้ันก�รใช้เงินสดเป็นร�งวัลไม่มีผล
ต่อคว�มทรงจำ�ของผู้รับในระยะย�วเหมือนร�งวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังเช่น คนเร�มักไม่จดจำ�
หรือจำ�ไม่ได้ว่�เร�ใช้จ่�ยเงินไปกับอะไร ในโปรแกรมของ Certified Incentive Specialist 
(CIS) ปี ค.ศ. 2019 ในกรุงเทพฯ ได้มีก�รอธิบ�ยว่� ร�งวัลที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นรูปธรรมนั้น ให้
คว�มทรงจำ�ที่ย�วน�น ง่�ยต่อก�รส่งเสริม ไม่สร้�งคว�มสับสนกับเงินเดือนหรือเงินชดเชย 
ช่วยเพิ่มสถ�นะให้ผู้รับ ปร�ศจ�กคว�มรู้สึกผิดในก�รใช้ร�งวัล สร้�งคว�มรู้สึกในก�รกำ�หนด
เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น และมีค่�ใช้จ่�ยน้อยกว่�เงินสด ง�นวิจัยของ Incentive Research 
Foundation (IRF) ในปี ค.ศ. 2019 พบว่� 84% ของธุรกิจใช้ร�งวัลที่ไม่ใช่เงินสด และอีก
ง�นวิจัยขององค์กรเดียวกันในปี (2015) พบว่� 65% ของผู้ที่ได้รับร�งวัลต้องก�รเป็นร�งวัล
ที่ไม่ใช่เงินสดสำ�หรับร�งวัลชิ้นเล็ก ในขณะที่ 80% ต้องก�รร�งวัลก�รเดินท�งในกรณีเป็น
ของร�งวัลชิ้นใหญ่
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คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย

เงินสด
(Cash)

คุณทร�บอยู่แล้วว่�
เงินสดคืออะไร! และใช้
อย่�งไร!
(ไม่ต้องอธิบ�ยเนอะ)

มีคว�มยืดหยุ่นสูงสุด

ใช้เป็นร�งวัลสำ�หรับ
ช่องท�งก�รข�ยได้ 
โดยสร้�งคว�มสับสน
ระหว่�งร�งวัลกับเงิน
ตอบแทนน้อยกว่�
ก�รให้ร�งวัลเงินสดกับ
พนักง�น

แสดงสกุลเงินสำ�หรับ
ภ�ษีสำ�หรับร�งวัลที่มี
ขน�ดใหญ่ม�ก (เช่น 
>$5,000)

ไม่มีคว�มรู้สึกอบอุ่น
ที่ม�กับเงินสด

ห�ยไปในบัญชีเงินฝ�ก

มักถูกใช้สำ�หรับชำ�ระ
ค่�ใช้จ่�ยและคว�ม
ต้องก�รขั้นพื้นฐ�น

ผู้รับไม่ส�ม�รถจำ�สิ่งที่
พวกเข�ซื้อด้วยร�งวัล
เงินสดได้

แทบไม่สร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อ
บริษัทผู้ให้
ก�รสนับสนุนเนื่องจ�ก
ไม่มีคุณค่�เสมือนก�ร
ได้รับถ้วยร�งวัล

บัตรของขวัญ
(Gift card)

ใช้ได้เหมือนเงินสดต�ม
ร้�นค้�ที่ระบุ ส่วนม�ก
จะถูกระบุในสกุลเงินใด
สกุลหนึ่ง

อิสระในก�รเลือกซื้อ
จ�กร้�นค้�

ผู้รับร�งวัลส�ม�รถ
ตัดสินใจว่�จะใช้เมื่อใด
และอย่�งไร

ง่�ยต่อก�รจัดก�ร 
ออกบัตรแค่ครั้งเดียว

ผู้รับร�งวัลส�ม�รถใช้
ประโยชน์จ�กก�รเลือก
สินค้�หรือบริก�รที่ลด
ร�ค�ที่ร้�นค้�ได้

ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�จะ
เป็นก�รใช้จ่�ยร�งวัลที่
มีคุณค่�ยั่งยืน

มีท�งเลือกจำ�กัดให้
ร้�นค้�เพียงร�ยเดียว

โดยทั่วไปจะไม่มีก�ร
ปรับแต่ง หรือใส่แถบ
สปอนเซอร์

คว�มน่�สนใจขึ้นอยู่กับ
รสนิยมส่วนบุคคลและ
ข้อเสนอของร้�นค้�

ร้�นค้�ที่ระบุอ�จ
ไม่ส�ม�รถให้คว�ม
สะดวกต่อก�รเข้�ถึง
ของผู้รับร�งวัลทุก
คนได้
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บัตรเติมเงิน
(Prepaid 

card)

เงินจำ�นวนหนึ่งที่ถูก
เติมไว้ล่วงหน้� ใช้ง�น
ได้เหมือนบัตรเดบิต
ทั่วไปในทุกที่ที่รับ Visa 
หรือ Mastercard

คว�มยืดหยุ่นสูงสุด 
และอิสระในก�รเลือก

ผู้รับร�งวัลส�ม�รถใช้
ประโยชน์จ�กก�รเลือก
สินค้�หรือบริก�รที่
ลดร�ค�ที่ร้�นค้�ได้

ส�ม�รถสร้�งก�รรับรู้
แบรนด์ โดยก�รเพิ่ม
โลโก้ของผู้สนับสนุน
ลงในบัตรเติมเงินได้

ส�ม�รถเติมเงินเพิ่มได้
ห�กต้องก�ร

เป็นตัวเลือกที่ดีสำ�หรับ
เป็นร�งวัลสำ�หรับช่อง
ท�งก�รข�ย สำ�หรับผู้
ที่ไม่ใช่พนักง�น

โดยทั่วไปมักข�ดคว�ม
มีคุณค่�เสมือนก�รได้
รับถ้วยร�งวัล ด้วยก�ร
ใช้จ่�ยไปในของจำ�เป็น
ในชีวิตประจำ�วัน อ�ทิ 
ของอุปโภคบริโภค
ต่�งๆ

คว�มซับซ้อนในก�รจัด
ทำ� (ก�รเพิ่มแบรนด์
บนก�ร์ด ข้อคว�มที่
พิมพ์บนก�ร์ด วันหมด
อ�ยุ)

มักจะสร้�งคว�มสับสน
กับเงินเดือน ก่อให้
เกิดคว�มค�ดหวังใน
อน�คต และคว�ม
ไม่พอใจห�กมีก�ร
เปลี่ยนแปลงร�งวัล

แผนกทรัพย�กรบุคคล
หล�ยแห่งไม่เห็นด้วย
ที่จะให้ร�งวัลรูปแบบ
นี้กับพนักง�นภ�ยใน 
เนื่องจ�กคว�มกังวล
เรื่องค่�ตอบแทน

สิ่งของ
(Merchan-

dise)

แคตต�ล็อกสินค้�
ออนไลน์ของร�ยก�ร
ที่น่�สนใจและนำ�ม�
ใช้ได้จริง

ผู้เข้�ร่วมใช้คะแนน
สะสมในบัญชีเพื่อแลก
ร�งวัล

สะดวกในก�รซื้อของ
ออนไลน์

ร�งวัลที่น่�สนใจให้
คว�มตื่นเต้นจะช่วย
เพิ่มแรงจูงใจ และ
คว�มปร�รถน�

บ�งคนชอบที่จะเห็น 
สัมผัส และ 
เปรียบเทียบสินค้�ที่
ร้�นค้�ด้วยตนเอง

ก�รจัดส่งล่�ช้� หรือ
ร�ยก�รสิ่งของที่ถูก
ยกเลิกอ�จทำ�ให้เกิด
ก�รร้องเรียน
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มีคุณค่�เสมือน
ก�รได้รับถ้วยร�งวัลที่
สำ�คัญ เพื่อเตือนคว�ม
ทรงจำ�เกี่ยวกับบริษัท
ที่ให้ก�รสนับสนุนให้
ชัดเจน

อ�จต้องจัดก�รปัญห�
สินค้�คงคลัง 
(Inventory) และ
จัดก�รสินค้�ที่ถูกส่ง
คืนและได้รับคว�ม
เสียห�ย

ก�รเดินท�ง
(Travel)

ก�รเดินท�งเป็นกลุ่ม
เพือ่เปน็ร�งวลัใหบ้คุคล
ที่มีผลง�นดีเด่น

ก�รเดินท�งส่วนบุคคล
ที่ให้ผู้ได้รับร�งวัลเลือก
ปล�ยท�งและวันเดิน
ท�งเองได้

เป็นร�งวัลยอดนิยม
และช่วยสร้�งแรง
บันด�ลใจเสมอม�

สร้�งประสบก�รณ์ที่น่�
จดจำ�ไปตลอดชีวิต

สังคมยอมรับได้กับก�ร
อวดรูปภ�พและก�ร
ผจญภัยที่ได้จ�กทริป

ก�รได้รับก�รกล่�วถึง
ต่อหน้�เพื่อนร่วมง�น 
ทำ�ให้ประสบก�รณ์ที่
ได้รับมีค่�ขึ้นและเพิ่ม
คว�มมีส่วนร่วมของ
พนักง�น

ใช้เวล�น�นในก�ร
ว�งแผนก�รเดินท�ง 
และก�รดำ�เนินง�นของ
ทริปก�รเดินท�ง

ผู้เข้�ร่วมก�รเดินท�ง
ต้องหยุดง�น

มีตัวแปรที่ไม่ส�ม�รถ
ควบคุมได้ อ�ทิ สภ�พ
อ�ก�ศ

รูปภาพที่ 1.2 ตารางของรางวัล (Awards matrix) (ดัดแปลงจาก Brightspot, n.d.)
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1.3 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel)
 
  ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นส่วนหนึ่งของอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งรวมถึง        
ก�รประชุมองค์กร (Meetings) ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (Incentive travels) ก�รประชุม
วิช�ชีพ (Conventions) และนิทรรศก�ร (Exhibitions) คำ�นิย�มจ�ก Society for 
Incentive Travel Excellence’s (SITE) สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล คือ
  
“เคร่ืองมือการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีไม่ธรรมดา โดยมอบ
ประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ไม่ธรรมดานั้น”

(SITE, n.d.)
  
  คำาจำากัดความที่ได้รับการอ้างอิงถึงมากที่สุดของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลคือ
“เครื่องมือการจัดการระดับโลกที่ใช้ประสบการณ์การเดินทางท่ีพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้น
และ/หรือแสดงว่าเห็นคุณค่าของผู้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มระดับประสิทธิภาพในการสนับสนุน         
เป้าหมายขององค์กร”

(SITE, n.d.)

  คำาจำากัดความล่าสุดของ SITE สำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นแรงจูงใจสำาหรับตลาดโลก
ในปัจจุบันได้รวมถึง “การปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ผ่านประสบการณ์สร้าง
แรงบันดาลใจที่แสนพิเศษ”

(CIS, 2019)

“การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้งบประมาณของตนเองได้ 

ซึ่งใช้ประสบการณ์การเดินทางท่ีไม่เหมือนใครเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ที่บรรลุผลการดำาเนิน

ธุรกิจที่โดดเด่น”

(SITE, n.d.)
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Photo by Rashed

  ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลน้ัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของภ�คท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(Business tourism) โดยเป็นก�รเดินท�งที่มีจุดประสงค์หลักเกี่ยวข้องกับง�นของบุคคล
เหล่�นั้น (Swarbrooke & Horner, 2001) ในปัจจุบัน 75% ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ก�รเพิ่มยอดข�ย ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต และก�รรักษ�
พนักง�นที่มีผลง�นดีเยี่ยม รวมถึงพนักง�นที่มีคุณค่�ต่อองค์กรไว้ ในขณะที่ อีก 25% 
เกี่ยวข้องกับก�รลดเหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์ ก�รลดขยะ และก�รรักษ�คว�มภักดีของทั้ง
ลูกค้�และผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รข�ย (SITE, n.d.) ถึงแม้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของอุตส�หกรรมไมซ์ แต่ก็มีคว�มแตกต่�งจ�กกิจกรรมไมซ์อื่นๆ ซึ่งโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลน้ัน มุ่งเน้นท่ีก�รสร้�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือก�รพักผ่อนหย่อนใจ
โดยให้ประสบก�รณ์ที่น่�จดจำ�และมีคว�มหม�ยแก่ผู้ร่วมเดินท�ง ที่จะไม่มีกิจกรรมท�ง
ธุรกิจเลย กล่�วคือ แทนที่จะมีก�รศึกษ�ดูง�น ก�รประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับง�นกิจกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะมุ่งให้คว�มสนุกสน�นคว�มบันเทิงและ
ประสบก�รณ์ที่น่�ตื่นเต้นอื่นๆ นอกจ�กนี้ ถึงแม้ว่�องค์ประกอบบ�งอย่�งของก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลจะคล้�ยกับก�รท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลก็ได้รับ
ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินจ�กองค์กร ซึ่งลักษณะของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่แตกต่�ง
จ�กก�รท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ (CIS, 2019) ได้แก่
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  • ต้องได้รับม�เป็นร�งวัลและไม่ส�ม�รถห�ซื้อได้
  • มีก�รสร้�งเงื่อนไขหรือข้อกำ�หนดในก�รได้รับก�รเดินท�งเป็นร�งวัล
  • มักเป็นประสบก�รณ์ที่คุณภ�พดีมีร�ค�แพง
  • มีก�รติดต�มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นเพื่อรับร�งวัลก�รเดินท�ง
  • มีกิจกรรมท่ีสร้�งคว�มร่ืนรมย์ท้ังหมด แต่อ�จมีกิจกรรมท�งธุรกิจเป็นส่วนน้อยม�กๆ
  • ผู้รับร�งวัลจจะได้รับก�รดูแลในร�ยละเอียดทั้งหมดของก�รเดินท�ง
  • โปรแกรมได้รับก�รปรับแต่งเพ่ือสร้�งประสบก�รณ์ท่ีแตกต่�ง พิเศษ และไม่เหมือนใคร
  • บริษัทเป็นสปอนเซอร์และเป็นเจ้�ภ�พก�รเดินท�ง
  • ผู้ได้รับร�งวัลไม่ทร�บค่�ใช้จ่�ยจริงของก�รจัดก�รเดินท�ง

  ระยะเวล�ในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น อ�จเริ่มต้นตั้งแต่ 1 วัน ถึงม�กกว่� 
15 คืน ระยะเวล�ก�รเดินท�งโดยทั่วไปสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมัก
อยู่ระหว่�ง 3 - 4 คืน (โดยไม่รวมถึงเวล�เดินท�งไป-กลับจ�กจุดหม�ยปล�ยท�ง) (Oxford 
Economics, 2019) กิจกรรมของโปรแกรมส่วนม�กจะรวมถึงกิจกรรมก�รสร้�งเครือข่�ย 
กิจกรรมก�รเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ ณ จุดหม�ยปล�ยท�ง กิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พ กิจกรรม
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate social responsibilities หรือ CSR) ฯ

  ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น เป็นร�งวัล ซึ่งเมื่อได้รับ ก็ควรให้คว�มรู้สึกว่�กำ�ลัง  
ได้รับร�งวัล โดยสรุปแล้วก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นกิจกรรมท�งธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์
ท�งธุรกิจเพื่อตอบแทนพนักง�น ผู้จัดจำ�หน่�ย คู่ค้� และลูกค้�เมื่อบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร
ที่ตั้งไว้เฉพ�ะของบุคคลและ/หรือกลุ่มที่เข้�ร่วมโปรแกรม ในขณะที่ไม่มีกิจกรรมท�งธุรกิจ
เลยในโปรแกรม ก็ยังส�ม�รถพูดได้ว่� ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นง�นที่ซับซ้อนและมี
ก�รเรียกร้องถึงคว�มต้องก�รหล�ยอย่�ง (CIS, 2019)

  ผลก�รสำ�รวจทั่วโลกจ�ก 606 คำ�ตอบจ�ก Incentive Travel Industry Survey 
Final (Oxford Economics, 2019) พบว่�ผลประโยชน์ที่สำ�คัญที่สุดที่องค์กรได้รับจ�ก
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (ดูรูปภาพที่ 1.3) ได้แก่
  • เพิ่มยอดข�ยและ/หรือผลกำ�ไรให้กับบริษัท
  • เพิ่มก�รมีส่วนร่วม (ระหว่�งพนักง�น หรือคู่ค้�)
  • เพิ่มผลิตภ�พของบุคล�กร
  • สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งพนักง�น
  • เพิ่มคว�มพึงพอใจของลูกค้�
  • เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในตล�ด
  • เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รสรรห�พนักง�นใหม่ หรือคู่ค้�ใหม่
  • ยกระดับก�รฝึกอบรม หรือคว�มรู้ของพนักง�น
  • พัฒน�คว�มร่วมมือของแบรนด์
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เพิ่มยอดข�ย และ/หรือกำ�ไรของบริษัท
80%  

พัฒน�ก�รมีส่วนร่วม (พนักง�นหรือช่องท�งพันธมิตร)
74%  

เพิ่มผลิตภ�พส่วนบุคคล
71%  

สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่�งพนักง�นและฝ่�ยบริห�ร
68%  

พัฒน�ก�รอยู่ให้น�นขึ้น (พนักง�นหรือช่องท�งพันธมิตร)
67%  

สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในหมู่พนักง�น
64%  

พัฒน�คว�มพึงพอใจของลูกค้�
60%  

เพิ่มเครือข่�ยในก�รแข่งขันในตล�ด
49%  

เพิ่มคว�มส�ม�รถใจก�รรับสมัตรพนักง�นใหม่หรือช่องท�งพันธมิตร
39%  

เพิ่มก�รฝึกอบรมหรือคว�มรู้
39%  

พัฒน�แบรนด์และคว�มยินยอม

38%  

รูปภาพที่ 1.3 ประโยชน์ที่สำาคัญที่สุดที่บริษัทได้รับจากโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 

(ดัดแปลงจาก Oxford Economics, 2019)
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น�ยสุเมธ สุทัศน์ น�ยกสม�คมน�ยกสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 
หรือทิก้� TICA กล่�วสุนทรพจน์ในวิช�ชีพก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย
ปี 2562 เกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไว้ว่� “การเดินทางที่รวมซึ่งความพิเศษ
อย่างสมบูรณ์แบบนับเป็นการอภินันทนาการ ปูนบำาเหน็จรางวัล หรือแสดง
ความยกย่อง แสดงความขอบคุณ สมนาคุณ ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักการตลาด 
บริหาร บุคคล ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง ว่าเป็นสุดยอดของการแสดงออก            
ซึ่งความตั้งใจต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลว่าเงินทองสิ่งของต่างๆ 
ถึงแม้จะมีมูลค่าสูง มูลค่านั้นยังสามารถนับได้ เปรียบเทียบได้ และซื้อหามาด้วย
ตัวเองได้ แม้แต่รายการเดินทางระดับหรู โดยเครื่องบินที่นั่งชั้นหนึ่ง พักโรงแรม
เลิศหรูรับประทานอาหารเมนูแพงๆ ไวน์ชั้นเลิศ ก็ยังสามารถตีราคาเป็นจำานวนเงินได้              
การเดินทางที่รวมความพิเศษอย่างสมบูรณ์แบบนั้นกล่าวคือ การได้เยี่ยมชมสถานที่ที่
ปกติไม่ได้เปิดรับบุคคลทั่วไป สถานที่ส่วนตัวที่มีสิ่งสะสมมีมูลค่าสูง หายาก อาจเป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวโดยเฉพาะหากมีเจ้าของสถานที่ต้อนรับและนำาชม จัดงานเลี้ยงโดย
อาหารท้องถิ่นที่หาได้ยากอย่างแท้จริง การได้เข้าชม สถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง
หรือสถานที่ที่มีความสำาคัญในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าสูงส่งทางวัฒนธรรม การได้พบ
และสนทนากับบุคคลที่มีชื ่อเสียง ประสบการณ์พิเศษสำาหรับผู้ได้รับและคู่ชีวิต
เหล่านี้ไม่สามารถตีราคาเป็นจำานวนเงินได้ เป็นการสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งใน
ชีวิตที่ไม่สามารถจัดหาเองได้ นำามาซึ่งความภูมิใจของผู้ได้รับและเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง”

  1.3.1 ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
  โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลน้ันมีคว�มหล�กหล�ยโดยธรรมช�ติ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะ วัตถุประสงค์ ผู้เข้�ร่วม โครงสร้�งของกฎ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีวิธีก�รจัด
ประเภทโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่แตกต่�งกัน ดังต่อไปนี้ 

  ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลโดยผู้เข้าร่วม
  • ผู้เข้าร่วมภายใน - โปรแกรมประเภทนี้ออกแบบม�เพื่อให้ร�งวัลและ/หรือแสดง

คว�มยินดีต่อพนักง�นขององค์กร ซึ่งรวมถึงพนักง�นข�ย พนักง�นทั่วไป ผู้บริห�ร 
และพนักง�นในระดับต่�งๆ 

  • ผู้เข้าร่วมภายนอก - โปรแกรมน้ีจะให้ร�งวัลและ/หรือสร้�งแรงจูงใจให้                 
ผู้จัดจำ�หน่�ย ช่องท�งก�รข�ย ตัวแทนจำ�หน่�ยของบริษัท เช่นเดียวกับก�รแสดง
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คว�มขอบคุณต่อลูกค้� หรือเพื่อตอบแทนลูกค้�โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
คว�มภักดีของลูกค้� และบ�งครั้งผู้เข้�ร่วมอ�จเป็นกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่มี
ศักยภ�พ หรือพันธมิตรท�งธุรกิจในอน�คตของบริษัท

  ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตามจำานวนผู้เดินทาง
  • การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนบุคคล - โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเฉพ�ะบุคคล 

ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นบรรลุเป้�หม�ยให้องค์กรต�มท่ีต้ังไว้แล้วจะได้รับร�งวัลเป็น
   ก�รเดินท�ง โดยโปรแกรมอ�จได้ รับก�รว�งแผนไว้ล่ วงหน้�สำ �หรับ
   ก�รเดินท�งในประเทศ ต่�งประเทศ ล่องเรือ พักโรงแรม หรือองค์กร อ�จมอบ

ค่�โดยส�ร  ส�ยก�รบินท่ีกำ�หนดโซนก�รบินไว้ และบัตรของขวัญ ซ่ึงก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลส่วนบุคคลน้ัน ยังเปิดโอก�สให้สร้�งโปรแกรมที่ส�ม�รถกำ�หนด
เองได้อีกด้วย นอกจ�กนี้ โปรแกรมประเภทนี้อ�จเปิดโอก�สให้มีผู้ติดต�ม

   อีกคนหนึ่ง หรือห�สม�ชิกในครอบครัวเข้�ร่วมก�รเดินท�งได้
  • การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแบบเป็นกลุ่ม - โปรแกรมประเภทนี้ออกแบบม�

เพื่อรวมกลุ่มคนเข้�ไว้ด้วยกันเพื่อเดินท�งไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งเดียวกัน โดย           
มักมีก�รกระตุ้นให้เกิดก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้เข้�ร่วมเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์
หรือสร้�งเครือข่�ย นอกจ�กนี้ก�รเดินท�งแบบกลุ่มยังช่วยให้ส�ม�รถเลือก
กิจกรรมที่หล�กหล�ยซึ่งก�รเดินท�งส่วนบุคคลไม่ส�ม�รถทำ�ได้ และยังมีค่�ใช้
จ่�ยต่อหัวที่ตำ่�กว่�ด้วย

ข้อดี ข้อเสีย

• ไม่ต้องให้ทุกคนหยุดง�นในเวล�เดียวกัน
• ส�ม�รถแยกคนที่คุณต้องก�รแยกออก

จ�กกัน
• เป็นวิธีที่มีค่�ใช้จ่�ยไม่สูง สำ�หรับ           

ก�รดึงดูด ผู้ที่ใช้สิ่งจูงใจเป็นครั้งแรก
• สะดวกต่อผู้จัดง�น

• สูญเสียโอก�สในก�รสร้�งคว�ม              
สนิทสนมกัน

• สูญเสียโอก�สในก�รสร้�งก�รรับรู้ของ      
ผู้สนับสนุน

• ย�กต่อก�รประช�สัมพันธ์ - ไม่มีก�รระบุ
จุดหม�ยปล�ยท�งที่ชัดเจน

• ไม่มีก�รได้รับก�รกล่�วถึงและก�รให้คุณค่�
ต่อหน้�เพื่อนร่วมง�น

• สูญเสียโอก�สในก�รสร้�งกิจกรรม หรือใช้
สถ�นที่ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้กับกลุ่มเท่�นั้น

รูปภาพที่ 1.4 ข้อดีและข้อเสียของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลส่วนบุคคล (อ้างอิงจาก CIS, 2019)
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  ประเภทของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลตามเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
  • โปรแกรมที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า - โปรแกรมประเภทนี้

จะพิจ�รณ�จุดหม�ยปล�ยท�งในประเทศหรือภูมิภ�คที่ใช้เวล�ในก�รเดินท�ง
สั้นๆ ตัวอย่�ง คือ ห�กพิจ�รณ�จ�ก ‘กรุงเทพฯ’ เป็นจุดเริ่มต้นก�รเดินท�ง 

   จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รเดินท�งประเภทนี้อ�จเป็นพัทย� หัวหิน ก�ญจนบุรี 
(เมื่อเดินท�งโดยรถยนต์) หรือภูเก็ต เชียงใหม่ สิงคโปร์ ม�เลเซีย ล�ว ฮ่องกง (เมื่อ
เดินท�งโดยเครื่องบิน)

  • โปรแกรมที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง - โปรแกรมประเภทนี้เลือก
จุดหม�ยปล�ยท�งต�มแนวคิดที่ต้องก�รให้ผู้เข้�ร่วมได้เห็นส่ิงที่แตกต่�งจ�ก          
คว�มคุ้นเคยโดยสิ้นเชิง และได้รับประสบก�รณ์ที่พิเศษและมีคว�มเป็นเอกลักษณ์ 
รวมถึงแนวคิดที่ต้องก�รระบุจุดหม�ยปล�ยท�งที่ไม่ส�ม�รถเดินท�งไปในช่วง        
วันหยุดสุดสัปด�ห์ได้ง่�ยๆ เนื่องจ�กระยะเวล�ที่ต้องเดินท�งและค่�เดินท�ง           
ดังนั้นโปรแกรมประเภทนี้จึงน่�สนใจและเชื่อว่�ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจให้ผู้เข้�ร่วม
บรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ได้ ตัวอย่�ง คือ ห�กพิจ�รณ�จ�ก ‘กรุงเทพฯ’ เป็น
จุดเริ่มต้นก�รเดินท�ง จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รเดินท�งประเภทนี้อ�จเป็น
ญี่ปุ่น เก�หลี ยุโรป อเมริก� แอฟริก� หรือ ออสเตรเลีย

  โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลประเภทต่�งๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย องค์กรจึง
ต้องพิจ�รณ�ปัจจัยต่�งๆ เพ่ือเลือกประเภทของโปรแกรมให้เหม�ะสมที่สุดกับองค์กรนั้น 
องค์กรยังส�ม�รถใช้ก�รผสมผส�นของโปรแกรมประเภทต่�งๆ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และงบประม�ณขององค์กรได้ด้วย โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อสร้�งแรงจูงใจที่เหม�ะสม
จะนำ�พ�องค์กรไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยได้ ในขณะเดียวกัน ก็ส�ม�รถสร้�งสภ�พแวดล้อม         
ก�รทำ�ง�นที่ดีด้วย

1.4 ประเทศไทย - ภาคธุรกิจการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

  ข้อมูลจ�กฝ่�ยพัฒน�กลยุทธ์องค์กร สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและ
นิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. แสดงให้เห็นว่� ในประเทศไทย ภ�คธุรกิจ            
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของอุตส�หกรรมไมซ์มีก�รเติบโตขึ้น จำ�นวนผู้เดินท�งเพิ่มขึ้นจ�ก 
190,000 ในปี 2550 เป็น 370,000 ในปี 2561 ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยต่อคนของผู้เดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลเพิ่มขึ้นจ�ก 49,567.57 บ�ทเป็น 55,957.44 บ�ทในปี 2551 และ 2561 
ต�มลำ�ดับ แม้ว่�แนวโน้มของระยะเวล�ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมีแนวโน้มลดลง แต่
จำ�นวนกิจกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก ทำ�ให้ร�ยได้ต่อปีจ�ก          



INCENTIVE TRAVELS 101 35

ภ�คส่วนนี้เพิ่มขึ้น ร�ยได้จ�กก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปี 2561 มีมูลค่� 165,447 ล้�นบ�ท เห็นได้ชัดว่�อุตส�หกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีอน�คต
และจะส�ม�รถนำ�เงินเข้�ประเทศได้ม�กขึ้น ดังนั้นจึงมีพื้นที่อีกม�กให้บุคคล�กร หรือองค์กร
ใหม่ๆ เข้�ม�และช่วยสนับสนุนภ�คธุรกิจน้ี (และแน่นอน มีโอก�สสร้�งร�ยได้จ�กภ�คธุรกิจน้ี)

สถิติตลาดต่างประเทศ (TCEB, 2019)
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สถิติตลาดภายในประเทศ (TCEB, 2019)
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บทส่งท้าย	 บทส่งท้าย

  ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลน้ันเป็นธุรกิจที่มีข้อเรียกร้องและคว�มต้องก�รสูง              
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พที่ส�ม�รถปลดปล่อยศักยภ�พของมนุษย์เพื่อบรรลุ
เป้�หม�ยได้ ผ่�นประสบก�รณ์สร้�งแรงบันด�ลใจที่สุดพิเศษ ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่�นจะได้         
เข้�ถึงข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต่�งๆ ขอให้สนุกกับก�รอ่�น!

บทส่งท้าย
บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

  (1) ทดสอบคว�มจำ� - ทบทวนเหตุก�รณ์ (สถ�นก�รณ์) ที่คุณมีแรงจูงใจในก�รทำ�
อะไรบ�งอย่�ง แล้วทดลองระบุประเภทของแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของร�งวัล
ในสถ�นก�รณ์นั้น และแชร์ข้อมูลเหล่�นี้กับกลุ่ม/ชั้นเรียนได้รับฟัง

  (2) จงอภิปร�ยว่�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลใด ที่เหม�ะสมกับองค์กรและ
ผู้เข้�ร่วมต่อไปนี้

   (a) องค์กร - ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทย
    กลุ่มเป้�หม�ย - ผู้แทนจำ�หน่�ย
   (b) องค์กร - บริษัท เครื่องสำ�อ�ง
    ผู้เข้�ร่วมเป้�หม�ย - พนักง�น
   (c) องค์กร - บริษัท ส�ยก�รบินระหว่�งประเทศ
    กลุ่มเป้�หม�ย - ลูกค้�ประจำ�
   (d) องค์กร - บริษัท เครื่องดื่มไทยที่ผลิตเครื่องดื่มช�เขียว
    กลุ่มเป้�หม�ย - ผู้บริโภค
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บทที่	

2

โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

M

I

E

C
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โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

 

ผู้อ่�นเคยเดินท�งหรือไม่? แล้วเดินท�งกับใคร ครอบครัว เพ่ือน หรือมห�วิทย�ลัย? 

เดินท�งไปท่ีไหน พัทย�? ภูเก็ต? ญ่ีปุ่น? หรือท่ีอ่ืน? มีผู้ช่วยจัดก�รเดินท�งให้หรือไม่? 

ใครเป็นคนเร่ิมต้นคว�มคิดท่ีจะเดินท�ง? เคยคิดหรือไม่ว่�เงินท่ีถูกใช้ไปในก�รเดินท�ง

จะไปอยู่ท่ีไหน ท่ีใคร และอย่�งไร? และผู้อ่�นรู้จักจุดหม�ยปล�ยท�งท่ีจะเดินท�งไป

ดีแค่ไหน? ผู้อ่�นจะม่ันใจได้ยังไงว่�ก�รเดินท�งของคุณจะมีคว�มหม�ยและน่�จดจำ�?

วันน้ี คุณอ�จคิดว่�ก�รห�ข้อมูลก�รเดินท�งเป็นเร่ืองง่�ย และ ‘Siri’ ส�ม�รถเป็น             

ผู้ช่วยท่ีดีของคุณได้ โดย Siri ส�ม�รถห�ข้อมูลท่ีคุณต้องก�รผ่�นก�รเช่ือมต่อกับ 

Google Maps Tripadvisor และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีช่วยในก�รว�งแผนก�รเดินท�งได้ 

ห�กแต่ผู้อ่�นทร�บหรือไม่ว่� Siri ไม่ส�ม�รถบอกได้ว่� เบอร์ติดต่อท่ีอยู่บนเว็บไซต์น้ัน

เป็นเบอร์ท่ีดี หรือเมนูไหนคือเมนูลับในร้�นอ�ห�รท้องถ่ินท่ีดีท่ีสุดในเมืองน้ัน และ Siri 

เองยังไม่ส�ม�รถช่วยเจรจ�กับผู้ให้บริก�รที่คุณจะใช้บริก�รเพื่อขออัพเกรดได้ 

ดังน้ัน ข้อมูลก�รเดินท�งออนไลน์อ�จไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร                       

ในก�รจัดก�รเดินท�งได้ทุกอย่�ง

ในอีกมุมหน่ึง ผู้อ่�นเคยสงสัยหรือไม่ว่� ข้อมูล ก�รบริก�ร และเงิน มีกระแสไหลเวียน

อย่�งไรในอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว ในบทน้ี ผู้อ่�นจะได้ทร�บถึงข้อมูลเหล่�น้ีในส่วน

ของอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล

บทที่	

2
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  ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลเป็นส่วนหน่ึงของอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE หรือ Meetings 
Incentives Conventions และ Exhibitions) ดังที่กล่�วไว้ในบทที่ 1 ก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลคือเครื่องมือในก�รบริห�รเพ่ือสร้�งแรงจูงใจแก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และ/หรือแสดง
ก�รเห็นคุณค่�ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ผ่�นประสบก�รณ์ก�รเดินท�งที่พิเศษ ซึ่งก�รจัด         
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล จำ�เป็นต้องมีก�รทำ�ง�นร่วมกันของหล�กหล�ยองค์กรและธุรกิจ 
เช่น บริษัทเจ้�ของง�น Incentive house บริษัทที่ให้บริก�รเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว บริษัท
จัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง ที่พัก และอื่นๆ อีกม�กม�ย ซึ่งจะกล่�วถึงต่อไปในบทนี้ 

2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders)
 
  ในอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียม�กม�ย ซ่ึงผู้มี           
ส่วนได้ส่วนเสียหลักในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่ Incentive house บริษัทจัดก�ร
จุดหม�ยปล�ยท�ง (Destination management company หรือ DMC) ผู้ให้บริก�รต่�งๆ 
รวมถึงผู้สนับสนุนหลักของอุตส�หกรรม ทั้งระดับน�น�ช�ติและระดับช�ติ (ไทย)

Key Stakeholders of Incentive Travels 

Incentive 
House/Company

Destination 
Management 

Company (DMC)

Full-service Incentive 
House 

Full-service Incentive 
Marketing Company

Incentive Travel 
Fulfillment Company

Travel Agency 

Incentive 
Organizer/Consultant

Service Providers

Accommodation

Transportation

Food and 
Beverages (F&B)

Other Service 
Contactors

Industry Supporters

SITE

IRF

TICA

TCEB

รูปภาพที่ 2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในอุตสาหกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(นำามาจาก Thumachai et al., 2017)
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  2.1.1 Incentive House/Company
  Incentive house หรือ Incentive company เป็นบริษัทที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
ในก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และนำ�เสนอบริก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รให้
ร�งวัล ซึ่งอ�จรวมถึง ก�รว�งแผน ก�รเลือกสถ�นที่ ก�รสร้�งธีมสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล ก�รออกแบบโปรแกรม ก�รจัดก�ร ก�รสร้�งแคมเปญก�รสื่อส�ร ก�รจอง และ         
ก�รวิเคร�ะห์โลจิสติกส์ในพื้นที่ ระดับก�รให้บริก�รและค่�ใช้จ่�ยในก�รให้บริก�รจะแตกต่�ง
กันในแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับขน�ดของโปรแกรมก�รเดินท�ง จุดหม�ยปล�ยท�ง และบริก�ร
ที่เลือกใช้ 

  Incentive house หรือ company ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็นหล�ยประเภทต�ม
ระดับก�รให้บริก�ร ดังต่อไปนี้
  • Full-service incentive house - บริษัทที่ให้บริก�รแบบเต็มรูปแบบสำ�หรับ
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล Full-service incentive house ให้บริก�รเกี่ยวกับก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลเท่�นั้น ซึ่งไม่รวมก�รให้ร�งวัลรูปแบบอื่น (เช่น เงินสด สินค้�) ก�รบริก�รของ
พวกเข�คือ ก�รจัดก�รทุกร�ยละเอียดของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ตั้งแต่ก�รตั้งเป้�หม�ย
ไปจนถึงก�รเดินท�ง และก�รประเมินหลังจ�กจบทริป บริษัทที่จ้�ง Full-service incentive 
house จะมีก�รชำ�ระค่�บริก�รและประส�นง�นกับ Incentive house แค่ที่เดียว ซึ่งโดย    
พื้นฐ�นเสมือนเป็นก�รรับบริก�รอย่�งครบถ้วนในที่เดียว (One-stop shopping) สำ�หรับ
บริษัท ก�รบริก�รของ Full-service incentive house ได้แก่

• ก�รจัดตั้งเป้�หม�ยและจุดประสงค์ของโปรแกรม 
• ก�รสร้�งระบบก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มเป้�หม�ย
• ก�รสร้�งข้อกำ�หนดในก�รรับร�งวัล
• ก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
• ก�รว�งแผนก�รตล�ดและก�รโปรโมทโปรแกรม
• ก�รจัดก�รโปรแกรมและจัดก�รทริปก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
• ก�รนำ�เที่ยวต�มโปรแกรม 
• ก�รประเมินผลของโปรแกรม 

  • Full-service incentive marketing company - บริษัทที่ให้บริก�รเต็ม
รูปแบบเกี่ยวกับก�รทำ�ก�รตล�ดเพื่อสร้�งแรงจูงใจ เป็นบริษัทที่ให้บริก�รเต็มรูปแบบ 
ไม่เพียงแค่นำ�เสนอบริก�รเต็มรูปแบบของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล แต่ยังขย�ยก�รบริก�ร
ไปในร�งวัลรูปแบบอื่นๆ อ�ทิ ร�งวัลเงินสด (เช่น เงินสด บัตรกำ�นัล บัตรของขวัญ) และ
ร�งวัลที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงยังส�ม�รถจัดง�น
มอบร�งวัลได้อีกด้วย 
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  • Incentive travel fulfillment company - บริษัทที่นำ�เสนอเพียงแค่                       
ก�รเตรียมและให้บริก�รเกี่ยวกับทริปก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ที่มุ่งเน้นในก�รสร้�ง
ประสบก�รณ์ท่องเที่ยวที่น่�จดจำ�สำ�หรับผู้ได้รับร�งวัลเท่�นั้น บริก�รของ Incentive travel 
fulfillment company ไม่รวมบริก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
เช่น ก�รตล�ด หรือก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น เป็นต้น 

  • ตัวแทนบริษัทนำาเที่ยว (Travel agency) - ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยวที่มีบริก�ร
ในก�รจัดทริปก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยวควรจัดให้มี ‘แผนก
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล’ หรือ มีผู้เชี่ยวช�ญที่รู้คว�มแตกต่�งระหว่�ง โปรแกรมก�ร
ท่องเที่ยวพิเศษ และโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่เป็นประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยว
เฉพ�ะที่ไม่ส�ม�รถพบในร�ยก�รทัวร์ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ตัวแทนบริษัทนำ�เที่ยวขน�ดใหญ่มัก
มีแผนก  ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

  • ผู้จัดด้านการให้รางวัล/ที่ปรึกษา (Incentive organizer/consultant) - 
องค์กรที่มีบริก�รให้คำ�ปรึกษ�เก่ียวกับก�รตล�ดและก�รประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรม
ก�รให้ร�งวัลที่รวมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลและร�งวัลในรูปแบบอื่นๆ องค์กรประเภทนี้
ส�ม�รถให้บริก�รในก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง และอ�จรับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รจัด  
ทริปก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งในกรณีนี้ Incentive organizer จะจัดจ้�ง Incentive 
travel  fulfillment company สำ�หรับเป็นผู้จัดทริปก�รเดินท�งให้

  2.1.2 บริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง หรือ Destination management           
company (DMC)
  บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง หรือ DMC คือองค์กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
ในก�รจัดง�นอีเวนต์ในอุตส�หกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึงก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล DMC เป็น
องค์กรที่มีคว�มรู้อย่�งกว้�งขว�งเกี่ยวกับจุดหม�ยปล�ยท�ง (Destination) และมีก�รสร้�ง                
เครือข่�ยกับผู้ให้บริก�รในจุดหม�ยปล�ยท�งที่ DMC จัดก�รอยู่ โดย DMC ส่วนใหญ่จะ
มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริก�รภ�คพื้นดิน เช่น ระบบขนส่ง กิจกรรม ที่พัก ร้�นอ�ห�ร 
Theme events ฯลฯ DMC โดยทั่วไปจะมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริก�รในท้องถิ่นและมี
อำ�น�จต่อรองกับผู้ให้บริก�ร DMC ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในพื้นที่ที่ DMC จัดก�รอยู่จะส�ม�รถ
เจรจ�ต่อรองกับโรงแรม ธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมต่�งๆ ในจุดหม�ยปล�ยท�งได้ ดังนั้น 
DMC จึงมีศักยภ�พในก�รออกแบบและปรับกิจกรรมในโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล
ต�มคว�มต้องก�รของเจ้�ของง�นให้มีคุณภ�พซ่ึงไม่ส�ม�รถทำ�ในโปรแกรมท่องเท่ียวท่ัวไปได้ 
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Photo by Nawarat

  หน้�ที่ของ DMC เริ่มต้นด้วยบริก�ร
ก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งและนำ�เสนอ             
ใบร�ค�ต�มวัตถุประสงค์และงบประม�ณของ
บริษัทที่ว่�จ้�ง (ผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล - 
End-user หรือเจ้�ของโปรแกรม) รวมถึง
คว�มประสงค์อื่นๆ เช่น ประเภทของที่พัก ประเภท
ของกิจกรรม ประสบก�รณ์ที ่ต ้องก�ร ฯลฯ 
ซึ่งเป็นหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของ DMC ใน
ก�รเลือกผู้ให้บริก�รท่ีมีคว�มเป็นมืออ�ชีพ และ
มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ส่งสินค้� และ/หรือ
บริก�รต�มโปรแกรมที่ออกแบบไว้ได้ ภ�ยหลัง
จ�กก�รพิจ�รณ�และทำ�ข้อตกลงกับบริษัทว่�จ้�ง
ในส่วนของโปรแกรมที่ออกแบบไว้แล้ว DMC จะ
จัดทำ�ก�รทดลองดำ�เนินง�นโปรแกรมก�รเดินท�ง 

(Walkthrough) พร้อมก�รสำ�รวจพื้นที่ ในขั้นตอนนี้จะมีก�รยืนยันตัวเลือกผู้ให้บริก�รและ
ระบบขนส่ง รวมถึงแผนสำ�รองในพื้นที่ หลังจ�กก�รปรับแก้ไขและได้รับก�รอนุมัติเป็นครั้ง
สุดท้�ยแล้ว DMC จะยืนยันร�ค�และเซ็นต์สัญญ�กับบริษัท (หรือเซ็นต์สัญญ�กับ Incentive 
house ในกรณีที่ End-user ว่�จ้�งผ่�น Incentive house) ในขณะที่บริษัทประช�สัมพันธ์
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล DMC จะลงร�ยละเอียดและประส�นง�นกับผู้ให้บริก�ร
ทุกร�ย สำ�หรับค่�บริก�รของ DMC อ�จเป็นก�รเก็บค่�บริก�รในอัตร�ที่คงที่หรืออัตร�เดียว 
หรืออ�จเป็นก�รเจรจ�เก็บค่�บริก�รเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่�ใช้จ่�ยรวมของทริป

ในกรณีของประเทศไทย DMC ส่วนใหญ่มักเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัททัวร์ 

(Tour operator) ที่ให้บริการเฉพาะส่วนของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม การทำางานของ DMC ในประเทศไทยก็มีความคล้ายคลึงกับ DMC ใน                 

ประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้า Incentive house ต่างชาติแห่งหนึ่งต้องการที่จะ

จัดทำาโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยแต่มีความรู้ไม่เพียงพอ

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว Incentive house นั้นจะติดต่อ DMC ท้องถิ่นในประเทศไทย

และให้ข้อมูลกับ DMC เกี่ยวกับงบประมาณ ผู้เข้าร่วมงาน โปรแกรมก่อนหน้า ฯลฯ               

โดยทั่วไป DMC ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเจ้าของโปรแกรม (End-user) 

เพื่อให้สามารถออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับลูกค้าได้
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  ณ จุดนี้ ผู้อ่�นอ�จมีคำ�ถ�มว่� จำ�เป็นหรือไม่ที่บริษัทต้องจัดจ้�ง DMC ซึ่งเป็นองค์กร
ภ�ยนอกในก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ในคว�มเป็นจริง คว�มจำ�เป็นในก�รจัดจ้�ง 
DMC นั้นขึ้นอยู่กับทรัพย�กรและเวล�ที่บริษัทมี คว�มเป็นไปได้ที่บริษัทส�ม�รถได้ข้อเสนอ
ร�ค�ที่ดี ส�ม�รถเจรจ�ขออัพเกรดก�รบริก�รจ�กผู้ให้บริก�รได้ มีอำ�น�จต่อรองเพื่อขอปรับ
ก�รให้บริก�รต�มคว�มต้องก�รของเจ้�ของง�น หรือมีคว�มส�ม�รถและคว�มเชี่ยวช�ญ        
ในก�รสร้�งประสบก�รณ์พิเศษให้กับผู้เข้�ร่วมทริปได้หรือไม่ ซึ่ง DMC เป็นผู้ให้บริก�รแบบ
ครบวงจรและส�ม�รถจัดทำ�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้อย่�งละเอียด พร้อมกับ
ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เนื่องจ�ก DMC คือผู้เชี่ยวช�ญและมีเครือข่�ยในจุดหม�ยปล�ยท�ง   
นั้นๆ ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลน้ันเป็นโปรแกรมที่เป็นเรื่องของคุณภ�พดังที่เคยกล่�วไว้ 
ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญจึงมีข้อได้เปรียบ เช่น ห�กเกิดก�รเปลี่ยนแปลงในวิน�ทีสุดท้�ย 
DMC ส�ม�รถตอบสนองได้ทันที และส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ดีกว่� เนื่องจ�ก DMC มีข้อมูล
และเชี่ยวช�ญพื้นที่ รวมถึงมีเครือข่�ยม�กกว่�

  2.1.3 ผู้ให้บริการ (Service providers)
  ผู้ให้บริก�รในอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลมีคว�มหล�กหล�ยม�ก
ในที่นี้จึงไม่ส�ม�รถกล่�วถึงได้ครบทุกประเภท ดังนั้น ในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริก�รหลัก
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส่วนใหญ่ ดังนี้ 
 
  ที่พัก (Accommodation)
  ที่พักสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล อย่�งน้อยที่สุดควรเป็นโรงแรม 3 ด�ว ที่พัก
นั้นจำ�เป็นต้องมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล หรืออ�จเป็นที่พักที่ส�ม�รถทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมประทับใจ 
เช่น โรงแรมหรู รีสอร์ท เรือสำ�ร�ญ ฯ ร�ยก�รที่พักในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ไม่ได้จำ�กัดแค่ที่พักรูปแบบเดิมๆ แต่ส�ม�รถเป็นที่พักในรูปแบบอื่นที่ส�ม�รถเช่�หรือเจรจ�
ให้ใช้ได้ เช่น คฤห�สน์หรือปร�ส�ทบนเข� 
 
  ระบบขนส่ง (Transportation)
  โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลอ�จต้องใช้ก�รขนส่งหล�ยรูปแบบผู้ให้บริก�ร
ด้�นก�รขนส่งในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไม่ได้ถูกจำ�กัดแค่รถลีมูซีน หรือรถโค้ช แต่ยัง
รวมถึง รถวินเทจ เฮลิคอปเตอร์ เรือ รถแทรม หรือก�รขนส่ง ที่มีเอกลักษณ์อื่นๆ อ�ทิ
รถตุ๊กตุ๊ก หรือรถสองแถวติดไฟป�ร์ต 
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  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B service)
  ร้�นอ�ห�รหรือผู้ ให้บริก�รจัดเลี้ยงในปัจจุบันนี้ มีคว�มหล�กหล�ยม�กใน
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล DMC มักมองห�ผู้ให้บริก�รที่ส�ม�รถนำ�เสนอร�ยก�รอ�ห�ร
และเครื่องดื่มที่มีคุณภ�พ โดยเฉพ�ะอ�ห�รและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบจ�กวัตถุดิบ
ท้องถิ่น เมื่อเลือกผู้ให้บริก�ร F&B DMC ต้องมั่นใจว่� ผู้ให้บริก�รนั้นมีม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยท�งอ�ห�รและมีคว�มรู้เรื่องภูมิแพ้อ�ห�ร ผู้ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มมี
คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รสร้�งประสบก�รณ์อ�ห�รที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะให้กับผู้เข้�ร่วม
โปรแกรม

  ผู้ให้บริการอื่นๆ (Other service contractors)
  นอกเหนือจ�ก ที่พัก ระบบขนส่ง และผู้ให้บริก�ร F&B แล้ว ยังมีผู้ให้บริก�รอื่นๆ ที่
อ�จมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เช่น ไกด์ทัวร์ แหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมเพื่อก�รพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมก�รสร้�งทีมสัมพันธ์ (Team building) ผู้ให้
คว�มบันเทิง คนแปลภ�ษ� ประกันก�รเดินท�ง ร้�นข�ยของที่ระลึกท้องถิ่น สิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวก ฯลฯ ถึงแม้ว่�ผู้ให้บริก�รเหล่�นี้อ�จไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีในทุกทริปก�รเดินท�ง แต่
สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผู้ให้บริก�รเหล่�นี้อ�จเป็นสิ่งที่ ‘ต้องมี’ ในก�รสร้�ง 
WOW  factor ให้กับโปรแกรม
 
  2.1.4 ผู้สนับสนุนของอุตสาหกรรม (Industry supporters)
  โดยทั ่วไป ผู ้สนับสนุนของอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื ่อเป็นร�งวัล ได้แก่ 
Destination marketing organization (DMO) และสม�คมในอุตส�หกรรมต่�งๆ สำ�หรับ
องค์กรหลักในก�รสนับสนุนอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่จะกล่�วถึงในที่นี้
ได้แก่  Society for Incentive Travel Excellence (SITE) Incentive Research 
Foundation (IRF) สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ 
สสปน. และ สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) หรือ TICA
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  Society for Incentive Travel Excellence (SITE)
  The Society for Incentive Travel Excellence (SITE) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 
เป็นสม�คมระดับโลกที่อุทิศตนเพื่ออุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งในปี พ.ศ. 
2562 SITE มีสม�ชิกประม�ณ 2,500 จ�ก 90 ประเทศทั่วโลก สม�ชิกของ SITE นั้นม�จ�ก
ธุรกิจต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เช่น บริษัท เอเจนซี่บริษัทส�ยก�รบิน 
บริษัทเรือสำ�ร�ญ ฯลฯ SITE ได้จัดตั้งส�ข� (Chapter) ขึ้นทั่วโลกเพื่อเพิ่มก�รรับรู้ถึงพลังของ
ก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่ทำ�ให้เกิดแรงบันด�ลใจ โดยสม�ชิกส�ข�ที่ส�ม�รถสร้�งเครือข่�ย
ทั้งระดับบุคคลและระหว่�งธุรกิจในท้องถิ่นกับสม�ชิกคนอื่นๆ ได้ ในปี พ.ศ. 2562 SITE มี
ทั้งหมด 10 ส�ข�ในสหรัฐอเมริก� และอีกกว่� 20 ส�ข�ทั่วโลก รวมไปถึง แคน�ด� อเมริก�
กล�ง เม็กซิโก อเมริก�ใต้ อ�รเบีย เบลเยียม เยอรมัน อังกฤษ แอฟริก� ไอร์แลนด์ อิต�ลี 
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สกอตแลนด์ สเปน ตุรกี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย และ
ประเทศไทย

“แม้นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง 
แต่ไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากตลาดอินเซนทีฟเสมอ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการจัด SITE 2019 Global Conference ในไทย ยิ่งทำาให้           
ผู้ประกอบการและเอเย่นต์อินเซนทีฟจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือมองเห็นไทย
ชัดเจนอีกครั้ง และต่อไปในระยะยาวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองจะมี
ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจอินเซนทีฟที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่แตกต่างอยู่เสมอ”

คุณ บุญทวี จันทสุวรรณ, CIS
Thailand Chapter President

ผู้ก่อตั้ง CEO, Event Travel Asia Group
 Stated at 2019 SITE Global Conference (Juergens, 2019)

  SITE มอบประโยชน์ให้สม�ชิกขององค์กรท้ังในระดับโลกและระดับท้องถ่ิน รวมถึง
มอบโอก�สในก�รสร้�งเครือข่�ย ก�รเข้�ถึงทรัพย�กรออนไลน์ ก�รศึกษ� ศูนย์คว�มรู้ และ
โปรแกรมก�รรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพ ซ่ึงโปรแกรมก�รรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพของ SITE อ�ทิ 
Certified Incentive Specialist (CIS) ท่ีออกแบบม�สำ�หรับผู้ท่ีเร่ิมต้นส�ยอ�ชีพในอุตส�หกรรม
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล และ Certified Incentive Travel Professional (CITP) ซึ่งเหม�ะ
สำ�หรับมืออ�ชีพระดับกล�งถึงระดับสูงในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ในปี พ.ศ. 2562              
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ในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวช�ญ 138 คน ที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพจ�ก CIS และมือ
อ�ชีพอีกหนึ่งคนที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพจ�ก CITP นอกจ�กนี้ SITE ยังมีสถ�บัน
ที่มีก�รระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงก�รวิจัยก�รศึกษ�ในอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัล

“SITE TALK เป็นโอกาสที่ดีและน่าตื่นเต้นสำาหรับดิฉันในฐานะนักศึกษา ที่จะ
ได้รับข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจอุตสาหกรรมน้ีมากขึ้นโดยเฉพาะจากมืออาชีพที่มี
ความมุ่งมั่นในการยกระดับธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลไปอีกข้ัน กรณีศึกษา
จริงที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการแข่งขันทำาให้ดิฉันเข้าใจแนวคิดของการเดินทางเพ่ือ
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
เอกชนที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร IRF ให้ทุนสนับสนุนก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�เพื่อ
รองรับอุตส�หกรรมร�งวัลจูงใจระดับโลก ก�รศึกษ�ของ IRF มุ่งเน้นไปที่ก�รสรุปสมมุติฐ�น
ข้อเท็จจริงและอิทธิพลเกี่ยวกับโปรแกรมก�รให้ร�งวัลเพื่อสร้�งแรงจูงใจ ข้อมูลเหล่�นี้          
ช่วยให้ธุรกิจส�ม�รถพัฒน�กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภ�พเพื่อสร้�งแรงจูงใจได้ ปัจจุบัน IRF มี
โครงก�รวิจัยประม�ณ 50 โครงก�รด้วยทุนวิจัยเกือบ 2 ล้�นดอลล�ร์ หรือกว่� 60 ล้�นบ�ท
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สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ IRF

  
  สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. เป็น             
หน่วยง�นภ�ครัฐภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของน�ยกรัฐมนตรี จัดต้ังโดยพระร�ชกฤษฎีก�ต�ม
ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เม่ือวันท่ี 28 กันย�ยน พ.ศ. 2545 และได้เร่ิมดำ�เนินง�น ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นม� โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล ดังต่อไปน้ี 
  • ส่งเสริมก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย
  • สนับสนุนหรือจัดให้มีก�รนำ�เสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นก�รทะนุบำ�รุง

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  • ให้ก�รบริก�รด้�นคว�มรู้และฝึกอบรมแก่เจ้�หน้�ที่ของรัฐหรือประช�ชนให้เกิด

คว�มชำ�น�ญและทักษะเทียบเท่�ม�ตรฐ�นส�กลเก่ียวกับอุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว
  • เป็นศูนย์กล�งข้อมูลด้�นก�รประชุมและก�รจัดนิทรรศก�ร
  • ให้คว�มรู้แก่ผู้ดำ�เนินธุรกิจก�รท่องเที่ยวให้เข้�ใจก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพย�กรธรรมช�ติ

  สสปน. มีบทบ�ทในก�รมุ่งพัฒน�และเพิ่มศักยภ�พของประเทศไทยในก�รเป็น
ศูนย์กล�งก�รจัดก�รท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัล ภ�ยใต้อำ�น�จและหน้�ที่ ดังต่อไปนี้ 
  • กำ�หนดนโยบ�ย และม�ตรก�รในก�รส่งเสริมก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

ในประเทศไทย 
  • ส่งเสริมและประช�สัมพันธ์ธุรกิจก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย 
  • เป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริก�รข้อมูล รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�และคำ�แนะนำ�ด้�น             

ก�รส่งเสริมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย 
  • สนับสนุนหรือจัดก�รสัมมน�ฝึกอบรมและพัฒน�บุคล�กรเก่ียวกับธุรกิจก�ร         

เดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลในประเทศไทย ได้แก่ CIS 2018 CIS 2019 และ TITP 2019
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  • กำ�หนดม�ตรฐ�นและรับรองคุณภ�พของผู้ประกอบก�รธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ        
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย 

  • เป็นศูนย์ประส�นง�นและอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจก�รจัด              
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย

  • พัฒน�โครงก�รที่จำ�เป็นต่อก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทย             
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล 

  • ให้ก�รสนับสนุนแก่หน่วยง�นต่�งๆ ในก�รจัดก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลใน
ประเทศไทย

  นอกจ�กนี้ TCEB ยังให้ก�รสนับสนุนโครงก�รเพื่อช่วยพัฒน�โปรแกรมก�รฝึกอบรม
และหลักสูตรเพื่อพัฒน�บุคล�กรในอุตส�หกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโครงก�ร
จัดทำ�หนังสือเล่มนี้ อีกทั้ง TCEB ยังร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อสร้�งเครือข่�ยเพิ่มพูน
คว�มรู้ของนักศึกษ�ไมซ์ และให้โอก�สก�รเรียนรู้และประสบก�รณ์สำ�หรับนักศึกษ�ไมซ์ เช่น 
Mice Academic Cluster และ MICE Student Chapter ตัวอย่�งเช่น มีก�รจัดทำ� MICE 
Student Chapter ท่ีวิทย�ลัยน�น�ช�ติมห�วิทย�ลัยมหิดล โดยมีช่ือทีมว่� ‘Triple 8’ 
นักศึกษ�ในทีมได้รับประโยชน์ม�กม�ยจ�กก�รเพิ่มพูนทักษะ และก�รพัฒน�คว�มรู้ใน
อุตส�หกรรมไมซ์จ�กกิจกรรมต่�งๆ ของ MICE Student Chapter

“การทำางานในฐานะสมาชิกของทีมผู้จัดงาน ‘Triple 8’ เป็นประสบการณ์ที่พิเศษที่ 

TCEB มอบให้พวกเรา ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอย่างสิ้นเชิง ผมได้มีโอกาส

ใช้ความรู้ที่ได้รับในมหาวิทยาลัยในการทำางานครั้งนี้ ผมเชื่อว่า ประสบการณ์ที่ผมได้รับ

จะมีส่วนช่วยให้ผมเตรียมตัวสำาหรับงานในอนาคตของผมได้อย่างแน่นอนครับ”

ณัฐวิชญ์ ธนฤดีพร

Event coordinator - CIS 2019, ทีม Triple 8 

Student Chapter วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ TCEB



INCENTIVE TRAVELS 101 55

  
  สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA
  สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) หรือ Thailand Incentive and          
Convention Assocaition (TICA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงห�ผล
กำ�ไรและให้ก�รสนับสนุนให้ประเทศไทยเพ่ือเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับนักเดินท�งไมซ์ 
สม�ชิกของ TICA ประกอบด้วยผู้เชี่ยวช�ญและองค์กรที่มีบทบ�ทสำ�คัญในอุตส�หกรรมไมซ์ 
ซึ่งรวมถึง โรงแรม บริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) ผู้ประกอบก�รท่องเที่ยว ผู้จัดง�น
ประชุมมืออ�ชีพ (PCO) ผู้จัดง�นนิทรรศก�รมืออ�ชีพ (PEO) ผู้รับเหม� ศูนย์ก�รประชุม ฯ 
  TICA ส่งเสริมให้มีก�รเตรียมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก และบริก�รระดับม�ตรฐ�น
ส�กล รวมถึงสนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ชักชวน
ให้หน่วยง�น องค์กร หรือสถ�บันจ�กต่�งประเทศเลือกประเทศไทยเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง
ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และจัดให้มีก�รส่งเสริมก�รข�ยทั้งในและนอกประเทศ เช่น 
ในง�น AIME IMEX EIBTM IT&ME IT & CMA
  นอกจ�กนี้ TICA ยังให้ก�รสนับสนุนอุตส�หกรรมในด้�นก�รตล�ดโดยจัดทำ�สื่อ
ส่งเสริมก�รข�ยซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นที่จัดง�นในประเทศไทย และ TICA ยังสนับสนุน
อุตส�หกรรมไมซ์ด้�นก�รศึกษ�ด้วยก�รพัฒน�หลักสูตรก�รฝึกอบรมและโปรแกรมสำ�หรับ
นักศึกษ�ไมซ์ เช่น หลักสูตรก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอย่�งมืออ�ชีพ 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 ได้พบปะผู้ที่ทำางานในสายงานการจัดประชุม 

และอีเวนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการเรียน การทำางาน และการประกอบอาชีพใน

อนาคต เพราะอุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ งานในครั้งนี้ส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความคิด และนำาเสนอผลงาน และการที่ผม

ได้รับรางวัล Creative Challenge ทำาให้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมงาน 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�นวนม�กที่มีคว�มเกี่ยวข้องในก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล องค์กรและธุรกิจต่�งๆ อ�จมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลใน
ระดับและรูปแบบที่ต่�งกัน ซึ่งทำ�ให้โครงสร้�งอุตส�หกรรมมีคว�มซับซ้อน จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่ภ�ครัฐ ภ�คธุรกิจ หรือแม้แต่บริษัท (ผู้ใช้ หรือ End-user) ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�ธุรกิจ
และองค์กรต่�งๆ มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในอุตส�หกรรมอย่�งไร เพื่อส�ม�รถพัฒน�
ผลประกอบก�รและยกระดับอุตส�หกรรมได้
  ก�รทำ�คว�มเข้�ใจในโครงสร้�งอุตส�หกรรมของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ส�ม�รถ
ทำ�ให้เห็นภ�พได้ง่�ยขึ้น โดยพิจ�รณ�ที่ห่วงโซ่อุปท�น (Supply chain) ห่วงโซ่อุปท�น คือ 
คว�มสัมพันธ์ของทุกธุรกิจ องค์กร และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
ห่วงโซ่อุปท�นแสดงให้เห็นถึงจุดเชื่อมต่อระหว่�งธุรกิจและองค์กรต่�งๆ กับก�รไหลเวียน
ของกระแสสินค้�/บริก�ร กระแสข้อมูล และกระแสเงิน (Cooper et al., 1997) ถึงแม้มี                       
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ก�รวิจัยหล�ยฉบับเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปท�นในก�รท่องเที่ยว อ�ทิ UNWTO (1994) Sinclair and 
Stabler (1997) Buhalis and Laws (2001) Page (2003) และ Zhang, Song and Huang 
(2009) อย่�งไรก็ต�ม ยังไม่มีก�รศึกษ�ที่เฉพ�ะเจ�ะจงเกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
เนื่องจ�กยังข�ดคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปท�นของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล กระทั่ง 
Thumachai et al. (2017) ได้จัดทำ�วิจัยและสร้�งห่วงโซ่อุปท�นขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
หน้�ที่และคว�มสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholders) ในก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล โมเดลนี้ยังแสดงถึงขั้นตอนของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ตั้งแต่ก�รว�งแผน 
ขั้นตอนก�รประส�นง�นและส่งมอบ รวมถึงกระแสของข้อมูลและก�รบริก�รด้วย

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 
(Esichaikul, 2007; Thumachai et al., 2017) ได้แก่ (1) ผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
(Incentive travel users) (2) คนกล�ง (Intermediaries) (3) ซัพพล�ยเออร์ (Suppliers) 
และ (4) ผู้สนับสนุนของอุตส�หกรรม (Industry supporters) (รูปภาพที่ 2.2)
 

  (1) ผู้ใช้การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel users) - ผู้ใช้
   ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นรวมถึง End-user (บริษัทหรือองค์กรภ�คธุรกิจที่

เป็นผู้ใช้) และผู้ที่ได้รับร�งวัล (Incentive traveler) บริษัทหรือองค์กรภ�คธุรกิจ
ในที่นี้คือ องค์กรที่มอบก�รเดินท�งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่ได้รับร�งวัล บริษัท     

   ส่วนใหญ่มักจะเป็นองค์กรแสวงห�กำ�ไรที่ข�ยสินค้�และ/หรือข�ยบริก�รที่มี
ระบบก�รให้ร�งวัล โดยมอบโปรแกรมก�รท่องเที่ยวเป็นร�งวัลให้กับพนักง�น 
ช่องท�งก�รข�ย หรือ ลูกค้� ตัวอย่�งของบริษัทที่มีระบบก�รให้ร�งวัล เช่น 
บริษัทข�ยรถ ธุรกิจข�ยตรง บริษัทข�ยอุปกรณ์ก่อสร้�ง บริษัทข�ยประกัน ฯลฯ 
ส่วนผู้ที่ได้รับร�งวัล คือผู้ที่ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ได้ และได้รับร�งวัล
ตอบแทนเป็นก�รเดินท�ง

  
  (2) คนกลาง (Intermediaries) - คนกล�งคือ หน่วนง�นภ�ยนอกที่ให้บริก�ร

เกี่ยวกับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลให้กับบริษัทหรือองค์กรภ�คธุรกิจที่เป็นผู้ใช้ 
   (Davidson & Cope, 2003; Swarbrooke & Horner, 2001) ซึ่งบริษัทใช้

บริก�รของคนกล�งด้วยเหตุผลที่ว่� ก�รจัดทำ�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลมีคว�มซับซ้อนและต้องประส�นง�นกับหล�ยฝ่�ย (Davidson & Cope, 
2003; Holloway et al., 2009) คนกล�งจะทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งในก�ร
ประส�นง�นระหว่�งบริษัทและซัพพล�ยเออร์ต่�งๆ รวมถึงก�รออกแบบ และ
ว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ได้แก่ Incentive 
house และ DMC
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  (3) ซัพพลายเออร์ (Suppliers) - ซัพพล�ยเออร์ คือ ผู้ที่ให้บริก�รในโปรแกรม        
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เช่น ส�ยก�รบิน ระบบขนส่งภ�คพื้นดิน สถ�นที่

   จัดง�น ที่พัก ร้�นอ�ห�ร เรือสำ�ร�ญ ฯลฯ ซึ่งผู้ให้บริก�รเหล่�นี้ให้บริก�รที่มี
คว�มใกล้เคียงกับก�รบริก�รในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

  (4) ผู้สนับสนุนของอุตสาหกรรม (Industry supporters) - นอกเหนือจ�กผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลักแล้ว ยังมีองค์กรทั้งในประเทศและน�น�ช�ติที่คอยสนับสนุน
อุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอีก ซึ่งผู้สนับสนุนหลักของอุตส�หกรรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่ Society for Incentive Travel 

   Excellence (SITE) Incentive Research Foundation (IRF) 
   สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 

และ สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) หรือ TICA

PLAN

End-users
(Corporates)

Incentive 
Travelers

(Award Receivers)

COORDINATE

Intermediaries

Destination 
Management 

Company 
(DMC)

DELIVERY

Service Providers

Airlines Airports

Accomodations

Food & 
Beverages

Venues CSR

Entertainment

Team Building

Tour Guide 

Local 
Attractions

Ground 
Transportations 

Souvenirs 

Other Service 
Contractors

Information Flow 

Service Flow 

Incentive 
House/
Division

รูปภาพที่ 2.2 ห่วงโซ่อุปทานของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ดัดแปลงจาก Thumachai et al., 2017 

และ Zhang, Song and Huang, 2009)
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  ต�มที่แสดงในรูปภาพที่ 2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีหล�กหล�ยกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยมีหน้�ที่แตกต่�งกันใน
กระบวนก�รต่�งๆ ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

  กระบวนการการวางแผน (Planning process)
  ในขั้นตอนน้ี องค์กรที่ใช้ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลเป็นเครื่องมือในก�รสร้�งจูงใจ
จะจัดทำ�แผนเพื่อให้ร�งวัลกับพนักง�น ช่องท�งก�รข�ย หรือ ลูกค้� โดยเริ่มจ�กก�รเลือก
กลุ่มเป้�หม�ยและคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล เพื่อที่จะว�งแผนก�รเดินท�งต่อ สำ�หรับโปรแกรม
ก�รให้ร�งวัลกับตัวแทนจำ�หน่�ย แผนกข�ยจะเป็นผู้ตั้งเป้�หม�ยและคอยติดต�มผล
ก�รข�ย ส่วนโปรแกรมก�รให้ร�งวัลกับผู้บริห�รและแผนกอื่นๆ แผนกบุคคลจะต้องรับหน้�ที่
ในก�รโปรโมทโปรแกรมและติดต�มผลก�รดำ�เนินก�ร ในส่วนของโปรแกรมก�รให้ร�งวัล
สำ�หรับช่องท�งก�รข�ยหรือลูกค้� ควรอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของแผนกข�ยหรือแผนกก�รตล�ด 
ซึ่งโดยทั่วไปท�งองค์กรจะห�ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มสนใจของกลุ่มเป้�หม�ย และเปรียบเทียบ
ม�ตรฐ�นโปรแกรมก�รให้ร�งวัลกับธุรกิจอ่ืนที่คล้�ยกันก่อนที่จะจัดทำ�โปรแกรมก�รเดิน
ท�งเพื่อเป็นร�งวัล อย่�งไรก็ต�มบริษัทต้องตัดสินใจว่�จะใช้คนกล�ง (Intermediaries) ใน         
ก�รว�งแผนและจัดทำ�โปรแกรมก�รเดินท�งหรือไม่ ซึ่งคนกล�งนี้ส�ม�รถช่วยเติมเต็มใน          
ทุกส่วนของโปรแกรม หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลก็ได้ 

  กระบวนการประสานงาน (Coordinating process)
  ในขั้นตอนนี้ บริษัทจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ผู้ได้รับร�งวัล งบประม�ณ          
คร่�วๆ คว�มต้องก�ร และข้อกำ�หนดที่จำ�เป็นอื่นๆ เพื่อจัดทำ�โปรแกรมก�รเดินท�งและ
ประส�นง�นเพื่อสื่อส�รข้อมูลเหล่�นี้กับผู้ให้บริก�ร โดยรูปแบบของก�รประส�นง�นอ�จ
มีคว�มแตกต่�งกัน (Thumachai et al., 2017) ขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจที่จะใช้ก�รบริก�ร
เต็มรูปแบบในก�รจัดโปรแกรม ใช้บริก�รแค่บ�งส่วน หรือ ติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริก�รเอง 
(รูปภาพที่ 2.3)
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Corporate 

Corporate 

Corporate 

Corporate 

Service Providers

Service Providers

Service Providers

Service Providers

Direct Contact 

Incentive House,
Fulfilment House

& DMC

Fulfilment House
& DMC

DMC

รูปภาพที่ 2.3 รูปแบบการดำาเนินงานของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในช่วงกระบวนการ
ประสานงาน (ดัดแปลงจาก Thumachai et al., 2017)

  ในกรณีที่บริษัทเจ้�ของโปรแกรมดำ�เนินก�รเองโดยใช้ทีมง�นภ�ยในเพ่ือจัดทำ�
โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลบริษัทจะติดต่อผู้ให้บริก�รเองโดยตรง ข้อดีก็คือ 
บริษัทส�ม�รถควบคุมโปรแกรมก�รเดินท�งทั้งหมดได้ แต่บริษัทเองก็ต้องมีเครือข่�ยหรือ              
คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริก�ร เช่น ส�ยก�รบิน ที่พัก ร้�นอ�ห�ร ฯลฯ ผู้ให้บริก�รเหล่�นี้
อ�จลดร�ค�และมอบบริก�รพิเศษให้ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทอ�จต้องใช้เวล�และมีบุคล�กรที่
หล�กหล�ยในก�รว�งแผนและจัดทำ�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเองทั้งหมด 

  ในกรณีท่ีไม่ได้ติดต่อเองโดยตรง บริษัทจะต้องประส�นง�นกับคนกล�งเพื่อ              
จัดทำ�และดำ�เนินง�นของโปรแกรม ดังนั้น กระแสของข้อมูลจะเดินท�งจ�กบริษัทเจ้�ของ
โปรแกรมผ่�นคนกล�งไปถึงผู้ให้บริก�ร ซึ่งคนกล�งอ�จรวม Incentive house หรือ 
Fulfillment house และ DMC โดยบริษัทส�ม�รถเลือกได้ว่�จะใช้บริก�ร Incentive 
house หรือไม่ ส่วน DMC ในขั้นตอนนี้ จะเป็นผู้จัดทำ�และนำ�เสนอร�ค�สำ�หรับโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ในกรณีนี้ บริษัทจะไม่เสียเวล�ในก�รว�งแผนก�รเดินท�ง 
แต่ต้องแลกกับค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดจ้�งคนกล�งแทน ซึ่งข้อดีของก�รใช้บริก�รคนกล�งคือ 
องค์กรเหล่�นี้เป็นผู้เชี่ยวช�ญที่มีประสบก�รณ์ด้�นก�รจัดทำ�ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และ
ทร�บข้อมูลเกี่ยวกับจุดหม�ยปล�ยท�งเป็นอย่�งดี ดังนั้นจึงมีคว�มเป็นไปได้ในก�รออกแบบ
และปรับแต่งโปรแกรมให้เป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยศักยภ�พสำ�หรับบริษัทได้ 
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  กระบวนการดำาเนินงาน (Delivering process)
  ก�รดำ�เนินง�นคือกระบวนก�รสุดท้�ยของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผู้ให้บริก�ร
ที่ถูกเลือกแล้วจะส่งมอบสินค้� และ/หรือบริก�รเพ่ือดำ�เนินง�นในส่วนของก�รเดินท�งที่
ว�งแผนไว้ ผู้ให้บริก�รในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่ ส�ยก�รบิน ที่พัก ระบบขนส่ง      
ท�งบก ร้�นอ�ห�ร ฯลฯ ขั้นตอนนี้เป็นก�รดำ�เนินง�นในส่วนของก�รเดินท�งผ่�นก�รดำ�เนิน
ง�นของผู้ให้บริก�รในก�รสร้�งประสบก�รณ์พิเศษให้กับผู้ท่ีได้รับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล
แห่งคว�มสำ�เร็จ ซึ่ง ‘ประสบก�รณ์ที่พิเศษ’ นั้น จำ�เป็นต้องมีคว�มแตกต่�ง แปลกใหม่           
น่�จดจำ� มีคว�มหม�ย และไม่ใช่โปรแกรมทัวร์ที่มีอยู่ทั่วไป หรือเป็นประสบก�รณ์ที่ห�ซื้อ          
ได้ง่�ย

บทส่งท้าย	 บทส่งท้าย

  ก�รทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับโครงสร้�งของอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
รวมถึงกระแสไหลเวียนของข้อมูล ก�รบริก�ร และเงินในห่วงโซ่อุปท�นจะทำ�ให้เข้�ใจ           
พื้นฐ�นของอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ดีขึ้น ผู้อ่�นอ�จเห็นโอก�สที่จะมี
ส่วนร่วมในภ�คธุรกิจที่กำ�ลังเติบโตนี้ และอ�จเข้�ม�เป็นส่วนช่วยพัฒน�อุตส�หกรรมนี้ใน
อน�คต ซึ่งในบทต่อๆ ไปจะมีก�รอธิบ�ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ ก�รจัดสร้�ง ก�รว�งแผน               
ก�รจัดก�ร และก�รประเมินผลของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล รวมถึงทิศท�งและแนวโน้ม
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

  (1) จงอภิปร�ยว่�ควรจัดจ้�ง Incentive house/company เพื่อจัดก�รโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับกรณีดังต่อไปนี้หรือไม่ ห�กเห็นว่�ควร จงระบุ
ประเภทของบริษัทนั้น พร้อมอธิบ�ยเหตุผล 

   (a) โปรแกรมสำ�หรับผู้เข้�ร่วมภ�ยใน (เช่น พนักง�นข�ย พนักง�นต่�งๆ )
   (b) โปรแกรมสำ�หรับผู้เข้�ร่วมภ�ยนอก (เช่น ตัวแทนจำ�หน่�ย และ ผู้บริโภค)
  (2) จงอภิปร�ยว่�ควรจัดจ้�งบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) เพื่อจัดก�ร

โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลดังต่อไปนี้หรือไม่ พร้อมอธิบ�ยเหตุผล
   (a) โปรแกรมที่ต้องใช้เวล�เดินท�ง 4 ชั่วโมง หรือน้อยกว่�
   (b) โปรแกรมที่ต้องใช้เวล�เดินท�งม�กกว่� 4 ชั่วโมง
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บทที่	

3

การกำาหนดเป้าหมาย	และ
การวางแผนกลยุทธ์
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บทที่	

3
การกำาหนดเป้าหมาย	และ

การวางแผนกลยุทธ์

 
ในเดือนธันว�คมของปีที่แล้ว ผู้เขียนได้ไปฉลองเทศก�ลคริสต์ม�สในประเทศ

สหรัฐอเมริก� และเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้มีโอก�สเล่น Escape Room ซึ่ง 

Escape Room คือ เกมส์ผจญภัยที่ผู้เล่นจำ�เป็นต้องบรรลุเป้�หม�ยของเกมส์ 

และหนีออกจ�กห้องให้ได้ภ�ยในเวล�ที่จำ�กัด ธีมของห้องที่กลุ่มของผู้เขียนได้

เล่นคือ ‘Jumanji’ ในคว�มรู้สึกของผู้เขียนนั้น Jumanji Escape Room เป็น

เกมส์ที่สนุกม�ก เพร�ะผู้เขียนเคยดูภ�พยนตร์เรื่องนี้ รู้เรื่องร�วและตัวละคร

ของธีมเป็นอย่�งดี จึงทำ�ให้เป็นเกมส์ที่ไม่ย�กเกินไปและส�ม�รถว�งแผน

ก�รเล่นได้ สม�ชิกในกลุ่มของเร�ต้องทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม มองห�คำ�ใบ้ 

วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ และแก้ไขปริศน� จ�กห้องสู่ห้องจนทำ�ภ�รกิจสำ�เร็จและ

ส�ม�รถหนีออกจ�กห้องได้ สิ่งที่ผู้เขียนต้องก�รกล่�วถึงคือ ก�รทำ�ภ�รกิจหนี

ออกจ�กห้องให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้ เกิดจ�กก�รมีเป้�หม�ยที่ชัดเจนและ

ก�รว�งแผนกลยุทธ์ที่ดี เช่นเดียวกันกับคว�มสำ�เร็จของก�รเดินท�งเพื่อเป็น

ร�งวัล  ที่ต้องก�รก�รกำ�หนดเป้�หม�ยและก�รว�งแผนกลยุทธ์ที่ดี
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3.1 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)

 ก�รว�งแผนกลยุทธ์ คือ กระบวนก�รของก�รกำ�หนดวิธีก�ร และก�รว�งแผน
ของทิศท�งก�รดำ�เนินก�รในก�รบรรลุเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Bryson, 2018)             
ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ผู้เชี่ยวช�ญ
ด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอ�จมีหน้�ที่ต่�งกันในก�รว�งแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้�หม�ย
ของโปรแกรม ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับก�รให้บริก�รของแต่ละบริษัท ก�รว�งแผนกลยุทธ์ในที่นี้    
จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 • บทบาทของการพัฒนา (Development role) - ในบทบ�ทนี้ ผู้เชี่ยวช�ญ             

ด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะเป็นผู้ ช่วยในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และออกแบบโปรแกรมท่ีสนับสนุนให้
ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยได้ (CITP, 2019)

 • บทบาทของการปฏิบัติ (Implementation role) - ในกรณีนี้ เป้�หม�ย
โปรแกรมจะถูกกำ�หนดไว้แล้วจ�กท�ง End-user หรือบริษัทเจ้�ของโปรแกรม  
ดังนั้น บทบ�ทของผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในท่ีนี้จะเป็นก�ร
นำ�กลยุทธ์ขององค์กรนั้นไปปฏิบัติ ซึ่งก�รบริก�รอ�จรวมถึง ก�รออกแบบ และ

  ก�รดำ�เนินง�นในส่วนของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลเพ่ือให้บรรลุ          
เป้�หม�ยขององค์กร (CITP, 2019)

 ก�รใช้ ‘ก�รคิดเชิงกลยุทธ์’ เป็นส่ิงสำ�คัญที่ทำ�ให้โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลประสบคว�มสำ�เร็จ ซึ่งไม่ว่�ผู้จัดที่ต้องรับผิดชอบจะอยู่ในบทบ�ทใดก็ต�ม               
คว�มคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยปรับ พัฒน� และทำ�ให้โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมี
คว�มสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรของลูกค้�ได้ โดยผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลควรคำ�นึงถึงปัจจัยต่�งๆ ในก�รคิดเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
 • ระบุและติดตามแนวโน้มในปัจจุบัน - โลกมีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� และ

เป็นไปอย่�งรวดเร็ว ทั้งในด้�นเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงพฤติกรรม
และคว�มสนใจของผู้บริโภค ดังนั้น ก�รพิจ�รณ�และระบุว่� เทรนด์ใดส�ม�รถ
เพิ่มคุณค่�ให้กับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้นั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ 
แนวโน้มของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ควรพิจ�รณ� ได้แก่ กิจกรรมที่แสดง

  คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) จุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นที่
นิยมหรือที่ เพิ่ ง เกิดขึ้นใหม่ซ่ึงเป็นที่สนใจของผู้ได้รับร�งวัลแต่ละประเภท
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 • การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ - ผู้จัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจำ�เป็นต้องมั่นใจว่�
โปรแกรมก�รเดินท�งนั้นตรงกับเป้�หม�ยของลูกค้� (End-user) ซึ่งห�กส�ม�รถ
ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับโปรแกรมและส�ม�รถยกระดับเป้�หม�ยของลูกค้�ได้

  จะเป็นก�รเพิ่มคุณค่�ให้กับโปรแกรมได้ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลควรสร้�งข้อเสนอที่น่�ดึงดูดใจ และมีคว�มแตกต่�งกับโปรแกรม

  ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในครั้งก่อนของบริษัท (End-user) มีก�รระบุอะไร
ใหม่ๆ มีก�รทำ�ให้ดีขึ้น และมีก�รเตรียมข้อมูลเชิงลึกพร้อมเหตุผลไว้สนับสนุน

  ข้อเสนอ หรืออ�จเลือกนำ�เสนอก�รจัดโปรแกรมท่ีย่ังยืนและส�ม�รถปรับใช้ได้หล�ยปี 
 • คาดการณ์และตอบสนองกับความต้องการของตลาด - ผู้เชี ่ยวช�ญด้�น
  ก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไม่เพียงจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�คว�มพร้อมให้

บริก�รของผู้ให้บริก�ร แต่ยังจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�ข้อจำ�กัดต่�งๆ ของตล�ด 
  รวมถึงงบประม�ณของลูกค้�ที่อ�จเป็นข้อจำ�กัดในก�รจัดทำ�โปรแกรมให้ตรงต�ม               

คว�มต้องก�รของลูกค้�
 • มอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า - เป็นหน้�ที่ของผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รจัดก�รเดินท�ง

เพื่อเป็นร�งวัลในก�รพัฒน�ตัวเลือกที่ดีที่สุดให้ลูกค้� ในก�รที่จะทำ�เช่นนั้นได้         
ผู้เชี่ยวช�ญ ฯ ต้องมีคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับอุตส�หกรรมของลูกค้�ที่ดี

 คว�มคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้จุดประสงค์ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
สอดคล้องกับเป้�หม�ยขององค์กร ดังที่ทร�บกันดีแล้วว่� โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล คือ วิธีเชิงกลยุทธ์สำ�หรับก�รบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร ดังนั้น เมื่อมีก�รกำ�หนด
เป้�หม�ยของโปรแกรม จึงต้องพิจ�รณ�ว่�ปัจจัยใดที่สำ�คัญที่สุดต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจ 
ตัวอย่�งปัจจัยคว�มสำ�เร็จของบริษัท (Brightspot, n.d.; May, 2018) เช่น 
 • ยอดข�ย
 • ส่วนแบ่งก�รตล�ด
 • ลูกค้�ใหม่
 • คว�มภักดีของลูกค้�
 • ก�รเปิดให้พนักง�นฝึกอบรม ศึกษ�เพิ่มเติม
 • ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น ลูกค้� หรือคู่ค้� 
 • บริก�รลูกค้� 
 • นวัตกรรม 
 • ยอดข�ยสินค้�ใหม่
 • คว�มภักดีของพันธมิตร
 • ก�รเปิดช่องท�งก�รข�ย ฯลฯ
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 เมื่อบริษัทระบุได้แล้วว่�ปัจจัยใดมีคว�มสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจ บริษัทจะ
ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ โดยเป้�หม�ยของ
โปรแกรมจะต้องมีส่วนช่วยในก�รส่งเสริมปัจจัยที่ระบุไว้ได้ ตัวอย่�งเป้�หม�ยของโปรแกรม
ร�งวัล เช่น
 • เพิ่มยอดข�ย (เป็นเป้าหมายของโปรแกรมการให้รางวัลที่พบบ่อยที่สุด)
 • รักษ�ลูกค้�เก่� 
 • ห�ลูกค้�ใหม่ 
 • เพิ่มส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด
 • โปรโมทสินค้�หรือบริก�รที่เฉพ�ะเจ�ะจง 
 • แนะนำ�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รใหม่
 • เพิ่มยอดข�ยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • เพิ่มผลิตภ�พ (Productivity)
 • พัฒน�คว�มปลอดภัย 
 • เพิ่มจำ�นวนตัวแทนจำ�หน่�ย

 • เพิ่มขวัญกำ�ลังใจ
 • ลดต้นทุน
 • แก้ไขปัญห�ในส�ยง�นผลิตของโรงง�น
 • พัฒน�ก�รบริก�รลูกค้�
 • เพิ่มคะแนนคว�มพึงพอใจของลูกค้�
 • สร้�งคว�มจงรักภักดีของลูกค้�
 • ลดก�รข�ดง�น 
 • ลดอัตร�ก�รล�ออกของพนักง�น
 • รักษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งธุรกิจ
 • สร้�งคว�มจงรักภักดีของคู่ค้�
 • ส่งเสริมแนวคิดก�รสร้�งร�ยได้และก�รประหยัดต้นทุนของพนักง�น
 • ผลักดันนวัตกรรม

 หล�ยๆ บริษัทมักต้องก�รจะบรรลุเป้�หม�ยเหล่�นี้ทั้งหมด อย่�งไรก็ต�ม ก�รที่
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลโปรแกรมเดียวจะตอบรับทุกคว�มต้องก�ร และแก้ไข
ทุกปัญห�ที่บริษัทมีนั้น เป็นเรื่องที่ไม่น่�เป็นไปได้ ดังนั้น ก�รตั้งเป้�หม�ยที่ส�ม�รถบรรลุ        
ได้จริงจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
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3.2 SMART goals

 ในก�รสร้�งเป้�หม�ยที่มีคว�มเป็นไปได้จริง ชัดเจน และกระชับ อ�จเริ่มต้นจ�ก           
ก�รจำ�กัดคว�มต้องก�รหรือปัญห�และจัดเรียงต�มสำ�ดับคว�มสำ�คัญ หลังจ�กนั้น อ�จมีก�ร
เรียกตัวแทนจ�กแต่ละแผนกม�เพ่ือช่วยกำ�หนดเป้�หม�ยอีกที ตัวเลือกที่ดีคือก�รเปลี่ยน
ปัญห�ที่มีผลกระทบม�กท่ีสุด หรือคว�มต้องก�รซ่ึงมีผลต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจที่สำ�คัญ
ที่สุดให้กล�ยเป็นเป้�หม�ย ซึ่งอ�จเป็นเป้�หม�ยที่เกี่ยวกับก�รข�ย ก�รบริก�ร ผลิตภ�พ 
คว�มปลอดภัย หรือก�รทำ�ง�นเป็นทีม 

 SMART เป็นอักษรย่อที่ช้ีแนะเก่ียวกับก�รสร้�งเป้�หม�ยที่มีคว�มเป็นไปได้จริง 
โดยแนะนำ�ว่� เป้�หม�ยควรมีลักษณะ Specific (เฉพ�ะเจ�ะจง) Measurable (ส�ม�รถ
วัดผลได้) Attainable (ส�ม�รถทำ�ให้สำ�เร็จได้) Relevant (ตรงประเด็น) และ Time-
bound (มีระยะเวล�กำ�หนด) (Doran, 1981) หลักเกณฑ์เหล่�นี้ถูกใช้ในวงก�รธุรกิจม�น�น
หล�ยปี เพื่อช่วยให้มั่นใจในก�รบรรลุเป้�หม�ยที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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 หลักเกณฑ์ SMART ในก�รสร้�งเป้�หม�ย ได้แก่ 
 • Specific (เฉพ�ะเจ�ะจง) - เป้�หม�ยควรมีก�รมุ่งเน้นไปที่ด้�นใดด้�นหนึ่งเ

พื่อก�รพัฒน�และมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถใช้          
คว�มพย�ย�มได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ห�กจำ�เป็นต้องมีหล�ยเป้�หม�ย ต้องมั่นใจ
ว่�ส�ม�รถอธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ของแต่ละเป้�หม�ยได้อย่�งชัดเจน เพื่อให้

  ผู้ เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถเข้�ใจภ�พรวมได้ เป้�หม�ยที่เฉพ�ะเจ�ะจงมี               
ส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ คว�มต้องก�ร (ก�รเพิ่มหรือลด) 
และกรอบระยะเวล� ยกตัวอย่�งเช่น ก�รมีเป้�หม�ยว่� “เพิ่มยอดข�ย” ควรมี
ก�รทำ�เป้�หม�ยให้เฉพ�ะเจ�ะจงม�กขึ้น เช่น “เพิ่มยอดข�ยประกันชีวิต 15% 
ภ�ยในปีงบประม�ณ 2020” ซึ่งตัวอย่�งนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของ

  เป้�หม�ยท่ีเฉพ�ะเจ�ะจง คือ
  • ผลลัพธ์ = เพิ่มยอดข�ย 
  • ผลิตภัณฑ์ = ประกันชีวิต
  • คว�มต้องก�ร (ก�รเพิ่มหรือลด) = เพิ่ม 15%
  • กรอบระยะเวล� = ภ�ยในปี 2020
 • Measurable (ส�ม�รถวัดผลได้) - เป้�หม�ยควรมีก�รกำ�หนดกิจกรรม
  เชิงปริม�ณที่เกี่ยวกับก�รบรรลุเป้�หม�ย ซ่ึงจะทำ�ให้เป้�หม�ยส�ม�รถได้รับ
  ก�รวัดผลของคว�มสำ�เร็จได้ นอกจ�กนี้ เมื่อส�ม�รถวัดปริม�ณในรูปแบบของ

ตัวเลขได้ ก็จะส�ม�รถติดต�มคว�มคืบหน้�ของผลง�นได้เช่นกัน อีกทั้งเป็นก�ร
ช่วยรักษ�ระดับแรงจูงใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมให้มีระดับสูงขึ้น ตัวอย่�งก�ร
ระบุตัวเลขลงในเป้�หม�ย เช่น ก�รระบุก�รเพิ่มยอดข�ยเป็นจำ�นวนสินค้� 
หรือ ก�รระบุก�รลดต้นทุนในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

 • Attainable (ส�ม�รถทำ�ให้สำ�เร็จได้) - เป้�หม�ยที่ท้�ท�ยจะส่งผลดีต่อเมื่อ
เป็นเป้�หม�ยที่ส�ม�รถทำ�ให้สำ�เร็จได้ ไม่เช่นนั้น ก�รตั้งเป้�หม�ยที่สูงเกิน

  คว�มเป็นจริง ไม่ใช่คว�มท้�ท�ย แต่จะเป็นก�รลดทอนกำ�ลังใจ และสร้�ง
  คว�มขุ่นข้องหมองใจได้ ซึ่งอ�จส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันที่ไม่สร้�งสรรค์ หรือเพิ่ม

โอก�สในก�รกระทำ�ที่ไม่โปร่งใส เพ่ือที่จะบรรลุเป้�หม�ยของก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลให้ได้ ดังนั้น เป้�หม�ยของโปรแกรมในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่
ส�ม�รถสร้�งประโยชน์ให้กับบริษัทหรือองค์กรได้ ไม่ควรเป็นเป้�หม�ยที่ง่�ยหรือ
ย�กเกินไป ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้บริห�รและก�รรวบรวมข้อเสนอแนะจ�กผู้เข้�
ร่วมโปรแกรมส�ม�รถช่วยในก�รสร้�งเป้�หม�ยที่มีคว�มสมดุลและเป็นไปได้จริง

 • Relevant (ตรงประเด็น) - เป้�หม�ยของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ต้องมีคว�มเกี่ยวข้อง และมีทิศท�งเดียวกับเป้�หม�ยขององค์กร 
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 • Time-bound (มีระยะเวล�กำ�หนด) - เพื่อให้เป้�หม�ยมีทิศท�งที่ถูกต้อง จำ�เป็น
ต้องมีก�รกำ�หนดระยะเวล�ที่เฉพ�ะเจ�ะจง ระบุทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
ของเป้�หม�ยและผลลัพธ์ที่ต้องก�ร ไม่ว่�เป้�หม�ยจะเป็นก�รประคองยอดข�ย
ในช่วงตกตำ่� หรือก�รเพิ่มยอดข�ยในช่วง High season ก็ต�ม

ฉันสามารถเพิ่มยอดขาย

ของ รถยนต์ไฟฟ้า  (ผลิตภัณฑ์)

ใน ประเทศไทย (ตล�ด)

ผ่�น ผู้แทนจำาหน่าย (ช่องท�ง)

ระหว่�ง 2020 (ระยะเวล�)

จำ�นวน 20% ($ หรือ %)

รูปภาพที่ 3.1 ตัวอย่างเป้าหมายที่ชัดเจน (ดัดแปลงจาก May, 2018)

 ก�รตั้งเป้�หม�ยเป็นก�รกำ�หนดทิศท�งของจุดมุ่งหม�ยให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม            
ก�รใช้โปรแกรมก�รให้ร�งวัลเป็นก�รกระตุ้นและสร้�งแรงจูงใจให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
ต้องก�รที่จะบรรลุเป้�หม�ยให้สำ�เร็จ โดยองค์กรต้องมีก�รประเมินขอบเขตของเป้�หม�ย
ที่ต้องก�รบรรลุผลด้วย เมื่อผู้เข้�ร่วมโปรแกรมบรรลุเป้�หม�ยของตนได้สำ�เร็จ ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมควรได้รับก�รยอมรับหรือชื่นชมในคว�มสำ�เร็จ ซึ่งอ�จมีก�รให้ร�งวัลด้วย

 หลักเกณฑ์ของ SMART ได้มีก�รขย�ยขึ้นเป็น “SMARTER” โดยมีหลักเกณฑ์         
เพิ่มเติมขึ้นสองข้อ คือ Evaluate (ประเมินผล) และ Reward/Recognize or Readjust 
(ก�รให้ร�งวัล/ก�รกล่�วถึง หรือก�รปรับแก้ไขใหม่)

S M A R T E R
Measurable Attainable Relevant Evaluate RewardSpecific Time-bound
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 • Evaluate (ประเมินผล) - เป้�หม�ยจำ�เป็นต้องมีก�รวัดระดับของคว�มสำ�เร็จ 
องค์กรอ�จใช้ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในก�รเก็บข้อมูลและประเมิน         
เป้�หม�ย โดยผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของตนได้ เมื่อ
มีก�รประเมินและติดต�มผลคว�มสำ�เร็จของเป้�หม�ย มักมีแนวโน้มม�กขึ้นใน
ก�รบรรลุเป้�หม�ยได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับเป้�หม�ยระยะย�ว

 • Reward/Recognize or Readjust (ก�รให้ร�งวัล/ก�รกล่�วถึง หรือ                 
ก�รปรับแก้ไขใหม่) - ภ�ยหลังก�รประเมิน เมื่อบรรลุเป้�หม�ยได้สำ�เร็จ องค์กร
ควรพิจ�รณ�ให้ร�งวัลหรือมีก�รแสดงออกในก�รรับรู้คว�มสำ�เร็จของผู้เข้�ร่วม
โปรแกรม นอกจ�กนี้ เป้�หม�ยของโปรแกรมก�รให้ร�งวัลควรสนับสนุนกลยุทธ์
โดยรวมขององค์กร ในขณะเดียวกันควรต้องมีก�รพิจ�รณ�คว�มเปลี่ยนแปลง 
ทิศท�ง หรือแนวโน้มต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจด้วย เช่น              
ก�รแข่งขันท�งธุรกิจ สถ�นก�รณ์โลก สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ และจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร อีกนัยหนึ่ง คือ เป้�หม�ยของปีที่แล้วอ�จไม่ส�ม�รถทำ�ให้
สำ�เร็จได้ในสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป้�หม�ยของโปรแกรมจึงควร
มีก�รปรับให้เหม�ะสมกับบริบทของสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึง
สภ�วะท�งธุรกิจขององค์กร สถ�นก�รณ์ก�รตล�ด และกลุ่มเป้�หม�ย (May, 2014)

 ในก�รคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดทำ�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ควรพิจ�รณ�
จ�กมุมมองของผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั้ง 2 มุมมอง คือ (1) มุมมองของเจ้�ของ
โปรแกรมหรือผู้ให้ทุนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (End-user) ว่�ก�รลงทุนในโปรแกรม      
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นๆ จะส�ม�รถสร้�งผลประโยชน์ใดที่น่�พอใจกลับม�บ้�ง 
และ (2) มุมมองของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม (กลุ่มเป้�หม�ย) เกี่ยวกับโปรแกรมว่�ส�ม�รถสร้�ง
แรงจูงใจให้ต้องก�รบรรลุเป้�หม�ยได้อย่�งไร (May, 2014) กล่�วคือ ก�รจัดทำ�โปรแกรมก�ร
เดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล จำ�เป็นต้องมีคว�มเข้�ใจข้อมูลโดยรวมของท้ังองค์กรและกลุ่มเป้�หม�ย

3.3 ความเข้าใจข้อมูลโดยรวมของลูกค้า (Understanding the client’s profile)

 ขั้นตอนต่อไปของก�รว�งแผนกลยุทธ์ คือ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับลูกค้� โดย
จำ�เป็นต้องทำ�ก�รบ้�น เพื่อก�รตอบคำ�ถ�มว่� ควรให้บริก�รลูกค้�อย่�งไร และจะออกแบบ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่มีประสิทธิภ�พสำ�หรับลูกค้�อย่�งไรได้บ้�ง
ในก�รนี้ จึงควรมีก�รใช้เวล�ห�ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้�ให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ ซึ่งนอกจ�ก
เป้�หม�ยท�งธุรกิจแล้ว ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจำ�เป็นต้องทำ�ก�ร
ห�ข้อมูลเกี่ยวกับอุตส�หกรรมของลูกค้�เจ้�ของโปรแกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้�หม�ย               
ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจ และอื่นๆ โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
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 3.3.1 อุตสาหกรรมของลูกค้า (Client industry)
 ข้อมูลพื้นฐ�นแรกสุดในก�รทำ�คว�มรู้จักลูกค้� คือ ก�รเข้�ใจในอุตส�หกรรม
ของลูกค้� เนื่องจ�กอุตส�หกรรมต่�งๆ มีโครงสร้�ง คุณลักษณะ คว�มท้�ท�ย ก�รเติบโต             
แนวโน้มของอุตส�หกรรมที่ต่�งกัน ซึ่งก�รเข้�ใจในอุตส�หกรรมของลูกค้�ที่ดีจะนำ�ไปสู่   
ก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งพื่อเป็นร�งวัลที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ดีขึ้น 
อุตส�หกรรมที่ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เช่น
 • ก�รเงินและก�รประกันภัย
 • วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
 • ย�และก�รดูแลสุขภ�พ
 • เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
 • ย�นยนต์
 • อสังห�ริมทรัพย์
 • บริก�รระดับมืออ�ชีพ
 • ก�รผลิต
 • ก�รข�ยตรง
 • ก�รบริก�ร
 • ก�รเดินท�งและก�รท่องเที่ยว
 • สื่อและคว�มบันเทิง
 • ข�ยปลีก
 • สินค้�หรูหร�
 • ก�รขนส่ง ฯลฯ

 3.3.2 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture)
 วัฒนธรรมองค์กรคือ “คุณค่� คว�มเชื่อ และพฤติกรรมแบบแผนที่สร้�งตัวตนหลัก
ขององค์กร” (Denison, 1984, p.5) ซึ่งคือคุณลักษณะขององค์กรที่ขึ้นอยู่กับคว�มเชื่อและ
คุณค่� ที่แสดงผ่�นพฤติกรรมขององค์กร (Montanez, 2018) ก�รทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรของลูกค้� คือก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�องค์กรคิดและทำ�อย่�งไร วัฒนธรรม
องค์กรมักจะสะท้อนให้เห็นได้จ�ก พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่� หลักเกณฑ์ต่�งๆ ที่อ�จไม่ได้
เขียนเป็นล�ยลักษณ์อักษรแต่เข้�ใจกันในองค์กร ก�รปฏิบัติง�นผ่�นกิจกรรมภ�ยในและ
ภ�ยนอกอย่�งไร รวมถึงช่วงวัยในที่ทำ�ง�น นโยบ�ยก�รมอบร�งวัล นโยบ�ยก�รท่องเที่ยว
และค่�ใช้จ่�ย (Travel and expense policy - T&E) และนโยบ�ยหรือระเบียบก�รอื่นๆ 
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 3.3.3 วัฒนธรรมในที่ทำางาน (Workplace culture)
 คว�มหล�กหล�ยของวัฒนธรรมในที่ทำ�ง�นมีส่วนในรูปแบบของก�รทำ�ง�น ปัจจัย
ท�งวัฒนธรรมที่ควรพิจ�รณ� เช่น อ�ยุ เพศ เชื้อช�ติหรือเผ่�พันธุ์ ระดับก�รศึกษ� ศ�สน� 
ภ�ษ� คว�มทุพพลภ�พ ฯลฯ ปัจจัยท�งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�ออกแบบ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล เน่ืองจ�กปัจจัยท�งวัฒนธรรมเหล่�นี้มีผลกับ              
ก�รสื่อส�ร ช่วงเวล�และปฏิทิน และวันหยุดเทศก�ล ยกตัวอย่�งเช่น ผู้คนในสหรัฐอเมริก�
ใช้อีเมลหรือ WhatsApp ในขณะที่คนไทยสื่อส�รผ่�น LINE ประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์
ทำ�ง�นในช่วงวันอ�ทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ในขณะที่ในประเทศไทยทำ�ง�นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ประเทศญี่ปุ่นมีวันหยุดย�ว (Golden week) ในช่วงหนึ่งสัปด�ห์ก่อนสิ้นเดือนเมษ�ยนถึง
เดือนพฤษภ�คม ในขณะที่วันหยุดเทศก�ลท่ีย�วท่ีสุดของประเทศไทยคือช่วงสงกร�นต์ในช่วง
กล�งเดือนเมษ�ยน นอกจ�กน้ี ยังมีปัจจัยอีกหล�ยอย่�งท่ีได้รับอิทธิพลจ�กคว�มแตกต่�งของ
วัฒนธรรม เช่น ตัวเลือกอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับอิทธิพลม�จ�กผู้ท่ีเป็นมังสวิรัติประเภท
ต่�งๆ หรือ ก�รเข้�ร่วมของผู้พิก�รท่ีมีผลต่อก�รเลือกสถ�นท่ีจัดง�นท่ีมีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก
สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยน้ี

 

 3.3.4 กลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Generations)
 ในปัจจุบัน ที่ทำ�ง�นต่�งมีคนทำ�ง�นหล�กหล�ยช่วงวัย ก�รเป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�น
ก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มแตกต่�งระหว่�งคนแต่ละ
ช่วงวัย รวมถึงคุณลักษณะที่เหมือนกันของคนในช่วงวัยเดียวกัน เช่น แรงจูงใจ คว�มชอบ 
ร�งวัล ช่องท�งก�รสื่อส�ร ก�รใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่�นี้ จะช่วยให้ผู้เชี่ยวช�ญ
ก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลและทำ�ก�รตล�ดเก่ียวกับโปรแกรมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
รวมถึงส�ม�รถออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งที่เหม�ะสมและน่�ดึงดูดต่อกลุ่มเป้�หม�ยได้
จ�กก�รศึกษ� พบว่� ภ�ยในปี 2025 75 เปอร์เซ็นต์ของแรงง�นทั่วโลกจะเป็นคนใน           
GEN Y หรือ Millennials (Economy, 2019) คนใน Generation นี้ไม่เหมือนคนในช่วงวัย
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อื่นๆ เนื่องจ�กเป็นคนที่มีคว�มสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องก�รประสบก�รณ์ท้องถิ่น
ที่เป็นของแท้ นอกจ�กนี้ ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับก�รรวมกันของแรงง�นจ�กหล�ย Generation 
ในบริษัทของลูกค้� ยังช่วยให้ส�ม�รถพัฒน�แผนกลยุทธ์ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลนั้นๆ ได้

Generation ปีเกิด คุณลักษณะที่คล้ายกัน

Traditionalists
ประม�ณปี

พ.ศ. 2465 ถึง 2488
จงรักภักดี ระมัดระวัง เป็นท�งก�ร มีคว�มภูมิใจ 

Baby boomers 
ประม�ณปี

พ.ศ. 2489 ถึง 2507

มองโลกในแง่ดี เป็นตัวของตัวเองสูง ชอบ          
ก�รแข่งขัน ทำ�ง�นต�มหน้�ที่ มีแนวคิดสร้�ง
สมดุลระหว่�งครอบครัวกับง�น

Generation X
ประม�ณปี

พ.ศ. 2508 ถึง 2523
เป็นอิสระ ขี้ระแวง ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี

Millennials 
(Gen Y)

ประม�ณปี
พ.ศ. 2524 ถึง 2540

ชอบแสดงออก ชอบอยู่เป็นกลุ่ม มีคว�ม           
เป็นส�กล พึ่งพ�เทคโนโลยี

Gen Z ตั้งแต่ 2541
ต้องก�รคำ�อธิบ�ย พึ่งพ�เทคโนโลยีสูง 
มีคว�มคิดริเริ่ม ยอมรับคว�มแตกต่�ง

รูปภาพที่ 3.2 คุณลักษณะของช่วงอายุที่ต่างกันในที่ทำางาน (Pollak, 2018)

สแกน QR code เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับช่วงวัยที่แตกต่างกันในที่ทำางาน

 3.3.5 โครงสร้างบริษัท (Corporate structure)
 คว�มรู้ เกี่ยวกับโครงสร้�งบริษัทของลูกค้�จะทำ�ให้ผู้ เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัด
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พกับบริษัทนั้นๆ เนื่องด้วย
เป็นเรื่องสำ�คัญท่ีต้องทร�บว่�ใครคือผู้มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ และใครมีอิทธิพลต่อก�ร
ตัดสินใจบ้�ง ซึ่งจะทำ�ให้ประหยัดเวล�และพลังง�นในก�รทำ�ง�นห�กส�ม�รถเข้�ถึงผู้มี
อำ�น�จในก�รตัดสินใจได้ถูกต้อง อย่�งไรก็ต�มบ�งบริษัทอ�จมีผู้มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจ
หล�ยคน ลำ�ดับก�รตัดสินใจจึงมีผลต่อระยะเวล�ที่จะได้รับผลของก�รตัดสินใจด้วย ดังนั้น 
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ก�รรับรู้ถึงจุดก�รตัดสินใจ (Decision points) และลำ�ดับขั้นตอน โดยเฉพ�ะเมื่อต้องก�รให้
มีก�รตัดสินใจภ�ยในเวล�จำ�กัดจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
 
 3.3.6 กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
 “อาจไม่มีเกณฑ์การออกแบบโปรแกรมใดที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการออกแบบ
เท่ากับการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม” ถูกกล่�วไว้โดย Rodger Stotz หัวหน้�          
เจ้�หน้�ที่วิจัย จ�ก Incentive Research Foundation (IRF)

 ก�รเข้�ใจกลุ่มเป้�หม�ยของโปรแกรมจะช่วยสร้�งกฎที่มีประสิทธิภ�พและออกแบบ
โปรแกรมที่ดึงดูดใจส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้�หม�ยได้ ซ่ึงท้�ยที่สุด จะนำ�ไปสู่            
ก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัท โดยคุณลักษณะของกลุ่มเป้�หม�ยที่ควรเข้�ใจมีหล�ย
ประก�ร ได้แก่ คุณลักษณะต�มหลักประช�กรศ�สตร์ (Demographic) และคุณลักษณะ
ต�มหลักจิตวิทย� (Psychographic) ซึ่งคุณสมบัติเหล่�นี้มีอิทธิพลต่อก�รออกแบบโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล จึงจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�คุณสมบัติทั้ง 2 รูปแบบ ในหล�ยปัจจัย
ประกอบกัน ดังนี้

คุณลักษณะตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic) เช่น 
 •  ประเภทของผู้เข้�ร่วม (เช่น พนักง�น ช่องท�งก�รข�ย ลูกค้�ที่ภักดี) 
 •  อ�ยุ (โดยเฉลี่ย และ ช่วงอ�ยุ) 
 •  เพศ
 •  ระดับร�ยได้ (โดยเฉลี่ย) 
 •  ตำ�แหน่งและระดับก�รทำ�ง�น 
 •  ระดับก�รศึกษ� 
 •  จำ�นวนผู้เข้�ร่วม 
 •  ประเทศ/ภูมิภ�คที่อยู่ 
 •  ภ�ษ�

คุณลักษณะตามหลักจิตวิทยา (Psychographic) เช่น 
 •  ระดับของก�รมีส่วนร่วม 
 •  ระดับแรงจูงใจในปัจจุบัน 
 •  คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน� เรียนรู้ หรือข�ย 
 •  มีแรงจูงใจจ�กภ�ยนอกหรือภ�ยใน
 •  ทัศนคติ คว�มสนใจ คว�มคิดเห็น 
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 อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องกล่�วถึงเกี่ยวกับกลุ่มเป้�หม�ย คือ กฎ 20-60-20 ซึ่งหลักก�รนี้
อธิบ�ยเกี่ยวกับกลุ่มเป้�หม�ย 3 กลุ่ม โดยก�รแบ่งจ�กระดับของผลง�นของกลุ่มเป้�หม�ย

MIDDLE 60 TOP 20

BOTTOM 20

B Performers A Performers

C Performers

60%

20%

20%

 Top 20 (A performers) - 20 เปอร์เซ็นต์แรก คือ กลุ่มคนที่มีผลก�รทำ�ง�นดีที่สุด
ด้วยแรงจูงใจภ�ยใน ซึ่งไม่ว่�จะมีโปรแกรมก�รมอบร�งวัลหรือไม่ คนกลุ่มนี้ก็จะยังคงผล       
ก�รทำ�ง�นที่ยอดเยี่ยมเอ�ไว้
 Middle 60 (B performers) - 60 เปอร์เซ็นต์กล�ง คือ กลุ่มคนที่ต้องมีแรงจูงใจ   
ผลก�รทำ�ง�นของพวกเข�จึงจะพัฒน� ในขณะเดียวกันถ้�ก�รมีส่วนร่วมนั้นไม่มีคว�มหม�ย
ม�กพอ ผลก�รทำ�ง�นก็จะตกลง ดังนั้น จึงมีคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�งแรงจูงใจให้คนกลุ่มนี้ 
 Bottom 20 (C performers) - 20 เปอร์เซ็นต์หลัง คือ โดยม�ก คนกลุ่มนี้ไม่มี
คว�มสนใจในก�รพัฒน�ผลก�รทำ�ง�นของตนเอง อ�จเนื่องม�จ�กก�รข�ดทักษะบ�งอย่�ง 
ก�รข�ดคว�มสนใจในเนื้อห�ของง�น หรืออ�จเป็นเพียงส�เหตุของก�รได้รับหน้�ที่ที่ไม่ถนัด 
ไม่เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถของตน

3.4 กลยุทธ์การคัดเลือกผู้รับรางวัลและโครงสร้างของโปรแกรม 
(Qualifying strategy and program structure)

 ก�รคัดเลือกผู้รับร�งวัลในโปรแกรม เป็นก�รตั้งกฎกติก�ของโปรแกรมสำ�หรับ
ผู้รับร�งวัล เช่น เงื่อนไขก�รเข้�ร่วมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล รวมถึงมีก�รกำ�หนดระดับ
ร�งวัลด้วย โดยก่อนที่จะมีก�รกำ�หนดคุณสมบัติของผู้รับร�งวัลนั้น ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับ
คว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวัง และงบประม�ณของลูกค้�คือสิ่งสำ�คัญ วิธีก�รคัดเลือก                   
ผู้ชนะที่จะได้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลมีหล�กหล�ยวิธี ซ่ึงกลยุทธ์ของ                  
ก�รคัดเลือกผู้ชนะจะจัดทำ�ต�มเป้�หม�ยของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นๆ
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 3.4.1 กลยุทธ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล (Qualifying strategy)
 กลยุทธ์ก�รคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัลท่ีมักนิยมใช้ (CITP, 2019; Sornprom, 2018) มีดังน้ี 
 •  กลยุทธ์มาตรฐาน (Standard) - ผู้ที ่จะได้รับร�งวัลต้องได้รับคะแนนต�ม
  เป้�หม�ยที่ได้รับก�รกำ�หนดไว้ล่วงหน้�
 •  กลยุทธ์การแข่งขัน (Only the top win) - ผู้ที่จะได้รับร�งวัลคือกลุ่มผู้ที่มีผลง�น

ดีที่สุด โดยจำ�นวนผู้ที่จะรับร�งวัลจะถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้�แล้ว 
 •  กลยุทธ์ความท้าทายของทีม (Team challenge) - กลยุทธ์นี้จะมีก�รตั้ง                

เป้�หม�ยสำ�หรับทีมแต่ละทีม ถ้�ทีมไหนส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยนั้นได้ สม�ชิกใน
ทีมทั้งหมดจะได้เข้�ร่วมทริป 

 •  กลยุทธ์ระบบกลุ่มการแข่งขัน (League system) - บริษัทอ�จแบ่งกลุ่ม                 
ก�รแข่งขันสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยและจัดให้แข่งขันกันภ�ยในกลุ่ม ผู้มีผลง�น
สูงสุดสำ�หรับแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับร�งวัล โดยก�รแบ่งกลุ่มก�รแข่งขันส�ม�รถ
แบ่งได้หล�ยแบบ อ�ทิ แบ่งต�มพื้นที่ท�งภูมิศ�สตร์ แบ่งต�มสินค้�หรือบริก�ร 
หรือ แบ่งโดยลักษณะอื่นๆ

 •  กลยุทธ์การให้นำา้หนักผลงาน (Weighting performance) - กลยุทธ์น้ีจะมี            
ก�รให้คะแนนโดยคำ�นึงถึงนำ�้หนักของผลง�น ซ่ึงให้นำ�้หนักของผลง�นมักได้รับก�ร
อ้�งอิงจ�กผลประโยชน์ท่ีมีต่อบริษัท คว�มสำ�คัญของง�น หรือคว�มย�กของง�น

 •  กลยุทธ์การเดิมพันความสามารถ (Bid-and-make) - ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะเป็น
ผู้กำ�หนดเป้�หม�ยที่จะต้องบรรลุเอง ในกรณีนี้ บริษัทต้องมีข้อชี้แนะบ�งอย่�งให้
กับผู้เข้�ร่วม เช่น ก�รตั้งและบรรลุเป้�หม�ยที่สูงกว่�จะทำ�ให้ได้รับร�งวัลมูลค่�สูง
กว่� เป็นต้น

 •  กลยุทธ์การจับฉลาก (Raffle) - ในกลยุทธ์นี้ บริษัทเป็นผู้กำ�หนดเป้�หม�ยที่            
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมต้องบรรลุ โดยในแต่ละครั้งที่ผู ้เข้�ร่วมโปรแกรมทำ�สำ�เร็จ 

  ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมนั้นๆ จะได้รับตั๋วเพื่อจับฉล�กเพ่ือสุ่มคัดเลือกผู้ที่จะได้รับ
ร�งวัล ซึ่งยิ่งผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยได้ม�กเท่�ไหร่ ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมน้ันก็ยิ่งมีโอก�สที่จะได้รับร�งวัลและเข้�ร่วมทริปก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลม�กเท่�นั้น

 •  กลยุทธ์การยอมให้ (Hit-and-win หรือ Buy-in) - ในกลยุทธ์นี้ จะมีก�รกำ�หนด   
ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นจ�กเป้�หม�ยสูงสุดของโปรแกรม ซึ่งคือ เป้�หม�ยขั้นตำ่ำ� โดย
กลยุทธ์นี้ นอกจ�กผู้ที่ทำ�ผลง�นได้ต�มเป้�หม�ยจะได้รับร�งวัลแล้ว ยังอนุญ�ต
ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่แม้จะทำ�ผลง�นไม่ได้ต�มเป้�หม�ย แต่ส�ม�รถบรรลุ    

  เป้�หม�ยขั้นตำ่ำ�ที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้� ได้รับตัวเลือกในก�รจ่�ยเงินเพิ่มเติมของส่วน
ต่�งที่ไม่ส�ม�รถทำ�ต�มเป้�หม�ยสูงสุดได้ และส�ม�รถเข้�ร่วมทริปได้ 
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 วิธีที่ก�รกำ�หนดจำ�นวนของผู้ได้รับร�งวัลนั้นมีหล�กหล�ย โดยองค์กรส�ม�รถ
ใช้วิธีที่นอกเหนือจ�กที่กล่�วไปแล้วได้ งบประม�ณเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อจำ�นวนของ
ผู้ได้รับร�งวัล กลยุทธ์ก�รกำ�หนดจำ�นวนของผู้ได้รับร�งวัล โครงสร้�งของโปรแกรม รวม
ถึงคุณภ�พของโปรแกรมด้วย ดังนั้น คว�มเข้�ใจในส่วนของคว�มค�ดหวังและงบประม�ณ
ของลูกค้�จะช่วยผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รจัดก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลให้ส�ม�รถเลือกประเภท
โปรแกรมที่เหม�ะสมกับลูกค้�ได้ 

 3.4.2 โครงสร้างของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Program structure)
 โครงสร้�งของโปรแกรมพื้นฐ�นมี 2 ประเภท คือ โปรแกรมปล�ยปิด (Closed-   
ended program) และ โปรแกรมปล�ยเปิด (Open-ended program) (CIS, 2019; CITP, 
2019; May, 2018; Sornprom, 2018) ห�กแต่ยังมีโครงสร้�งของโปรแกรมที่ซับซ้อนกว่�
โครงสร้�งโปรแกรมพื้นฐ�นอยู่ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมชนะและเพิ่มระดับ
ของร�งวัลต�มผลก�รทำ�ง�นของตนได้ คือ ‘Plateau program’ (May, 2018)

 โปรแกรมปลายปิด (Closed-ended program) - โปรแกรมประเภทนี้ม ี            
ก�รกำ�หนดและจำ�กัดจำ�นวนของผู้ได้รับร�งวัลไว้ล่วงหน้� โดยก�รใช้โปรแกรมลักษณะน้ี          
ส่วนใหญ่บริษัทจะมีก�รจัดทำ�งบประม�ณล่วงหน้�ไว้แล้ว ซึ่งทำ�ให้จำ�นวนของผู้ได้รับร�งวัล
มีจำ�กัด ถึงแม้ว่�ก�รตั้งงบประม�ณไว้ล่วงหน้�เป็นก�รเปิดโอก�สให้บริษัทได้นำ�เสนอร�งวัล
ที่ใหญ่และน่�ประทับใจม�กกว่� ในขณะเดียวกัน ก็อ�จเป็นก�รลดแรงจูงใจของผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมหล�ยคนได้ ซึ่งหล�ยคนเรียกโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลประเภทนี้           
ว่�โปรแกรมก�รแข่งขันทัวร์น�เมนต์ (Tournament) เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมต้องแข่งขันกันเองให้
ได้อยู่ในร�ยชื่อระดับสูงที่สุดเพื่อชนะและได้รับร�งวัล จึงมีคว�มเป็นไปได้ว่�ผู้ที ่มีผล
ก�รทำ�ง�นในระดับสู งอยู่ แล้ว อ�จ
กล�ยเป็นผู้ชนะแข่งขันในทุกโปรแกรม 
ซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รลดทอนกำ�ลังใจของกลุ่มที่มี
ผลง�นในระดับกล�ง ด้วยคว�มคิดว่�ไม่
ส�ม�รถชนะได้ ทำ�ให้ผลก�รทำ�ง�นของ
กลุ่มนี้ลดลงไปด้วย ตัวอย่�งของโปรแกรม
ปล�ยปิด เช่น โปรแกรมที่นำ�เสนอให้ผู้ที่มี
ยอดก�รข�ยสูงสุด 20 อันดับแรก ได้รับ
ร�งวัลก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
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1st

2nd 3rd
 
 
 
 โปรแกรมปลายเปิด (Open-ended program) - โปรแกรมปล�ยเปิดเป็นโปรแกรม
ซึ่งให้โอก�สผู้ เข้�ร่วมทุกคนที่บรรลุ เป้�หม�ยต�มที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้� ส�ม�รถ
ได้รับร�งวัล โดยไม่มีข้อจำ�กัดของจำ�นวนของผู้ได้รับร�งวัล ดังนั้น ผู้เข้�ร่วมจะมี
คว�มส�ม�รถในก�รควบคุมคว�มสำ�เร็จของตนเอง ขึ้นอยู่คว�มพย�ย�มและคว�มมุ่งมั่น
ของแต่ละคน และเป็นก�รแข่งกับตนเองเท่�นั้น โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ส�ม�รถ
สร้�งแรงจูงใจได้ม�กกว่�โปรแกรมปล�ยปิด เนื่องจ�กทุกคนที่บรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้
ล่วงหน้�ส�ม�รถได้รับร�งวัล โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงคว�มสำ�เร็จของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมคนอื่น 
ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ดีในที่ทำ�ง�นได้ ตัวอย่�งของโปรแกรม
ปล�ยเปิดคือ เมื่อพนักง�นข�ยใดๆ ทำ�ยอดข�ยเกิน 10 ล้�นบ�ท หรือ ตัวแทนจำ�หน่�ยใดๆ 
ที่ข�ยสินค้�ได้ม�กกว่� 10,000 ชิ้นขึ้นไป คือผู้มีสิทธิ์ได้รับร�งวัลก�รไปท่องเที่ยวที่ประเทศ
ไอซ์แลนด์

# 
of

 E
m

pl
oy
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s

A performers

Performance

B performers C performers

Most potential 
for gain

l-------------------l
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 นอกจ�กนี้ ดังที่เคยกล่�วถึงกฎ 20-60-20 ผู้ที ่มีผลก�รทำ�ง�นระดับกล�ง 
(B performers) ต้องก�รก�รกระตุ้นเล็กน้อยเพื่อสร้�งแรงจูงใจ ดังนั้น โปรแกรมประเภท
นี้มักมีอิทธิพลต่อผู้ที่มีผลก�รทำ�ง�นระดับกล�ง เพร�ะคนกลุ่มนี้มีศักยภ�พม�กที่สุดในก�ร        
ได้รับร�งวัล สิ่งสำ�คัญอีกประก�รที่ควรพิจ�รณ�คืองบประม�ณสำ�หรับโปรแกรมปล�ยเปิด 
ซึ่งอ�จย�กต่อก�รประม�ณก�รกว่�โปรแกรมปล�ยปิด เน่ืองจ�กไม่ส�ม�รถกำ�หนดจำ�นวน
ของผู้เดินท�งที่แน่นอนได้ล่วงหน้�ก่อนผลตัดสินสุดท้�ย อีกทั้งอ�จมีคว�มย�กลำ�บ�กของ
ก�รดำ�เนินง�นในบ�งกระบวนก�ร เช่น ก�รจองห้องโรงแรม ซึ่งในกรณีนี้คว�มยืดหยุ่นของ
โรงแรมเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องพิจ�รณ� ตัวอย่�งเช่น ห�กจำ�นวนผู้เข้�ร่วมที่ค�ดหวังคือ 500 
แต่จำ�นวนผู้ได้รับร�งวัลจริงคือ 600 จะทำ�ให้เกิดปัญห� อย่�งไรก็ต�มปัญห�ประเภทนี้               
นับเป็นปัญห�ที่ ‘Happy’ หรือปัญห�ที่ดีสำ�หรับองค์กร ซึ่งดีกว่�ก�รที่จำ�นวน
ผู้ได้รับร�งวัลจริงกล�ยเป็น 200 คน ด้วยเหตุผลว่�ผู้เข้�ร่วมส่วนใหญ่ทำ�ยอดข�ยได้ไม่ถึง       
เป้�หม�ยที่ว�งไว้

โปรแกรมปลายปิด
(Closed-ended program)

โปรแกรมปลายเปิด
(Open-ended program)

Winners คงที่ ผันแปร

Budget คงที่ ผันแปร

Pros • ส�ม�รถจัดสรรก�รลงทุนที่จำ�กัดให้ 
  กับผู้เข้�ร่วมทั้งหมดได้
• ควบคุมคว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน
• มักมีคว�มง่�ยต่อก�รดำ�เนินง�น

• ทุกคนมีโอก�สชนะโดยขึ้นอยู่กับ
  ผลง�นของตนเอง
• คว�มเสี่ยงท�งก�รเงินเพิ่มในสัดส่วน
  โดยตรงกับผลลัพธ์ (ซึ่งไม่เป็นปัญห� 
  เพร�ะจะถูกหักลบในยอดข�ยที่เพิ่ม
  ขึ้น)
• ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผลสูงสุด
• คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ร�ยได้ 
  ไม่จำ�กัด ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมม�กข้ึน

Cons • มีคว�มเป็นไปได้ที่จะลดแรงจูงใจให้
  น้อยลง
• ไม่ใช่ผู้เข้�ร่วมทุกคนที่จะรับรู้ถึง 
  โอก�สที่จะได้รับร�งวัล เนื่องจ�กต้อง
  แข่งขันกันเอง
• ผู้เข้�ร่วมอ�จลดคว�มพย�ย�ม
  หลังจ�กได้รับร�งวัลสูงสุดแล้ว

• คว�มไม่แน่นอนของต้นทุนโปรแกรม

รูปภาพที่ 3.3 ข้อดีและข้อเสียของโปรแกรมปลายเปิดและปลายปิด (นำามาจาก May, 2018)
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 Plateau program (โปรแกรมแบบระดับชั้น) - Plateau program ส�ม�รถ
เรียกได้อีกอย่�งว่� Tier program ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้จะมอบร�งวัลให้ต�มระดับ                
คว�มสำ�เร็จที่แตกต่�งกัน โดยส�ม�รถเป็นเหตุผลให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมีคว�มพย�ย�มหรือ
ทำ�ง�นอย่�งฉล�ดม�กขึ้น เพื่อบรรลุเป้�หม�ยในระดับที่สูงขึ้น นอกจ�กนั้น ก�รมอบร�งวัล
ให้กับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่มีก�รกำ�หนดระยะเวล�ของผลก�รทำ�ง�นที่แน่นอน อ�จช่วยลด
ผลกระทบของก�รไม่ส�ม�รถระบุงบประม�ณที่แน่นอนของโปรแกรมปล�ยเปิดได้ ตัวอย่�ง
เช่น โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับช่องท�งก�รข�ย โดยมีเป้�หม�ยในก�รเพิ่ม
ยอดข�ยในไตรม�สหน้� ซึ่งห�กผู้เข้�ร่วมทำ�ยอดข�ยได้ 10 ล้�นบ�ทขึ้นไป จะได้รับร�งวัล
ก�รเดินท�งระดับที่ 1 ให้ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ ห�กผู้เข้�ร่วมทำ�ยอดข�ยได้ระหว่�ง 5-10 
ล้�น จะได้รับร�งวัลก�รเดินท�งระดับที่ 2 ไปญี่ปุ่น และห�กผู้เข้�ร่วมทำ�ยอดข�ยได้ระหว่�ง 
1-5 ล้�น จะได้รับร�งวัลก�รเดินท�งระดับที่ 3 เพื่อท่องเที่ยวภ�ยในประเทศ หรือส�ม�รถ
เลือกรับเป็นของขวัญแทน

Tier 3

Tier 2

Tier 1 

 

 กลยุทธ์ก�รคัดเลือกผู้รับร�งวัลและโครงสร้�งโปรแกรมที่แตกต่�งกันอ�จมี              
คว�มเหม�ะสมสำ�หรับองค์กรที่ต่�งกันไป ขึ้นอยู่กับอุตส�หกรรมขององค์กรนั้น วัฒนธรรม
ในที่ทำ�ง�น และกลุ่มเป้�หม�ยของโปรแกรม ซึ่งก�รเลือกกลยุทธ์และโครงสร้�งโปรแกรมที่
เหม�ะสมจะช่วยให้บรรลุเป้�หม�ยของโปรแกรมได้ง่�ยขึ้น นอกจ�กนั้น ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ
กับแนวโน้มในปัจจุบันก็มีคว�มสำ�คัญม�กในก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์ในก�รพัฒน�เป้�หม�ยที่
มีคว�มท้�ท�ยและส�ม�รถปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
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บทส่งท้าย	 บทส่งท้าย

 “วิสัยทัศน์ที่ปร�ศจ�กกลยุทธ์เป็นเพียงแค่ภ�พลวงต�” -- Lee Bolman 
 “กลยุทธ์ที่ปร�ศจ�กกระบวนก�รไม่ได้เป็นม�กไปกว่�ร�ยก�รของคว�มค�ดหวัง” -- 
 Robert Filek 
 ในบทต่อๆ ไป จะเป็นก�รขย�ยคว�มจ�กคำ�กล่�วนี้ #EnoughSaid

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

สร้�งเป้�หม�ยของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลโดยใช้ SMART goal ระบุกลยุทธ์       
คัดเลือกผู้รับร�งวัล และระบุประเภทของโปรแกรม ให้เหม�ะสมกับแต่ละบริษัท โดย
พิจ�รณ�จ�กคว�มต้องก�รและปัญห�ของแต่ละองค์กร ดังข้อมูลต่อไปนี้

  (1) บริษัท MU ต้องก�รเพิ่มยอดข�ยสินค้�ก่อนก�รเปิดตัวสินค้�ใหม่ในอีก 6 เดือน
ข้�งหน้� สินค้�ของพวกเข�คือ สม�ร์ทโฟน 

  (2) บริษัท IC มีอุบัติเหตุที่เกิดในโรงง�นผลิตเป็นจำ�นวนม�กในช่วงหล�ยปี
   ที่ผ่�นม�ซึ่งทำ�ให้กล�ยเป็นปัญห�ใหญ่ขึ้นเนื่องจ�กโรงง�นได้ใช้เงินจำ�นวน

มห�ศ�ลสำ�หรับก�รจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลและเงินเดือน ถึงแม้พนักง�นจะหยุด
เพื่อรักษ�ตัว เนื่องด้วยเป็นก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�น
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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…. จุดหม�ยปล�ยท�งที่ใดที่เหม�ะ

สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล? และควรตัดสินใจอย่�งไรดี?

ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น          

เทียบได้กับก�รเลือกว่� จะทำ�อ�ห�รเมนูใดสำ�หรับง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่�จ�กวัตถุดิบ

และ ส่วนผสมที่ต้องก�รใช้ ซึ่งคุณภ�พของเมนูอ�ห�รนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและ

ส่วนผสมที่ ใช้ เช่นเดียวกันกับก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งของโปรแกรม

ก�รเดินท�ง ซึ่งจะถูกกำ�หนดโดยคุณสมบัติที่ต้องก�รของจุดหม�ยปล�ยท�ง ลอง

นึกถึงเวล�ที่คิดไม่ออกว่�จะทำ�เมนูใดดีเพื่อสร้�งคว�มประทับใจให้ผู้ที่จะม�ร่วมง�น

เลี้ยง เร�อ�จเลือกจ�กวัตถุดิบก่อน ซึ่งอ�จเป็นวัตถุดิบที่พิเศษหรือห�ได้ย�ก และ               

ยิ่งวัตถุดิบและส่วนผสมที่เลือกมีคุณภ�พดีม�กเท่�ไหร่ อ�ห�รที่ทำ�ก็มักจะออกม�

รสช�ติดีเท่�นั้น ก�รเลือกส่วนผสมสำ�หรับง�นเลี้ยงจึงเทียบได้กับกับก�รเลือก

จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซ่ึงจะต้องรู้ว่�

กำ�ลังมองห�จุดหม�ยปล�ยท�งที่มีคุณสมบัติเช่นไร และต้องก�รรสช�ติของ

ประสบก�รณ์แบบไหน
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 บทที่ 4 จะเป็นก�รกล่�วถึงคว�มสำ�คัญของจุดหม�ยปล�ยท�งในโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และแนวท�งในก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง โดยอธิบ�ยเกี่ยวกับ
จุดหม�ยปล�ยท�ง ประเภทของจุดหม�ยปล�ยท�ง และปัจจัยที่ทำ�ให้จุดหม�ยปล�ยท�ง               
ประสบคว�มสำ�เร็จ นอกจ�กนี้ยังจะแนะนำ�จุดหม�ยปล�ยท�งของก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล และองค์กรภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�งที่อ�จเป็นประโยชน์สำ�หรับนักว�งแผน
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

4.1 บทบาทของจุดหมายปลายทางในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(The role of destinations in incentive travels)
 
 4.1.1 ความหมายของจุดหมายปลายทาง (Destination)
 จุดหม�ยปล�ยท�ง (Destination) คือ พื้นที่ท�งภูมิศ�สตร์หนึ่ง ซึ่งมีสถ�นที่
ท่องเที่ยว และ/หรือมีบริก�รที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยจุดหม�ย
ปล�ยท�งส�ม�รถแบ่งได้เป็นหล�ยระดับต�มลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ที่แตกต่�งกัน ได้แก่         
จุดหม�ยปล�ยท�งระดับประเทศ (อ�ทิ สหรัฐอเมริก� ประเทศไทย) จุดหม�ยปล�ยท�ง
ระดับภูมิภ�ค หรือจังหวัด/รัฐ (อ�ทิ แคลิฟอร์เนีย สก็อตแลนด์) และจุดหม�ยปล�ยท�ง
ระดับเมือง (อ�ทิ กรุงเทพฯ ป�รีส) จุดหม�ยปล�ยท�งมักจะมีก�รก�รสร้�งตัวเองขึ้นเป็น
ตร�สินค้� (ฺBranding) เพื่อเพิ่มคว�มน่�สนใจให้ผู้ม�เยือน และแม้ว่�แบรนด์เหล่�นั้นอ�จ
ไม่ตรงกับคว�มเป็นจริงในแง่ของภูมิศ�สตร์หรือขอบเขตท�งภูมิศ�สตร์ แต่ก็เป็นเครื่องมือ
ท�งก�รตล�ดที่ทรงพลัง ยกตัวอย่�งเช่น ป�รีส ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักเดินท�งเป็นอย่�งดี แม้มี
ข่�วเชิงลบออกม� ก็ยังมีคว�มส�ม�รถในก�รดึงดูดนักท่องเที่ยวสูง ในขณะเดียวกัน ฝรั่งเศส
ก็ได้รับก�รจัดอันดับให้เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งที่มีผู้เดินท�งม�ท่องเที่ยวม�กที่สุดม�น�นแล้ว

 

Photo by Nawarat
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 4.1.2 สถานที่จัดงาน (Venue)
 จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่จัดง�นมีคว�มแตกต่�งที่ชัดเจน จุดหม�ยปล�ยท�ง
คือพื้นที่ ในขณะที่สถ�นที่จัดง�นเป็นสถ�นที่หน่วยย่อยภ�ยในพื้นที่ของจุดหม�ยปล�ยท�งที่
ให้บริก�รสถ�นที่ รวมถึงบริก�รอื่นๆ ที่ระบุในโปรแกรมต�มที่เจ้�ของโปรแกรมต้องก�ร เช่น 
ก�รจัดเลี้ยง ที่พัก หรือคว�มบันเทิง ในปัจจุบัน คว�มแตกต่�งนี้ได้เริ่มไม่ชัดเจน เนื่องจ�ก
สถ�นท่ีจัดง�นพย�ย�มที่จะกล�ยเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งเองด้วย โดยมีก�รให้บริก�รท่ี
หล�กหล�ยและครอบคลุม ซึ่งส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของนักว�งแผนก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลได้ ตัวอย่�งเช่น Disneyland Paris ส�ม�รถถือได้ว่�เป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง
สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลแล้ว

 4.1.3 ผลิตภัณฑ์ของจุดหมายปลายทาง (Destination product)
 ผลิตภัณฑ์ของจุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เป็น
ก�รผสมผส�นของทั้งสินค้�และบริก�รที่ผู้จัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถใช้ประโยชน์
ได้ องค์ประกอบของจุดหม�ยปล�ยท�งมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและน�มธรรม องค์ประกอบ
ที่เป็นรูปธรรม คือ คุณสมบัติท�งก�ยภ�พของจุดหม�ยปล�ยท�ง เช่น โครงสร้�งพื้นฐ�น 
อ�ค�ร ภูมิทัศน์ ฯ องค์ประกอบที่เป็นน�มธรรมหรือจับต้องไม่ได้ เช่น คว�มปลอดภัย 
คว�มเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น บรรย�ก�ศ คว�มน่�เชื่อถือของผู้ให้บริก�ร เป็นสิ่งสำ�คัญ
อย่�งยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ของจุดหม�ยปล�ยท�ง อย่�งไรก็ต�มองค์ประกอบเหล่�เป็นเรื่องของ
คว�มคิดเห็น และมักจะขึ้นอยู่กับก�รตีคว�มของลูกค้�แต่ละคน

 ผลิตภัณฑ์ของจุดหม�ยปล�ยท�งประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
 •  องค์กรจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (Destination managmenet organization 

หรือ DMO) ที่ให้ข้อมูลสำ�หรับนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
 •  คุณสมบัติท�งภูมิศ�สตร์ 
 •  เครือข่�ยก�รขนส่งและโครงสร้�งพ้ืนฐ�นภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�ง และ                 

เครือข่�ยก�รขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่�งจุดหม�ยปล�ยท�งกับพื้นที่อื่นๆ
 •  สถ�นประกอบก�รที่พัก เช่น โรงแรม โฮสเทล โฮมสเตย์ เกสต์เฮ�ส์ ฯลฯ
 •  สถ�นที่จัดง�น เช่น พื้นที่จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบในโรงแรมหรือรีสอร์ท หอประชุม 

ศ�ล�กล�ง ฯลฯ
 •  สถ�นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้�งขึ้น เช่น อ�ค�รประวัติศ�สตร์ สวนสนุก ร้�นอ�ห�ร 

บ�ร์ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ฯลฯ



INCENTIVE TRAVELS 101 89

 องค์ประกอบเหล่�น้ีมีคว�มเก่ียวข้องกันอย่�งม�ก ห�กหนึ่งในองค์ประกอบ         
เหล่�นี้มีศักยภ�พตำ่� ผลิตภัณฑ์ของจุดหม�ยปล�ยท�งโดยรวมอ�จไร้คุณภ�พ ตัวอย่�งเช่น 
แม้ว่�จุดหม�ยปล�ยท�งจะมีภูมิทัศน์ที่สวยง�ม และมีสถ�นที่จัดง�นที่มีม�ตรฐ�น แต่เมื่อ
ประสิทธิภ�พของก�รขนส่งและก�รสื่อส�รตำ่�  คว�มเป็นไปได้ของจุดหม�ยปล�ยท�งในก�ร
เป็นตัวเลือกสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลก็จะลดน้อยลง

 4.1.4 ประเภทของจุดหมายปลายทาง (Destination typology)
 จุดหม�ยปล�ยท�งส�ม�รถถูกจำ�แนกหล�ยวิธี ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัยในก�รพิจ�รณ� ดังน้ี
 พิจารณาจากตัวเลือกที่มี
  ก�รเดินท�งแบบฟุตลูส (Footloose travel) - องค์กรมีอิสระในก�รเลือก             

จุดหม�ยปล�ยท�ง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกรณีของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
  • ตั วอย่ �ง เช่น ห�กไม่มีคว�มต้องก�รพิ เศษที่ เชื่ อมโยงกับร�ง วัล
   ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล ตัวเลือกของโปรแกรมนั้นส�ม�รถเป็นได้ทุกที่

ภ�ยใต้งบประม�ณที่มี
  ก�รเดินท�งที่ไม่เป็นฟุตลูส (Non-footloose travel) - องค์กรหรือผู้เดินท�งไม่มี

ตัวเลือกของจุดหม�ยปล�ยท�งให้ส�ม�รถเลือกได้
  • ตัวอย่�งเช่น ห�กส่วนหนึ่งของร�งวัลเป็นก�รเยี่ยมชมโรงง�นที่เฉพ�ะ

เจ�ะจง เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับอุตส�หกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ตัวเลือกจะถูกจำ�กัดไปที่ที่ตั้งของโรงง�นนี้

 พิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทาง (Attractions)
  จุดหม�ยปล�ยท�งท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจ�กสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก                

(Facilities) สำ�หรับนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
  • ตัวอย่�งเช่น ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) หรือ ล�สเวกัส (Las Vegas)
  จุดหม�ยปล�ยท�งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ อ�ทิ สภ�พ

ภูมิอ�ก�ศ และก�รเข้�ถึงได้ง่�ย
  • ตัวอย่�งเช่น ไมแอมี (Miami) หรือ ภูเก็ต

 พิจารณาจากระยะทางจากต้นทางของนักเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง (Distance)
  จุดหม�ยปล�ยท�งระยะสั้น (ถ้�ใช้เวล�ระหว่�ง 30 น�ทีถึง 3 ชั่วโมงสำ�หรับ              

ผู้เข้�ร่วมเดินท�ง)
  • ตัวอย่�งเช่น สิงคโปร์ หรือกัวล�ลัมเปอร์จะเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งระยะสั้น

สำ�หรับนักเดินท�งจ�กกรุงเทพฯ 
  จุดหม�ยปล�ยท�งระยะไกล (ถ้�ใช้เวล�ม�กกว่� 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้เข้�ร่วม             

เดินท�ง) 
  • ตัวอย่�งเช่น ลอนดอน หรือนิวยอร์กจะเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งระยะไกล

สำ�หรับนักเดินท�งจ�กกรุงเทพฯ 
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  จุดหม�ยปล�ยท�งระยะกล�ง (ห�กใช้เวล� 3 ถึง 6 ชั่วโมงสำ�หรับผู้เข้�ร่วม            
เดินท�ง)

   • ตัวอย่�งเช่น โซล หรือโตเกียวจะเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งระยะกล�งสำ�หรับ
นักเดินท�งจ�ก กรุงเทพฯ

 พิจารณาจากฤดูกาล (Seasonality)
  จุดหม�ยปล�ยท�งตลอดทั้งปี

   • ตัวอย่�งเช่น จุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเมือง เช่น นิวยอร์กหรือลอนดอน
  จุดหม�ยปล�ยท�งที่มีฤดูก�ลที่แตกต่�งอย่�งชัดเจน

    • ตัวอย่�งเช่น จุดหม�ยปล�ยท�งที่มีห�ดทร�ย ทะเล ส�ยลม และแสงแดด 
    (Sun-sea-sand) เหมือนกรีซ หรือสถ�นที่เล่นสกี อ�ทิ สวิสแอลป์ 
     (Swiss Alps)

 พิจารณาจากตลาด (Market)
  จุดหม�ยปล�ยท�งที่ต้องพึ่งพ�ตล�ดในประเทศ
   • ตัวอย่�งเช่น นิวออร์ลีนส์ (New Orleans) หรือ รัฐควีนส์แลนด์ 

(Queensland) ในออสเตรเลีย
  จุดหม�ยปล�ยท�งที่ต้องพึ่งพ�ตล�ดต่�งประเทศ
  • ตัวอย่�งเช่น จุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเก�ะ อ�ทิ มอริเชียส (Mauritius) 
    หรือ ประเทศ อ�ทิ อียิปต์

  จุดหม�ยปล�ยท�งที่ต้องอ�ศัยทั้งตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ
  • ตัวอย่�งเช่น จุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเมือง อ�ทิ ลอนดอน หรือโซล

 พิจารณาจากขนาดทางภูมิศาสตร์ของจุดหมายปลายทาง
  หมู่บ้�น รีสอร์ท หรือเมืองต่�งๆ

  • ตัวอย่�งเช่น บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village) ในสหร�ชอ�ณ�จักร   
  หรือกรุงเทพฯ (City of Bangkok)

  ภูมิภ�ค หรือประเทศ
• ตัวอย่�งเช่น ประเทศไทย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 4.1.5 จุดหมายปลายทางสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel 
destination)
 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รพักผ่อนเชิงธุรกิจ จุดหม�ย
ปล�ยท�งของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลจะต้องมีภ�พลักษณ์ท่ีชัดเจนในส�ยต�
ของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร ซึ่งจุดหม�ยปล�ยท�งของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะต้อง
ส�ม�รถนำ�เสนอคว�มแปลกใหม่และคว�มพิเศษสำ�หรับก�รเดินท�งได้
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 Global DMC Partners ซึ่งเป็นเครือข่�ยของบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งระดับ
โลกได้ประก�ศก�รจัดอันดับจุดหม�ยปล�ยท�งยอดนิยมในของ 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

 ก�รจัดอันดับนี้เป็นก�รก�รจัดอันดับของจุดหม�ยปล�ยท�งเพื่อก�รท่องเที่ยว         
พักผ่อนหย่อนใจท่ีเป็นที่นิยม ซ่ึงจุดหม�ยปล�ยท�งในอันดับข้�งต้นมีขน�ดท�งภูมิศ�สตร์         
ที่แตกต่�งกัน ทั้งที่เป็นประเทศและเมืองต่�งๆ โดยเที่ยวบินที่หล�กหล�ย ตัวเลือกใน            
ท้องถิ่นที่มีค่�ใช้จ่�ยตำ่� และกิจกรรมที่หล�กหล�ยที่ไม่เหมือนใคร เป็นตัวอย่�งของคุณสมบัติ
บ�งส่วนท่ีทำ�ให้จุดหม�ยปล�ยท�งเหล่�น้ีได้รับคว�มนิยมสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ในระดับน�น�ช�ติ

 ผู้จัดอันดับเดียวกันนี้ (Global DMC Partners, 2019) ได้จัดอันดับจุดหม�ย
ปล�ยท�งของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่เกิดขึ้นใหม่และได้รับคว�มนิยมเพิ่มขึ้น 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

 จุดหม�ยปล�ยท�งที่มีชื่อเสียงยังคงได้รับคว�มสนใจจ�กกลุ่มนักเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลส่วนใหญ่ ตัวอย่�งเช่น ในตล�ดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของสหรัฐอเมริก� 
จุดหม�ยปล�ยท�ง เช่น ฮ�ว�ย ล�สเวกัส ฟลอริด� แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์กยังคงเป็นที่นิยม
อย่�งม�ก จุดหม�ยปล�ยท�งเหล่�นี้มีคุณสมบัติม�กม�ยที่ทำ�ให้เป็นนิยม ไม่ว่�จะเป็นเครือ
ข่�ยก�รขนส่งที่มีประสิทธิภ�พ ตัวเลือกที่พักที่เพียงพอ และกิจกรรมที่หล�กหล�ย จุดหม�ย
ปล�ยท�งยอดนิยมมักมีภ�พลักษณ์ที่ดีและส�ม�รถกระตุ้นคว�มสนใจของนักเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลได้ อย่�งไรก็ต�ม จุดหม�ยปล�ยท�งบ�งแห่งที่ได้รับคว�มนิยมม�กม�ระยะหนึ่ง
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อ�จประสบปัญห�ต่�งๆ ได้เช่นกัน อ�ทิ ปัญห�โรงแรมที ่ถ ูกสร้�งม�กเกินไป ภ�วะ
นักท่องเที่ยวล้นเมือง และคว�มก�รท่องเที่ยวซบเซ� (เช่น บ�ร์เซโลน� สเปน) ซึ่งนั่น
หม�ยคว�มว่� บ�งครั้งที่พักร�ค�ไม่แพงก็ส�ม�รถพบได้ในจุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นที่รู้จักกัน
ว่�มีร�ค�แพง เช่น ซ�นฟร�นซิสโก หรือนิวยอร์ก 

 ในขณะท่ีกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจำ�นวนม�กกำ�ลังยึดติดกับสถ�นที่ยอดนิยม
หลัก จุดหม�ยปล�ยท�งที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม หรือจุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเมืองรองก็ส�ม�รถ
ให้ประสบก�รณ์ที่มีคุณค่�ให้นักเดินท�งได้ม�กพอๆ กัน อีกประก�รหนึ่งคือ จุดหม�ย
ปล�ยท�งเหล่�นี้มักจะมีร�ค�ถูกกว่�เมืองหรือรีสอร์ทยอดนิยมส่วนใหญ่ ซ่ึงฺห�กจุดหม�ย
ปล�ยท�งรองมีก�รทำ�ตล�ดและก�รโปรโมทที่มีประสิทธิภ�พ จุดหม�ยปล�ยท�งนั้นก็
ส�ม�รถดึงดูดคว�มสนใจด้วยคว�มแปลกใหม่ คว�มเฉพ�ะตัว และไม่เหมือนใครได้ 
จุดหม�ยปล�ยท�งที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอ�จจะข�ยเป็นร�งวัลจูงใจได้ย�กกว่� แต่จุดหม�ย
ปล�ยท�งเหล่�นี้ก็ส�ม�รถช่วยสร้�งประสบก�รณ์และสร้�งแรงบันด�ลใจที่ไม่เหมือนใครได้
เช่นกัน โดยเคล็ดลับคือ ก�รสร้�งธีมให้เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และ
เน้นลักษณะพิเศษที่เป็นเชิงบวกของจุดหม�ยปล�ยท�งนั้น

4.2 การจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination management)

 เนื่องจ�กก�รท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business tourism) นั้นแตกต่�งจ�กก�รท่องเที่ยว
เพื่อก�รพักผ่อน (Leisure tourism) จุดหม�ยปล�ยท�งจึงต้องก�รองค์กรจัดก�รจุดหม�ย
ปล�ยท�งที่มีประสิทธิภ�พเพื่อโปรโมทแก่ตล�ดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยขอบเขตของ
ก�รจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลประกอบด้วย
 •  ก�รว�งแผนและก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น รวมถึงสถ�นท่ีจัดง�น และก�รขนส่ง
 •  ก�รฝึกอบรมและก�รศึกษ�สำ�หรับบุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รที่ส�ม�รถ

รองรับคว�มต้องก�รของนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
 •  ก�รรักษ�ม�ตรฐ�นของสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ
 •  ก�รตล�ดและก�รให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดหม�ยปล�ยท�ง
 •  ก�รดำ�เนินง�นของสถ�นที่จัดง�นของรัฐบ�ล
 •  ก�รจัดก�รคุณภ�พม�ตรฐ�น
 •  ก�รรับรองคว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคง
 •  ก�รรับรองคว�มน่�เชื่อถือของระบบส�ธ�รณูปโภค
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 ก�รจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งมีหล�ยระดับ ซึ่งอ�จเป็นรัฐบ�ลท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแล
จัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง นอกจ�กนี้ยังมีองค์กรที่รับผิดชอบในก�รจัดก�รจุดหม�ย
ปล�ยท�งในระดับภูมิภ�คและระดับช�ติ ซ่ึงองค์กรท่ีรับผิดชอบอ�จเป็นพันธมิตรภ�ครัฐ
และเอกชน ก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชน หรือก�รมีส่วนร่วมของสถ�บันก�รศึกษ�

 ก�รสร้�งและดำ�เนินก�รโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลเป็นง�นท่ีซับซ้อน 
และนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจำ�เป็นต้องพ่ึงพ�ข้อมูลและบริก�รจ�กหล�ยๆ           
หน่วยง�นในก�รบรรลุเป้�หม�ย หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญ ได้แก่ องค์กรจัดก�รจุดหม�ย
ปล�ยท�ง หรือ Destination management Organization (DMO) หรืออ�จเป็นที่รู้จักกัน
ภ�ยใต้ชื่อ Convention and visitors bureau (CVB) และ National tourism board 
(NTB) ซึ่งองค์กรเหล่�นี้มักถูกมองข้�มโดยนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ในขณะที่
องค์กรเหล่�นี้ส�ม�รถให้ข้อมูลที่มีคุณค่�เพิ่มเติมและคว�มเป็นไปได้เกี่ยวกับจุดหม�ย
ปล�ยท�งได้
 
 นักว�งแผนโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจึงควรติดต่อ DMO หรือ CVB 
ณ จุดหม�ยปล�ยท�งที่ต้องก�ร เพื่อให้ขอคำ�แนะนำ�ในฐ�นะผู้เชี่ยวช�ญในพื้นที่ โดยองค์กร
เหล่�นี้ส�ม�รถให้ร�ยช่ือผู้ติดต่อหรือผู้ให้บริก�รที่เหม�ะสมกับเป้�หม�ยของโปรแกรมของ
นั้นๆ ได้ DMO หรือ CVB ควรเป็นหนึ่งในจุดติดต่อแรกเสมอ เพร�ะทรัพย�กรขององค์กร
เหล่�นี้เกี่ยวกับจุดหม�ยปล�ยท�งอ�จไม่ใช่ข้อมูลทั่วไปที่ผู้ว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลส�ม�รถเข้�ถึงได้เอง

 4.2.1 DMO ของประเทศไทยและการสนับสนุนขององค์กร
 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
เป็น DMO ระดับช�ติที่ให้ก�รสนับสนุนอุตส�หกรรมไมซ์ของประเทศไทย ฝ่�ยก�รประชุม
และก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของ สสปน. มีหน้�ที่ให้ก�รสนับสนุนก�รประชุมองค์กร
และก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั้งในประเทศไทยและระหว่�งประเทศ นักว�งแผนง�นใดๆ                    
ท่ีต้องก�รเข้�ม�จัดประชุมองค์กรหรือก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในประเทศไทยส�ม�รถ
ขอรับก�รสนับสนุนจ�ก สสปน. ได้ โดยก�รสนับสนุนของ สสปน. ส�ม�รถแบ่งได้เป็น  
2  ประเภท คือ ก�รสนับสนุนด้�นก�รบริก�ร (In-kind support) และก�รสนับสนุน
ท�งก�รเงิน (In-cash support) ก�รสนับสนุนด้�นบริก�ร (In-kind support) ที่ สสปน. 
ส�ม�รถจัดเตรียมได้รวมถึงช่องท�งพิเศษสำ�หรับนักเดินท�งไมซ์ (MICE lane) ใน
สนามบินเพื ่อความสะดวกรวดเร็วสำาหรับแขกวีไอพีและผู ้ต ิดตามผู ้ค ุ ้มกันตำารวจ
การติดต่อประสานงานก ับหน ่วยงานของร ัฐหร ือองค ์กรต ่างๆ และการอ ำานวย
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ความสะดวกในการเดินทางต่างๆ ส่วนการสนับสนุนทางการเงิน (In-cash support) 
สสปน. ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนสำ�หรับกิจกรรมท�งวัฒนธรรม ก�รทำ�กิจกรรม Team 
building กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)  แพคเกจกอล์ฟและสป� หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจก�รจัดง�น

 นักว�งแผนก�รจัดง�นทั้งในและต่�งประเทศส�ม�รถสมัครขอรับก�รสนับสนุน
จ�ก สสปน. ได้ โดยองค์กรต้องทำ�เรื่องร้องขอก�รสนับสนุนอย่�งน้อยหนึ่งเดือนก่อน
ก�รเดินท�ง สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ที่ส�ม�รถขอก�รสนับสนุนจ�ก 
สสปน. ข้อกำ�หนด เงื่อนไขและเอกส�รที่จำ�เป็น อ�ทิ ข้อเสนอ (Request for proposal) 
และใบสมัครส�ม�รถพบได้ในเว็บไซต์ของ สสปน.

สำาหรับองค์กรต่างประเทศ สำาหรับองค์กรภายในประเทศ

4.3 จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำาเร็จ (Successful destination)

 นอกเหนือก�รติดต่อและขอคำ�แนะนำ�จ�ก DMO CVB หรือ NTB แล้ว นักว�งแผน
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลยังส�ม�รถประเมินเองได้ว่�จุดหม�ยปล�ยท�งนั้นเหม�ะสมกับ
โปรแกรมนั้นๆ หรือไม่ หนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พในก�รวัดศักยภ�พของจุดหม�ย
ปล�ยท�ง คือ 10As (Morrison, 2019) ซึ่งเป็นก�รประเมินองค์ประกอบของจุดหม�ย
ปล�ยท�งที่ประสบคว�มสำ�เร็จ 10 คุณสมบัติ ได้แก่ ก�รรับรู้ (Awareness) คว�มน่�ดึงดูดใจ 
(Attractiveness) คว�มพร้อม (Availability) ก�รเข้�ถึง (Access) คว�มยินดีต้อนรับ 
(Appreciation) คว�มปลอดภัย (Assurance) กิจกรรม (Activities) สภ�พปร�กฏ 
(Appearance) ก�รดำ�เนินก�ร (Action) และก�รตรวจสอบ (Accountability)

Awareness Attractiveness Availability Access Appreciation

Assurance Activities Appearance Action Accountability

รูปภาพที่ 4.1 10As ของจุดหมายปลายทางที่ประสบความสำาเร็จ (Morrison, 2019)
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 การรับรู้ (Awareness) - คุณลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับระดับคว�มรู้ของนักเดินท�ง
เก่ียวกับจุดหม�ยปล�ยท�ง ซ่ึงได้รับอิทธิพลจ�กปริม�ณและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ 
ก�รรับรู้ช่วยให้แน่ใจได้ว่�จุดหม�ยปล�ยท�งอยู่ในคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และ
คุณสมบัติที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รส่งเสริมผ่�นก�รสื่อส�รตลอดระยะเวล�ของโปรแกรม      
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
 ความน่าดึงดูดใจ (Attractiveness) - ระดับคว�มน่�สนใจของสถ�นที่ท่องเที่ยว
ในจุดหม�ยปล�ยท�ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ใช้พิจ�รณ�ว่�จุดหม�ยปล�ยท�งนั้นๆ ควรเป็น         
ตัวเลือกของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลหรือไม่ ห�กจุดหม�ยปล�ยท�งไม่มี
คว�มน่�ดึงดูดใจ กลุ่มเป้�หม�ยอ�จไม่มีแรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมโปรแกรม
 ความพร้อม (Availability) - คุณลักษณะนี ้ถ ูกนิย�มด้วยคว�มพร้อมใน
ก�รให้บริก�ร เช่น ที่พักและบริก�รในจุดหม�ยปล�ยท�งมีจำ�นวนเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร
ของกลุ่มนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นๆ และส�ม�รถทำ�ก�รจองได้
 การเข้าถึง (Access) - คุณสมบัตินี้ กล่�วถึง คว�มสะดวกในก�รเดินท�งไปและ
กลับจ�กจุดหม�ยปล�ยท�ง รวมถึงก�รเดินท�งภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�งด้วย ก�รเข้�ถึง
เป็นหน่ึงในคุณสมบัติหลักเมื่อเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง เนื่องจ�กก�รเข้�ถึงที่ง่�ยกว่�มัก
หม�ยถึงก�รเดินท�งที่สร้�งคว�มเครียดน้อย และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไม่สูงเกินไป ใน
ขณะท่ีก�รเข้�ถึงและคว�มสะดวกในก�รเดินท�งภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�งจะช่วยให้
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมีอิสระและคว�มยืดหยุ่นในก�รตัดสินใจว่�จะใช้เวล�อย่�งไรในเวล�
พักผ่อนต�มอัธย�ศัยของโปรแกรม 
 ความยินดีต้อนรับ (Appreciation) - คุณลักษณะนี้ คือ คว�มรู้สึกต่อระดับของ
ก�รต้อนรับและก�รมีไมตรีจิตที่นักเดินท�งส�ม�รถรับรู้ได้ในจุดหม�ยปล�ยท�ง ซึ่งห�ก
โปรแกรมต้องก�รคว�มส�ม�รถในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รเข้�ถึงศักยภ�พ           
แห่งตน (Self-actualization) นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรสร้�งก�รมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในจุดหม�ยปล�ยท�งด้วย โดยจุดหม�ยปล�ยท�งที่มีคุณสมบัตินี้ จะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้�หม�ยได้ และส�ม�รถสร้�งคว�มรู้สึกดีๆ ว่�เป็นที่ต้อนรับให้
กับนักเดินท�งอีกด้วย
 ความปลอดภัย (Assurance) - คุณลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับระดับคว�มปลอดภัยและ
คว�มมั่นคงภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�ง คว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง
ต่อผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เนื่องจ�กก�รรับรู้ถึงคว�มเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับก�รเยี่ยมชมจุดหม�ย
ปล�ยท�งจะทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยไม่มีแรงจูงใจ และไม่อย�กเข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล
 กิจกรรม (Activities) - คว�มหล�กหล�ยของกิจกรรมที่มีให้สำ�หรับนักเดินท�ง
ภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�งคือปัจจัยที่กำ�หนดคุณลักษณะนี้ จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับ        
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ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรส�ม�รถนำ�เสนอกิจกรรมที่หล�กหล�ยเพ่ือให้ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์ที่น่�ตื่นเต้นและน่�จดจำ�ในแบบที่ตนสนใจได้
 สภาพปรากฏ (Appearance) - คุณลักษณะนี้เป็นคว�มประทับใจที่จุดหม�ย
ปล�ยท�งมอบให้กับนักเดินท�ง ทั้งในก�รม�ถึงครั้งแรก รวมถึงตลอดก�รเดินท�งและท่อง
เที่ยวอยู่ในจุดหม�ยปล�ยท�ง ห�กจุดหม�ยปล�ยท�งที่เลือกไม่ส�ม�รถสร้�งคว�มประทับ
ใจที่ดีให้กับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ อ�จเป็นก�รลดระดับคว�มพึงพอใจในก�รเดินท�ง และลด              
คว�มสนใจในก�รเข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลครั้งต่อไป
 การดำาเนินการ (Action) - ก�รที่จุดหม�ยปล�ยท�งมีก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์ท�ง
ก�รตล�ดเพ่ือก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยว จะส�ม�รถช่วยให้นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลส�ม�รถได้รับข้อมูล และเข้�ถึงผู้ให้บริก�รหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องได้ 
 การตรวจสอบ (Accountability) - ก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของ DMO 
ดังที่กล่�วไว้ DMO ส�ม�รถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลได้ อย่�งไรก็ต�ม ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นที่ดีของ DMO ก็จะช่วยส่งเสริมก�รว�งแผน
ของนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ดียิ่งขึ้น

4.4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกจุดหมายปลายทางสำาหรับโปรแกรมการ
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล

 จุดหม�ยปล�ยท�งของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะต้องผ่�นเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�
หล�ยประก�รก่อนก�รระบุเลือกในแต่ละโปรแกรม โดยอ�จเริ่มจ�กก�รพิจ�รณ�จ�ก
คว�มต้องก�รพื้นฐ�นก่อน คือ จุดหม�ยปล�ยท�งของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะต้อง
มีคว�มปลอดภัย สะดวกและง่�ยต่อก�รเข้�ถึง เมื่อผ่�นเกณฑ์พื้นฐ�นเหล่�นี้ นักว�งแผน
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรตรวจสอบคุณสมบัติต่�งๆ ของจุดหม�ยปล�ยท�งที่อยู่ใน
ก�รพิจ�รณ� จุดหม�ยปล�ยท�งที่เหม�ะสมสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ต้องมีคว�มหล�กหล�ยเพียงพอที่จะตอบสนองรสนิยมที่หล�กหล�ยของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม 
ซึ่งส�ม�รถเปิดโอก�สให้นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลในก�รสร้�งธีมที่น่�ตื่นเต้น
สำ�หรับแผนก�รเดินท�งและแคมเปญก�รตล�ดได้

 4.4.1 บริการและสิ่งอำานวยความสะดวก (Services and facilities)
 จุดหม�ยปล�ยท�งควรมีบริก�รและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่จำ�เป็นสำ�หรับ                
ก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ             
ผู้ให้บริก�รจะกล่�วถึงต่อไปในบทที่ 9
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 4.4.2 ความน่าดึงดูดใจและภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง (Attractiveness 
and image)
 ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งที่จะกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลให้ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจได้นั้น ขึ้นอยู่กับคว�มน่�ดึงดูดใจ ภ�พลักษณ์และ            
ชื่อเสียงของจุดหม�ยปล�ยท�งต่อทั้งเจ้�ของและผู้เข้�ร่วมโปรแกรม คว�มน่�ดึงดูดใจ 
ม�จ�กภูมิทัศน์ที่สวยง�ม สถ�นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจ สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ นอกจ�กนี้
คว�มน่�ดึงดูดใจอ�จม�จ�กจุดหม�ยปล�ยท�งที่จะกล�ยเป็นประสบก�รณ์ครั้งหนึ่ง                
ในชีวิต หรือจุดหม�ยปล�ยท�งที่นักเดินท�งจะไม่ส�ม�รถไปเที่ยวได้เอง อันเนื่องม�จ�ก
ค่�ใช้จ่�ย ระยะท�ง หรือก�รเข้�ถึงย�ก

 4.4.3 โลจิสติกส์ (Logistics)
 ก�รเดินท�งโดยส�ยก�รบิน อ�จมีคว�มซับซ้อนห�กเส้นท�งถูกตัดออกหรือมี
ก�รตัดทอนจำ�นวนเที่ยวบิน ในขณะที่จำ�นวนที่นั่งลดลง ค่�ใช้จ่�ยเชื้อเพลิงและก�รรวม
ส�ยก�รบินมักจะทำ�ให้ค่�โดยส�รเพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อต�ร�งเวล�และปริม�ณก�ร
ก�รจร�จรท�งอ�ก�ศที่ท่�อ�ก�ศย�นที่เป็นศูนย์กล�งก�รให้บริก�รในภูมิภ�ค (Airport 
hub) สัมภ�ระและค่�ธรรมเนียมอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับร�ยก�ร
สิ่งของที่อนุญ�ตให้นำ�ขึ้นเครื่องบินโดยส�ยก�รบินและรัฐบ�ลมีม�กขึ้น ก�รกระจ�ยตัวของ
ผลิตภัณฑ์ทำ�ให้ก�รว�งแผนสำ�หรับนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล รวมถึงโครงสร้�ง
งบประม�ณและค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นซับซ้อนม�กขึ้น              
ดังนั้นก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งท่ีส�ม�รถตอบสนองเกณฑ์ด้�นโลจิสติกส์ของโปรแกรม
โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยม�กไปจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ

Photo by Prachaya
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 4.4.4 ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security)
 คว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคงมีคว�มสำ�คัญในทุกโปรแกรมก�รเดินท�ง โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งกับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมักเป็นบุคล�กรที่
ทรงคุณค่�ที่สุดขององค์กร นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจึงต้องมั่นใจได้ว่�แผนก�ร
เดินท�งนั้นมีคว�มปลอดภัย วิธีที่ดีที่สุด คือ ก�รศึกษ�ห�ข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือ 
นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส่วนใหญ่มักเร่ิมต้นด้วยก�รพูดคุยกับซัพพล�ยเออร์ 
(Supplier) DMO CVB และ NTB ในจุดหม�ยปล�ยท�งนั้นๆ เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของ                
จุดหม�ยปล�ยท�ง เนื่องจ�กเป็นองค์กรในพื้นที่ นอกจ�กนี้ อ�จขอข้อมูลอ้�งอิงจ�ก
นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอื่นๆ ที่เคยนำ�กลุ่มนักเดินท�งไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง
นั้นๆ ม�แล้ว โดยไม่ควรยึดถือที่ชื ่อเสียงของจุดหม�ยปล�ยท�งที่เคยได้ยินม�น�นเป็น
ตัวตั้งเพียงอย่�งเดียวในก�รบ่งบอกถึงระดับคว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคง

 4.4.5 ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน (Transport and infrastructure)
 จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรมีระบบขนส่งและ
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สะดวกและเข้�ถึงง่�ย รวมทั้ง ควรมีก�รบริก�รที่มีคุณภ�พในร�ค�ที่
สมเหตุสมผลด้วย
 
 สิ่งแรกที่ควรพิจ�รณ�คือก�รขนส่ง DMO สน�มบิน และตัวแทนก�รท่องเที่ยวเป็น
แหล่งข้อมูลที่ดีสำ�หรับจำ�นวนผู้ให้บริก�รก�รขนส่งที่มีและคุณภ�พของบริก�รในจุดหม�ย
ปล�ยท�ง โดยทั่วไป ยิ่งจำ�นวนผู้ให้บริก�รในจุดหม�ยปล�ยท�งมีม�กเท่�ไหร่ คุณภ�พ
ของก�รขนส่งก็จะสูงขึ้นเท่�นั้น โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รขนส่งภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�ง
ก็มีคว�มสำ�คัญในก�รดึงดูดใจผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเช่นกัน นอกจ�กนี้ ปัญห�ก�รคมน�คมที่
ไม่ส�ม�รถค�ดคะเนได้ สภ�พอ�ก�ศ สภ�พถนนในท้องที่ ก�รจร�จร ระยะท�งระหว่�ง
สน�มบิน โรงแรม และสถ�นท่องเที่ยวควรอยู่ในก�รพิจ�รณ�ของนักว�งแผนก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลด้วย

 ในปัจจุบัน ก�รเตรียมและก�รว�งแผนสำ�หรับกรณีฉุกเฉินโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับ
ปัญห�ส�ยก�รบินและก�รจร�จรบนท้องถนนเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รเดินท�งที่ปร�ศจ�ก
คว�มเครียด นักว�งแผนก�รเดินท�งควรระบุเที่ยวบินสำ�รองและสน�มบินสำ�รองในกรณีที่
จำ�เป็นต้องเปลี่ยนแผน ซึ่งควรมีแผนสอง (Plan B) เตรียมก�รไว้เสมอ
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4.5 จุดหมายปลายทางและการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
(Destination and site selection)
 
 ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งที่เหม�ะสมอีกเป็นหน่ึงในภ�รกิจที่สำ�คัญที่สุดใน
ก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลที่มีประสิทธิภ�พ สถ�นที่ท่องเที่ยวที่ดี
ส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์ท่ีน่�อัศจรรย์ให้แก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ และในท�งกลับกัน 
สถ�นที่ท่องเที่ยวที่ให้คว�มลำ�บ�กกับผู้เดินท�ง ก็ส�ม�รถสร้�งคว�มปวดหัวให้กับทั้ง
นักเดินท�งและนักว�งแผนได้ แทนที่จะอ�ศัยก�รประเมินเกื่ยวกับสถ�นที่ท่องเที่ยวด้วย
คว�มช่ืนชอบหรือคว�มคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ในก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง นักว�งแผนควรตัดสินใจจ�กข้อมูลที่ได้ม�จ�กก�รศึกษ�วิจัย
และก�รวิเคร�ะห์โดยละเอียด

 ดังท่ีกล่�วม� จุดหม�ยปล�ยท�งก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลจะต้องตอบโจทย์ต�ม
หลักเกณฑ์หล�ยประก�ร โดยพื้นฐ�น จะต้องเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งที่ปลอดภัย สะดวกและ
ง่�ยต่อก�รเข้�ถึง และมีคว�มหล�กหล�ยเพียงพอที่จะตอบสนองรสนิยมที่หล�กหล�ยของ          
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และจะต้องเปิดโอก�สให้นักว�งแผนส�ม�รถใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ใน    
ก�รออกแบบโปรแกรมและเส้นท�งก�รเดินท�งได้ 

รายการตรวจสอบการเลือกจุดหมายปลายทาง (Destination selection checklist) 
(Incentive, 2017)

คุณลักษณะ และ
สิ่งอำานวยความ
สะดวก

DMO DMC Incentive houses และ ซัพพล�ยเออร์ท้องถิ่น
ส�ม�รถแนะนำ�คุณสมบัติที่สำ�คัญที่สุดของจุดหม�ยปล�ยท�งที่อยู่
ภ�ยใต้ก�รดูแลขององค์กรเหล่�นั้นได้ ซึ่งจุดหม�ยปล�ยท�งควรมี
โครงสร้�งพื้นฐ�นเพ่ือรองรับก�รเดินท�งที่ได้รับก�รพัฒน�ม�เป็น
อย่�งดี อ�ทิ บริษัทขนส่งท�งอ�ก�ศ ที่พัก บริษัทขนส่งภ�คพื้นดิน 
และผู้ให้บริก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งอื่นๆ ซึ่งคุณภ�พของ 
ก�รให้บริก�รในระดับสูงเป็นสิ่งสำ�คัญ และจะถูกประเมินโดย          
ก�รเข้�เยี่ยมชมและตรวจสอบสถ�นที่จริง หรือจ�กก�รอ้�งอิงจ�ก
ผู้ที่เคยใช้บริก�รของจุดหม�ยปล�ยท�งนั้นๆ ม�แล้ว

แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

สภ�พอ�ก�ศที่อบอุ่น แสงแดด ช�ยห�ดที่สะอ�ด ป่� ภูเข� หิมะ 
และสถ�นที่ท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติอื่นๆ เป็นปัจจัยที่ส�ม�รถดึงดูด
คว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้
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อาหารและเครื่อง
ดื่ม / สถานบัน
เทิงยามคำ่าคืน

ก�รคัดเลือกสถ�นที่ให้บริก�รอ�ห�รและเคร่ืองดื่มระดับโลก
นั้นสร้�งคว�มตื่นเต้นให้กับผู้เข้�ร่วมเสมอ ก�รเพ่ิมขึ้นของ                      
ก�รท่องเที่ยวเชิงอ�ห�ร คว�มเป็นที่นิยมของร�ยก�รอ�ห�รและ
ก�รเดินท�ง ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
หล�ยคนมีคว�มรับรู้เก่ียวกับร้�นอ�ห�รที่อยู่ในกระแสคว�มสนใจ 
และอ�ห�รที่น่�สนใจทั่วโลก สำ�หรับสถ�นที่ให้บริก�รอ�ห�ร           
บ�งแห่งก็อ�จมีก�รแสดงละครหรือดนตรีด้วย 

สถานที่ท่อง
เที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

สถ�นที่สำ�คัญ พิพิธภัณฑ์ และสถ�บันต่�งๆ เช่น ป้อมปร�ก�ร 
ปร�ส�ท โบสถ์ และสถ�นที่ท�งประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญ อ�จดึงดูด
คว�มสนใจของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล อีกทั้ง อ�จส�ม�รถเป็น
สถ�นที่จัดง�นที่มีเอกลักษณ์ได้

ชอปปิง 
(Shopping)

สถ�นท่ีชอปปิ้งที่รวมอยู่ในโปรแกรมจะต้องเหม�ะสมกับระดับ          
ก�รใช้จ่�ยของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ก�รชอปปิงที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จุดหม�ยปล�ยท�ง เช่น ตล�ดกล�งคืนในกรุงเทพฯ ส�ม�รถสร้�ง
คว�มตื่นเต้นเป็นพิเศษให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้

วัฒนธรรม       
ท้องถิ่น

อ�ห�ร ดนตรี ก�รเต้นรำ� นิทรรศก�รศิลปะ และกิจกรรมพิเศษ
เฉพ�ะของแต่ละจุดหม�ยปล�ยท�ง เช่น ม�ร์ดิกร�ส์ (Mardi Gras) 
ในนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) เทศก�ลดนตรีแจ๊สในแคริบเบียน 
(Caribbean) และก�รเฉลิมฉลองปีใหม่ในเอเชีย วัฒนธรรมท้องถิ่น
เหล่�นี้ถือเป็นจุดข�ยท�งวัฒนธรรมที่มีค่�

กีฬา กอล์ฟ เทนนิส สกี ดำ�นำ้� พ�ยเรือ และเดินป่� เป็นเพียง                      
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬ�ท่ีนักเดินท�งอ�จปร�รถน�เข้�ร่วม
ระหว่�งก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ห�กนักเดินท�งมองว่�
กิจกรรมท�งก�ยภ�พที่เสนอ มีคุณค่� กิจกรรมเหล่�นั้นจะทำ�ให้
นัก เดินท�งพึงพอใจ และเป็นแรงจู ง ใจในก�รทำ�ง�นให้มี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้นเพื่อบรรลุเป้�หม�ยของโปรแกรม

สปา สป�ส�ม�รถดึงดูดคว�มสนใจได้ทุกเพศและวัย เ น่ืองจ�ก
นักเดินท�งมักมองห�ก�รพักผ่อน และใช้เวล�ในก�รพัฒน�
คว�มเป็นอยู่ที่ดีทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจ

เกมส์ เกมส์เป็นจุดข�ยสำ�หรับนักเดินท�งบ�งกลุ่ม ซึ่งอ�จไม่น่�สนใจ
สำ�หรับคนอื่นๆ ดังนั้น ควรมีท�งเลือกคว�มบันเทิงสำ�หรับสม�ชิก
ในกลุ่มที่ไม่สันทัดก�รเสี่ยงโชคด้วย
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ค่าใช้จ่าย ต้นทุนเป็นอีกปัจจัยที่มีคว�มสำ�คัญ แต่ก็ไม่ควรตัดจุดหม�ย        
ปล�ยท�งที่เป็นที่มีร�ค�แพงออกโดยไม่ได้คำ�นึงถึงปัจจัยอ่ืนก่อน 
สถ�นะท�งเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
ท้องถ่ิน อัตร�แลกเปล่ียนเงินตร� หรือช่วงเวล�ของปี อ�จทำ�ให้
จุดหม�ยปล�ยท�งบ�งแห่งมีค่�ใช้จ่�ยถูกลง และส�ม�รถตอบสนอง
ต่อคว�มต้องก�รของผู้ใช้ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล (End-user) ได้ 

อีเวนต์พิเศษ ก�รจัดเวล�ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลให้ตรงกับก�รแข่งขัน
กีฬ�ครั้งใหญ่ คอนเสิร์ตหรือเทศก�ลส�ม�รถเพิ่มแรงจูงใจม�กขึ้น 
และทำ�ให้ก�รเดินท�งน่�สนใจยิ่งขึ้นสำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

 จุดหม�ยปล�ยท�งส่วนใหญ่อ�จไม่มีคุณลักษณะครบทุกด้�นที่กล่�วม� กระบวนก�ร
เลือกจุดหม�ยปล�ยท�งให้ตรงกับคว�มต้องก�รของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลท่ีดี
ที่สุด คือก�รระบุคว�มต้องก�รของเจ้�ของโครงก�รให้ชัดเจน โดยก�รพูดคุยกับผู้ใช้โปรแกรม 
(Incentive travel users) เพื่อห�ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องก�ร เช่น 
ก�รสัมภ�ษณ์ตัวแทนของผู้ใช้โปรแกรม เช่น ตัวแทนของบริษัท ผู้บริห�รระดับสูง หรือ
พนักง�นที่มีผลง�นดีเยี่ยม ปัจจัยอื่นต่�งๆ เช่น ก�รที่คู่สมรสหรือบุตรเดินท�งไปด้วยเป็น         
สิ่งสำ�คัญที่จำ�เป็นต้องทร�บ และจะมีผลต่อก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งด้วย

 นอกเหนือจ�กปัจจัยต่�งๆ ข้�งต้นแล้ว ท้�ยที่สุด นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลต้องเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งที่ตอบโจทย์ทั้งเป้�หม�ยและงบประม�ณของโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น

Cape Dara Resort, Pattaya
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	 บทส่งท้าย

 ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งที่เหม�ะสมสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลนั้น จะเป็นกระบวนก�รหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล ในก�รเดินท�งด้วยตนเอง บ�งครั้งนักเดินท�งอ�จสุ่มเลือกประเทศที่จะ                       
เดินท�ง เพร�ะต้องก�รได้รับคว�มรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่จะได้เจอ ณ จุดหม�ยปล�ยท�งนั้นๆ 
ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลโดยสิ้นเชิง เนื่องจ�กก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง
ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น ต้องพิจ�รณ�องค์ประกอบที่สำ�คัญทั้งหมดของโปรแกรม 
อ�ทิ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้�หม�ย งบประม�ณ และคุณลักษณะของจุดหม�ยปล�ยท�ง
ที่ต้องก�รให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหนึ่ง              
สู่คว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

ให้นักศึกษ�แบ่งกลุ่มกันและให้แต่ละกลุ่มเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งจ�กประเทศของตนเอง 
เพื่อนำ�เสนอโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ต่อไปนี้
 • ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับพนักง�น 100 คนที่มีผลก�รทำ�ง�นดีที่สุดของ

บริษัทเครื่องสำ�อ�งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจ�กประเทศสหรัฐอเมริก� 
 • ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับพนักง�นข�ย 200 คนที่มีผลง�นดีที่สุดของ

บริษัทข�ยประกันจ�กประเทศจีน 
 • ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับตัวแทนจำ�หน่�ย 20 คนที่มีผลง�นดีที่สุดของ

โรงง�นผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่น 
 • ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับลูกค้�ผู้โชคดี 50 ท่�น ของบริษัทผลิตเครื่องดื่ม

ประเภทช�เขียวของประเทศไทย
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บทที่	

5

การออกแบบโปรแกรม
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บทที่	

5
 การออกแบบโปรแกรม	

คุณเคยท�นอ�ห�รแบบฟูลคอร์สหรือไม่? 

คุณรู้มั้ยว่�อ�ห�รแบบคอร์สนั้นส�ม�รถมีจำ�นวนอ�ห�รได้ตั้งแต่ 3 ถึง 20 จ�น? 

คอร์สอ�ห�รส่วนใหญ่มักประกอบด้วย อ�ห�รเรียกนำ้�ย่อย ซุปสลัด อ�ห�ร

จ�นหลัก และของหว�น โดยอ�จมีก�รบริก�รอ�ห�รจ�นอื่นๆ อ�ทิ ฟิงเกอร์

ฟู้ด (Finger food) อ�มูส บุช (Amuse-bouche) และเครื่องดื่มหลังมื้ออ�ห�ร

เพื่อสร้�งคว�มหล�กหล�ยให้กับคอร์สอ�ห�รนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่�งๆ ที่เชฟ

พิจ�รณ�ในขณะที่ออกแบบเมนู คอร์สอ�ห�รที่ได้รับก�รออกแบบม�อย่�งดีจะ

มีก�รเตรียมอ�ห�รในปริม�ณที่พอดี รสช�ติกลมกล่อม ส�รอ�ห�รครบถ้วนและ

ตกแต่งได้สวยง�ม 

ก�รได้รับประสบก�รณ์ก�รท�นอ�ห�รคำ่�สุดพิเศษที่ร้�นอ�ห�รมิชลิน 3 ด�ว 

ส�ม�รถเทียบได้กับประสบก�รณ์ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลที่ได้รับก�รออกแบบ

ม�อย่�งดีเยี่ยม และเช่นเดียวกันกับคอร์สอ�ห�ร ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

ต้องก�รก�รออกแบบโปรแกรมอย่�งใส่ใจในร�ยละเอียดเพื่อสร้�งคว�มน่�ดึงดูดใจ

ของโปรแกรม ตอบสนองคว�มต้องก�รและคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และ

มอบประสบก�รณ์ที่น่�จดจำ�และมีคว�มหม�ยให้แก่ผู้ได้รับร�งวัล
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 ในบทนี้ จะเป็นก�รอธิบ�ยถึงก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
ปัจจัยที่ต้องพิจ�รณ�ในก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และส่วนประกอบ
ที่ควรมีในโปรแกรมเพื่อให้ส�ม�รถยกระดับประสบก�รณ์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้

5.1 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโปรแกรมการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัล

 กระบวนก�รว�งแผนง�นควรเริ่มต้นล่วงหน้�อย่�งน้อย 12 ถึง 18 เดือนก่อน           
ช่วงวันเดินท�งที่ต้องก�ร องค์กรขน�ดใหญ่อ�จเริ่มกระบวนก�รว�งแผนล่วงหน้�น�นถึง 3 
ถึง 5 ปี ก�รออกแบบร�ยละเอียดของก�รเดินท�งที่ต้องทำ�ล่วงหน้�ประม�ณหนึ่งปีนั้น เป็นไป
เพื่อให้มีเวล�เพียงพอในก�รเตรียมก�รและก�รโปรโมทโปรแกรม ซึ่งก่อนก�รเริ่มต้น
ก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล จำ�เป็นต้องพิจ�รณ�ปัจจัยหล�ยด้�น 
ได้แก่ เป้�หม�ย กลุ่มเป้�หม�ย และงบประม�ณของโปรแกรม

 5.1.1 เป้าหมายของโปรแกรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Program’s 
goals and motivation theory)
 สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรก คือ เป้�หม�ยของโปรแกรม เนื่องจ�ก         
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นไม่ควรถูกออกแบบจ�กจินตน�ก�รหรือคว�มเพ้อฝัน ดังนั้น 
เป้�หม�ยท่ีโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะช่วยให้บรรลุผลควรเป็นแกนหลักของ  
ก�รออกแบบโปรแกรมใดๆ ก็ต�ม และเป็นจุดเริ่มต้นสำ�หรับกระบวนก�รทั้งหมดใน
ก�รออกแบบด้วย โดยเป้�หม�ยของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรเป็นไปใน
ทิศท�งเดียวกันกับค่�นิยมและนโยบ�ยขององค์กร

 เป้าหมายของโปรแกรม
 องค์กรอ�จใช้โปรแกรมสร้�งแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่หล�กหล�ย เช่น 
เพื่อเพิ่มยอดข�ย เพื่อเพิ่มปริม�ณผลผลิต เพื่อลดจำ�นวนผลง�นที่มีข้อบกพร่อง เพื่อลด
ยอดก�รคืนสินค้� และลดก�รสูญเสียลูกค้�ที่มีก�รทำ�สัญญ�ด้วย ซึ่งในก�รสร้�งแรงจูงใจ
ที่เหม�ะสมสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยของแต่ละโปรแกรมและแต่ละเป้�หม�ยอ�จต้องมีก�รใช้
แนวท�งและร�งวัลที่แตกต่�งกัน ดังนั้น ก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
จะแตกต่�งกัน อีกทั้งควรต้องมีก�รศึกษ�เกี่ยวกับแรงจูงใจของกลุ่มเป้�หม�ยด้วยเช่นกัน เพื่อ
ทำ�คว�มเข้�ใจว่�อะไรที่ทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยต้องก�รบรรลุเป้�หม�ยของโปรแกรม ซึ่งผลลัพธ์
อ�จขย�ยไปถึงก�รบรรลุเป้�หม�ยขององค์กรด้วย



INCENTIVE TRAVELS 101108

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Maslow’s และ Herzberg’s)
 คว�มรู้ในทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องกับแรงจูงใจจะช่วยให้เข้�ใจกลุ่มเป้�หม�ยของ
โปรแกรมได้ดีขึ้น เนื่องจ�กจำ�เป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยในก�รสร้�งแรงจูงใจให้กลุ่ม            
เป้�หม�ยเข้�ร่วมโปรแกรม และบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

Physiological Needs 

Security and Safety Needs 

Social Needs 

Esteem Needs

Self-
actualization

Needs

Maslow’s Hierarchy of 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 ลำาดับชั้นความต้องการของ Maslow และทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (นำามาจาก         
Human Resource Management Practice, 2019)

 (1) ทฤษฎีลำาดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)
 ในปี 1943 นักจิตวิทย�ช�วอเมริกัน อับร�ฮัม ม�สโลว์ (Abraham Maslow)           
นำ�เสนอทฤษฎีที่ว่� มนุษย์มีคว�มต้องก�รจำ�นวนหนึ่งซึ่งส�ม�รถจัดเรียงต�มลำ�ดับขั้นได้ โดย
คว�มต้องก�รบ�งอย่�งเป็นคว�มต้องก�รพ้ืนฐ�นและคว�มต้องก�รบ�งอย่�งเป็นม�กกว่�
คว�มต้องก�รพื้นฐ�น ซึ่งม�สโลว์ให้คำ�จำ�กัดคว�มว่� ‘ลำ�ดับขั้นคว�มต้องก�ร’ (Hierarchy 
of needs) และนำ�เสนอด้วยปิร�มิดที่แบ่งเป็นห้�ระดับขั้นคว�มต้องก�ร โดยระดับที่
สูงขึ้นเป็นคว�มต้องก�รในระดับที่สูงกว่� ซึ่งจะเกิดขึ้นและได้รับก�รตอบสนองก็ต่อเม่ือ
คว�มต้องก�รขั้นพื้นฐ�นในระดับที่ตำ่�กว่�ได้รับก�รเติมเต็มแล้ว

 ความต้องการทางสรีระ (Physiological needs) เป็นคว�มต้องก�รขั้นพื้นฐ�น
ที่อยู่ในระดับล่�งที่สุดและมีคว�มจำ�เป็นต่อคว�มอยู่รอดของมนุษย์ เช่น อ�ห�ร นำ้� และ
ที่พักพิง ส่วนความต้องการทางความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and safety 
needs) นั้นเป็นคว�มต้องก�รในระดับถัดม� ซึ่งคว�มต้องก�รทั้งสองระดับนี้มีคว�มสำ�คัญ
อย่�งม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในสภ�พแวดล้อมปัจจุบันที่วิกฤตก�รณ์บ�งอย่�งเกิด                                            
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บ่อยคร้ังขึ้น ทำ�ให้ผู้คนมีคว�มกังวลเก่ียวกับคว�มปลอดภัยส่วนบุคคลของตนเองม�กขึ้น
สภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่พัก รวมถึงอ�ห�รและเครื่องดื่มที่เพียงพอเป็นปัจจัยใน
ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รขั้นพื้นฐ�นนี้

 ระดับถัดขึ้นม� คือ ความต้องการทางสังคม (Social needs) ทุกคนต้องก�รที่จะ
ได้รับคว�มรัก คว�มรู้สึก ถึงก�รเป็นส่วนหนึ่ง ก�รได้รับก�รยอมรับ และมิตรภ�พ โปรแกรม
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลที่มีโครงสร้�งที่ดีจะส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รท�งสังคมได้ 
นอกจ�กนี ้ ก�รเชื ่อมต่อท�งอ�รมณ์ส�ม�รถสร้�งขึ ้นจ�กก�รแบ่งปันประสบก�รณ์
ก�รเดินท�งที่น่�จดจำ�กับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ ได้ ดังนั้น โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลจะส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่่มได้เช่นกัน

 คว�มต้องก�รระดับถัดม� คือ ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem 
needs) หรืออ�จเป็นที่รู้จักว่�เป็น คว�มต้องก�รก�รยกย่อง คว�มต้องก�รเกียรติยศ             
ชื่อเสียงและคว�มภ�คภูมิใจ ธรรมช�ติของมนุษย์นั้นต้องก�รที่จะประสบคว�มสำ�เร็จและได้
รับก�รยกย่องจ�กผู้อื่น สำ�หรับคว�มสำ�เร็จนั้น ผู้ที่ประสบคว�มสำ�เร็จสูงๆ มักผลักดันตนเอง
ให้ประสบคว�มสำ�เร็จต่อไปเรื่อยๆ โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ออกแบบม�อย่�ง
พิถีพิถัน อ�จพิจ�รณ�ระดับคว�มต้องก�รและแรงจูงใจของกลุ่มเป้�หม�ยที่ต่�งกันในแต่ละ
ระดับคว�มต้องก�ร เพิ่มระดับก�รยกย่องและร�งวัลต�มระดับคว�มต้องก�รและแรงจูงใจ
นั้น เพื่อให้คงคว�มสดใหม่และน่�ตื่นเต้นของโปรแกรมสำ�หรับกลุ่มผู้ประสบคว�มสำ�เร็จ
สูงสุด

 คว�มต้องก�รระดับสูงสุด คือ ความต้องการในการเข้าถึงศักยภาพแห่งตน 
(Self-actualization needs) เป็นคว�มต้องก�รในก�รใช้คว�มส�ม�รถและพัฒน�ศักยภ�พ
ที่ตนมีให้สูงที่สุดเพ่ือสร้�งสรรค์ส่ิงต่�งๆ ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นคว�มต้องก�รระดับสูงสุดแล้ว 
ยังเป็นคว�มต้องก�รที่ซับซ้อนที่สุดของมนุษย์ด้วย ผู้ที่บรรลุคว�มต้องก�รในก�รเข้�ถึง
ศักยภ�พแห่งตนแล้ว มักสนุกกับก�รแก้ปัญห�ในโลกแห่งคว�มเป็นจริง รวมถึงต้องก�รใช้
ศักยภ�พของตนในก�รช่วยให้ผู้อ่ืนให้พัฒน�และปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของคนเหล่�นั้นด้วย 
ในก�รนี้ โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้เริ่มมีก�รให้คว�มสำ�คัญกับคว�มต้องก�ร
ของสังคมด้วยก�รเพิ่มกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในโปรแกรมด้วย 
โดยเป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ทำ�กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม
ร่วมกันกับองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คว�มต้องก�รในก�รเข้�ถึงศักยภ�พแห่งตนได้รับก�ร
เตมิเตม็ได ้ตวัอย�่งเชน่ ก�รชว่ยสร�้งชมุชนขึน้ใหมห่ลงัประสบภยัพบัิติท�งธรรมช�ต ิก�รสร�้ง
บ่อนำ้� หรือก�รบริจ�ควัสดุสำ�หรับก�รสร้�งสรรค์ใหม่ๆ ในท้องถิ่น
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 (2) ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)
 เฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) นำ�เสนอทฤษฎี 2 ปัจจัย หรือ
ทฤษฎีสุขวิทย�ของสิ่งจูงใจ (Motivator-hygiene theory) ในปี 1959 โดยก�รวิเคร�ะห์
ทัศนคติในก�รทำ�ง�นของนักบัญชีและวิศวกรจำ�นวน 200 คน ที่ถูกถ�มให้นึกถึงช่วงเวล�ที่
ตนรู้สึกดีหรือแย่ในที่ทำ�ง�น รวมถึงก�รให้ส�เหตุของคว�มรู้สึกนั้นๆ ซึ่งจ�กข้อมูลของ
เฮิร์ซเบิร์ก มีปัจจัยบ�งอย่�งที่เกี่ยวข้องกับง�นที่ทำ�ให้เกิดคว�มพึงพอใจ ในขณะที่มีปัจจัยอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับง�นส�ม�รถช่วยลดคว�มไม่พึงพอใจได้

 ปัจจัยด้�นสุขวิทย� (Hygiene factors) มีคว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�งแรงจูงใจใน           
ที่ทำ�ง�น ซึ่งห�กข�ดปัจจัยนี้ไป อ�จนำ�ไปสู่คว�มไม่พึงพอใจได้ ปัจจัยด้�นสุขวิทย�อ�จ
รวมถึง เงินเดือน นโยบ�ยของบริษัท สิทธิประโยชน์จ�กก�รทำ�ง�น สภ�พก�รทำ�ง�นท�ง
ก�ยภ�พ สถ�นะคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล ก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�ร และคว�มมั่นคง
ในก�รทำ�ง�น

 อย่�งไรก็ต�ม ปัจจัยด้�นสุขวิทย�ไม่ใช่ปัจจัยที่สร้�งแรงจูงใจ แต่ปัจจัย            
ด้�นสุขวิทย�เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจในก�รทำ�ง�นที่มีอยู่แล้วให้ส่งผลต่อคว�มพึงพอใจ
ในง�น ปัจจัยที่สร้�งแรงจูงใจให้พนักง�นใช้ศักยภ�พของตนในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มที่
เร ียกว่� “Satisfiers” (สิ ่งที ่ท ำ�ให้พอใจ) โดยคว�มพึงพอใจร�งวัลตอบแทนภ�ยใน 
(Intrinsic reward) ซึ่งรวมถึง ก�รยกย่องและให้ก�รยอมรับ คว�มรู้สึกถึงคว�มสำ�เร็จ 
คว�มก้�วหน้� ก�รเติบโตในอ�ชีพก�รง�น โอก�สในก�รเลื่อนตำ�แหน่ง และก�รมี
คว�มรับผิดชอบและประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นที่มีคว�มหม�ย

 ดังนั้น โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอ�จเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยก�รสร้�ง
แรงจูงใจ ถ้�โปรแกรมถูกออกแบบม�อย่�งเหม�ะสม จะส�ม�รถมอบคว�มรู้สึกของก�รได้รับ
ยอมรับ คว�มสำ�เร็จ และก�รให้คว�มหม�ยของก�รทำ�ง�นของพนักง�น นอกจ�กนี้ บริษัท
ไม่ควรพิจร�ณ�สร้�งแรงจูงใจให้แก่พนักง�นเพียงกลุ่มเดียว แต่ควรพิจ�รณ�สร้�งแรงจูงใจ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกที่มีคว�มสำ�คัญต่อบริษัทด้วย เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจได้
ม�กที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกที่มีคว�มสำ�คัญต่อบริษัท ได้แก่ ผู้จัดจำ�หน่�ย คู่ค้� ช่องท�ง
จำ�หน่�ย ตัวแทนจำ�หน่�ย และลูกค้�

 5.1.2  กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม (Target audience)
 หนึ่งในสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในก�รออกแบบโปรแกรม คือ ก�รพิจ�รณ�และ
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ซ่ึงจะเป็นส่วนที่ทำ�ให้นักออกแบบโปรแกรม
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ส�ม�รถออกแบบและพัฒน�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลท่ีเหม�ะสมและกระตุ้น
คว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ โดยควรพิจ�รณ�เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
 • บทบ�ทของผู้ เข้�ร่วมโปรแกรมกับบริษัทคืออะไร? ผู้บริห�ร พนักง�น 
พนักง�นข�ย ผู้จัดจำ�หน่�ย พันธมิตรช่องท�ง ตัวแทนจำ�หน่�ย หรือลูกค้�
 • ค่�นิยม คว�มสนใจ คว�มชอบ แรงจูงใจส่วนตัวของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมคืออะไร?  
ซึ่งจำ�เป็นต้องปรับให้เข้�กันกับเป้�หม�ยของบริษัทเพ่ือสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลให้เหม�ะกับองค์กรและกลุ่มเป้�หม�ย
 • คุณลักษณะของกลุ่มเป้�หม�ยเป็นอย่�งไร? ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกลุ่มเป้�หม�ยโดย
ก�รวิเคร�ะห์ เพศ พฤติกรรม คว�มชอบ ฯลฯ ที่ทำ�ให้ทร�บว่�กลุ่มเป้�หม�ยนั้นมีลักษณะ
เป็นอย่�งไร จะส�ม�รถช่วยพัฒน�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่มี คว�มเฉพ�ะตัว
และเหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ยนั้นๆ
 • ประเภทของกลุ่มเป้�หม�ยคืออะไร? ก่อนก�รกำ�หนดรูปแบบก�รสื่อส�ร             
เกี่ยวกับโปรแกรมกับกลุ่มเป้�หม�ย ควรมีก�รพิจ�รณ�เกี่ยวกับประเภทของกลุ่มเป้�หม�ย
นั้น ตัวอย่�งเช่น ประเภทของกลุ่มเป้�หม�ยที่แบ่งต�มบทบ�ทหน้�ที่และ/หรือภูมิศ�สตร์
 • กลุ่มเป้�หม�ยอยู่ในช่วงอ�ยุหรือเจเนเรชัน (Generation) ใด? ช่วงอ�ยุหรือ
เจเนเรชันเป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญของของกลุ่มเป้�หม�ยในก�รอ้�งอิงถึงวัฒนธรรมและ
คว�มสนใจร่วมของแต่ละกลุ่ม เช่น Baby Boomers Generation X Millennials และ 
Generation Z

 ก�รกำ �หนดจุ ดหม�ยปล�ยท�งของก�ร เ ดินท�ง เ พ่ื อ เป็ นร�ง วัล เป็ น
ก�รตัดสินใจที่สำ�คัญ นอกจ�กเป้�หม�ยของโปรแกรมที่เป็นจุดเริ่มต้นในก�รตัดสินใจต่�งๆ 
เกี่ยวกับโปรแกรม ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจ�รณ�อีก อ�ทิเช่น  มีก�รกำ�หนดงบประม�ณ
ของโปรแกรมอย่�งไร? คว�มรอบรู้ในก�รเดินท�งของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเป็นอย่�งไร? และ
จุดหม�ยปล�ยท�งประเภทใดที่ดึงดูดผู้เข้�ร่วมโปรแกรม? ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมพ�ครอบครัว
หรือคนสำ�คัญไปด้วยหรือไม่? ห�กมีผู้บริห�รระดับสูงเดินท�งไปด้วย ผู้บริห�รจะมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอย่�งไร? โดยช่วงเวล�ในก�รเดินท�งควรมีก�รว�งแผนให้ใกล้กับ
วันที่สิ้นสุดก�รประก�ศผู้ได้รับร�งวัลของโปรแกรม (Qualification period) ม�กที่สุดเท่�
ที่จะเป็นไปได้ เพ่ือสร้�งก�รยกย่องคว�มสำ�เร็จของผู้ที่ได้รับร�งวัลในช่วงเวล�ที่เหม�ะสม 
ไม่เร็วเกินไปจนเตรียมเอกส�รก�รเดินท�งไม่ทัน หรือไม่ช้�เกินไปจนทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม          
สูญเสียคว�มรู้สึกตื่นเต้นหรือลืมไปแล้ว
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 5.1.3 งบประมาณของโปรแกรม (Budget)
 ในภ�วะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน องค์กรต่�งๆ มีก�รให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รใช้สอยทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยเฉพ�ะทรัพย�กรท�งก�รเงิน บริษัทหรือผู้ใช้
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้องก�รได้รับผลประโยชน์สูงสุดจ�กโปรแกรมในขณะที่ส�ม�รถ
ควบคุมก�รเงินได้ด้วย ด้วยเหตุนั้น ก�รว�งแผนง�นและจัดสรรงบประม�ณอย่�งรอบคอบ
และมีพื้นฐ�นของคว�มเป็นจริงจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ก�รจัดทำ�งบประม�ณจ�กก�รพิจ�รณ�
ปัจจัยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นก�รช่วยเน้นย้ำ�คว�มน่�เชื่อถือและคว�มโปร่งใสของบริษัทด้วย

 ก�รกำ�หนดงบประม�ณควรเป็นหน่ึงในปัจจัยสำ�คัญท่ีใช้พิจ�รณ�ในก�รตัดสินใจ
สำ�หรับก�รว�งแผนโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ก�รกำ�หนดงบประม�ณไว้ก่อน
ล่วงหน้�จะช่วยให้เข้�ใจถึงคว�มเป็นไปได้และข้อจำ�กัดของโปรแกรม นอกจ�กนี้ ยังมีส่วน
ช่วยในก�รค้นห�โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลที่เหม�ะสมและส�ม�รถตอบสนอง
คว�มต้องก�รของบริษัทได้ ตัวเลือกของจุดหม�ยปล�ยท�งและจำ�นวนผู้ได้รับร�งวัล
ก�รเดินท�งจะแตกต่�งกันในแต่ละโปรแกรมโดยขึ้นอยู่กับงบประม�ณด้วย ยกตัวอย่�ง
เช่น งบประม�ณอ�จส�ม�รถครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยในโปรแกรมก�รเดินท�งระยะไกลสำ�หรับ
พนักง�นจำ�นวนหนึ่งได้ หรืออ�จส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนผู้เดินท�งได้ม�กขึ้นสำ�หรับโปรแกรม
ก�รเดินท�งระยะใกล้

5.2 ระยะต่างๆ ของโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Program stages)
 
 ก�รเข้�ใจระยะต่�งๆ ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลมีคว�มสำ�คัญ 
เนื่องจ�กระยะต่�งๆ จะต้องได้รับก�รจัดก�รและก�รจัดสรรทรัพย�กรที่แตกต่�งกัน               
นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอ�จมีโอก�สผิดพล�ดได้ในหล�ยจุด เช่น ก�รสร้�ง
คว�มตื่นเต้นให้แก่กลุ่มเป้�หม�ยได้ไม่เพียงพอในก�รเปิดตัว ทำ�ให้กลุ่มเป้�หม�ยไม่ได้รับ
ก�รกระตุ้นให้สนใจในก�รเข้�ร่วมโปรแกรม หรือก�รลืมให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รหลัง
จบทริปก�รเดินท�งในก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่น่�จดจำ�และส่งเสริมให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมี
แรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมโปรแกรมในครั้งต่อๆ ไป องค์ประกอบของระยะต่�งๆ ในก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล มีดังนี้

 5.2.1 การเปิดตัวของโปรแกรมและการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล (Program 
launch and qualification period)
 ในขั้นตอนนี้ ควรมีก�รสร้�งคว�มตื่นเต้นในก�รเปิดตัวของโปรแกรมเพ่ือดึงดูด
กลุ่มเป้�หม�ยที่ต้องก�ร ก�รสื่อส�รจะต้องมีประสิทธิภ�พและมีคว�มถี่พอสมควร รวมถึง
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สร้�งก�รรับรู้ให้กลุ่มเป้�หม�ยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับร�งวัล โดยอ�จมีก�รสร้�ง
กระบวนก�รสมัคร หรือก�รลงทะเบียน เมื่อมีก�รคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัลแล้ว จะต้องมี
ก�รสื่อส�รกับผู้ได้รับร�งวัลด้วย (อ่�นเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเปิดตัวของโปรแกรมและ
ก�รคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัลได้ในบทที่ 7 และบทที่ 11)

 5.2.2 การเริ่มต้นโปรแกรมการเดินทาง (Program arrival)
 ก�รเริ่มต้นโปรแกรมคือก�รต้อนรับผู้ที่ได้รับร�งวัลเข้�สู่โปรแกรมก�รเดินท�ง ซึ่ง
ถือว่�เป็นระยะแรกในก�รมอบก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยต้องมีก�รกำ�หนดว่�เมื่อไหร่
และที่ใดเป็นก�รเริ่มต้นโปรแกรมก�รเดินท�ง และจุดใดก็ต�มที่ถูกกำ�หนดไว้ว่�เป็น
จุดต้อนรับ ก็ต้องมีก�รออกแบบประสบก�รณ์ให้เป็นที่น่�จดจำ�และสนับสนุนเป้�หม�ยโดย
รวมขององค์กรด้วย

 5.2.3 การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ได้รับรางวัล (Engage with the attendees)
 ก�รมีส่วนร่วมในโปรแกรมก�รเดินท�งของผู้ที่ได้รับร�งวัลเป็นหัวใจสำ�คัญของ
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล องค์ประกอบต่�งๆ ของ
ทริปก�รเดินท�งที่ถูกสร้�งขึ้นเพื่อมอบประสบก�รณ์ที่
น่�ประทับใจ จำ�เป็นต้องมีก�รเชื่อมต่อท�งอ�รมณ์ และ
ทำ�ให้ผู้ เข้�ร่วมโปรแกรมในครั้งนี้ต้องก�รทุ่มเทใน
ก�รทำ�ง�นให้กับบริษัทต่อไปเพื่อส�ม�รถเข้�ร่วม
โปรแกรมได้อีกในครั้งหน้� ก�รสร้�งก�รเชื่อมต่อท�ง
อ�รมณ์ยังช่วยรักษ�คว�มต่ืนเต้นที่ ผู้เข้�ร่วมมี และ
นำ�ไปสู่คว�มต้องก�รในก�รทำ�ให้ตนเองได้รับร�งวัล
ต่อไปเรื่อยๆ นอกจ�กนี้ ก�รออกแบบประสบก�รณ์จ�ก
ก�รเดินท�งควรมีก�รเชื่อมโยงกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมใน
ระดับบุคคลด้วย เพื่อให้คว�มน่�ตื่นเต้นนั้นคงอยู่ต่อไป

 5.2.4 การสิ้นสุดทริป (Exit the program)
 ก�รสิ้นสุดทริปเป็นช่วงสุดท้�ยของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลท่ีจะ
ส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์ท่ีน่�จดจำ�แก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมท�งก�ยภ�พได้ ตัวอย่�งเช่น 
ก�รท่ีพนักง�นโรงแรมท้ังหมดหรือทีมผู้บริห�รจ�กองค์กรยืนเรียงแถวกัน เพ่ือกล่�ว               
คำ�อำ�ล�ต่อผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ซ่ึงสร้�งคว�มรู้สึกของก�รเป็นบุคคลท่ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญม�ก

Photo by Pearawiie
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 5.2.5 การขยายขอบเขตของประสบการณ์ภายหลังการเดินทาง (Extending 
the experience)
 ภ�ยหลังจ�กที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเดินท�งออกจ�กจุดหม�ยปล�ยท�งแล้ว ควรมี
ก�รสื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมต่อไป เพื่อสร้�งคว�มต่อเนื่องของประสบก�รณ์ให้ต่อไปอีก 
โดยเฉพ�ะคว�มรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับประสบก�รณ์ก�รเดินท�งที่ได้รับม� โดยส�ม�รถทำ�ได้
หล�ยรูปแบบ เช่น ก�รทำ�วิดีโอสรุปกิจกรรม ก�รส่งจดหม�ยจ�กประธ�นบริษัท ก�รจัดทำ�
แกเลอรีรูปถ่�ยบนเว็บไซต์เพื่อให้ด�วน์โหลดได้ หรือก�รประก�ศโปรแกรมสำ�หรับปีหน้�
 
5.3 การออกแบบโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel   
program design)

 ขั้นตอนแรกของกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลคือ
ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง (ดูบทที่ 4) หลังจ�กนั้น จะต้องมีก�รตัดสินใจในส่วนของ
ร�ยละเอียดต่�งๆ เกี่ยวกับสถ�นที่ที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะไป กิจกรรมที่จะเข้�ร่วม ช่วงเวล�        
ก�รเดินท�ง ซึ่งก�รตัดสินใจและก�รเลือกองค์ประกอบต่�งๆ ของทริปจะส�ม�รถเปลี่ยน   
ก�รเดินท�งที่ธรรมด�ไปสู่ประสบก�รณ์ที่พิเศษและน่�จดจำ�ได้
 ตัวอย่�งเช่น “ช่วงเวล�ก�รเดินท�ง” อ�จมีก�รเลือกวันที่ที่เฉพ�ะเจ�ะจง
เนื่องจ�กมีอีเวนต์ที่ต้องก�รนำ�ม�เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล 
หรืออ�จมีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ในก�รเดินท�งเพื่อเข้�ร่วมกิจกรรมท�งวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมต�มฤดูก�ล เช่น เทศก�ลเบียร์เยอรมัน (Oktoberfest) หรือ ตล�ดเทศก�ล
คริสต์ม�ส (Christmas market) วันที่ของก�รเดินท�งอ�จเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในก�รตัดสิน
ใจเลือกที่พักและสถ�นที่ท่องเที่ยวที่จะไปเยี่ยมชม เนื่องจ�กจุดหม�ยปล�ยท�งหล�ยแห่งมี
คว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ก�รท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปต�มฤดูก�ล ช่วงเวล�และ
ระยะเวล�ในก�รเดินท�งก็มีอิทธิพลต่อกิจกรรมที่จะเข้�ร่วมด้วย ตัวอย่�งเช่น กิจกรรม
ของก�รเดินท�งไปสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูหน�ว มักเกี่ยวข้องกับก�รเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ใน
ขณะท่ีกิจกรรมของก�รเดินท�งไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูร้อน มักมีก�รปีนเข�และก�ร
เยี่ยมชมบรรย�ก�ศคว�มง�มของทะเลส�บ

 5.3.1 การสร้างโปรแกรมการเดินทางโดยใช้ตารางโปรแกรม (Developing a 
program grid)
 โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรได้รับก�รออกแบบให้สร้�งคว�มต่ืนเต้น
และคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมพร้อมๆ กันกับก�รสร้�งสมดุลที่เหม�ะสม
ระหว่�งกิจกรรมก�รท่องเที่ยวต่�งๆ กิจกรรมส่งเสริมก�รมีปฏิสัมพันธ์ และเวล�พักผ่อน
หรือท่องเที่ยวต�มอัธย�ศัย โดยก�รออกแบบในแต่ละองค์ประกอบของโปรแกรมข้ึนอยู่
กับปัจจัยต่�งๆ เช่น กลุ่มเป้�หม�ย คุณลักษณะที่โดดเด่นของจุดหม�ยปล�ยท�ง โปรแกรม        
ก�รเดินท�งที่ผ่�นม� คว�มต้องก�รขององค์กร และงบประม�ณของโปรแกรม
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 ต�ร�งโปรแกรม (Program grid) เป็นต�ร�งกำ�หนดก�รของโปรแกรมก�ร            
จัดง�น ที่มีก�รแสดงวันที่และเวล�ของโปรแกรมในรูปแบบที่เข้�ใจได้ง่�ย ในเอกส�รเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอ (Request for proposal) บริษัทที่จะจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
อ�จมีก�รให้เพียงแนวคิดคร่�วๆ เกี่ยวกับทริปก�รเดินท�งที่ต้องก�รแก่นักว�งแผน               
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล หรืออ�จให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกำ�หนดก�รของโปรแกรม
ก็ได้ (ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6) ผู้เชี ่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
อ�จใช้ต�ร�งโปรแกรมในก�รออกแบบโดยก�รใช้ข้อมูลที่ใด้รับจ�กบริษัทเป็นตัวต้ังต้น 
และพย�ย�มเติมต�ร�งโปรแกรมด้วยกิจกรรมก�รท่องเที่ยวต่�งๆ กิจกรรมส่งเสริมก�ร
มีปฏิสัมพันธ์ และเวล�พักผ่อนหรือท่องเที่ยวต�มอัธย�ศัย นอกจ�กนี้ ผู้เชี่ยวช�ญด้�น             
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถใช้ต�ร�งโปรแกรมในก�รออกแบบและปรับองค์
ประกอบของกิจกรรมในต�ร�งไปจนกว่�จะเกิดคว�มสมดุล ซึ่งจะทำ�ให้โปรแกรมไม่อัดแน่น
จนเกินไป และมีคว�มน่�ตื่นต�ตื่นใจได้ รูปภาพที่ 5.2 และรูปภาพที่ 5.3 แสดงตัวอย่�งของ
ต�ร�งโปรแกรมสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลแบบ 4 วันและ 8 วัน ต�มลำ�ดับ

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4

อาหารเช้า เวล�อิสระที่
โรงแรม

เวล�อิสระที่
โรงแรม

เวล�อิสระที่
โรงแรม

ช่วงเช้า Best of 
Bangkok - เรือ
ห�งย�ว ตล�ด
ดอกไม้ รถตุ๊กตุ๊ก 
และวัดพระนอน

กิจกรรมเสริมให้
เลือก

เวล�อิสระจนถึง
เวล�เช็คเอ�ท์
เช็คเอ้�ท์จ�ก
โรงแรม
ภ�ยใน 12.00 น

อาหาร
กลางวัน

ครอบครัวไทย
ร่วมกันจัดอ�ห�ร
กล�งวันที่สุภัทร�
ริเวอร์เฮ้�ส์

อ�ห�รกล�งวัน
รวมอยู่ในกิจกรรม
เสริม

มื้อกล�งวัน
บุฟเฟต์น�น�ช�ติ
ที่โรงแรม

ช่วงบ่าย ถึงสน�มบิน
น�น�ช�ติ
สุวรรณภูมิ
Immigration 
Fast Track และ
เดินท�งไปยัง
โรงแรม

เช็คอิน
และพักผ่อนเพื่อ
ให้สดชื่นขึ้น

กลับโรงแรม กลับโรงแรม
และพักผ่อนเพื่อ
ให้สดชื่นขึ้น
สำ�หรับแขก VIP 
32 คน - แปลง
โฉมคว�มง�ม
สำ�หรับง�นก�ล่�
ดินเนอร์โดยช่�ง
แต่งหน้�

รับส่งจ�กโรงแรม
ไปยังสน�ม
บินน�น�ช�ติ
สุวรรณภูมิ 
ข�ออกจ�ก
ประเทศไทย
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ช่วงคำ่า อ�ค�รคำ่�ที่
โรงแรม

Girls ’Night 
Party กับดีเจที่
ผับส่วนตัว K Pub 
พร้อม Standing 
Buffet และ
เครื่องดื่มฟรี

ง�นก�ล�ดินเนอร์
ในเรือนกระจกที่
ร้�นน�ยเลิศ

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

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

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

รูปภาพที่ 5.2 ตัวอย่างตารางโปรแกรม (Program grid) ของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแบบ 4 วัน                  

ในกรุงเทพฯ

 สำ�หรับก�รเดินท�งวันแรกของโปรแกรม มักเริ่มต้นด้วยก�รต้อนรับที่อบอุ่นและ
ก�รรับประท�นอ�ห�รเย็นร่วมกันของผู้เข้�ร่วมก�รเดินท�งทุกคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เดินท�ง
ส�ม�รถผ่อนคล�ยและสร้�งเครือข่�ยกับผู้ร่วมง�นและผู้บริห�รได้ ในวันถัดม� อ�จเริ่มต้น
วันด้วยอ�ห�รเช้�ภ�ยในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ผู้เดินท�งพักอยู่ ต�มด้วยกิจกรรมสำ�หรับ
ผู้เข้�ร่วมก�รเดินท�งทุกคน อ�ทิ ก�รสร้�งทีมสัมพันธ์ (Team building) กิจกรรม CSR (เช่น             
ก�รสร้�งบ้�นให้ชุมชนในท้องถิ่น) ก�รเรียนทำ�อ�ห�รจ�กเชฟในท้องถิ่น ง�นเลี้ยงนำ้�ช�
ย�มบ่�ยในธีม ‘Alice in Wonderland’ เป็นต้น นอกจ�กนี้ โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลไม่ควรมีกิจกรรมที่อัดแน่นม�กเกินไป ซึ่งแตกต่�งจ�กโปรแกรมทัวร์แบบกลุ่ม และ
ควรมีช่วงเวล�อิสระที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถท่องเที่ยวหรือพักผ่อนต�มอัธย�ศัยได้ รวม
ถึงควรมีก�รกำ�หนดเวล�กิจกรรมและอีเวนต์ที่ไม่เช้�เกินไป หรืออัดแน่นเกินไป เช่น เวล�
รับประท�นอ�ห�รเช้�เวล� 8:00 น. หรือ 9:00 น. แทนที่จะเป็น 6:00 น. หรือ 7:00 น.
 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมักให้คำ�แนะนำ�ว่� ก�รจัดโปรแกรม
ควรจัดให้มีกิจกรรมท�งเลือกที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถเลือกหรือตัดสินใจที่จะเข้�ร่วม
หรือไม่เข้�ร่วมได้ โดยอ�จมีก�รจัดเตรียมไว้ 2-3 ตัวเลือก ตัวอย่�งของกิจกรรมท�งเลือก เช่น 
ก�รชิมไวน์ ก�รนวดหน้� หรือนวดแผนไทยที่สป� ในปัจจุบัน โปรแกรมส่วนใหญ่มักมีก�รจัด
เวล�ว่�งในต�ร�งไว้สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในก�รสำ�รวจจุดหม�ยปล�ยท�งด้วยตนเอง ซึ่ง
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถใช้เวล�ชอปปิงหรือเที่ยวชมสถ�นที่ต่�งๆ ต�มที่ต้องก�รได้
 ในวันสุดท้�ยที่เต็มวันของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมักเร่ิมต้นด้วยอ�ห�รเช้�
เช่นเดียวกับวันอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมร่วมของผู้เดินท�งและเวล�พักผ่อนอิสระ และเนื่องจ�ก
เป็นวันสุดท้�ยโปรแกรม ช่วงบ่�ยอ�จถูกจัดสรรไว้เป็นเวล�ว่�ง ต�มด้วยง�นก�ล�ดินเนอร์
ในตอนกล�งคืน โดยง�นก�ล�ดินเนอร์เป็นง�นที่จัดขึ้นเพื่อกล่�วยกย่องผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
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สำ�หรับผลง�นที่ส�ม�รถบรรลุได้ต�มเป้�หม�ยหรือผลง�นที่โดดเด่น ส่วนวันเดินท�งกลับ 
จะเป็นวันสุดท้�ยของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และมักไม่มีกิจกรรมใดๆ ในบ�งโปรแกรม 
ก่อนที่ผู ้เข้�ร่วมโปรแกรมจะเดินท�งกลับ อ�จมีกิจกรรมก�รนำ�เสนอวิดีโอสั้นๆ ซึ่งเป็น
ก�รเก็บภ�พบรรย�ก�ศในช่วงก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในครั้งนั้น โดยอ�จเน้นช่วงเวล�
พิเศษต่�งๆ ให้ได้ชม

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 วันที่ 8

อาหาร
เช้า

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

เวล�อิสระ
ที่โรงแรม

ช่วง
เช้า

เดินท�งถึง
สน�มบิน
น�น�ช�ติ
สุวรรณภูมิ
และเดิน
ท�งสู่

โรงแรม

สุดยอด
แห่ง

กรุงเทพ 
- ล่องเรือ
ในคลอง 
รถตุ๊ก

ตุ๊ก ตล�ด
ดอกไม้
และวัด

พระนอน

ชอปปิงที่
ห้�งม�บุญ

ครอง

เช็คเอ้�ท์
และเดิน
ท�งไปยัง
สน�มบิน 

BKK
บินไปภูเก็ต

เยี่ยมชมวัด
ฉลองและ
พระใหญ่

เก�ะเจมส์
บอนด์โดย
สปีดโบ๊ท
โดยมีเรือ
ค�ยัคผ่�น

ถำ้�

ชอปปิง
ที่ Outlet 
Mall และ 
Central 
Festival

เช็ค
เอ้�ท์จ�ก
โรงแรม
และเดิน
ท�งไปยัง
สน�มบิน

ภูเก็ต
ออกเดิน
ท�งจ�ก
ภูเก็ต

อาหาร
กลาง
วัน

รับ
ประท�น
อ�ห�ร

กล�งวันที่
โรงแรม

รับ
ประท�น
อ�ห�ร

กล�งวันที่
ศ�ล�รัตน
โกสินทร์

รับ
ประท�น
อ�ห�ร

กล�งวันใน
เวล�อิสระ

อ�ห�รว่�ง
เสิร์ฟ

บนเครื่อง

อ�ห�ร
กล�งวัน
ท้องถิ่นที่

กันเองแอท
เพียร์

อ�ห�ร
กล�งวัน 
บ�ร์บีคิว
ท้องถิ่น

เวล�อิสระ
ที่เซ็นทรัล
เฟสติวัล

ช่วง
บ่าย

เช็คอิน
15:00 น.

เยี่ยมชม
บ้�นศิลปิน
ริมแม่นำ้�

กลับ
โรงแรม

เดินท�ง
ถึงโรงแรม

และ
เช็คอิน

กลับไปที่
โรงแรม

และมีเวล�
พักผ่อน

พักผ่อนริม
ช�ยห�ด

เวล�อิสระ

อาหาร
คำ่า

รับ
ประท�น
อ�ห�ร

เย็นแบบ
บุฟเฟต์ที่
โรงแรม

รับ
ประท�น
อ�ห�รคำ่�
แบบสบ�ยๆ 
ที่ Osha 

Cafe และ
ชอปปิง ที่ 
Asiatique

รับ
ประท�น
อ�ห�ร

เย็นพร้อม
ชมวิวที่ 
ZOOM 
Sky Bar

รับ
ประท�น

อ�ห�รเย็น
ที่โรงแรม

รับ
ประท�น

อ�ห�รเย็น
ที่ ศ�ล�

บัว

รับ
ประท�น

อ�ห�รเย็น
ที่ Palm 
Seaside

รับ
ประท�น

อ�ห�รเย็น
ที่ Catch 
Beach 
Club

กลาง
คืน

Millen-
nium 
Hilton

Millen-
nium 
Hilton

Millen-
nium 
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�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ประสบคว�มสำ�เร็จ
คือ ก�รตระหนักถึงคว�มจริงที่ว่�ทุกคนเป็นบุคคลที่มีคว�มปร�รถน�เป็นของตนเอง
ดังนั้น โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะต้องส�ม�รถเสนอท�งเลือกที่หล�กหล�ย
ในระดับหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถปรับแต่งประสบก�รณ์ก�รเดินท�งของ
ตนเองได้ต�มคว�มต้องก�ร นอกจ�กนี้ ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอ�จทำ�ง�นอย่�งหนักและสละ
สมดุลในชีวิตก�รทำ�ง�นของตนเพื่อก�รบรรลุเป้�หม�ยและได้รับทริปก�รเดินท�งเป็น
ร�งวัล ดังนั้น ก�รเปิดโอก�สให้ผู้ เข้�ร่วม
โปรแกรมส�ม�รถนำ�สม�ชิกในครอบครัวเข้�ร่วม
ก�รเดินท�งได้ อ�จสร้�งคว�มต้องก�รใน
ก�รได้รับร�งวัลและมีแรงจูงใจในก�รเข้�ร่วม
โปรแกรมม�กขึ้น ก�รให้ “พื้นที่สีข�ว” (White 
place)หรือ เวล�พักผ่อนต�มอัธย�ศัย (At leisure) 
ซึ่งเป็นเวล�ท่ีเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
ทำ � กิ จกรรม ท่ี ตน เอ งสน ใจ โดยปร�ศจ�ก
ข้อผูกมัดและข้อจำ�กัดของบริษัท ก็เป็นวิธีก�ร
สร้�งประสบก�รณ์อีกรูปแบบหนึ่งให้ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรม อีกทั้งยังเป็นก�รลดโอก�สที่ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมจะหมดสนุกจ�กก�รต้องเข้�ร่วมใน
กิจกรรมที่ตนไม่มีคว�มสนใจด้วย

 การศึกษาและการสร้างเครือข่าย (Education and networking)
 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นโอก�สที่ดีสำ�หรับก�รสื่อคว�มและก�รสื่อส�รที่
ตรงเป้�หม�ย ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถได้รับก�รแจ้งให้ทร�บเก่ียวกับทิศท�งของบริษัท
และโอก�สในก�รเสนอหรือแสดงคว�มคิดเห็นที่ตรงไปตรงม� ผู้เข้�ร่วมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลจะได้รับแรงบันด�ลใจอย่�งสูงจ�กบริษัท รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในคว�มสำ�เร็จ
ของบริษัทด้วย ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมักรู้สึกถึงคว�มมีคุณค่�ของตนเม่ือมีโอก�สในก�รได้
แสดงคว�มคิดเห็นและก�รให้มุมมองต่�งๆ ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมยังส�ม�รถใช้ประสบก�รณ์
ก�รเดินท�งร่วมกันนี้เพื่อสร้�งเครือข่�ย และส�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

Photo by Nawarat
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ด้วยกัน รวมถึงผู้บริห�ร และแขกรับเชิญอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ระหว่�งสม�ชิกในทีมและสร้�งสังคมในก�รทำ�ง�นด้วย ผู้บริห�รที่เข้�ร่วมก�รเดินท�งควร
พร้อมที่จะพบปะกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมและมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่อ�จรวมถึงคำ�ถ�มจ�ก
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่ส�ม�รถตอบได้ย�กหรือข้อเสนอแนะเชิงลบ นอกจ�กนี้ ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมเป็นครั้งแรกควรได้รับคว�มสนใจเป็นพิเศษด้วยก�รกล่�วต้อนรับหรือกล่�วถึง
โดยอ�จเป็นในระหว่�งมื้ออ�ห�รที่รับประท�นร่วมกัน หรือในง�นก�ล�ดินเนอร์ (Gala        
dinner) เพื่อให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอื่นๆ ใน
ก�รเดินท�ง อีกทั้งก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมใหม่กับผู้บริห�รหรือผู้บังคับ
บัญช�ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมนั้นๆ เพื่อสนับสนุนก�รให้คำ�ปรึกษ�ในอน�คต ก็เป็นแนวคิดที่
ดีเช่นกัน

 ประสบการณ์ใหม่และจริงแท้ (New and authentic experiences)
 นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลจะต้องมีข้อมูลว่�มีผู้ เข้�ร่วมโปรแก
รมซำ้�หรือไม่ เนื่องจ�กผู้ที่ เข้�ร่วมโปรแกรมซำ้�เป็นปีที่สองหรือม�กกว่�นั้นจะไม่มี
คว�มต้องก�รประสบก�รณ์ในแบบเดียวกับที่เคยได้รับในก�รเดินท�งครั้งก่อนๆ และมัก
ค�ดหวังประสบก�รณ์ใหม่ๆ และประสบก�รณ์แบบจริงแท้ (Authentic experiences) ต�ม
แบบฉบับของท้องถิ่นในจุดหม�ยปล�ยท�งของก�รเดินท�งนั้นๆ ดังนั้น ในก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลแต่ละคร้ัง จะต้องมีคว�มแปลกใหม่และคว�มสร้�งสรรค์ โดยประสบก�รณ์ที่        
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้รับจะต้องเป็นที่น่�จดจำ�และน่�ต่ืนเต้นม�กพอที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะ
ต้องก�รแชร์บนสื่อสังคม (Social media) ต่�งๆ เช่น Instagram หรือ Facebook และส�ม�รถ
ใช้โพสต์เหล่�นั้นเพื่อระลึกถึงคว�มทรงจำ�ที่ดีของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ในหล�ยๆ 
ปีข้�งหน้�

 ประสบก�รณ์ก�รเดินท�งของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมควรมีคว�มหล�กหล�ย โดย
ก�รนำ�เสนอประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และไม่ใช่ประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยว
ทั่วไปที่ห�ได้ง่�ยในโปรแกรมทัวร์ต่�งๆ ซึ่งอ�จเน้นไปที่คว�มพิเศษหรือลักษณะเฉพ�ะ
ของจุดหม�ยปล�ยท�ง ตัวอย่�งเช่น ก�รออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถ
เลือกสำ�รวจชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ที่พัก หรือร่วมกิจกรรม CSR ในจุดหม�ยปล�ยท�ง แทน
ก�รอ�บแดดช�ยห�ด โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลนั้นควรถูกออกแบบให้
มอบประสบก�รณ์ที่ “ไม่ส�ม�รถห�ซื้อได้” แก่ผู้ เข้�ร่วมโปรแกรม ซึ่งจะนำ�ไปสู่
คว�มทรงจำ�และคว�มรู้สึกที่จะคงอยู่ในใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมไปอีกน�น อีกทั้งยังเป็น
ก�รสื่อให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมทร�บว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมน้ันมีคว�มหม�ยต่อบริษัทของ         
พวกเข�ม�กเพียงใด
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 การมีส่วนร่วมตลอดโปรแกรม (Engagement throughout the program)
 โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไม่ได้เร่ิมต้นขึ้นในขณะที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
เดินท�งข้ึนเครื่องบินไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง อันที่จริงแล้ว ประสบก�รณ์ของโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลแล้ว และถึงแม้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะเดินท�งกลับถึง
ที่พักโดยสวัสดิภ�พแล้วก็ต�ม ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้ที่เข้�ร่วมก�รเดินท�งก็ควรดำ�เนิน
ต่อไป โดยก�รสื่อส�รในช่วงก่อนก�รเดินท�งควรมีคว�มถี่และสมำ่�เสมอ แอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซต์ที่ออกแบบม�โดยเฉพ�ะส�ม�รถช่วยเพิ่มคว�มสนใจในโปรแกรมได้ รูปแบบ
ก�รสื่อส�รก็ควรมีคว�มสร้�งสรรค์ เพื่อสร้�งผลลัพธ์ที่ดี เช่น ลีดเดอร์บอร์ด (Leaderboard) 
หรือระบบติดต�มคว�มก้�วหน้�ของผลง�นต่อเป้�หม�ย เครื่องมือเหล่�นี้ส�ม�รถใช้ใน
ก�รรักษ�คว�มมุ่งมั่นในก�รแข่งขันของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ รูปภ�พจ�กทริปก�รเดินท�ง
คร้ังก่อนและทีเซอร์ (Teaser) ที่เก่ียวกับประสบก�รณ์และจุดหม�ยปล�ยท�งใหม่ของ
โปรแกรม รวมถึงก�รร�ยง�นสภ�พอ�ก�ศ และก�รแนะนำ�กิจกรรมต่�งๆ ของโปรแกรม จะ
ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมีแรงจูงใจและคงคว�มสนใจในก�รเข้�ร่วมโปรแกรมไว้ได้เช่นกัน
(ส�ม�รถอ่�นเรื่องก�รสื่อส�รเพิ่มเติมได้ในบทที่ 7)

 ภ�ยหลังก�รเดินท�ง แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เดียวกันนี้ส�ม�รถส่งเสริมให้
กลุ่มผู้เดินท�งยังคงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกันต่อไปได้ โดยก�รสร้�งแกลเลอรีวิดีโอและ
ภ�พถ่�ย (Gallery) โดยอ�จมีก�รสนับสนุนให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมแบ่งปันประสบก�รณ์ของ
ตนผ่�นสื่อสังคม (Social media) ต่�งๆ ร่วมกับก�รใช้ “แฮชแท็ก” (#Hashtag) ที่สร้�งขึ้น
สำ�หรับโปรแกรมและก�รเดินท�ง ซ่ึงก�รส่งเสริมก�รสร้�งเครือข่�ยและอภิปร�ยภ�ยใน
กลุ่มบนแอปพลิเคชั่นหรือบนเว็บไซต์ ก็ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เพื่อสร้�งคว�มค�ดหวังสำ�หรับ
โปรแกรมในปีถัดไปได้อีกด้วย
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	 บทส่งท้าย

 บทนี้ได้แนะนำ�กระบวนก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล ซึ่ง
ได้มีก�รอธิบ�ยถึงปัจจัยสำ�คัญเพื่อให้พิจ�รณ�ก่อนเข้�สู่ข้ันตอนก�รออกแบบ อธิบ�ย              
องค์ประกอบของก�รออกแบบโปรแกรม รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับวิธีก�รออกแบบ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่จะยกระดับประสบก�รณ์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

อภิปร�ยถึงปัจจัยท่ีต้องพิจ�รณ�สำ�หรับก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
สำ�หรับกลุ่มผู้เข้�ร่วมโปรแกรมและข้อกำ�หนดต่อไปนี้
 (1)  องค์กร บริษัท ประกันภัย
  ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม  กลุ่มพนักง�นข�ยสูงสุด 50 คน 
   คนไทยใน Generation X และ Y 
  ระยะเวล�  4 ถึง 5 วัน
  กิจกรรม CSR ด้�นสุขภ�พ หรือ คว�มเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น
 (2)  องค์กร แบรนด์แฟชั่นสุดหรู
  ผู้เข้�ร่วม กลุ่ม C-Suites และผู้บริห�ร 20 คนซึ่งเป็นคนอิต�ลี 
  ระยะเวล� 6 ถึง 7 วัน
  กิจกรรม CSR กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
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บทที่	

6

เส้นทางของโปรแกรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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บทที่	

6
เส้นทางของโปรแกรม

การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ก�รว�ดภ�พ คือ ก�รแสดงและสื่อส�รแนวคว�มคิดด้วยสีและพู่กันผ่�นผืนผ้�ใบ

ศิลปินอ�จจะเร่ิมจ�กมีแนวคิดหรือจินตน�ก�รว่� มีสิ่งใดควรค่�ต่อก�รว�ดภ�พ 

เม่ือตัดสินใจได้ว่�จะว�ดสิ่งใด สิ่งสำ�คัญต่อไปคือก�รเลือกสีและพู่กันที่เหม�ะสม         

ให้ส�ม�รถถ่�ยทอดจินตน�ก�รได้อย่�งถูกต้องและครบถ้วน ทุกล�ยเส้นที่ว�ดลงไป

บนผ้�ใบจำ�เป็นต้องคิด ว�งแผน และปรับเปลี่ยนอย่�งรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่�ภ�พ

ที่ว�ดออกม�นั้นจะไร้ที่ติ

ก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลก็ต้องก�รแนวคิ ดังนั้น องค์กรที่

ต้องก�รจัดโปรแกรมอ�จขอข้อเสนอเพื่อที่จะเลือกแนวคิดทีดีที่สุดที่ตรงกับสิ่งที่

องค์กรต้องก�ร นอกจ�กนี้ ห�กโปรแกรมมีก�รว�งแผนไว้อย่�งดีแล้ว โปรแกรม           

ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลก็จะประสบคว�มสำ�เร็จได้ไม่ย�ก
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 ดังที่คำ�กล่�วที่ว่� “ก�รล้มเหลวในก�รเตรียมพร้อมคือก�รเตรียมพร้อมที่จะ         
ล้มเหลว” ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันในก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ห�กผู้เข้�
ร่วมง�นไมซ์ หรือ MICE (Meetings Incentives Conventions และ Exhibitions) ทุกคน
ถือเป็นแขกวีไอพี เร�ต้องพิจ�รณ�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในฐ�นะ
แขกสุดพิเศษ (VVIP!) ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไม่ใช่เพียงก�รเดินท�งธรรมด� แต่เป็น
ร�งวัลที่พนักง�น คู่ค้� หรือลูกค้�ทำ�ง�นด้วยคว�มพย�ย�มอย่�งหนักเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย
ที่บริษัทกำ�หนดไว้สำ�หรับพวกเข� และเพ่ือให้โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลประสบ
คว�มสำ�เร็จ ก�รว�งแผนอย่�งละเอียดในก�รสร้�งประสบก�รณ์ก�รเดินท�งที่ไม่เหมือนใคร
จึง  เป็นสิ่งจำ�เป็น

 ในบทที่ 2 เร�ได้ทำ�คว�มเข้�ใจห่วงโซ่อุปท�นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ   
ในก�รว�งแผน ก�รประส�นง�น และก�รจัดก�รก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผู้ใช้ก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลมีตัวเลือกม�กม�ยในก�รจัดก�รโปรแกรม ตั้งแต่ก�รจัดกิจกรรมทั้งหมดเอง
ภ�ยในองค์กรโดยติดต่อกับผู้ให้บริก�รโดยตรง ไปจนถึงก�รจัดจ้�งองค์กรภ�ยนอกให้เป็น
ตัวกล�งสำ�หรับก�รจัดก�รโปรแกรม ซึ่งอ�จเป็นก�รให้จัดก�รโปรแกรมทั้งหมด หรืออ�จ
เลือกที่จะใช้บริก�รก�รจัดก�รเพียงบ�งส่วนของโปรแกรม

 แม้จะมีหล�กหล�ยวิธีในก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล แต่ก็มี
กระบวนก�รทั่วไปในก�รจัดก�รโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งเป็นเส้นท�งของ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ในบทนี้ จะเป็นก�รอธิบ�ยเส้นท�งนี้ โดยก�รเริ่มต้น
ด้วยภ�พรวมคร่�วๆ ต�มเส้นเวล� (Timeline) ของโปรแกรมโดยทั่วไป จ�กนั้นจะลงลึกใน
ร�ยละเอียดของ “ก�รสร้�ง” โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลโดยก�รเจ�ะจงทีละส่วน

6.1 ตารางเวลาของการดำาเนินการ (Timeline)

 เนื่องจ�กก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลมักจะเกิดขึ้นในอีกเมืองหรือแม้กระทั่งอีก
ประเทศหนึ่ง จึงต้องใช้ระยะเวล�ในก�รว�งแผน หรือสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งค่อนข้�ง
น�น โดยทั่วไปแล้ว ก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ประสบคว�มสำ�เร็จจะ
ต้องใช้เวล�อย่�งน้อย 12-18 เดือน แต่สำ�หรับจุดหม�ยปล�ยท�งยอดนิยมอ�จต้องขย�ย
ระยะเวล�เป็น 16-20 เดือน โดยโปรแกรมระยะสั้นหรือก�รเดินท�งภ�ยในประเทศส�ม�รถ
ลดเวล�ว�งแผนลงเหลือ 6-8 เดือนได้ ในกรณีของก�รว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
สำ�หรับกลุ่มเดินท�งขน�ดใหญ่ ห�กเริ่มกระบวนก�รว�งแผนได้เร็วเท่�ไหร่ยิ่งเป็นก�รดี 
เนื่องจ�กก�รได้ข้อเสนอที่ดีกว่�สำ�หรับกลุ่มใหญ่อ�จจะเป็นเรื่องย�ก ในระยะเวล�ที่ค่อน
ข้�งกระชั้นชิดกับโปรแกรมก�รเดินท�ง โดยทั่วไป ควรมีก�รว�งแผนในส่วนของกำ�หนดก�ร       
หนึ่งปีล่วงหน้�สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทริปต่อไป 
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 รูปภาพที่ 6.1 แสดงตัวอย่�งของต�ร�งเวล�ของก�รดำ�เนินก�รจ�กมุมมองของ 
DMC ที่จัดทำ�โปรแกรมผ่�นคนกล�ง (Intermediary) จ�กสหรัฐอเมริก� ต�ร�งเวล�จะ
แสดงให้เห็นภ�พรวมของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้ังแต่ต้นจนจบจ�กมุมมอง
ของบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) โดยในส่วนต่อๆ ไปของบทนี้จะเป็นก�รแนะนำ�
ขั้นตอนก�รว�งแผนทีละขั้น

Operation Timeline

Event: IT Incentive
Date: 8 - 12 February 2019
No. of pax: 250 persons
Destination: Samui - Bangkok
Hotel: Ritz Carlton
Client: Incentive Travel [IT] Company in the U.S.
Contact: Mr. Maza
DMC: Incentive Travel 101 Co., Ltd.
Contact: Ms. Saryn [Ms. S], Event Manager

Date Details Action Remark
25 May 18 Receive a new RFP from Host Global 

(USA Representative)
Client: IT Company in the U.S.

26 May 18 Study the RFP and send email to the client Ms. S
A conference call to run through details and ideas for 
incentive proposal with the client

Ms. S & 
Client

Skype business 
call (client setup)

30 May 18 Submit the first initial proposal and budget to the client Ms. S
4 June 18 Conference call to discuss details and adjustments Ms. S & 

Client
Skype business 
call (client setup)

*Idea for incentive, activities, and welcome dinner and 
gala dinner
*Terms & condition of events payment and cancellation

15 Jun 18 Follow up feedback from the client on incentive program 
and budget

Ms. S Via email

*set up site inspection date (if needed)
30 June 18 A conference call with client and event team Ms. S & 

Client
Skype business 
call (client setup)

*Discuss the details of operation logistics
*Site inspection plan and date

23 - 26 Sep 
18

Site inspection in Samui with client Ms. S & 
Client

*Hotel and Gala dinner venue inspection
*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 & 
Client

*Ms. S issue invoice for the first deposit
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11 Nov 18 Confirm and recap services with all suppliers Ms. S
15 Nov 18 Client to send the following items for branding Client

*Company logo with corporate guidelines
*Branding artworks to produce in Thailand

20 Nov 18 First deposit payment Client
20 Dec 18 Deadline for first Optional Tour booking Client

*Send 2nd deposit invoice Ms. S
28 Dec 18 2nd deposit payment Ms. S
10 Jan 19 Finalize local gift and order Ms. S & 

Client
15 Jan 19 Show mock-up for branding local gift Ms. S
20 Jan 19 Conference call to run through all details Ms. S & 

Client
Skype business 
call (client setup)

25 Jan 19 Ship all local gifts and event materials to Samui Ms. S
30 Jan 19 Final Conference call before the event Ms. S & 

Client
Skype business 
call (client setup)

4 Feb 19 Bangkok team fly to Samui; meeting with hotel & suppliers
before pre-con meeting

Ms. S

Meeting with client and operate event
6 Feb 19 Pre-con meeting with the client and all concerned parties All

Final site inspection to all venues before the event start
8 Feb 19 The event started and action All

12 Feb 19 Finish event; Ms. S to summarize expense and final 
budget

Ms. S

13 Feb 19 Send final budget and invoice Ms. S
14 Feb 19 Go through details, Q&A on items that are unclear Ms. S & 

Client
Send final invoice

20 Feb 19 Final payment Client
21 Feb 19 Ms. S submits Cost & Profit to the financial department Ms. S

END OF EVENT

รูปภาพที่ 6.1 ตัวอย่างของไทม์ไลน์สำาหรับการดำาเนินงานจากมุมมองของ DMC 

6.2 เส้นทางของกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(The journey of an incentive travel event)

 หลังจ�กที่ได้เห็นมุมมองกว้�งๆ ในก�รว�งแผนโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลแล้ว ผู้เขียนจะใช้มุมมองของบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) เป็นหลักใน         
ก�รอธิบ�ยขั้นตอนก�รจัดทำ�ทริปก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้ังแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจ�ก   
ก�รรับคำ�ขอข้อเสนอ (RFP) เส้นท�งของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลประกอบด้วย
ขั้นตอนต่อไปนี้
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• ก�รรับและพิจ�รณ�คำ�ร้องของลูกค้� (บริษัท / Incentive house)
• ก�รยืนยันคว�มเป็นไปได้ของโครงก�ร
• ก�รจัดทำ�ข้อเสนอ
• ก�รจัดห�และก�รทำ�สัญญ�
• ก�รดำ�เนินก�รและโลจิสติกส์

 เพื่อให้เข้�ใจง่�ยขึ้น ผู้เขียนจะนำ�เสนอเส้นท�งของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลจ�กมุมมองของ DMC เนื่องจ�กจะช่วยให้เร�ส�ม�รถเข้�ใจครอบคลุมองค์ประกอบ
ก�รว�งแผนก�รเดินท�งส่วนใหญ่ แต่ต้องคำ�นึงเสมอว่�ห�กนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลกำ�ลังทำ�ง�นในสถ�นะหรือส่วนที่แตกต่�งกัน จะต้องมีก�รปรับเปลี่ยนก�รทำ�ง�น
ไปต�มส่วนนั้น ตัวอย่�งเช่นง�นของ Incentive house จะเน้นไปที่ก�รออกแบบโปรแกรม  
(บทที่ 5) ม�กกว่� ในขณะที่ง�นของ Fulfillment house จะเน้นไปที่ก�รสื่อส�รและ            
ก�รส่งเสริมก�รข�ยของแคมเปญ (บทที่ 7)

 6.2.1 การรับและพิจารณาคำาร้องของลูกค้า (Receiving and reviewing           
requests)
 คำ�ร้องของลูกค้�สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลมีหล�กหล�ย            
รูปแบบ ซึ่งโดยม�กจะถูกส่งผ่�น e-mail คำ�ร้องขอข้อมูล (Request for information 
หรือ RFI) คือ ก�รสอบถ�มข้อมูลอย่�งไม่เป็นท�งก�รในเรื่องต่�งๆ เช่น คว�มพร้อมในก�ร               
ให้บริก�ร ตัวเลือกของวันที่ที่ดีที่สุด ฯลฯ คำ�ร้องนี้อ�จเจ�ะจงหรือไม่เจ�ะจงก็ได้ ซึ่งใน
หล�ยครั้งที่อ�จม�ในรูปแบบของร�ยก�รคำ�ถ�ม (อ�จมีม�กกว่� 100 คำ�ถ�ม!) ก�รตอบ
คำ�ร้อง     อ�จใช้เวล�น�น แต่อ�จใช้เป็นเครื่องมือในก�รตรวจสอบซัพพล�ยเออร์ล่วงหน้�ว่�
ซัพพล�ยเออร์เจ้�ใดส�ม�รถเข้�รอบไปสู่ขั้นตอนของ RFP ได้

 คำ�ร้องที่พบบ่อยและเฉพ�ะเจ�ะจงม�กขึ้นนั้นม�ในรูปแบบของ RFP โดยคำ�ร้อง
ขอข้อเสนอ หรือ เอกส�รเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for proposal หรือ RFP) คือ 
“เอกส�รท่ีกำ�หนดว่�บริก�รใดที่องค์กรต้องก�รจ�กคู่ค้�ภ�ยนอกและร้องขอก�รประมูลเพื่อ
ดำ�เนินก�รบริก�รดังกล่�ว” (Convention Industry Council, 2016, p. 47) ลูกค้�หรือ
ผู้ซื้อในกรณีนี้ได้ร่�งเอกส�รเชิญชวนยื่นข้อเสนออย่�งเป็นท�งก�รที่ให้ร�ยละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ย วันที่ และร�ยละเอียดอื่นๆ เช่น คว�มต้องก�รเรื่องห้องพัก คว�มต้องก�ร
เรื่องอ�ห�รและเครื่องดื่ม เป็นต้น เอกส�รเหล่�นี้จะถูกส่งต่อไปยังซัพพล�ยเออร์ที่เหม�ะสม 
ลูกค้�หรือผู้ซื้อจะมีระดับคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงที่ต่�งกันใน RFP โดยบ�ง RFP จะมีเพียงข้อมูล
ทั่วๆ ไป ในขณะที่บ�ง RFP อ�จให้ข้อมูลที่ละเอียดและเฉพ�ะเจ�ะจงม�ก
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 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (บริษัท) ว่�มีแผนที่
จะจ้�งองค์กรภ�ยนอกม�จัดโปรแกรมในระดับใด ซึ่งขอบเขตของ RFP อ�จแตกต่�งกันไป
โดยอ�จครอบคลุมก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ
ครอบคลุมเฉพ�ะโปรแกรมที่จุดหม�ยปล�ยท�ง หรือมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเฉพ�ะของ
โปรแกรม เช่น ก�รสื่อส�รของโปรแกรม หรือง�นก�ล�ดินเนอร์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมก�รเดินท�ง

 ตัวอย่�งต่อไปนี้คือตัวอย่�งของของก�รสื่อส�รเอกส�รเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (RFP) 
จ�กลูกค้� (ผู้จัดก�รฝ่�ยกิจกรรมองค์กร ของบริษัทซอฟต์แวร์ Salaya) ไปยังบริษัทจัดก�ร
จุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) ซึ่ง RFP ของ Salaya นั้นส่งตรงไปที่ DMC และไม่เกี่ยวข้องกับ 
Incentive house โดย RFP นั้นถูกแนบม�กับข้อคว�มสั้นๆ ใน e-mail และได้ระบุบริก�ร
ต่�งๆ ที่ต้องก�รจ�ก DMC ทั้งนี้ เนื่องจ�กโปรแกรมยังอยู่ในขั้นตอนก�รจัดทำ� จึงไม่ใช่         
เรื่องแปลกที่ลูกค้�อ�จจะยังเปิดรับคำ�แนะนำ�อยู่ โดย RFP นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
 •  ภาพรวมของโปรแกรม (Overview) ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม เช่น ชื่อ จำ�นวน
  ผู้เข้�ร่วม วันที่ และสถ�นที่ 
 •  กำาหนดการ (Agenda) กิจกรรมสำ�คัญที่ต้องมีในแต่ละวัน 
 • การบริการที่ต้องการจาก DMC (Services required) ร�ยละเอียดของบริก�ร 
  ที่ต้องก�ร พร้อมกับร�ยละเอียดที่เฉพ�ะเจ�ะจง (ธรรมช�ติของกิจกรรม จำ�นวน
  ผู้เข้�ร่วม ฯลฯ) 
 •  ข้อควรพิจารณาและคำาถามอื่นๆ (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:   Cindy Stewart
Title:   Corporate Events Manager
Hotel:   IC Hotel & Resort Hua-Hin
Address:                   10 Auburn Avenue, Auburn, WA 98001
Tel.:   (+1)123-456-7890
Email:   cindy.stewart@salayaunlimited.com

Event Overview

Event Name:  Salaya President’s Club 2019
Dates:   October 22 – 27, 2019
Location:                   Anantara Hua Hin Resort, Hua Hin
Attendees:  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

All-day on 
flow

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

350 – 400 
ppl

Group Activity
Sai Thong

1800 - 2100 Welcome reception on the prop-
erty (décor and theme ideas and 
entertainment)

350 – 400 
ppl

Day 2: Thu, 23-10-2019
Group Activity
TBD/ off-site or on-property

0900-1100 Team Building Activity: propose 
one interactive team challenge 
with a community give-back 
element

250 – 300 
ppl
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Dine-Around (onsite & offsite)
Resort’s restaurants subject to 
availability

1800 - 2200 Individual and small group res-
ervations (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 trans-
portation and lunch

350-400 ppl

Awards Dinner & Celebration 
Latitude Marquee (1500 sqm)

1800 - 2300 Propose one theme for this 
special evening and quote en-
tertainment, décor and any other 
expected charges.

350 – 400ppl

Day 4: Sat, 25–10-2019
Group Activity
Offsite

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

350 – 400ppl

Group Dinner International Dinner
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)

 นอกจ�กองค์ประกอบของ RFP ที่กล่�วไปแล้ว บริษัทลูกค้�หรือ Incentive 
house ส�ม�รถให้ร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน RFP ที่จัดทำ�ให้กับ DMC ได้ ซึ่งเนื้อห�อ�จรวมถึง

• รายละเอียดโครงการ ได้แก่ วันที่ ลูกค้� วันที่ของโปรแกรมที่กำ�หนดเบื้องต้น 
และกำ�หนดส่งข้อเสนอ

• ความเป็นมา ได้แก่ คำ�อธิบ�ยโดยย่อเกี่ยวกับโครงก�ร ประวัติคว�มเป็นม�         
ก�รชี้แจงบทบ�ทของตัวแทน จุดหม�ยปล�ยท�งของโปรแกรมครั้งก่อน และ
ที่พัก
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• รายละเอียดของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ จำ�นวนผู้เข้�ร่วมเดินท�ง บทบ�ท 
สถ�นะ (คนโสดหรือคู่รัก) อันดับในบริษัท คว�มช่วยเหลือภ�ษ�ที่ต้องก�ร 
กิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมกลุ่มที่ต้องก�ร เวล�พักผ่อนที่ต้องก�ร ฯลฯ

• โปรแกรมและกิจกรรม ได้แก่ ระยะเวล�ของโปรแกรม ก�รเน้นกิจกรรมที่ไม่
ซำ้�ใครหรือกิจกรรมพิเศษ คำ�อธิบ�ยโลจิสติกส์ร�ยวัน และร�ยก�รอื่นๆ ที่มี            
ค่�ใช้จ่�ยซึ่งต้องก�รได้รับคำ�แนะนำ�

• ภาพรวม ได้แก่ ต�ร�งโปรแกรมแสดงโครงสร้�งของก�รจัดกิจกรรม และ          
คว�มต้องก�รด้�นโลจิสติกส์ กิจกรรม ก�รบริก�ร ที่พัก และสถ�นที่

• คำาแนะนำาในการชนะการประกวดข้อเสนอ ได้แก่ เกณฑ์ต่�งๆ ในก�รเลือก 
DMC

 ยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทเจ้�ของโปรแกรมชัดเจนเท่�ไหร่ ยิ่งจะ
ทำ�ให้ RFP มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงม�กขึ้น โดย RFP ที่เฉพ�ะเจ�ะจงจะช่วยให้นักว�งแผน
ก�รเดินท�งสร้�งโปรแกรมที่ออกแบบม�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของบริษัทเจ้�ของ
โปรแกรมได้ตรงต�มต้องก�ร

 เมื่อได้รับ RFP ม�แล้ว นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (DMC) ควร
• อ่�น RFP อย่�งถี่ถ้วน
• แจ้งว่�ได้รับ RFP แล้ว ก�รตอบสนองอย่�งรวดเร็วต่อข้อคว�มท�งธุรกิจมี         

คว�มสำ�คัญม�กในก�รสร้�งส�ยสัมพันธ์ในง�นที่ดี
• ทำ�คว�มเข้�ใจให้ชัดเจนในเงื่อนไขที่ระบุใน RFP
• ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ RFP สำ�หรับข้อมูลที่ข�ดห�ยไปหรือประเด็นข้อสงสัย

ใดๆ ที่จำ�เป็นต้องมีก�รชี้แจงก่อนดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอ
• รวบรวมคำ�ถ�มและประเด็นที่ต้องก�รก�รชี้แจงในร�ยก�ร
• ติดต่อและติดต�มกับองค์กรลูกค้� (ซึ่งอ�จเป็น Incentive house หรือบริษัท 

ขึ้นอยู่กับว่�ใครเป็นผู้ส่ง RFP)
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คำ�ถ�มดีๆ ที่ควรถ�มลูกค้� ได้แก่
•  ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมคือใคร
•  เป้�หม�ยหรือวัตถุประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร
•  อะไรที่ประสบผลสำ�เร็จและไม่ประสบผลสำ�เร็จในโปรแกรมก่อนหน้�
•  คุณมีต�ร�งกิจกรรมแบบวันต่อวัน (ต�ร�งโปรแกรม) จ�กปีก่อนหน้�หรือไม่
•  คุณกำ�ลังพิจ�รณ�โรงแรมใดอยู่หรือไม่ (เพื่อให้เร�ส�ม�รถเข้�ใจตำ�แหน่งที่ตั้ง  

เพื่อเสนออ�ห�รเย็นนอกสถ�นที่ที่เหม�ะสม)
•  มีข้อกำ�หนดเฉพ�ะสำ�หรับอ�ห�รคำ่�หรือไม่ สำ�หรับอ�ห�รคำ่�นอกสถ�นที่         

ค�ดหวังรูปแบบก�รเตรียมง�นไว้อย่�งไร ต้องก�รมีเวทีหรือไม่ ต้องก�รกิจกรรม
คว�มบันเทิงหรือไม่ 

•  มีธีมของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลหรือไม่ ถ้�มี ธีมคืออะไร

 6.2.2 การยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ (Confirming the feasibility of 
the project)
 โดยทั่วไปแล้ว นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (DMC) จะเลือกทำ� RFP 
ที่ตรงกับคว�มส�ม�รถของบริษัท ก�รทำ�ง�นในโครงก�รที่มีข้อกำ�หนดม�กเกินไปสำ�หรับ
คว�มส�ม�รถของบริษัทขน�ดเล็ก หรือก�รทำ�ง�นในโครงก�รที่เล็กเกินไปสำ�หรับบริษัท
ขน�ดใหญ่อ�จจะไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ นอกเหนือจ�กขน�ดของโครงก�รแล้ว นักว�งแผน
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรพิจ�รณ�ปัจจัยอื่นๆ ก่อนตัดสินใจจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�ร เช่น 
คว�มเชี่ยวช�ญ คว�มพร้อมของพนักง�นและคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 ในก�รประเมินว่�ควรตอบสนองต่อ RFP แต่ละอันหรือไม่ ควรพิจ�รณ�                   
ก�รดำ�เนินก�รต่อไปนี้ (CITP, 2019)

• ค้นคว้�ห�ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับองค์กรของลูกค้� เพื่อให้มีไอเดียคร่�วๆ             
เกี่ยวกับบริษัทที่จะร่วมง�นด้วย 

• ตรวจสอบกับคนรู้จักว่�มีใครที่ส�ม�รถมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทได้
• ประเมินคว�มรู้และทรัพย�กรของบริษัทของนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็น

ร�งวัลเองว่�มีเพียงพอหรือไม่ หรือถ้�ข�ดคว�มรู้หรือทรัพย�กรส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไป ส�ม�รถจ้�งผู้เชี่ยวช�ญจ�กภ�ยนอกได้หรือไม่ 
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 ในฐ�นะมืออ�ชีพ นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (DMC) จะไม่มีก�ร
เข้�ม�ทำ�โปรเจ็กต์โดยไม่มีก�รเตรียมพร้อม นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอ�จ
เรียกให้มีก�รประชุมเพื่อก�รตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualification meeting) กับลูกค้�                        
(Incentive house หรือบริษัทลูกค้�ที่เป็นผู้ส่ง RFP) เพื่อให้เข้�ใจเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์
ของโครงก�ร (Allen, 2002) หลังจ�กตัดสินใจว่�จะจัดทำ�ข้อเสนอ นักว�งแผนก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลจะต้องแจ้งให้ลูกค้�ทร�บเกี่ยวกับก�รตอบรับว่�จะส่งข้อเสนอโดยเร็วที่สุด

 6.2.3 การจัดทำาข้อเสนอ (Composing the proposal)
 หลังจ�กก�รยืนยันก�รส่งข้อเสนอเพื่อตอบรับต่อ RFP แล้ว นักว�งแผน
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (DMC) จะสร้�งแผนก�รเดินท�งที่จะนำ�เสนอพร้อมกับแผน
โลจิสติกส์ที่สำ�คัญทั้งหมด (ก�รขนส่งข�เข้�และข�ออก) และองค์ประกอบของโปรแกรม 
โดยควรมีตัวเลือกสำ�หรับลูกค้�เพ่ือสร้�งคว�มยืดหยุ่นให้โปรแกรม นักว�งแผนก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลอ�จใช้ต�ร�งโปรแกรม (Program grid/program at a glance) เพื่อแบ่งปัน
คว�มคิดกับลูกค้�และรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำ�ม�สร้�งข้อเสนอที่มีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น

วันที่ 1
วันจันทร์

4 พฤศจิก�ยน 
2562

วันที่ 2
วันอังค�ร

5 พฤศจิก�ยน 
2562

วันที่ 3
วันพุธ 

6 พฤศจิก�ยน 
2562

วันที่ 4
วันพฤหัสบดี 

7 พฤศจิก�ยน 
2562

วันที่ 5
วันศุกร์

8 พฤศจิก�ยน 
2562

เดินทางมาถึง
กรุงเทพ
• คว�มช่วยเหลือ

ในก�ร
นัดพบและต้อนรับ
• ป้�ยแพลตตินัม

คลับในสน�มบิน
• ก�รจัดก�ร

สัมภ�ระที่
สน�มบิน

• ก�รเดินท�ง
แบบพิเศษและ
หรูหร�

• ของขวัญ

เดินทางมาถึง
โรงแรม
• เช็คอินแบบ

ส่วนตัว
• ส่งกระเป๋�ไป

ที่ห้อง

อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว
ทัวร์ตุ๊กตุ๊กช่วงเช้า
• นำ�เที่ยวผ่�น

เจริญกรุง

กิจกรรมล่าสมบัติ 
Bangkok 
Treasure Hunt
• กิจกรรมล่�

สมบัติแบบ
มีคำ�ใบ้ให้

หนึ่งวันใน
กรุงเทพ 

อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว

กิจกรรมล่า
สมบัติ Bangkok 
Treasure Hunt 
(ต่อ) 

ตัวเลือกของ
กิจกรรมที่มีให้
• ทริปหนึ่งวันไป

อยุธย�
• เรียนทำ�อ�ห�รที่

บ้�นของคนดัง
• เรียนศิลปะ

อาหารกลางวัน
และเวลาส่วนตัว
• มีเงินค่�อ�ห�ร

กล�งวันให้

อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว

ตัวเลือกของ
กิจกรรมที่มีให้
• ทริปหนึ่งวันไป

อยุธย�
• เรียนทำ�อ�ห�รที่

บ้�นของคนดัง
• เรียนศิลปะ

รับประทาน
อาหารกลางวันใน
กิจกรรมหรือเวลา
พักผ่อน
• มีเงินค่�อ�ห�ร

กล�งวันให้

โต๊ะบริการต้อนรับ 
(Hospitality 
Desk)

อาหารเช้าและ
เวลาส่วนตัว

เวลาส่วนตัวใน
ช่วงเช้า ก่อนออก
เดินทาง 

ออกเดินทาง
• พนักง�นช่วย
แนะนำ� และยก
กระเป๋�
• ก�รขนส่งที่ดีเลิศ
• คว�มช่วยเหลือ 
ณ สน�มบิน
• ก�รจัดก�ร
สัมภ�ระที่
สน�มบิน
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โต๊ะบริการต้อนรับ 
(Hospitality 
Desk) 

• ยืนยันกิจกรรม
อีกครั้ง

• พนักง�นท้องถิ่น
อยู่ที่โต๊ะ

บริก�รเพื่อให้
ข้อมูลและ

คว�มช่วยเหลือ

เวลาพักผ่อนส่วน
ตัวในช่วงบ่าย

• เตรียมอ�ห�ร
• ก�รเตรียมชุด

อุปกรณ์ก�ร
เรียน

• ชุดข้�มคืนสำ�หรับ
คนไร้บ้�น 

  (Overnight kits) 

อาหารกลางวัน
ในเวลาพักผ่อน
ส่วนตัว
• มีเงินค่�อ�ห�ร

กล�งวันให้

โต๊ะบริการต้อนรับ 
(Hospitality 
Desk)
• พนักง�นท้องถิ่น

อยู่ที่โต๊ะบริก�ร
เพื่อให้ข้อมูลและ
คว�มช่วยเหลือ

โต๊ะบริการต้อนรับ 
(Hospitality 
Desk)
• พนักง�นท้องถิ่น

อยู่ที่โต๊ะบริก�ร
เพื่อให้ข้อมูล
และคว�มช่วย
เหลือ

อาหารคำ่าและ
เวลาส่วนตัว
• มีเงินสดค่�

อ�ห�รหรือบัตร
เดบิตเตรียม
ไว้ให้

• พนักง�นให้คว�ม
ช่วยเหลือในก�ร
ให้คำ�แนะนำ�
และก�รจอง

• พนักง�นท้องถิ่น
อยู่ที่โต๊ะบริก�ร
เพื่อให้ข้อมูล
และคว�มช่วย
เหลือ

อาหารคำ่าและ
เวลาส่วนตัว
• มีเงินสดค่�

อ�ห�รหรือบัตร
เดบิตเตรียม
ไว้ให้

• พนักง�นให้คว�ม
ช่วยเหลือในก�ร
ให้คำ�แนะนำ�
และก�รจอง 

ทัวร์รถตุ๊กตุ๊ก
• ทัวร์รถตุ๊กตุ๊ก
หรือ Photo Walk 
ผ่�นเก�ะ
รัตนโกสินทร์

งานเลี้ยงต้อนรับ
• ตัวเลือกสถ�นที่ 

Phraya 
• Palazzo เดิน

ท�ง 20 น�ที
• ก�รเดินท�งผ่�น

ศิลปะและ
• ดนตรีของสย�ม

ที่ยังมีชีวิต
• เพลงไทย
  ฟิวชั่นร่วมสมัย
• เพลิดเพลินกับ

ทัศนียภ�พของ
แม่นำ้�

ตัวเลือสถานที่
จัดงาน
• จักรพงษ์วิลล่�
• มิวเซียมสย�ม
 
Children’s
Party (TBD)

กาลาดินเนอร์
• ตัวเลือกสถ�นที่ 
Studio Parks
• เดินท�ง 25 น�ที
• ธีมสย�มเก่�
• แอบมองหลังเวที

โรงภ�พยนตร์
ที่เคยใช้สร้�ง
ภ�พยนตร์
ประวัติศ�สตร์
และร่วมสมัย

• ท�งเข้�พรมแดง
• ก�รฉ�ยวิดีโอ 

3 มิติ
• ดอกไม้ไฟ

ตัวเลือสถานที่
จัดงาน
Pace Studio

Children’s 
Party
ตัวเลือก แข่งขัน
มวยไทย 

ตัวเลือกที่แนะนำา
• ก�รแสดงแสงสี
เสียงและอ�ห�ร
เย็นที่วัดอรุณ
• เดินท�งไปยัง
พื้นที่ต่�งๆ ของ
เมืองเพื่อรับ
ประท�นอ�ห�รคำ่�
ในเวล�อ�ห�รคำ่�
ส่วนตัว

รูปภาพที่ 6.3 ตัวอย่างของตารางโปรแกรม (Program grid or program-at-a-glance)
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 ใน RFP ลูกค้�อ�จร้องขอข้อเสนอสำ�หรับจุดหม�ยปล�ยท�งม�กกว่� 1 จุดหม�ย 
เพื่อทำ�ก�รเปรียบเทียบ ในกรณีนี้ คนกล�ง (Intermediary) ที่เป็นบุคคลที่ส�มจะต้องทำ�
หน้�ที่ดังต่อไปนี้

• ห�ข้อมูลจุดหม�ยปล�ยท�งผ่�นสำ�นักง�นท้องถิ่นของจุดหม�ยปล�ยท�ง
• ห�ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รและร�ค�ของที่พัก รวมถึงตัวเลือก

ของสถ�นที่จัดง�นและก�รเดินท�ง
• ห�ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้�งสรรค์และสถ�นที่จัดง�นจะมอบประสบก�รณ์ที่

น่�ประทับใจให้กับแต่ละตัวเลือก
• พัฒน�กลไกก�รเปรียบเทียบสำ�หรับตัวเลือก 

 อีกแนวท�งหนึ่งในก�รเขียนข้อเสนอของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
(Esichaikul et al., 2018) คือ

• ทำ�ก�รศึกษ�เกี่ยวกับองค์กรและกลุ่มเป้�หม�ย
• กำ�หนดจุดหม�ยปล�ยท�งเพื่อบรรลุต�มวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ระบุใน RFP
• ระบุร�ยละเอียดเกี่ยวกับที่พัก 
• ระบุกิจกรรมประจำ�วันโดยละเอียด
• จัดอ�ห�รและเครื่องดื่ม และบรรย�ก�ศ

 ส่วนต่างๆ ของข้อเสนอ (Parts of a proposal) - เนื้อห�ของข้อเสนอขึ้นอยู่
กับบริก�รที่บริษัทหรือ Incentive house ต้องก�รเส�ะห�ต�มที่ระบุไว้ใน RFP บริษัท
อ�จขอบริก�รแบบครบวงจรจ�ก DMC หรืออ�จแค่บริก�รเกี่ยวกับอ�ห�รและ
เครื่องดื่ม ในขณะที่ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในแต่ละโปรแกรมนั้นมีคว�มแตกต่�งกัน          
ข้อเสนออ�จจะมีองค์ประกอบที่คล้�ยกันได้ โดยองค์ประกอบหลักของข้อเสนอโปรแกรม  
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่ (1) คำ�อธิบ�ยบริก�รและกิจกรรม และ (2) งบประม�ณที่
เข้�ใจง่�ย (CITP, 2019)
 
 เนื ้อห�ต่�งๆ ในข้อเสนอของโปรแกรมที ่จะรวมอยู ่ในข้อเสนอดังแสดงใน
รูปภาพ ที่ 6.4 ส่วนต่�งๆ ของข้อเสนอมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ (1) เพื่อช่วยให้องค์กร
เห็นภ�พของโปรแกรม (2) เพื่อนำ�เสนอตัวเลขและข้อมูลเกี่ยวกับโครงก�รโดยละเอียด          
(Allen, 2002)
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รายการ บทบาท

จดหม�ยปะหน้� ขอบคุณลูกค้�สำ�หรับโอก�ส ร�ยละเอียด / 
ให้ข้อเท็จจริง

รีวิวจุดหม�ยปล�ยท�ง ก�รทำ�ให้เห็นภ�พ

ข้อมูลด้�นก�รขนส่ง ร�ยละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

ข้อมูลโรงแรม ร�ยละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

ร�ยละเอียดกำ�หนดก�รก�รเดินท�ง       
แบบวันต่อวัน

ก�รทำ�ให้เห็นภ�พ

ต�ร�งโปรแกรม (Program grid /
program-at-a-glance)

ร�ยละเอียด

ร�ยก�รสรุปค่�ใช้จ่�ย ร�ยละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

ร�ยก�รโดยละเอียดของสิ่งที่รวมอยู่
ในข้อเสนอ

ก�รทำ�ให้เห็นภ�พ ร�ยละเอียด / 
ให้ข้อเท็จจริง

ร�ยก�รโดยละเอียดของสิ่งที่ไม่รวมอยู่ใน
ข้อเสนอ

ร�ยละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

ตัวเลือกของโปรแกรมหรือก�รปรับเปลี่ยน ก�รทำ�ให้เห็นภ�พ

ข้อมูลบริษัท ร�ยละเอียด / ให้ข้อเท็จจริง

เอกส�รสนับสนุน ร�ยละเอียดและก�รทำ�ให้เห็นภ�พ

รูปภาพที่ 6.4 รายการตรวจสอบของข้อเสนอ (Proposal checklist) (นำามาจาก Allen, 2002)

 จดหมายปะหน้า (Cover letter)
 ในขณะที่จดหม�ยปะหน้�มักเป็นสิ่งสุดท้�ยที่ถูกเขียน จดหม�ยปะหน้�จะถูก
ว�งไว้เป็นร�ยก�รแรกของข้อเสนอ ซ่ึงมีส่วนคล้�ยกับข้อมูลสรุป (Executive summary) 
ในร�ยง�น จดหม�ยปะหน้�ควรเขียนถึงคำ�ร้องขอทั้งหมดของบริษัทและอธิบ�ยว่�
องค์ประกอบของโปรแกรมมีก�รออกแบบให้ตรงต�มวัตถุประสงค์ที่ต้องก�รอย่�งไร
ส่วนต่�งๆ  ที่ส�ม�รถรวมอยู่ในจดหม�ยปะหน้� (Allen, 2002) มีดังนี้

• ข้อมูลท�งภูมิศ�สตร์ของจุดหม�ยปล�ยท�ง
• ข้อมูลประช�กรของกลุ่มเป้�หม�ย 
• เป้�หม�ย / วัตถุประสงค์ของลูกค้�
• ประวัติลูกค้�
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• โครงสร้�งของโปรแกรม (คว�มสมดุลระหว่�งกิจกรรมต่�งๆ ร�ยบุคคลและกลุ่ม 
คว�มตื่นเต้นเทียบกับก�รผ่อนคล�ย ข้อบังคับกับตัวเลือก ในร่มกับกล�งแจ้ง         
ในสถ�นที่กับนอกสถ�นที่ ฯลฯ )

• ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรม (อธิบ�ยว่�เหตุใดจึงเลือกองค์ประกอบน้ันๆ และ            
องค์ประกอบนั้นตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้�อย่�งไร)

• ปัจจัยที่กำ�หนดงบประม�ณ
•  สรุป

 รีวิวจุดหมายปลายทาง (Destination review)
 DMC ส�ม�รถแนะนำ�จุดหม�ยปล�ยท�งให้กับลูกค้�ด้วยข้อมูลจ�กโบรชัวร์หรือ
เว็บไซต์ของ DMO โดยข้อมูลในส่วนนี้อ�จรวมถึง

• ข้อมูลทั่วไป
• ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
• ไฮไลท์ต�มฤดูก�ลที่เกี่ยวข้อง
• ร้�นค้�และเวล�เปิดทำ�ก�ร
• กิจกรรม / สถ�นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจในท้องถิ่น
• เขตเวล� (Time zone)
• สภ�พอ�ก�ศ
• กระแสไฟฟ้�
• สกุลเงิน
• ข้อกำ�หนดในก�รเข้�เมือง

Photo by Nawarat
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 ข้อมูลการขนส่ง (Transportation requirements)
 ภ�ยในส่วนน้ีจำ�เป็นต้องระบุว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะได้รับบริก�รอย่�งไร             
หลังจ�กเดินท�งม�ถึงและก่อนออกเดินท�งกลับ โดยควรแจ้งข้อมูลเที่ยวบินทั้งข�เข้�และ               
ข�ออก รวมถึงบริก�รรับส่งสน�มบิน โดยปกติ DMC จะทำ�ง�นกับร่วมกับก�รขนส่ง
ภ�คพื้นดินเท่�นั้น โดยปล่อยให้ก�รขนส่งระหว่�งต้นท�งและปล�ยท�งเป็นหน้�ที่ของ 
Incentive house หรือท�งบริษัทเอง ดังนั้น ในส่วนนี้จะรวมถึงก�รขนส่งภ�คพื้นดินเท่�นั้น 
โดยอ�จจะให้ตัวเลือกของก�รขนส่งด้วย รวมถึงระบุข้อดีข้อเสียของตัวเลือกแต่ละตัว 
ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้� ร�ยละเอียดอ�จประกอบด้วย

 • ตัวเลือกก�รขนส่ง (ท�งอ�ก�ศ / ท�งบก / ท�งนำ้�)
 • ต�ร�งเวล�
 • จำ�นวนผู้เข้�ร่วมเดินท�ง

• จำ�นวนผู้โดยส�รขั้นตำ่�ที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่�โดยส�รแบบกลุ่ม (ถ้�มี)
• ก�รจัดก�รพิเศษ เช่น ก�รเดินท�งส่วนตัว ฯลฯ
• ข้อมูลค่�ใช้จ่�ย

 ข้อมูลโรงแรม (Hotel information)
 ในส่วนข้อมูลโรงแรม DMC จำ�เป็นต้องนำ�เสนอตัวเลือกที่พักและร�ค�ของแต่ละ
ตัวเลือกแก่ลูกค้�เพื่อช่วยในก�รตัดสินใจ (Allen, 2002) โดยในส่วนนี้จะรวมถึงข้อมูลทั่วไป
ของโรงแรมที่อ�จรวมถึง

• ที่ตั้งโรงแรม (ระยะท�งจ�กสน�มบินและประเภทของที่ตั้งโรงแรม)
• ร�ยละเอียดห้องพัก (ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยและจำ�นวนห้องในแต่ละประเภท ซึ่งควร

ระบุไว้อย่�งชัดเจน รวมถึงค่�ที่พักและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก)
• อ�ห�รและคว�มบันเทิง (คว�มจุของห้องอ�ห�ร เวล�ทำ�ก�ร เมนูตัวอย่�ง อ�ห�ร

ตัวอย่�ง เมนูพิเศษ ก�รแต่งตัว เล�นจ์ ฯลฯ )
• ฟิตเนส สป� และสถ�นที่เล่นกีฬ�อื่นๆ
• ร้�นค้�
• หม�ยเหตุพิเศษ (ปัจจัยใดๆ ที่อ�จส่งผลกระทบต่อโปรแกรมและค่�ใช้จ่�ย หรือ

ข้อมูลสัญญ�สำ�คัญที่ควรบันทึกไว้)

 สำ�หรับโปรแกรมก�รให้ร�งวัลควรหลีกเลี่ยง “Run of house” หรือ ROH 
(อัตร�คงที่ที่โรงแรมให้และสงวนสิทธิ์ในก�รจัดห�ห้องพักต�มดุลยพินิจ) เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมอ�จจะรู้สึกด้อยกว่�ห�กได้รับที่พักที่อยู่ในระดับตำ่�กว่�
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Cape Dara Resort, Pattaya

 รายละเอียดกำาหนดการการเดินทางแบบวันต่อวัน (Day-by-day 
detailed itinerary)
 จุดประสงค์หลักของส่วนนี้คือก�รแสดงเส้นท�งที่ชัดเจนว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
จะได้รับประสบก�รณ์อะไรตั้งแต่ต้นจนจบก�รเดินท�ง โดยมีทั้งก�รอธิบ�ยด้วยข้อคว�ม
และรูปภ�พประกอบ โดยจะมีก�รอธิบ�ยเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ก�รบริก�ร และกิจกรรม
อย่�งละเอียดพร้อมเวล�กำ�กับ โดยข้อมูลจะถูกนำ�เสนอจ�กมุมมองของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
ไม่ใช่ข้อมูลจ�กมุมมองของนักว�งแผน

 ร�ยละเอียดก�รเดินท�งจะต้องได้รับก�รออกแบบอย่�งพิถีพิถัน โดยแสดง           
ร�ยละเอียดสิ่งที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะได้รับ ควรเสนอก�รเดินท�งที่มีชีวิตชีว�ด้วยกิจกรรม
หล�กหล�ยที่สร้�งข้ึนเพื่อคว�มน่�ประทับใจถึงขีดสุด ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีก�รสร้�ง
คว�มสมดุลระหว่�งเวล�พักผ่อนและกิจกรรม เวล�ส่วนตัวและกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมในร่ม
และกล�งแจ้งด้วย ก�รสร้�งร�ยละเอียดของกำ�หนดก�รก�รเดินท�งควรพิจ�รณ�จุดหม�ย
ปล�ยท�ง (เช่น สภ�พอ�ก�ศ และคุณลักษณะ) และระดับกำ�ลังของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมด้วย 
ซึ่งอ�จได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยต่�งๆ เช่น อ�ก�รเจ็ตแล็ก และอ�ห�รที่รับประท�น 
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รออกแบบโปรแกรมได้ถูกกล่�วถึงแล้ว
ในบทที่ 5) ร�ยละเอียดก�รเดินท�งมักจะมีโปรแกรมอย่�งย่อ (หรือต�ร�งโปรแกรม) ที่นำ�
ม�ใช้อ้�งอิงให้เห็นภ�พได้ง่�ย วัตถุประสงค์หลักของร�ยละเอียดก�รเดินท�งคือแสดงให้เห็น
ถึงโปรแกรมก�รเดินท�งที่ชัดเจนว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะได้ทำ�และได้รับประสบก�รณ์อะไร 
โดยตัวอย่�งของต�ร�งโปรแกรมส�ม�รถดูได้ในบทที่ 5
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 ร�ยละเอียดที่ระบุในกำ�หนดก�รเดินท�งแบบวันต่อวัน อ�จรวมถึง
 การมาถึงสนามบิน (Airport arrival) - ข้อมูลเที ่ยวบิน ศุลก�กร                      

 ก�รเข้�เมือง ก�รนัดพบและต้อนรับโดยพนักง�นที่สน�มบิน ก�รจัดก�ร
สัมภ�ระ ก�รต้อนรับเป็นพิเศษ เช่น ช่อดอกไม้ หรือก�รร้องเพลงต้อนรับ

 การเดินทางจากสนามบินถึงโรงแรม (Airport-hotel transfer) - จุดรับส่ง 
ประเภทของก�รขนส่ง เวล�ก�รขนส่ง ของว่�ง และรถรับ-ส่งไปยังโรงแรม

 การมาถึงโรงแรม (Hotel arrival) - ร�ยละเอียดโรงแรม ขั้นตอนก�รเช็คอิน 
เครื่องดื่มต้อนรับ

  โรงแรมที่พัก (Hotel accommodation) - คำ�อธิบ�ยร�ยละเอียดที่พัก    
(หมวดหมู่ ขน�ด วิว) สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในห้องพักและบริก�รอื่นๆ

  โต๊ะบริการ (Hospitality desk) - ที่ตั้ง พนักง�น และเวล�ทำ�ก�ร
 ของขวัญต้อนรับและของขวัญในห้องพัก (Welcome gifts and room 
drops) - ของขวัญที่ออกแบบสำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมโดยเฉพ�ะ

 มื ้ออาหาร (Meals) - ระบุก�รเตรียมอ�ห�รทุกมื ้อ (อ�ห�รเช้� / 
 อ�ห�รกล�งวัน / ช� / อ�ห�รเย็น)

• ระบุว่�จะจัดก�รก�รเรียกเก็บเงินอย่�งไร (จะเรียกเก็บเงินไปยัง
 บัญชีหลัก หรือเป็นค่�ใช้จ่�ยที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมรับผิดชอบเอง)
• สำ�หรับก�รรับประท�นอ�ห�ร (มื้อเย็นในเวล�อิสระ) ต้องมีก�รให้
 คำ�แนะนำ�เก่ียวกับร้�นอ�ห�รที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และระบุว่�

โปรแกรมจะให้เบี้ยเลี้ยงหรือผู้เข้�ร่วมต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยของตนเอง
• ระบุก�รจัดเตรียมก�รขนส่งสำ�หรับอ�ห�รนอกที่พัก
• ข้อมูลอื่นๆ เช่น ก�รแต่งก�ย ก�รจัดที่นั่ง คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอ�ห�รและ

เครื่องดื่ม
  การจัดเตรียมกิจกรรมทั้งหมด (Arrangement of all activities) - 

 ร�ยละเอียดก�รแต่งก�ย จุดนัดพบ ก�รขนส่งและระยะเวล� ควรให้ตัวเลือก
สำ�หรับกิจกรรมย�มว่�ง (กิจกรรมในร่ม / กล�งแจ้ง หรือ กีฬ� / กิจกรรมที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม / กิจกรรมผ่อนคล�ย) และคำ�อธิบ�ยของกิจกรรมที่

 ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถทำ�ได้ทั้งในและนอกสถ�นที่ของโรงแรม
 การเดินทางกลับบ้าน (Departure for home) - ข้อมูลก�รออกเดินท�ง เช่น 
ก�รจัดก�รสัมภ�ระ ข้อมูลก�รเดินท�ง ขั้นตอนก�รเช็คอินที่สน�มบิน และ

 ร�ยละเอียดเที่ยวบิน
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สแกน QR code สำาหรับตัวอย่าง

ของรายละเอียดกำาหนดการ

การเดินทางแบบวันต่อวัน

 ตารางโปรแกรม (Program grid/Program-at-a-glance)
 ต�ร�งโปรแกรมเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในก�รว�งแผนกิจกรรมท�งธุรกิจ        
ทุกประเภท เนื่องจ�กต�ร�งโปรแกรมส�ม�รถแสดงให้เห็นแผนง�นโดยรวมของโปรแกรมได้
(Allen, 2002) และส�ม�รถใช้กับผู้มีส่วนได้เสียที่หล�กหล�ยในกรณีต่�งๆ เช่น

• ก�รสื่อส�รระหว่�งองค์กรและ Incentive house
• เมื่อองค์กรหรือ Incentive house ส่ง RFP ไปยัง DMC และผู้ให้บริก�ร
• ในข้อเสนอและระหว่�งก�รนำ�เสนอข้อเสนอโดย DMC
• เมื่อจัดเตรียมก�รเดินท�งให้กับผู้เข้�ร่วมของโปรแกรม

 รายการสรุปค่าใช้จ่าย (Cost summary sheet)
 ส่วนท่ีสำ�คัญของข้อเสนอนอกเหนือจ�กส่วนของกำ�หนดก�รแบบวันต่อวัน
เนื่องจ�กเป็นประเด็นที่บริษัทให้คว�มสนใจว่�จะมีค่�ใช้จ่�ยเท่�ไหร่สำ�หรับโครงก�ร
ร�ยง�นสรุปค่�ใช้จ่�ยเป็นร�ยละเอียดของค่�ใช้จ่�ยของโปรแกรมในแต่ละองค์ประกอบแบบ
บรรทัดต่อบรรทัด ซึ่งช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้องค์กรในก�รตัดสินใจอย่�งช�ญฉล�ดว่�
จะใช้จ่�ยในส่วนใดและอย่�งไร อย่�งไรก็ต�ม ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นสรุปค่�ใช้จ่�ยต้อง
ระมัดระวังไม่ให้รวมร�ยก�รเข้�ด้วยกัน โดยส�ม�รถสร้�งร�ยง�นสรุปค่�ใช้จ่�ยจ�กข้อมูลใน 
Program grid และกำ�หนดก�รประจำ�วันได้ (อ่�นเพิ่มเติมได้ในบทที่ 8)
 
 รายการโดยละเอียดของส่ิงท่ีรวมอยู่ในข้อเสนอ (Detailed program inclusions)
 ส่วนนี้จะเป็นก�รอธิบ�ยร�ยละเอียดว่�มีอะไรรวมอยู่ในโครงสร้�งค่�ใช้จ่�ยบ้�ง
รวมถึงหม�ยเหตุและข้อจำ�กัดต่�งๆ ตัวอย่�งเช่น ในขณะที่ “ก�แฟ” ถูกระบุว่�เป็นร�ยก�ร
ค่�ใช้จ่�ยในช่วงนำ้�ช�ย�มบ่�ย ร�ค�อ�จจะถูกคำ�นวณแบบเหม� ต�มปริม�ณแกลลอน หรือ
จำ�นวนที่ถูกบริโภคจริง ซึ่งในส่วนนี้เป็นคว�มรับผิดชอบของนักว�งแผนที่จะให้ก�รประม�ณ
ที่สมเหตุสมผล ร�ยก�รทั้งหมดที่ระบุไว้ในร�ยละเอียดก�รเดินท�งในแต่ละวันจะต้อง
นำ�ม�ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้�งอิงในร�ยละเอียดก�รเดินท�งและก�รสรุปค่�ใช้จ่�ย
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 รายการโดยละเอียดของสิ่งที่ไม่รวมอยู่ในข้อเสนอ (Detailed list of what is 
not included)
 ส่วนนี้ควรรวมร�ยก�รที่ชัดเจนของร�ยก�รหรือค่�ใช้จ่�ยที่ไม่รวมอยู่ในข้อเสนอ 
ร�ยก�รที่ไม่ได้อยู่ในก�รสรุปค่�ใช้จ่�ยแต่จะเกิดขึ้นในโครงก�รควรมีก�รชี้แจงในส่วนนี้ 
ตัวอย่�งเช่น นักว�งแผนบ�งร�ยอ�จไม่ใส่ค่�แรงง�นหรือค่�ไฟฟ้�ในงบประม�ณ แต่เรียก
เก็บเงินบริษัทภ�ยหลังต�มจำ�นวนที่ใช้จริง ร�ยก�รนี้อ�จรวมถึง

• ค่�บริก�รรูมเซอร์วิสและมินิบ�ร์ซึ่งจะเรียกเก็บจ�กผู้เข้�พักร�ยบุคคล
• ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่มนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในร�ยก�ร
• กิจกรรมอื่นนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• สัมภ�ระและประกันสุขภ�พ

 ตัวเลือกของโปรแกรมหรือการปรับเปล่ียน (Program options and enhancements)
 ข้อเสนอในส่วนนี้ประกอบด้วย (1) ตัวเลือกในข้อเสนอพื้นฐ�นซึ่งเป็นท�งเลือกที่
อ�จดึงดูดองค์กร โดยค่�ใช้จ่�ยของตัวเลือกทั้งหมดควรเทียบเคียงได้กับงบประม�ณที่
นำ�เสนอ และ (2) กิจกรรม / บริก�ร / ผลิตภัณฑ์ที่อ�จเพิ่มคุณค่�ของโปรแกรมใน
ก�รยกระดับประสบก�รณ์ก�รเดินท�งทั้งหมด ซึ่งมักจะมีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม ตัวเลือกและ
ก�รปรับเปลี่ยนเหล่�น้ีส�ม�รถทำ�หม�ยเหตุไว้ในร�ยละเอียดก�รเดินท�งแบบวันต่อวันได้
แต่ควรมีก�รแนะนำ�ร�ยละเอียดในส่วนนี้เท่�นั้นเพื่อหลีกเลี่ยงคว�มสับสน
 

Photo by Rashed
 
 ข้อมูลบริษัท (Company profile)
 ส่วนนี้คือก�รให้ข้อมูลของบริษัท ประวัติ ประวัติบุคคลสำ�คัญของบริษัท และ
พนักง�นหลักที่จะจัดก�รโครงก�ร
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 เอกสารสนับสนุน (Backup materials)
 ในระหว่�งก�รห�ข้อมูลในก�รสร้�งโปรแกรม บ่อยครั้งที่นักว�งแผนก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลอ�จรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ม�กม�ย แต่ก็ไม่ควรให้ข้อมูลกับบริษัท
ม�กจนเกินไป เนื่องจ�กจะทำ�ให้ลูกค้�มองไม่เห็นประเด็นหลักของโปรแกรม อย่�งไรก็ต�ม 
เอกส�รเหล่�นี้จะช่วยอธิบ�ยโปรแกรมและให้ร�ยละเอียดสนับสนุนแก่บริษัทในก�รนำ�เสนอ
ข้อเสนอได้ ในกรณีที่ลูกค้�ต้องก�รร�ยละเอียดหรือมีคำ�ถ�มใดๆ ซึ่งเอกส�รสนับสนุนอ�จ
รวมถึง

• โบรชัวร์ของจุดหม�ยปล�ยท�ง
• แผนที่ของพื้นที่
• โบรชัวร์โรงแรม
• แผนผังโรงแรม
• โบรชัวร์จ�กร้�นอ�ห�ร สถ�นที่จัดกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
• ร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย
• ตัวอย่�งคำ�เชิญ
• ชุดโปรไฟล์ของบริษัท

 เมื่อนำ�ส่งข้อเสนอแล้ว บริษัทอ�จขอให้นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
(DMC) แก้ไของค์ประกอบต่�งๆ ของโปรแกรมหรือนำ�เสนอท�งเลือกที่หล�กหล�ยเพื่อ
ให้บริษัทพิจ�รณ� ก�รบันทึกก�รสื่อส�รระหว่�งบุคคลต่�งๆ เป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้แน่ใจ
และเข้�ใจตรงกัน ข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วควรมีก�รบันทึกไว้อย่�งชัดเจนทั้งในร�ยละเอียด            
ตัวเลือก และค่�ใช้จ่�ย

 การนำาเสนอของข้อเสนอ (Presentation of a proposal) - โดยทั่วไป องค์กร 
หรือ Incentive house จะส่ง RFP ไปยัง DMC จำ�นวนตั้งแต่ 3-5 แห่ง หรือบ�งครั้งม�กถึง 
7-10 แห่ง จ�กนั้นบริษัทหรือ Incentive house มักจะคัดเลือก DMC ให้เหลือ 2-3 แห่ง 
และขอให้เข้�ม�นำ�เสนอง�นเพื่อช่วยในกระบวนก�รตัดสินใจ ก�รนำ�เสนอควรมีก�รเสนอ
เนื้อห�ของข้อเสนอพร้อมทั้งภ�พและข้อคว�ม เพ่ือนำ�เสนอโปรแกรมได้อย่�งถูกต้องและ       
น่�สนใจ CITP (2019) ยังมีคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รนำ�เสนอข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

• ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภ�พและก�รโต้ตอบ (Visual and interactive technology) 
เพื่อบอกเล่�เรื่องร�ว

• นำ�เสนอด้วยเนื้อห�ที่สำ�คัญและน่�สนใจเพื่อดึงดูดผู้ฟัง
• อธิบ�ยว่�เหตุใดแนวคิดที่เสนอจะประสบคว�มสำ�เร็จ และทำ�ไมบริษัทที่นำ�เสนอ

จึงควรถูกเลือก
• แสดงให้เห็นว่�แนวคิดของข้อเสนอมีคว�มเชื่อมต่อกับเป้�หม�ยที่ระบุอย่�งไร
• ในระหว่�งก�รนำ�เสนออ�จมีก�รตอบรับที่ขัดแย้งกันเองระหว่�งตัวแทนของ

ลูกค้�นักว�งแผนควรจะมีคว�มยืดหยุ่นและคว�มส�ม�รถในปรับเปล่ียนเพ่ือ
ทำ�ให้ทุกคนพอใจได้
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สัญญา

สัญญ�เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันต�มกฎหม�ย ซึ่งมีร�ยละเอียดคว�มรับผิดชอบระหว่�ง        
สองฝ่�ยขึ้นไปในก�รแลกเปลี่ยน สัญญ� ในขณะที่สัญญ�ทั้งในรูปแบบว�จ�และล�ยลักษณ์
อักษรมีผลผูกพันต�มกฎหม�ย สัญญ�แบบเป็นล�ยลักษณ์อักษรมักถูกเลือกใช้โดยทั่วไป
ม�กกว่� เพร�ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ม�รถมั่นใจได้ว่�พวกเข�มีคว�มเข้�ใจที่ตรงกันในส่วน
ของภ�ระผูกพันต�มสัญญ� ซึ่งในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นมักใช้สัญญ�เกี่ยวกับ

• ก�รตกลงในก�รบริก�รของคนกล�ง
• ก�รจองสถ�นที่และที่พัก
• ก�รว่�จ้�งพนักง�น
• ก�รทำ�สัญญ�กับซัพพล�ยเออร์ (เช่น ภ�พและเสียง ผู้บริก�รด้�นอ�ห�ร บริษัท

จัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง บริษัทขนส่ง ฯลฯ )

ส่วนสำาคัญของสัญญา
• คู่สัญญา - ชื่อและร�ยละเอียดของคู่สัญญ�ที่ทำ�สัญญ�ร่วมกัน เช่น ที่อยู่และ

หม�ยเลขของเอกส�รแสดงตน (เช่น หม�ยเลขจดทะเบียนบริษัท และหม�ยเลขบัตร
ประจำ�ตัวประช�ชน) จะถูกรวมไว้ด้วย

• ข้อเสนอ - ร�ยละเอียดของบริก�รหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอในก�รแลกเปลี่ยน (เช่น             
ร�ยละเอียดบริก�ร อุปกรณ์คว�มบันเทิง สถ�นที่ ฯลฯ )

• เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน - ก�รกำ�หนดสิ่งที่ฝ่�ยหนึ่งจะให้อีกฝ่�ยเมื่อยอมรับข้อเสนอ 
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเงินหรือสิทธิ ในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ต�ร�งก�รชำ�ระเงิน
และใบแจ้งหนี้ที่มีโครงสร้�งชัดเจนและเข้�ใจง่�ยมีคว�มสำ�คัญต่อก�รหมุนเวียนของ
กระแสเงินสด

• การยอมรับ - คู่สัญญ�ยอมรับข้อเสนอโดยก�รลงน�มในสัญญ� ซึ่งยืนยันว่�คู่สัญญ�
เข้�ใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติต�มเงื่อนไขของข้อตกลง

• การยกเลิก - คำ�สั่งยกเลิกจะอธิบ�ยคว�มเสียห�ยที่ระบุไว้เป็นจำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระ
ให้กับฝ่�ยที่ไม่ยกเลิก ในกรณีที่มีก�รยกเลิกสัญญ�

รายละเอียดของสัญญา
วัตถุประสงค์ของสัญญ�คือเพื่อกำ�หนดก�รแลกเปลี่ยนในเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อชี้แจงภ�ระ
หน้�ที่ของแต่ละฝ่�ย ดังนั้น ควรรวมร�ยละเอียดของก�รแลกเปลี่ยนลงในสัญญ�ด้วย ซึ่งอ�จ
รวมถึง (แต่ไม่จำ�กัดเพียง)

• คำ�อธิบ�ยร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร
• เงื่อนไขท�งก�รเงิน (และกำ�หนดก�รชำ�ระเงิน)
• สิทธิและหน้�ที่ของแต่ละฝ่�ย
• กำ�หนดก�รยกเลิกและคว�มเป็นไปได้ที่จะได้รับโทษ หรือค่�ธรรมเนียมจ�กก�รไม่

รักษ�สัญญ�
• ข้อกฎหม�ยทั้งหมด รวมถึงเหตุสุดวิสัย คว�มเสียห�ย ก�รชดใช้ค่�เสียห�ย หนี้สิน 
  ข้อกำ�หนดก�รประกัน ก�รระงับข้อพิพ�ท ฯลฯ

(To & Sungkatavat, 2018)
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 6.2.4 การจัดหาและการทำาสัญญา (Sourcing and contracting)
 ก�รจัดห�และก�รร่วมมือกับผู้ให้บริก�รหรือซัพพล�ยเออร์มักเกิดขึ้นตั้งแต่
ขั้นตอนของก�รพัฒน�ข้อเสนอ แต่ในขั้นตอนนั้น จะยังไม่มีก�รลงในร�ยละเอียด โดยหลังจ�ก
มีก�รประก�ศชื่อ DMC ที่ได้รับง�นจ�ก Incentive house แล้ว ก็จะมีก�รลงน�มในข้อตกลง 
ก�รจัดห�และก�รร่วมมือกับผู้ให้บริก�รหรือซัพพล�ยเออร์ก็จะดำ�เนินต่อไปอีกครั้ง           
ในขั้นตอนนี้ โดยองค์กรจะเลือกผู้ให้บริก�ร เช่น ที่พัก ก�รขนส่ง และผู้ให้บริก�รอื่นๆ 
โดยก�รพิจ�รณ�และเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ให้บริก�ร ระดับร�ค� คว�มเป็นไปได้ใน
ก�รเตรียมก�รพิเศษ และข้อกำ�หนดอื่นๆ CITP (2019) ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในก�ร
จัดห�ผู้ให้บริก�ร

• ส่งข้อมูลไปยังสถ�นที่จัดง�นหรือซัพพล�ยเออร์โดยใช้ e-mail หรือซอฟต์แวร์
ก�รจัดก�รอีเวนต์ เช่น Cvent

• อธิบ�ยข้อกำ�หนดเฉพ�ะสำ�หรับสถ�นท่ีจัดง�นหรือก�รให้บริก�ร โดยระบุ          
คว�มต้องก�รพิเศษของบริษัทและผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

•  ระบุวงเงินงบประม�ณทุกครั้งที่ทำ�ได้
•  ระบุระยะเวล�โดยละเอียดสำ�หรับก�รตอบกลับ

 ในฐ�นะนักว�งแผน สิ่งสำ�คัญในก�รทำ�ง�นร่วมกับซัพพล�ยเออร์คือก�รดู
แหล่งที่ม�ของร�ยได้ของซัพพล�ยเออร์และส่วนที่อ�จมีคว�มยืดหยุ่นได้ ตัวอย่�งเช่น 
โรงแรมสร้�งร�ยได้จ�กก�รให้เช่�ห้องพักและก�รให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องด่ืม โรงแรม
อ�จส�ม�รถยกเว้นค่�เช่�พื้นที่บ�งส่วน ในกรณีที่โรงแรมมีร�ยได้เพียงพอจ�กค่�ห้องพัก
และก�รให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มจ�กโปรแกรม

 เมื่อกำ�หนดงบประม�ณสำ�หรับร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ แล้ว DMC ไม่ควรรีรอ
ในก�รยืนยันก�รบริก�รกับซัพพล�ยเออร์ เน่ืองจ�กมีคว�มเส่ียงที่ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รท่ี
ต้องก�รอ�จไม่ว่�งหรือถูกจองเต็มแล้ว นอกจ�กนี้ ยังมีคว�มเสี่ยงที่ร�ค�อ�จเพิ่มขึ้น สิ่งที่
สำ�คัญที่สุดที่ต้องยืนยันคือสถ�นที่ เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม หรือสถ�นที่พิเศษอื่นๆ เพร�ะ
เมื่อออกแบบบริก�รและกิจกรรมนักว�งแผนจะต้องนึกถึงสถ�นที่ที่จะใช้ด้วย

 ดังที่กล่�วไว้ในบทก่อนหน้� DMC นำ�คว�มรู้ในท้องถิ่น คว�มคิดสร้�งสรรค์ 
และอำ�น�จต่อรองที่มีม�ใช้ในก�รให้บริก�ร ซึ่งบริก�รของ DMC นั้นสำ�คัญม�กสำ�หรับ
กลุ่มก�รเดินท�งระหว่�งประเทศ โดยที่ก�รเข้�ตรวจสอบพื้นท่ีจะเป็นขั้นตอนสำ�คัญใน
ก�รตัดสินใจ นอกเหนือจ�ก DMC แล้ว Convention and visitor bureau (CVB) ยังเป็น
แหล่งข้อมูลเก่ียวกับท้องถ่ินท่ียอดเย่ียม โดย CVB มักจะมีฐ�นข้อมูลของซัพพล�ยเออร์ใน
อุตส�หกรรม และส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�เก่ียวกับก�รตกลงร�ค�กับโรงแรมและสถ�นท่ีจัดง�นได้
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 6.2.5 การดำาเนินการและโลจิสติกส์ (Delivery and logistics)
 ในระหว่�งกระบวนก�รดำ�เนินก�รของโปรแกรม สิ่งสำ�คัญที่ต้องทำ� คือ

• พัฒน�ต�ร�งเวล�ที่ชัดเจนสำ�หรับง�นทั้งหมด
• พัฒน�บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบที่ชัดเจนสำ�หรับเจ้�หน้�ที่โครงก�ร
• จัดก�รประชุมปกติ (Regular meeting) กับลูกค้�
• ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอบเขตของโปรแกรม หรือผลตอบรับ              

ในกระบวนก�รข�ยที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รประเมินทรัพย�กรขั้นต้น
• พัฒน�แผนสำ�รอง

Incentive Travel 
Operations

Communications/
Mobile/Merchandise

Customer 
Service

Planning &
Procurement

Financial
Management

On-site 
Logistics

รูปภาพที่ 6.5 ตัวอย่างโครงสร้างการดำาเนินงานของการจัดโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

 ในก�รจัดโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�นของก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลต�มรูปภาพที่ 6.5 หน้�ที่หลักสำ�หรับแต่ละบทบ�ทอ�จรวมถึงร�ยก�รเหล่�นี้

 ก�รดำ�เนินง�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (Incentive travel operation)
• DMC โรงแรม และก�รจัดก�รผู้ให้บริก�รอื่นๆ
• ก�รจัดก�รท�งก�รเงินโดยรวม
• ก�รจัดก�รพนักง�นภ�ยในองค์กร

 ก�รว�งแผนและก�รจัดซื้อ (Planning and procurement)
• จุดหม�ยปล�ยท�ง โรงแรม และสถ�นที่จัดง�น
• ก�รจัดห�สถ�นที่
• ก�รเจรจ�สัญญ�

 ก�รบริก�รลูกค้� (Customer service)
• ก�รพัฒน�เว็บไซต์
• ก�รลงทะเบียนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
• ข้อมูล / ร�ยง�นผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
• ก�รบริก�รลูกค้�ท�งโทรศัพท์ e-mail ข้อคว�ม ฯลฯ

 ก�รสื่อส�ร / ระบบไร้ส�ย / สินค้� (Communication/mobile/
 merchandise)
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• กลยุทธ์ก�รสื่อส�ร
• บริก�รที่สร้�งสรรค์
• ก�รพัฒน�แคมเปญส่งเสริมก�รข�ย
• ก�รใช้สื่อไร้ส�ยและโซเชียลมีเดีย
• ของขวัญที่เตรียมให้ในห้องพัก 

 ก�รจัดก�รท�งก�รเงิน (Financial management)
• ก�รเรียกเก็บเงิน
• ก�รสรุปยอดท�งก�รเงิน
• ก�รออกใบแจ้งหนี้

 โลจิสติกส์ในพื้นที่ (On-site logistics)
• ก�รกำ�กับดูแลร�ยละเอียดในพื้นที่และก�รขนส่งทั้งหมด
• แผนก�รจัดสรรพนักง�น
• ก�รจัดก�รพนักง�นในท้องถิ่น
• สรุปยอดก�รเรียกเก็บเงินในพื้นที่

 เม่ืออยู่ท่ีจุดหม�ยปล�ยท�ง บุคคลสำ�คัญคือผู้จัดก�รในพ้ืนท่ี ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร           
ในพื้นที่ที่ดีที่สุดควรเป็นคนที่มีคว�มเป็นมิตร ส�ม�รถทำ�ง�นหล�ยอย่�งได้ ทร�บข้อมูล         
ต่�งๆ เป็นอย่�งดี เป็นคนที่คิดและแก้ปัญห�อย่�งรวดเร็ว และควรมีคว�มมั่นคงท�งอ�รมณ์
แม้ในสถ�นก�รณ์ที่ ไม่ค�ดคิดและเหตุฉุกเฉิน ก�รเตรียมก�รทุกอย่�งจะต้องมี
ก�รตรวจสอบล่วงหน้�ก่อนก�รม�ถึงของผู้ เข้�ร่วมโปรแกรมผู้จัดก�รต้องพิจ�รณ�
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม และคว�มต้องก�รของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม รวมทั้งคว�มต้องก�ร
ของซัพพล�ยเออร์ 

รูปภาพที่ 6.6 รายการตรวจสอบสำาหรับการดำาเนินงานในจุดหมายปลายทาง (ดัดแปลงจาก CITP, 2019)
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 ในตอนท้�ยของก�รเดินท�ง ข้อมูลเกี่ยวกับก�รตอบรับและที่ได้จ�กก�รเฝ้�สังเกต
ควรมีก�รเก็บรวบรวมจ�กผู ้ม ีส ่วนได้เสียเพื ่อนำ�ไปประเมินผลเกี ่ยวกับโครงก�ร            
อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รประเมินผลได้ในบทที่ 11

 อีกภ�รกิจที่สำ�คัญในตอนท้�ยของโปรแกรมคือก�รสรุปยอดท�งก�รเงิน CITP 
(2019) โดยขั้นตอนในก�รสรุปยอดท�งก�รเงินมีก�รนำ�เสนอในรูปภาพที่ 6.7 ก�รสรุปยอด
ท�งก�รเงินเป็นกระบวนก�รเพื่อให้แน่ใจว่�มีก�รเรียกเก็บเงินและก�รร�ยง�นที่ถูกต้อง

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 7 

STEP 6 

 รูปภาพที่ 6.7 ขั้นตอนในการสรุปยอดทางการเงิน (ดัดแปลงจาก CITP, 2019)

 
 ตั้งแต่ก�รรับข้อเสนอจนถึงก�รสรุปยอดท�งก�รเงินครั้งสุดท้�ยของก�รเดินท�ง 
ก�รว�งแผนโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลน้ันเป็นง�นที่หนักและต้องอ�ศัยก�รทำ�ง�น
ร่วมกันระหว่�งฝ่�ยต่�งๆ ซึ่งถึงแม้ก�รว�งแผนจะมีคว�มสำ�คัญในคว�มสำ�เร็จของโปรแกรม 
แต่กระบวนก�รก�รดำ�เนินง�นก็เป็นขั้นตอนที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รทำ�ให้โปรแกรม
ประสบคว�มสำ�เร็จเช่นกัน จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องใส่ใจกับร�ยละเอียดในทุกขั้นตอนของ
โปรแกรม
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	 บทส่งท้าย

 บทนี้กล่�วถึงก�รเส้นท�งของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบ ในก�รสร้�งและดำ�เนินก�รของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ประสบ
คว�มสำ�เร็จนั้นเป็นเรื่องเก่ียวกับก�รทำ�คว�มเข้�ใจวัตถุประสงค์ของบริษัท คว�มคิด
สร้�งสรรค์ คว�มใส่ใจในร�ยละเอียด และอื่นๆ อีกม�กม�ย ร�งวัลตอบแทนสำ�หรับ                 
นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลคือก�รเห็นว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมีคว�มประทับใจ 
เกิดแรงบันด�ลใจ และชื่นชมในคว�มคิดของนักว�งแผนก�รเดินท�ง รวมถึงระดับคว�มใส่ใจ
ที่พวกเข�มอบให้ ซึ่งง�นในฐ�นะนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น เป็นทั้งง�นที่         
น่�ตื่นเต้นและท้�ท�ย!

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

จงนำ�เสนอกำ�หนดก�รแบบวันต่อวันโดยละเอียดสำ�หรับจุดหม�ยปล�ยท�งต�ม RFP ใน
รูปภาพที่ 6.2
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บทที่	

7

แคมเปญการสื่อสาร
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M
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E

C
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บทที่	

7
 แคมเปญการสื่อสาร

ผู้อ่�นดูภ�พยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้บ้�งไหม? ภ�พยนตร์เรื่องโปรดของผู้อ่�นคือ

อะไร? สำ�หรับผู้เขียน ภ�พยนตร์เรื่องโปรด คือ The Proposal (ชื่อไทย - ลุ้นรัก

วิว�ห์ฟ้�แลบ) Notting Hill (ชื่อไทย - รักบ�นฉำ่�ที่น็อตติ้งฮิลล์) และ 10 Things 

I Hate About You (ชื่อไทย - 10 กฎเฮ้วเด็ดหัวใจเฮี้ยว) ในภ�พยนตร์เหล่�นี้ 

เร�จะพบว่�มีหล�ยวิธีที่ตัวละครแต่ละตัวพย�ย�มสื่อข้อคว�มว่� “รัก” ไปยัง

อีกตัวละครหนึ่ง ซึ่งหล�ยครั้งที่ได้ผล แต่ก็มีบ�งครั้งที่ไม่เป็นผลเลย เช่นเดียวกับ          

ก�รสื่อส�รในสิ่งต่�งๆ ที่จะต้องห�ว่�อะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล

แคมเปญก�รส่ือส�รในก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลเป็นศิลปะในก�รสร้�งวิธีก�ร

เพื่อส่ือข้อคว�มถึงกลุ่มเป้�หม�ยเก่ียวกับโปรแกรมในลักษณะที่ไม่ซำ้�ใครและ

มีคว�มสร้�งสรรค์ ดังที่ทร�บกันดีว่� ก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พ คือ กุญแจ             

สู่คว�มสำ�เร็จในชีวิต ก�รทำ�ง�น หรือคว�มสัมพันธ์ใดๆ และสำ�หรับโปรแกรม

ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน
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7.1 ความสำาคัญของแคมเปญการสื่อสาร

 แคมเปญก�รสื่อส�รก�รตล�ดที่น่�ดึงดูดใจและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมเป็น          
สิ่งสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล ในช่วงเปิดตัวโปรแกรม
และช่วงเวล�ก�รคัดเลือกผู้ชนะ (ผู้ได้รับร�งวัล) ก�รสื่อส�รที่ออกแบบม�อย่�งดีจะให้
แรงจูงใจและข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม สำ�หรับในระหว่�งก�รเดินท�ง 
ก�รสื่อส�รไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้�ร่วมทร�บถึงโปรแกรม แต่สื่อถึงคว�มรู้สึกของก�รยกย่อง
และยอมรับต่อผู ้เข ้�ร่วมโปรแกรมที ่ได้ร ับร�งวัล และแสดงก�รเห็นถึงคุณค่�และ
ก�รมีส่วนร่วมกับบริษัทของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ภ�ยหลังจ�กจบก�รเดินท�ง ก�รสื่อส�ร
เกี่ยวกับคว�มสนุกและคว�มประทับใจในส่ิงที่เกิดขึ้นระหว่�งโปรแกรมก�รเดินท�งจะเป็น
เชื้อเพลิงสำ�หรับโครงก�รในปีหน้� และเป็นแรงบันด�ลใจให้กลุ่มเป้�หม�ยคนอื่นๆ ต้องก�ร
ได้รับร�งวัลบ้�ง

 โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลส่วนใหญ่มักประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสร้�ง
คว�มตื่นเต้นและผลักดันก�รสร้�งผลง�นในตอนเริ่มต้นโปรแกรม อย่�งไรก็ต�ม มีผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมจำ�นวนหนึ่งที่เสียใจเนื่องจ�กพล�ดโอก�สและไม่ได้รับร�งวัล จ�กก�รศึกษ�ที่
ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก SITE Foundation และ Incentive Travel Council (2012) ใน              
ก�รทำ�คว�มเข้�ใจมุมมองของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ร้อยละ 77 ของ           
ผู้ตอบแบบสอบถ�มเชื่อว่�พวกเข�ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รทำ�ง�นได้ ในขณะที่ ร้อยละ 
39 ระบุว่�พวกเข�ไม่ได้รับก�รส่ือส�รเก่ียวกับก�รติดต�มผลง�นของตนเองอย่�งต่อเนื่อง
ซึ่งชี้ให้เห็นว่�ห�กไม่มีแคมเปญก�รสื่อส�รที่ทำ�ให้เข้�ใจและนึกภ�พต�มได้ คว�มตื่นเต้นที่
ถูกสร้�งในตอนแรกจะค่อยๆ ลดลง นำ�ม�ซึ่งก�รสูญเสียของศักยภ�พของโปรแกรมได้ ดังนั้น 
แคมเปญก�รส่ือส�รที่ว�งแผนและดำ�เนินก�รไว้อย่�งดีจะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วม
และมีแรงจูงใจม�กขึ้น

 แคมเปญก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ดช่วยสื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมในรูปแบบต่�งๆ สำ�หรับ
โปรแกรมก�รให้ร�งวัลที่ออกแบบม�เพื่อสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�ง�นของพนักง�นนั้นมัก
มีก�รส่ือส�รผ่�นเว็บไซต์ที่ ให้เกณฑ์ก�รประเมินสำ�หรับพนักง�นทุกประเภท และ
ก�รประก�ศก�รจัดอันดับสะสมร�ยเดือน ก�รส่ง e-mail มักมีตลอดทั้งปีเพื่อสร้�งแรงจูงใจ
ให้พนักง�นและร�ยง�นก�รจัดอันดับ ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมแต่ละคนทร�บตำ�แหน่ง
ของตนเองและผู้อื่น ก�รจัดอันดับครั้งสุดท้�ยจะถูกประก�ศเพื่อแสดงให้เห็นว่�ใครคือผู้
ชนะที่จะได้เข้�ร่วมในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (Severt & Breiter, 2010) โดยทั่วไป
แล้ว โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกจะต้องใช้แคมเปญก�รสื่อส�ร



INCENTIVE TRAVELS 101156

ที่ครอบคลุมม�กกว่�โปรแกรมที่จัดอย่�งต่อเน่ืองเพ่ือสร้�งก�รรับรู้ สำ�หรับโปรแกรมที่จัด
อย่�งต่อเนื่องม�เป็นเวล�น�นแล้ว แค่มีก�รเปิดตัวที่ได้รับก�รประช�สัมพันธ์อย่�งดีพร้อม
ก�รแจ้งเตือนต�มกำ�หนดเวล�ก็อ�จเพียงพอแล้ว (Next Level Performance, n.d.) สำ�หรับ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับช่องท�งก�รข�ย จำ�เป็นต้องใช้งบประม�ณที่
ม�กขึ้น ก�รสื่อส�รที่บ่อยขึ้น และข้อคว�มและภ�พที่น่�ดึงดูดใจม�กขึ้น เนื่องจ�กมี
ก�รแข่งขันกันกับซัพพล�ยเออร์ร�ยอื่น (Next Level Performance, n.d.) รูปภาพที่ 7.1 
สรุปคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคุณลักษณะของโปรแกรมและคว�มต้องก�รในก�รสื่อส�ร

Website สําหรับ
โปรแกรมโดย

เฉพาะ

การแจงอันดับ
ดวย e-mail เปน

ระยะ

เพ่ิมงบประมาณ
มากข้ึน

เพ่ิมความถึ่ใน
การสื่อสาร

เพ่ิมขอความท่ีนา
ดึงดูดใจ

แคมเปญท่ี
ครอบคลุมตลอด
การสรางการรับ

รู

การ
ประชาสัมพันธ
การเปดตัวท่ีดี

การแจงเตือน
เปนระยะ

โปรแกรมสําหรับ
พนักงาน

โปรแกรมสําหรับ
ชองทางการขาย

โปรแกรม
ท่ีจัดคร้ังแรก

โปรแกรม
ท่ีจัดตอเน่ือง

รูปภาพที่ 7.1 คุณลักษณะของโปรแกรมและความต้องการในการสื่อสาร

7.2 ธีมและการตลาดแบบบูรณาการ (Theme and integrated marketing)

 เร�กำ�ลังใช้ชีวิตอยู่ในยุค “ภ�วะข้อมูลท่วมท้น” ชีวิตของเร�เหมือนถูกทิ้งระเบิด
อย่�งต่อเนื่องด้วยข้อคว�มและภ�พต่�งๆ เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะทำ�ง�นบนคอมพิวเตอร์ 
หรือแม้กระท้ังในระหว่�งน่ังรถโดยส�รส�ธ�รณะ สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ              
เป็นร�งวัล ได้มีก�รแนะนำ�ก�รใช้ธีมและแคมเปญก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รเพื่อดึงดูด
คว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
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 7.2.1 ธีม (Theme)

 “ธีม” เป็นแนวคิดหรือคอนเซปต์ที่ทำ�ให้สอดคล้องกันซึ่งให้คว�มหม�ยกับ
ก�รจัดง�นหรือเป็นเป้�หม�ยของก�รเฉลิมฉลองหรือก�รระลึกถึง (Getz, 2007) 
ก�รสร้�งธีมท่ีน่�สนใจเป็นขั้นตอนแรกในก�รดึงดูดคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมในโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ก�รใช้องค์ประกอบของธีมส�ม�รถสร้�งก�รสื่อส�รผ่�นข้อคว�ม 
ภ�พ และกิจกรรมที่จับต้องได้เพื่อสร้�งคว�มน่�สนใจและคว�มสอดคล้องกัน

 ธีมควรมีคว�มเชื่อมโยงกับเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม โดยทั่วไป ธีม
ส�ม�รถสร้�งม�จ�กสิ่งต่�งๆ เช่น

• จุดหม�ยปล�ยท�ง (วัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ และประเพณีของจุดหม�ย         
ปล�ยท�ง)

• วัฒนธรรมที่โด่งดัง (หนังสือ ภ�พยนตร์ เพลง)
• สิ่งของ 
• สี 
 

 เป้�หม�ยหลักของก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลคือก�รใช้ประสบก�รณ์ก�ร             
เดินท�งที่ไม่เหมือนใครเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร ดังนั้น 
ภ�พลักษณ์ของจุดหม�ยปล�ยท�งและสัญลักษณ์ต่�งๆ อ�จรวมอยู่ในก�รสื่อส�รเพื่อให้กลุ่ม
เป้�หม�ยเกิดคว�มสนใจ ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รปรับแต่งธีมให้เหม�ะกับคุณลักษณะของ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ตัวอย่�งเช่น ภ�พยนตร์ “Back to the Future” (ชื่อไทย - เจ�ะเวล�
ห�อดีต) และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะกระตุ้นคว�มรู้สึกสนุกของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในช่วงวัย
ของ Generation X ได้ดี ในขณะที่ “The Great Gatsby” ส�ม�รถกระตุ้นคว�มรู้สึกหรูหร�
และมีระดับได้ ซึ่งธีมอ�จจัดได้หล�กหล�ยรูปแบบตั้งแต่แบบ อนุรักษ์นิยม ฮิป เรโทร หรือ
ธีมสนุกอื่นๆ ก�รเข้�ใจเป้�หม�ยของโปรแกรมและข้อมูลของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะช่วยใน     
ก�รเลือกธีมได้อย่�งเหม�ะสม

 7.2.2 การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing)
 ช�ร์แมน ไฮเดอร์ ซึ ่งเป็นผู ้ประกอบก�รด้�นสื ่อได้นิย�มก�รตล�ดแบบ
บูรณ�ก�รไว้ว่�เป็น “กระบวนก�รจัดตำ�แหน่งและประส�นง�นองค์กรด้�นก�รตล�ด
เพื่อมอบประสบก�รณ์ที่ดีโดยมีลูกค้�เป็นศูนย์กล�งอย่�งร�บรื่นในทุกช่องท�ง” (Hyder,
2018) นอกจ�กนี้ เธอยังพบว่�แคมเปญก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รในสี่ช่องท�งหรือม�กกว่�
นั้นมีประสิทธิภ�พเหนือกว่�แคมเปญแบบช่องเดียวหรือสองช่องท�งถึง 300 เปอร์เซ็นต์ 
อีกทั้ง แคมเปญก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รนั้นมีประสิทธิภ�พม�กกว่�ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ใน
ก�รสร้�งแบรนด์ (Hyder, 2018)
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 ในแคมเปญก�รสื่อส�รสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ก�รสร้�งวิธี
ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รโดยใช้ช่องท�งที่หล�กหล�ยเป็นสิ่งสำ�คัญ นอกเหนือจ�ก
ช่องท�งที่ถูกใช้บ่อย เช่น โบรชัวร์ และเว็บไซต์แล้ว ลองพิจ�รณ�ให้มีก�รจัดป�ร์ตี้เล็กๆ ใน
แต่ละแผนก ก�รเยี่ยมชมจ�กผู้บริห�รระดับสูง หรือก�รแจกของร�งวัลที่จับต้องได้ซึ่งจะเป็น
ก�รยำ้�เตือนผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอย่�งต่อเนื่อง ดูตัวอย่�งจ�กทั้งส�มแคมเปญก�รสื่อส�รที่ได้
รับร�งวัลในหัวข้อเคมเปญที่ได้รับร�งวัลที่กล่�วถึงภ�ยหลังในบทนี้ เพื่อเรียนรู้วิธีสร้�งธีมและ
รูปแบบก�รส่ือส�รท่ีสอดคล้องกันโดยใช้ช่องท�งก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ยเพื่อส่งข้อคว�ม             
ที่เหม�ะสมไปยังผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

7.3 ระยะของแคมเปญการสื่อสาร 4 ระยะ 
(4 Phases in the communication)

 แคมเปญก�รส่ือส�รของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลนั้นมีวัตถุประสงค์
หลักสองประก�รคือ เพื่อสร้�งแรงจูงใจในก�รปฏิบัติง�นของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมตลอด
ทั้งโครงก�ร และเพื่อยกย่องคว�มสำ�เร็จของผู้ได้รับร�งวัล ซึ่งเป็นที่เข้�ใจได้ว่� วัตถุประสงค์
ประก�รแรกนั้นจะเห็นได้ชัดในระยะแรกของโปรแกรมจนถึงก�รได้รับร�งวัล และ
วัตถุประสงค์ประก�รที่สองจะเห็นได้ชัดในระหว่�งก�รเดินท�ง แคมเปญก�รสื่อส�รของ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ก�รเปิดตัวของ
โปรแกรม ก�รประเมินและคัดเลือก ก�รมอบร�งวัล และภ�ยหลังจบโปรแกรม

●

● ●

●

●

●

●

●

●

รูปภาพที่ 7.2 เป้าหมายหลักในการสื่อสาร 4 ระยะ
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 7.3.1 การเปิดตัวของโปรแกรม (Program launch)
 ก�รสร้�งคว�มประทับใจแรกพบมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อก�รเข้�ร่วมโปรแกรม         
ในก�รสื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอย่�งสร้�งสรรค์ ต้องมีก�รสร้�งแคมเปญก�รสื่อส�ร
แบบบูรณ�ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

 ก่อนที่จะประก�ศเปิดตัวโปรแกรมอย่�งเป็นท�งก�ร ควรมีก�รปล่อยทีเซอร์ 
(Teaser) ที่สะดุดต�เพื่อบอกเล่�สิ่งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอ�จเป็นร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย 
ข้อคว�มใน e-mail ที่ดึงดูดส�ยต� หรือวิดีโอคลิปที่ม�พร้อมกับข้อมูลของแคมเปญโดย             
ผู้บริห�รระดับสูง

 ควรพิจ�รณ�ก�รทำ�ก�รประก�ศแบบ “ไลฟ์สด” ในระหว่�งก�รชุมนุมที่สำ�คัญ
เพื่อเปิดตัวโปรแกรม องค์ประกอบในแคมเปญส�ม�รถรวมถึง

• ข้อคว�ม e-mail แบบกร�ฟิก
• ใบปลิวที่มีข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับร�งวัล คุณสมบัติของผู้ที่ส�ม�รถเข้�ร่วม

โปรแกรม กฎและกติก� ฯลฯ
• ข้อคว�มพิเศษจ�กผู้บริห�รระดับสูง
• วิดีโอก�รสัมภ�ษณ์สั้นๆ จ�กผู้ที่เคยได้รับร�งวัลก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

 

Photo by Rashed
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 7.3.2 การประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล 
(Qualification period)
 สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลท่ีต้องใช้เวล�ดำ�เนินก�ร 12 - 18 เดือน 
จะมีแนวโน้มว่�คนจะเริ่มลดคว�มสนใจและคว�มกระตือรือร้นในช่วงกล�งของระยะเวล�
ก�รประเมิน เพื่อให้แน่ใจว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมยังคงทำ�ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ จะต้อง            
มีก�รสื่อส�รและแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องผ่�นระบบฐ�นข้อมูลเฉพ�ะของโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลอย่�งต่อเนื่อง และเพื่อให้โปรแกรมยังคงมีแรงกระตุ้นอยู่ ควรพิจ�รณ�
ดำ�เนินก�ร (Brightspot, n.d.) ดังนี้

• แชร์ผลก�รทำ�ง�นของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอย่�งสมำ่�เสมอ ที่รวมถึงผลตอบรับ
ของคะแนน ก�รจัดอันดับ และสถ�นะโดยละเอียด ซึ่งส�ม�รถแจ้งผ่�นท�ง
ร�ยง�นอิเล็กทรอนิกส์

• สร้�งแอพลิเคชั่นบนมือถือหรือเว็บไซต์ที่ออกแบบม�โดยเฉพ�ะ เพ่ือช่วยให้           
ผู้เข้�ร่วมส�ม�รถติดต�มผลก�รทำ�ง�นของตัวเองได้ ซ่ึงในกรณีใดๆ ก็ต�ม          
ก�รเตือนบ่อยครั้งเพื่อกระตุ้นประสิทธิภ�พของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเป็นสิ่งจำ�เป็น

• ควรมีข้อคว�มจ�กผู้บริห�รเพื่อจูงใจผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
• สร้�งข้อคว�มที่ปรับปรุงให้เหม�ะสมต�มโปรไฟล์ของผู้ใช้เพื่อให้ก�รสื่อส�ร          

มีคว�มเป็นส่วนบุคคลยิ่งขึ้น 
• ใช้ช่องท�งที่มีคว�มธรรมด�น้อยลง เช่น ก�รส่งไปรษณียบัตร หรือก�รติด

โปสเตอร์ในที่ทำ�ง�น เพ่ือให้โปรแกรมคงอยู่ในคว�มสนใจของผู้ เข้�ร่วม
โปรแกรม

• ให้ครอบครัวของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมมีส่วนร่วม โดยก�รส่งเอกส�รบ�งอย่�ง
ไปที่บ้�นของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กคู่สมรสและบุตร

 เข้�ร่วมในก�รเดินท�งด้วย ก�รส่งพัสดุไปที่บ้�นส�ม�รถสร้�งคว�มตื่นเต้นให้
กับครอบครัวของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมและกระตุ้นพนักง�นได้ดีอีกด้วย 

• พิจ�รณ�ก�รแจกของขวัญ โดยต้องเป็นของขวัญเพื่อก�รตล�ดที่จับต้องได้และ
มีคว�มเชื่อมโยงกับโปรแกรมเพื่อยำ้�เตือน ซึ่งบ�งครั้งก็ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมสนุกขึ้น
และเป็นก�รเติมพลังให้กับโปรแกรมอีกด้วย นอกจ�กก�รแจกของขวัญจะ
ส�ม�รถสร้�งคว�มตื่นเต้นในตอนเริ่มโปรแกรมแล้ว ก�รแจกของขวัญก็ยังช่วย
กระตุ้นแรงจูงใจที่ลดลงในช่วงกล�งของโปรแกรมได้ (Brightspot, n.d.)

 (รัวกลอง) “ผู้ชนะที่ได้เข้�ร่วมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่…..” ขณะนี้ 
ช่ ว ง เวล� อันแสนพิ เศษไ ด้ม�ถึ ง ก�รทำ � ให้ ผู้ ไ ด้ รั บร�ง วัล รู้สึ ก พิ เศษและไ ด้ รับ
ก�รยกย่องสำ�หรับคว�มสำ�เร็จของพวกเข�เป็นสิ่งสำ�คัญ The Incentive Travel Buyers’ 
Handbook (2008) แนะนำ�ว่�ให้ส่งจดหม�ยแสดงคว�มยินดีให้กับผู้ได้รับร�งวัลสำ�หรับ
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ผลก�รทำ�ง�นที่ยอดเยี่ยมของพวกเข� และควรมอบแพ็กเกจที่แสดงถึงกิจกรรมและ
อีเวนต์ที่กำ�ลังจะม�ถึง ของขวัญก่อนก�รเดินท�ง เช่น กระเป๋�ใส่พ�สปอร์ตหรือกระเป๋�         
เดินท�ง หรือของขวัญที่เป็นมีค่�สูง เช่น น�ฬิก�หรู กล้องถ่�ยรูป หรือร�งวัลแก้วคริสตัล เพื่อ
เป็นเครื่องเตือนใจที่ผู้เข้�ร่วมบรรลุเป้�ม�ยของโปรแกรม สำ�หรับผู้ที่ไม่ได้รับร�งวัล ก�รส่ง
ข้อคว�มเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงคว�มรู้สึกขอบคุณของก�รมีส่วนร่วมของพวกเข� และข้อเสนอ
แนะของบริษัทเพื่อส่งเสริมผลก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้นของพวกเข�ในอน�คตก็อ�จมีประโยชน์  
นอกจ�กนี้ ห�กมีงบประม�ณเพียงพอ ก�รออกแบบโปรแกรมให้มอบร�งวัลเป็นลำ�ดับขั้นเพื่อ                         
หลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ ‘ชนะ หรือ แพ้’ สำ�หรับพนักง�นที่ไม่ส�ม�รถชนะร�งวัลก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลได้ ซึ่งนั่นจะทำ�ให้พวกเข�ส�ม�รถได้รับร�งวัลอื่นๆ เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศที่ดีให้
แก่พนักง�นและผู้เข้�ร่วมคนอื่นๆ

 7.3.3 การมอบรางวัล (Award delivery)
 จ�กช่วงเวล�ที่ผู ้เข้�ร่วมเดินท�งไปถึงสน�มบิน ไปจนถึงเมื่อม�ถึงจุดหม�ย
ปล�ยท�ง หรือเดินผ่�นล็อบบี้ของโรงแรม ก็ไม่ควรมีคว�มสงสัยเกิดขึ้นจ�กพวกเข�เลยว่�
พวกเข�ม�ถูกที่แล้วหรือไม่ เพร�ะควรจะต้องมีโลโก้ ธีม และข้อคว�มที่ใช้ในระหว่�งก�ร
สื่อส�รก่อนหน้�นี้ อยู่ในทุกสถ�นที่เพื่อเพิ่มคว�มคุ้นเคย โลโก้ ธีม และข้อคว�มเหล่�นี้ 
ส�ม�รถพิมพ์  ลงบนป้�ย แบนเนอร์ คีย์ก�ร์ดของโรงแรม และที่แขวนประตู รวมถึงสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวก   ต่�งๆ ก็ควรมีก�รใส่แบรนด์ลงไปด้วย
 
 ในขณะที่อยู่หน้�ง�น ก�รสื่อส�รของโปรแกรมถูกสร้�งขึ้นเพื่อทำ�ให้ผู้ได้รับร�งวัล
รู้สึกพิเศษ ได้รับก�รยกย่อง และรู้สึกถึงก�รเป็นที่ภ�คภูมิใจของบริษัท ร�ยละเอียดต่�งๆ 
ในง�นควรได้รับก�รดูแล ก�รเสริมคว�มแข็งแกร่งของโปรแกรมส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รใช้ธีม
บนป้�ยสัญลักษณ์ เมนู ใบร�ยก�ร และของขวัญในห้องพัก ง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่�สำ�หรับ
ผู้ได้รับร�งวัลอ�จเป็นเวล�ที่สมบูรณ์แบบในก�รมอบร�งวัลให้กับผู้ที่มีผลก�รทำ�ง�นที่ดี
ที่สุด ซึ่งทำ�ให้พวกเข�ได้อวดคว�มสำ�เร็จต่อหน้�เพื่อนพ้อง และยังส�ม�รถสร้�งแรงบันด�ล
ใจให้กับผู้อื่นได้ในเวล�เดียวกัน ร�งวัลที่มอบให้ควรทำ�จ�กวัสดุคุณภ�พดี เช่น คริสตัล หรือ
โลหะ เพื่อแสดงให้เห็นว่�พวกเข�เป็นคนพิเศษ ร�งวัลนั้นจะได้ถูกว�งไว้บนโต๊ะทำ�ง�นหรือ
ชั้นของผู้ชนะ ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อยกย่องผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเท่�นั้น แต่ยังช่วยให้พวกเข�จดจำ�            
คว�มสำ�เร็จของพวกเข�และสร้�งแรงบันด�ลใจให้กับบุคล�กรอื่นๆ ของบริษัทอีกด้วย 

 7.3.4 หลังจบโปรแกรม (Post-program)
 ในโปรแกรมใดๆ ก็ต�ม ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องก�รก�รปรับปรุงอยู่เสมอ ก�รสื่อส�ร
ไม่ได้จบลงพร้อมกับทริป เน่ืองจ�กมีบทเรียนเพื่อพัฒน�โปรแกรมในครั้งต่อไป ก�รสำ�รวจ
หลังจบโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของโปรแกรมกับทั้งผู้ที่ได้รับและไม่ได้รับร�งวัล            
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เป็นสิ่งจำ�เป็น ผู้ดำ�เนินก�รโปรแกรมควรถูกสอบถ�มให้อธิบ�ยถึงอุปสรรคหรือคว�มสำ�เร็จที่
พวกเข�พบในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนี้

 ในช่วงหลังจบโปรแกรม ก�รสื่อส�รไม่เพียงทำ�หน้�ที่สรุปจบโปรแกรมเท่�นั้น ใน
คว�มเป็นจริงแล้ว อ�จถือได้ว่�เป็นก�รส่ือส�รก่อนโปรแกรมสำ�หรับก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลในครั้งถัดไป ในขณะที่ภ�พถ่�ยและเรื่องร�วที่ยอดเยี่ยมเป็นผลตอบรับของทริปที่
เพ่ิงจบไป ก็ยังมีอีกหนึ่งบทบ�ทในก�รเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสร้�งแรงบันด�ลใจสำ�หรับ
โปรแกรมครั้งต่อไปด้วย นอกจ�กนี้ ก�รสื่อส�รคว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลต่อส�ธ�รณะอ�จดึงดูดคว�มสนใจจ�กท้ังพนักง�นและแรงง�นคุณภ�พให้ม�
ร่วมง�นกับทีมม�กขึ้น ดังนั้น ก�รสื่อส�รบทสรุปของโปรแกรมด้วยภ�พถ่�ยที่ยอดเยี่ยม
และประสบก�รณ์พิเศษท่ีผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้รับจ�กโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ส�ม�รถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้

 

Photo by Rashed

7.4 แคมเปญที่ได้รับรางวัล (Award-winning campaigns)
 
 ม�เรียนรู้จ�กตัวอย่�งที่ดีที่สุดกัน! ในส่วนน้ี จะเป็นก�รเน้นแสดงตัวอย่�ง
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลบ�งโปรแกรมที่ได้รับร�งวัลจ�กผู้เช่ียวช�ญด้�น
ก�รให้ร�งวัลจ�กก�รพิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รสื่อส�รและก�รประช�สัมพันธ์ของโปรแกรม ซึ่ง
จะแสดงตัวอย่�งโปรแกรมที่ได้รับร�งวัลของอุตส�หกรรมสองร�งวัลโดยนิตยส�ร Incentive 
ได้แก่ SITE Crystal Awards และ Motivation Masters Awards ในแต่ละกรณีศึกษ�           



INCENTIVE TRAVELS 101 163

จะมี QR code ให้สแกนเพื่อเข้�ถึงเว็บไซต์ของโปรแกรมสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งส�ม�รถ
ตรวจสอบผู้ชนะร�งวัลอ่ืนๆ บนเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญก�รสื่อส�รที่    
โดดเด่นอื่นๆ ได้

รางวัลสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายของโตโยต้า - Elegant Escapes
• ผู้ได้รับ SITE Crystal Award ปี 2014
• Best business solution - แคมเปญก�รตล�ด / ก�รส่งเสริมก�รข�ยที่มี

ประสิทธิภ�พที่สุด

เพื่อกระตุ้นให้พนักง�นข�ยมุ่งมั่นสู่คว�มสำ�เร็จและเพิ่มประสิทธิภ�พ โตโยต้�
มอเตอร์เซลส์ สหรัฐอเมริก�ได้เข้�ห� Aimia เพื่อสร้�งกลยุทธ์ในก�รดึงดูดใจและ
สร้�งประสบก�รณ์ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่น่�สนใจ แคมเปญส่งเสริมก�รข�ยที่
ถูกออกแบบอย่�งพิถีพิถันประกอบด้วย

• ก�รประก�ศแคมเปญผ่�นโบรชัวร์อันสวยง�ม 20 หน้� เพื่อนำ�เสนอร�งวัล
ก�รเดินท�งท่ีแสนพิเศษ และดึงดูดคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม             
รวมถึงกระตุ้นให้พวกเข�มีส่วนร่วมอย่�งเต็มที่ในโปรแกรม

• จดหม�ยจ�กรองประธ�นและผู้จัดก�รทั่วไป ที่ม�พร้อมกับโบรชัวร์ เพื่อเสริม
คว�มชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโปรแกรม

•  ก�รใช้ Toyotaincentives.com เป็นเว็บไซต์ส่วนกล�งเพื่อประช�สัมพันธ์กฎ
และข้อมูลของโปรแกรม รวมถึงก�รติดต�มผลก�รทำ�ง�นสำ�หรับผู้เข้�ร่วม
โปรแกรม

• ชุด e-mail ในก�รกระตุ้นให้ตัวแทนจำ�หน่�ยลงทะเบียนในแคมเปญ และเลือก
ก�รเดินท�งสองร�ยก�รที่พวกเข�สนใจม�กที่สุด

• มีก�รส่ง e-mail ติดต�มจำ�นวนหนึ่ง โดยแต่ละ e-mail มีก�รทำ�แบรนด์         
เกี่ยวกับธีมของโปรแกรม ก�รแสดงตำ�แหน่งผลง�นของตัวแทนจำ�หน่�ย 
และให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับจุดหม�ยปล�ยท�ง รวมถึงก�รอัปเดตเกี่ยวกับ
โปรแกรมด้วย

• ผู้ชนะและตัวแทนของพวกเข�ได้รับ e-mail แสดงคว�มยินดีพร้อม               
ร�ยละเอียดร�งวัลก�รเดินท�งที่ได้รับ

• ผู ้ชนะได้ร ับ e-mail เชิญชวนให้พวกเข�ลงทะเบียนสำ�หรับโปรแกรม
 ก�รเดินท�งที่ Toyotaincentives.com ซึ่งพวกเข�ส�ม�รถดูร�ยละเอียด

ร�งวัลทั้งหมด ระบุคว�มต้องก�รของพวกเข� (ส�ยก�รบิน กิจกรรม และ
เครื่องดื่ม) รวมทั้งส่งคำ�ขอพิเศษ ผู้ชนะได้รับก�รยืนยันท�ง e-mail สำ�หรับ           
เที่ยวบินพร้อมลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ - Trip Case



INCENTIVE TRAVELS 101164

สแกน QR code สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม

Astellas Pharma โปแลนด์ - Croatia Under the Pirate Flag
• ร�งวัล Motivation Masters Award ประจำ�ปี 2558 ของ Incentive

ในปี 2558 Incentive house ICP ได้สร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ให้กับ Astellas Pharma ซึ่งเป็นบริษัทย�จ�กโปแลนด์ในธีมโจรสลัด “Croatia  
Under the Pirate Flag” สม�ชิกในทีมแต่ละคนมีบทบ�ทสำ�คัญที่จะต้องเล่นบน
เรือ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นบันทึกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีใช้ธีมในส่วนต่�งๆ ของโปรแกรม

การสื่อสารก่อนการเดินทาง
•  เน้ือห�ท้ังหมดก่อนก�รเดินท�งเน้นธีมโจรสลัด โดยมีกลุ่มนักแสดงแต่งตัวเป็นโจรสลัด 

(พร้อมด้วยนกแก้ว) ม�เชิญผู้ชนะเข้�ร่วมก�รเดินท�ง จ�กน้ัน ผู้ชนะได้รับโปสก�ร์ด 
“Keep Calm and Be a Pirate” พร้อมด้วยจดหม�ยข่�วเก๋ๆ หล�ยฉบับ

ระหว่างการเดินทาง
• ร�ยละเอียด เช่น ก�รออกแบบเมนูและแบบสำ�รวจคว�มพึงพอใจ แบนเนอร์ที่         

รถบัส ชุดพนักง�น - ทุกอย่�งสะท้อนแนวคิดเดียวกัน
• กิจกรรมต่�งๆ สำ�หรับก�รเดินท�งนั้น เช่น ก�รแล่นเรือที่ประดับประด�อย่�งเรือ

โจรสลัดพร้อมฉ�กหลังที่สวยง�มของโครเอเชียซึ่งเป็นทิวทัศน์
• ที่พักคือ Admiral Grand Hotel ใน Slano โดยมีก�รแขวนธง Jolly Roger ไว้ 

และมีพนักง�นบริก�รที่ติดเข็มกลัดลูกเรือโจรสลัด 
• ผู้ เข้�ร่วมโปรแกรมได้เข้�ร่วมก�ล�ดินเนอร์สำ�หรับกัปตันที่ป้อมปร�ก�ร           

Lovrijenac ซึ่งเป็นป้อมปร�ก�รและโรงละครใน Dubrovnik ซึ่งโดยปกติ               
ก�รขอใช้สถ�นที่สำ�หรับก�รจัดง�นเช่นนี้ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยๆ

สแกน QR code สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
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Mercury Insurance - Treasures of Tuscany
• SITE Crystal Award ปี 2017 สำ�หรับ Most effective incentive marketing 

campaign
• เข้�รอบสุดท้�ยสำ�หรับร�งวัล Incentive’s motivation masters sales incentive

Mercury Insurance ร่วมมือกับ Next Level Performance เพ่ือส่งมอบ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลสำ�หรับพันธมิตรช่องท�งก�รข�ยท่ีบรรลุ          
เป้�หม�ยท่ีท้�ท�ยในปีน้ัน ด้วยแผนก�รส่ือส�รท่ีออกแบบม�เพ่ือให้ทุกคนมี          
ส่วนร่วม และจุดหม�ยปล�ยท�งท่ียอดเย่ียม ซ่ึง Mercury ได้ผลลัพธ์ท่ียอดเย่ียมจ�ก
เคมเปญน้ี และได้ทำ�ต�มสัญญ�ในก�รมอบประสบก�รณ์ท่ีไม่อ�จลืมเลือนแก่ผู้ชนะ

การสื่อสาร
• รูปแบบของโปรแกรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “สมบัติ” ที่มีเฉพ�ะใน Tuscany 
• แผนก�รสื่อส�รที่มุ่งมั่นและย�วน�นตลอดปีที่ทุกก�รสื่อส�รมีก�รทำ�แบรนด์        

ภ�ยใต้แนวคิด “Treasures of Tuscany” ที่เป็นเอกลักษณ์
• ชุด e-postcard ที่น่�ตื่นเต้นเพื่อยำ้�เตือนให้นึกถึงถึงโปรแกรม
• พันธมิตรช่องท�งก�รข�ยได้รับเชิญไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโปรแกรม ที่ส�ม�รถ

พบวิดีโอและข้อมูลโปรแกรมที่น่�หลงใหล
• มีก�รส่งปฏิทินที่สวยง�มเพื่อให้ภ�พทิวทัศน์ของ Tuscany ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจ

ให้ผู้ชนะที่เข้�ร่วมตลอดทั้งปี
• ภ�พลักษณ์และคว�มรู้สึกของประสบก�รณ์จ�กโปรแกรมที่ส่งผ่�นเนื้อห�ถึง            

ผู้ชนะ ตั้งแต่เว็บไซต์ก�รลงทะเบียนไปจนถึงก�รส่งจดหม�ยล่วงหน้�ก่อน
  ก�รเดินท�ง และวัสดุที่จัดเตรียมในสถ�นที่ ไม่มีก�รมองข้�มองค์ประกอบใดๆ เลย             

ซึ่งประสบก�รณ์ของโปรแกรมที่ดีจะทำ�ให้เกิดก�รเชื่อมต่อระหว่�งจุดหม�ย
  ปล�ยท�งและแบรนด์
• ในขณะที่อยู่ ณ จุดหม�ยปล�ยท�ง ผู้บริห�รของ Mercury ได้ตระหนักถึง            

คว�มสำ�เร็จของเจ้�หน้�ที่ และตัวแทนทำ�ให้ส�ม�รถเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์
ระหว่�ง Mercury และพันธมิตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สแกน QR code สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
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7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (Technology and communication)

 จ�กร�ยง�นของ Ericsson Mobility Report ในปี 2020 ประช�กรโลกที่ใช้         
สม�ร์ทโฟนจะมีจำ�นวนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ก�รสื่อส�รไร้ส�ยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภ�พใน
ก�รสื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมตลอดวงจรชีวิตของโปรแกรม ในคว�มเป็นจริง ก�รสื่อส�ร
ไร้ส�ยนั้นน่�สนใจอย่�งม�กสำ�หรับ Millennials และ Gen Y เนื่องจ�กเป็นวิธีก�รสื่อส�รที่
พวกเข�ต้องก�ร นอกจ�กนี้ ยังสะดวกสำ�หรับผู้ใช้และส�ม�รถสื่อส�รกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
ได้ทันทีที่ต้องก�ร ตัวอย่�งเช่น ในกรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงในน�ทีสุดท้�ย ก็ส�ม�รถส่ง          
ก�รแจ้งเตือนไปยังผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ทันที ดังนั้น เมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถืออย่�งถูกต้อง 
จะช่วยสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีขึ้นในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

 แอปพลิเคชันมือถือที่สร้�งม�เพื่อโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ส�ม�รถ
ใช้ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมระหว่�งผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในช่วงระยะเวล�ก�รประเมินผลง�นของ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสบก�รณ์ที่จุดหม�ย
ปล�ยท�ง ห�กแอปพลิเคชันจะถูกใช้โดยผู้ที่ได้รับร�งวัลเท่�นั้น แอปพลิเคชันควรมีก�ร
เปิดให้ใช้ง�นอย่�งน้อย 7 วันก่อนก�รเดินท�ง ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเริ่มมีส่วนร่วม
กับแอปพลิเคชันก่อนที่จะถึงปล�ยท�ง และอ�จเพิ่มประสบก�รณ์ก่อนก�รเดินท�งสำ�หรับ        
พวกเข� ฟังก์ชั่นหลักของแอปพลิเคชันมือถือ อ�จรวมถึง

• ฟีดโซเชียลในแอปพลิเคชัน (เครือข่�ยโซเชียลกับผู้เข้�ร่วมคนอื่นๆ)
• ก�รส่งข้อคว�ม
• ก�รแจ้งเตือน (เพื่อเตือนหรือสื่อส�รก�รเปลี่ยนแปลงในน�ทีสุดท้�ย)
• ข้อมูลจุดหม�ยปล�ยท�งและคำ�แนะนำ� (เพื่อนำ�เสนอแนวคิดสำ�หรับเวล�อิสระ)
• ข้อมูลร้�นอ�ห�รในบริเวณที่พัก
• ข้อมูลและร�ยละเอียดโรงแรม
• กิจกรรมที่ทำ�ขึ้นเฉพ�ะส่วนบุคคล ต�ร�งกิจกรรม และข้อมูล
• แกลเลอรีแชร์ภ�พถ่�ย
• เกมมิฟิเคชั่น (Gamification - ก�รแข่งขันแบบอินเตอร์แอคทีฟ หรือเกมเพื่อ

ผลักดันก�รมีส่วนร่วม)
• แบบสำ�รวจ (เพื่อรับข้อเสนอแนะหลังจบโปรแกรม)
• กำ�หนดก�รเดินท�ง

 
 ส�ระสำ�คัญของแคมเปญก�รสื่อส�รที่ได้รับก�รออกแบบม�อย่�งดีส�ม�รถทำ�ให้
ง่�ยขึ้นโดย (1) ธีมที่มีประสิทธิภ�พซึ่งเชื่อมโยงในระยะต่�งๆ ของโปรแกรม (2) แพลตฟอร์ม
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แบบโต้ตอบที่ต่อเนื่องเพื่อแสดงผลก�รติดต�มและก�รตอบรับ (3) คว�มสนใจเกี่ยวกับ
ระยะต่�งๆ ในโปรแกรม และ (4) ก�รใช้ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รโดยก�รส่ง
ข้อคว�มผ่�นช่องท�งต่�งๆ ตั้งแต่ก�รประชุมแบบตัวต่อตัวไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือ ตั้งแต่
ก�รแจกของร�งวัลที่จับต้องได้จนถึงก�รประก�ศผลในก�รจัดง�นขององค์กร

	 บทส่งท้าย

 ในขณะท่ีก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งที่ยอดเยี่ยมและก�รสร้�งประสบก�รณ์
ท่ีไม่เหมือนใครเป็นหัวใจสำ�คัญของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล แต่โปรแกรมก็
จะไม่ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ ห�กไม่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กแคมเปญก�รสื่อส�รที่
ถูกออกแบบม�เป็นอย่�งดี สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือก�รสื่อส�รที่ช่วยเพิ่มก�รรับรู้ และแสดงผล           
ตอบรับอย่�งเป็นระบบ ซึ่งส�ม�รถช่วยผลักดันโปรแกรมและแบ่งปันช่วงเวล�ที่น่�จดจำ�ของ
โปรแกรม ดังที่แสดงในตัวอย่�งของแคมเปญก�รสื่อส�รที่ได้รับร�งวัล

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

สร้�งแคมเปญก�รส่ือส�รฉบับร่�งโดยใช้แนวท�งก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รทำ�ร�ยละเอียด
ที่จำ�เป็น เช่น ลูกค้� จุดหม�ยปล�ยท�งและกิจกรรม โดยประเด็นหลักคือก�รออกแบบธีม          
ท่ีดี และใช้ประโยชน์จ�กช่องท�งก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ยเพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของ          
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
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บทที่	
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งบประมาณ
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บทที่	

8
งบประมาณ

ผู้อ่�นชอบตัวเลขหรือไม่? ไม่ว่�จะเป็นตัวเลขในก�รคำ�นวณ คณิตศ�สตร์ บัญชี 

หรือก�รเงิน คำ�ตอบของผู้อ่�นอ�จเป็นคำ�ว่� ‘ไม่’ ซึ่งผู้เขียนไม่แปลกใจเท่�ไหร่        

นักสำ�หรับคำ�ตอบนี้

ในกรณีนี้ ผู ้เขียนขอเปลี่ยนคำ�ถ�มใหม่เป็น ‘ผู้อ่�นชอบเงินหรือไม่?’ ผู้เขียน

ค�ดว่� 99.99% ของคำ�ตอบน่�จะเป็นคำ�ว่� ‘ใช่’ ส่วนสำ�หรับคนที่ตอบว่� ‘ไม่’         

ผู้เขียนก็ยังมีคว�มมั่นใจว่� อย่�งน้อยที่สุดผู้อ่�นคงไม่ชอบคำ�ว่� ‘ข�ดทุน’ หรือ 

‘หนี้’ และห�กผู้อ่�นเห็นด้วยตรงกัน เนื้อห�ในบทนี้จะมีคว�มหม�ยกับผู้อ่�น        

ไม่ม�กก็น้อยทีเดียว
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 ก�รจัดทำ�งบประม�ณเป็นส่วนสำ�คัญในกระบวนก�รก�รว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล งบประม�ณเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นของโปรแกรมได้ 
เสมือนเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับรถยนต์ และเช่นเดียวกันกับที่รถแต่ละยี่ห้อต้องก�รใช้เชื้อเพลิงที่
ต่�งประเภทและต่�งปริม�ณกัน โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลก็ต้องก�รงบประม�ณ
และส่วนประกอบของงบประม�ณที่ต่�งกันด้วย ก�รพิจ�รณ�งบประม�ณตั้งแต่กระบวนก�ร
ก�รว�งแผน ก�รใช้งบประม�ณจริง และก�รประเมินผลภ�ยหลังจ�กจบโปรแกรมเป็น            
สิ่งจำ�เป็น ซึ่งจะช่วยบริห�รโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และ
ส�ม�รถแสดงมูลค่�ที่ได้รับจ�กก�รลงทุนในโปรแกรมให้กับผู้บริห�รระดับสูงได้

8.1 มุมมองของงบประมาณ (Budget perspectives)

 โปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลที่ได้รับก�รออกแบบที่ดี จะส�ม�รถ
ครอบคลุมต้นทุนด้วยกำ�ไรขั้นต้น (Gross profit) ที่เพิ่มขึ้นม�จ�กยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นได้ (CIS, 
2019; CITP, 2019; May, 2018; “The Incentive Travel,” 2008; 2010) ในขณะที่ 
ถ้�เป้�หม�ยของโปรแกรมไม่เกี่ยวข้องกับก�รข�ย แต่เน้นที่ก�รพัฒน� (เช่น ก�รรักษ�
พนักง�น หรือคว�มจงรักภักดีของลูกค้�) จะมีแนวโน้มที่จะเห็นผลลัพธ์ของโปรแกรมใน
ระยะย�วม�กกว่� อย่�งไรก็ต�ม ในก�รกำ�หนดงบประม�ณของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลควรเริ่มจ�กก�รพิจ�รณ�จ�กสองมุมมองที่สำ�คัญที่สุด ได้แก่ มุมมองของบริษัท 
และ มุมมองของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

มุมมองของบริษัท (Corporate perspective) - ก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยใน 
•  ทบทวนเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
• ระบุว่�เป็นโปรแกรมเกี่ยวข้องกับก�รข�ยหรือไม่ (เช่น ก�รเพิ่มยอดข�ย              

ก�รตอบโต้ก�รแข่งขัน ก�รขย�ยส่วนแบ่งก�รตล�ด ก�รข�ยสินค้�ใหม่ หรือ
ก�รเปิดก�รข�ย)

•  กำ�หนดเปอร์เซ็นต์ของกำ�ไรข้ันต้น (Gross profit) ท่ีส�ม�รถนำ�ม�เป็นงบประม�ณ
สำ�หรับใช้ในโปรแกรมได้ (กฎข้ันพ้ืนฐ�นของอุตส�หกรรมคือ 5-10% ของกำ�ไร          
ข้ันต้น)

  
 มุมมองของผู้เข้าร่วมโปรแกรม (Participant perspective) - ก�รวิเคร�ะห์ท�ง
ประช�กรศ�สตร์ 

  สำ�รวจกลุ่มเป้�หม�ยซำ้�อีกครั้ง
•  จำ�นวนของผู้เข้�ร่วมและผู้ชนะ 
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• กลุ่มเป้�หม�ยเป็นใคร (เช่น พนักง�นข�ย พนักง�นทั่วไป ช่องท�งก�รข�ย 
ลูกค้�)

• ร�ยได้โดยเฉลี่ยของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
  ก�รเลือกร�งวัล/มูลค่�ของร�งวัล

• มูลค่�ของร�งวัลที่น่�ดึงดูดและเหม�ะสม อ้�งอิงต�มก�รประเมินว่�สิ่งใดที่
ส�ม�รถสร้�งแรงจูงใจให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้

8.2 การระดมทุน (Fund)

 8.2.1 ทุนภายใน (Internal fund)
 โปรแกรมก�รให้ร�งวัลทุกโปรแกรมได้รับทุนจ�กองค์กรหรือบริษัทที่เป็นเจ้�ของ
โปรแกรม ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลหล�ยท่�นแนะนำ�ให้บริษัท
เริ่มต้นก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยก�รพิจ�รณ�จ�กยอดข�ยเป็นหลัก อย่�งไรก็ต�ม
ก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยพิจ�รณ�ยอดข�ยหรือร�ยได้อ�จมีคว�มเสี่ยง เนื่องจ�กปัจจุบัน 
ธุรกิจมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้นจ�กคว�มพย�ย�มในก�รสร้�งร�ยได้และก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยง 
บริษัทที่เป็นเจ้�ของโปรแกรมอ�จมีสินค้�หรือบริก�รที่หล�กหล�ย ยิ่งไปกว่�นั้น โครงสร้�ง
ของต้นทุนของสินค้�หรือบริก�รในแต่ละประเภทอ�จมีคว�มหล�กหล�ย ทำ�ให้เปอร์เซ็นต์
ของอัตร�กำ�ไรขั้นต้น (Gross profit margin) มีคว�มแตกต่�งกัน ซึ่งอ�จไม่ใช่ปัญห�
สำ�หรับบริษัทที่มุ่งเป้�ไปท่ียอดข�ยถ้�สินค้�มีร�ค�สูงและมีเปอร์เซ็นต์ของกำ�ไรขั้นต้นที่สูง
ในท�งกลับกัน สำ�หรับบริษัทที่ข�ยสินค้�ในร�ค�ตำ่�กว่�และมีเปอร์เซ็นต์ของกำ�ไรขั้นต้นตำ่�
ก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยก�รพิจ�รณ�จ�กยอดข�ยอ�จมีคว�มเสี่ยงม�กกว่� ดังนั้น 
ท�งเลือกที่ดีกว่�คือก�รจัดทำ�งบประม�ณโดยเริ่มต้นจ�กก�รพิจ�รณ�จ�กกำ�ไรขั้นต้น

 8.2.2 ทุนเพิ่มเติม (Additional funds)
 ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นทุกปี คว�มค�ดหวัง
สำ�หรับร�งวัลของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่งบประม�ณโดยรวมสำ�หรับ
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของบริษัทยังคงที่หรือมีแนวโน้มที่จะลดลง (Oxford Economics, 
2019) อย่�งไรก็ต�ม ยังมีคว�มเป็นไปได้ที่บริษัทจะห�ทุนเพิ่มเติมด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์ได้ 
ซึ่งแหล่งเงินทุนหรือก�รสนับสนุนที่เป็นไปได้ มีดังนี้ 

 การสนับสนุนจากคู่ค้า (Vendor support) - ห�กมีพันธมิตรหรือคู่ค้�ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จ�กก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รของบริษัท พันธมิตรหรือคู่ค้�เหล่�นี้อ�จส�ม�รถ
เป็นแหล่งเงินทุนของโปรแกรมได้ (May, 2018) ก�รเข้�ห�พันธมิตรหรือคู่ค้�เหล่�นี้ แล้วต่อ
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รองให้เป็นผู้สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยบ�งส่วนของโปรแกรมเป็นก�รกระทำ�ที่ฉล�ด และส�ม�รถ
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่�ย
 
 การแลกเปลี่ยน (Barter) - ในกรณีที่สินค้�หรือบริก�รของบริษัทส�ม�รถเป็น
ร�งวัลสำ�หรับช่องท�งก�รข�ยหรือลูกค้�ที่เข้�ร่วมโปรแกรม วิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนได้ (May, 
2018)

 การยอมรับบางส่วน (Partial buy-in) - วิธีนี้คือก�รเสนอตัวเลือกให้กลุ่ม            
เป้�หม�ยที่ไม่ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ได้จ่�ยค่�ธรรมเนียมเพิ่มเติม (ส่วนหนึ่งของ
มูลค่�ของร�งวัล) และได้เข้�ร่วมทริปก�รเดินท�ง (May, 2018) ซึ่งค่�ธรรมเนียมนี้จะน้อย   
หรือม�กจะขึ้นอยู่กับระดับของผลของก�รทำ�ง�นต่อเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

8.3 งบประมาณของโปรแกรมโดยประมาณ (Estimated program budget) 
 
 ก�รประม�ณก�รงบประม�ณของโปรแกรมส�ม�รถอิงจ�กเปอร์เซนต์ของกำ�ไร
ขั้นต้นที่จะเกิดจ�กโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยมีคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รจัดตั้ง
งบประม�ณจ�กหล�ยแหล่งด้วยกัน (May, 2018; “The Incentive Travel,” 2008; 2010) 
ดังนี้

•  0.5-3% ของกำ�ไรขั้นต้นทั้งหมด 
•  5-10% ของกำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
•  1-5% ของร�ยได้ต่อปีของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมระยะย�ว 
•  3-8% ของร�ยได้ต่อปีของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมระยะสั้น 
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•  2-5% ของร�ยได้ต่อปีของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลของตัวแทนก�รข�ยหรือช่องท�งก�รข�ย

• 1% ของร�ยได้ต่อปีของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลของพนักง�นที่ไม่ใช่พนักง�นข�ย หรืออ�จขึ้นอยู่กับระดับ

 คว�มย�ก-ง่�ยของผลง�นที่ต้องก�รในก�รบรรลุเป้�หม�ยของโปรแกรม

ตัวอย่างการคำานวณ
สมมติว่�ร�ยได้ต่อปีของพนักง�นคือ   $50,000 
สำ�หรับโปรแกรมของพนักง�นข�ย   4% ของ $50,000 = $2,000 ต่อคน 
สำ�หรับโปรแกรมของพนักง�นที่ไม่ใช่พนักง�นข�ย  1% ของ $50,000 = $500 ต่อคน 
 
 นอกจ�กนั้น ยังมีอีกหล�ยปัจจัยที่มีผลกระทบต่องบประม�ณซึ่งก็คือ

• จำ�นวนของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
• เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในแต่ละระดับของโปรแกรมก�รให้ร�งวัล
• ช่วงเวล�ของโปรแกรม
• จำ�นวนเฉลี่ยของร�งวัล 
• ก�รค�ดก�รณ์ผลลัพธ์ 
• ก�รผันผวนของค่�เงิน 

ตัวอย่างการคำานวณเมื่อมีการพิจารณาจำานวนผู้เข้าร่วมโปรแกรมด้วย
สมมติว่�ร�ยได้ต่อปีของพนักง�นคือ $50,000 และจำ�นวนผู้ได้รับร�งวัลที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้�
คือ 20 คน 

สำ�หรับโปรแกรมพนักง�นข�ย    
 (4% x $50,000) x 20คน = $40,000 ต่อโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
สำ�หรับโปรแกรมของพนักง�นที่ไม่ใช่พนักง�นข�ย
 (1% x $50,000) x 20คน = $10,000 ต่อโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล 

 อ้�งอิงจ�ก Incentive Travel Industry Index ในปี พ.ศ. 2561 ค่�ใช้จ่�ย
โดยเฉลี่ยของโปรแกรมก�รเดินท�งอยู่ที่ $4,000 ต่อคน ในขณะที่ค่�เฉลี่ยต่อคนสำ�หรับ
บริษัทเอกชนในก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอยู่ที ่ $8,151 และสำ�หรับ 
Incentive house คือ $5,193 ในปีเดียวกัน



INCENTIVE TRAVELS 101 175

8.4 องค์ประกอบของงบประมาณ (Components of a budget)
 
 ในก�รจัดโปรแกรมก�รให้ร�งวัลมักมีส่วนประกอบหล�ยส่วนที่ต้องพิจ�รณ�ใน
ก�รทำ�งบประม�ณ โดยค่�ใช้จ่�ยของโปรแกรมไม่ได้มีเพียงแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รเดินท�ง อ�ทิ ค่�เครื่องบิน และก�รขนส่งท�งบก เท่�นั้น แต่ยังมีค่�ใช้จ่�ยในส่วนอื่นๆ 
ด้วย ซึ่งองค์ประกอบหลักของงบประม�ณสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่ 
ร�งวัล (Rewards) ก�รบริห�ร (Administration) ก�รสื่อส�ร (Communications) และ
เทคโนโลยี (Technology)

REWARDS ADMINISTRATION

TECHNOLOGY

COMMUNICATIONS
70-75%

5-10%

2-10%

5-10%

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

 8.4.1 รางวัล (Rewards)
 ร�งวัลเป็นงบประม�ณส่วนที่ใหญ่ที่สุดในงบประม�ณของโปรแกรม โดยมักอยู่ที่
ประม�ณ 70 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของงบประม�ณทั้งหมด โดยค่�ใช้จ่�ยส่วนนี้ควรเป็น
ก�รลงทุนที่มีคว�มหม�ยต่อคว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
งบประม�ณส่วนน้ีต้องครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยทุกอย่�งท่ีเก่ียวกับทริปและกิจกรรมในกำ�หนดก�ร 
ซ่ึงอ�จรวมถึง 

  การเดินทางทางอากาศ (Air)
• ตั๋วเครื่องบิน 
• ค่�ธรรมเนียมก�รออกตั๋ว 
• ค่�ธรรมเนียมสน�มบิน 
• ค่�ธรรมเนียมกระเป๋�เดินท�ง 
• ค่�อ�ห�ร 
• ห้องรับรองในสน�มบิน 
• ค่�ช่องท�งพิเศษ (Fast Lane) 
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  การบริการภาคพื้น (Ground)
• DMC 
• ระบบขนส่ง 
• อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
• กิจกรรม 
• อีเวนต์
• คว�มบันเทิงพิเศษ
• ก�รสำ�รวจพื้นที่ 
• ของขวัญ 
• ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด 
• ค่�ทิป

  ที่พัก (Accommodation)
• ห้องพัก 
• บริก�รส่งของไปยังห้องพัก
• บริก�รอ�ห�รในห้องพัก
• ค่�ทิป
• ภ�ษี
• ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด

 
 8.4.2 การบริหาร (Administration)
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรอยู่
ประม�ณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประม�ณทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ก�รว�งแผน แรงง�น 
ทรัพย�กร และค่�ธรรมเนียมเจ้�หน้�ที่ที่ให้บริก�ร ก�รลงทะเบียน ก�รให้ร�งวัล ก�รวัดผล 
และก�รรวบรวมข้อเสนอแนะ

 8.4.3 การสื่อสาร (Communication)
 งบประม�ณของก�รสื่อส�ร โดยทั่วไปมีสัดส่วนประม�ณ 2 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์       
ของงบประม�ณทั้งหมด จุดประสงค์ของก�รจัดสรรงบประม�ณส่วนนี้คือ ก�รสร้�งก�ร          
รับรู้ของกลุ่มเป้�หม�ยเกี่ยวกับโปรแกรม ว่�ส�ม�รถค�ดหวังอะไรจ�กโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลได้ เพื่อให้กลุ่มเป้�หม�ยกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมโปรแกรม 
โดยในงบประม�ณส่วนนี้ส�ม�รถลดต้นทุนลงได้ด้วยก�รสื่อส�รผ่�นช่องท�งดิจิตอลม�กขึ้น            
ซึ่งเข้�ม�แทนที่ก�รใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ในก�รสื่อส�ร
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 8.4.4 เทคโนโลยี (Technology)
 ในปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่�เทคโนโลยีส�ม�รถช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกและ
ทำ�ให้ชีวิตง่�ยขึ้น ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น ก็ต้องมีค่�ใช้จ่�ย อ�ทิ 
ระบบก�รลงทะเบียน เว็บไซต์ ฐ�นข้อมูล แอปพลิเคชันบนมือถือ และก�รรับข้อเสนอ
แนะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมักถูกจัดสรรให้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ของ               
งบประม�ณโปรแกรมทั้งหมด

เมื่อพิจ�รณ�ถึงค่�ใช้จ่�ย (Cost) ผู้ให้บริก�รควรระบุประเภทของค่�ใช้จ่�ยในแต่ละร�ยก�ร 

ซึ่งเมื่อทร�บประเภทของค่�ใช้จ่�ยแต่ละร�ยก�รแล้ว ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็น

ร�งวัลจะส�ม�รถจัดก�รกับงบประม�ณได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยค่�ใช้จ่�ยมีสองประเภท 

คือ ค่�ใช้จ่�ยคงที่ และค่�ใช้จ่�ยผันแปร

• ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) คือ ค่�ใช้จ่�ยที่คงที่ โดยค่�ใช้จ่�ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำ�นวน              

ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เช่น ค่�ใช้จ่�ยของศิลปินในก�รแสดง และก�รแสดงดอกไม้ไฟในคืน

สุดท้�ยของโปรแกรมก�รเดินท�ง

• ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable cost) คือ ค่�ใช้จ่�ยที่ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เช่น 

ตั๋วเครื่องบิน อ�ห�รและเครื่องดื่ม เป็นต้น

 
 องค์ประกอบของงบประม�ณทั้งหมดอ�จมีคว�มแตกต่�งกันได้ในแต่ละโปรแกรม 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์โดยรวม ก�รมุ่งเน้นของลูกค้� และประสบก�รณ์ที่ต้องก�รให้
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้รับ ซ่ึงไม่มีวิธีก�รจัดทำ�งบประม�ณใดที่ส�ม�รถใช้กับโปรแกรมได้        
ทุกรูปแบบ ยกตัวอย่�งเช่น ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งสำ�หรับก�รท่องเที่ยวไปยังประเทศ
เพื่อนบ้�นจะถูกกว่�ก�รเดินท�งไปที่ประเทศที่ต้ังอยู่ในอีกทวีปหนึ่ง และค่�ใช้จ่�ยอ�จเพิ่ม
ขึ้นอย่�งม�กโดยเฉพ�ะเมื่อเลือกเดินท�งโดยเครื่องบินในชั้นธุรกิจ อีกตัวอย่�งหนึ่งคือ 
ก�รออกแบบประสบก�รณ์สำ�หรับคืนสุดท้�ยด้วยก�รจัดคอนเสิร์ตส่วนบุคคลในปร�ส�ท
โบร�ณ ถึงแม้จะส�ม�รถสร้�งคว�มน่�ตื่นต�ตื่นใจได้ม�กขึ้น แต่ในขณะเดียวกันค่�ใช้จ่�ย       
จะสูงขึ้นต�มไปด้วย

 ก�รจัดสรรงบประม�ณในหมวดหมู่ต่�งๆ ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยแบบ คำ�แนะนำ�จ�ก
แหล่งข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับก�รจัดสรรงบประม�ณ ได้แก่

•  งบประม�ณโดยรวม 100% จัดสรรสำ�หรับร�งวัล 70-85% ก�รบริห�ร 5-15% 
ก�รสื่อส�ร 2-10% และเทคโนโลยี 4-12% จ�กงบประม�ณโดยรวม (May, 
2018)
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•  งบประม�ณโดยรวม 100% จัดสรรสำ�หรับร�งวัล 70-75% ก�รบริห�ร 5-15% 
และก�รสื่อส�ร 10-20% จ�กงบประม�ณโดยรวม (“The Incentive Travel,” 
2008)

• งบประม�ณโดยรวม 100% จัดสรรสำ�หรับก�รเดินท�ง 60-85% (เช่น                   
ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ ก�รเดินท�งภ�คพื้นดินและโรงแรม) ก�รบริห�ร 5-20% 
เทคโนโลยี 5% และก�รตล�ดหรือก�รสื่อส�ร 2-5% จ�กงบประม�ณโดยรวม 
(CITP, 2019)

 อย่�งไรก็ต�ม แนวท�งในก�รจัดสรรงบประม�ณข้�งต้น เป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
ซ่ึงไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด เปอร์เซ็นต์งบประม�ณในส่วนของร�งวัลอ�จ
สูงข้ึนสำ�หรับโปรแกรมที่มีขน�ดใหญ่ขึ้นหรือโปรแกรมอย่�งง่�ย ในขณะที่เปอร์เซ็นต์
งบประม�ณ ในส่วนของก�รดำ�เนินก�รอ�จสูงขึ้นสำ�หรับโปรแกรมขน�ดเล็ก โปรแกรมสั้น 
หรือโปรแกรมที่ซับซ้อน ตัวอย่�งเช่น งบประม�ณของบริษัทแอมเวย์ประเทศไทย ได้จัดสรร 
75% ของงบประม�ณโดยรวมสำ�หรับร�งวัล งบประม�ณสำ�หรับก�รบริห�ร 10% สำ�หรับ
ก�รสื่อส�ร 5% และสำ�หรับเทคโนโลยี 10% อย่�งไรก็ต�ม องค์ประกอบของงบประม�ณจะ
ต้องได้รับก�รจัดสรรอย่�งเหม�ะสมสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นๆ เพื่อให้
ประสบคว�มสำ�เร็จต�มที่ค�ดหวังไว้

8.5 การจัดการค่าใช้จ่ายของโปรแกรม (Managing cost)

 ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รเดินท�งเพ่ิมสูงขึ้น บริษัทหล�ยแห่ง           
กลับมีคว�มต้องก�รในก�รลดต้นทุน โดยดัชนีอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในปี 
ค.ศ. 2018 ร�ยง�นว่� 82% ของผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลกำ�ลังดำ�เนินก�รในวิธีต่�งๆ 
เพ่ือลดต้นทุน ซึ่งก�รดำ�เนินก�รในก�รลดต้นทุนของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ประกอบด้วย

• ก�รใช้จุดหม�ยปล�ยท�งที่ ‘รวมทุกอย่�ง’ (All-inclusive)
• ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งที่มีค่�ใช้จ่�ยน้อยลง
• ก�รจัดโปรแกรมที่สั้นลง
• ก�รเลือกโรงแรมที่ถูกลง
• ก�รเลือกสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ถูกลง
• ก�รเลือกแพ็กเกจที่ครอบคลุมน้อยลง
• ก�รกำ�หนดจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรมให้น้อยลง
• ก�รอัพเกรดห้องให้น้อยลง

• ก�รจัดสรรงบประม�ณอ�ห�รและเครื่องดื่มให้น้อยลง
• ก�รปรับก�รเดินท�งเป็นร�ยบุคคลม�กขึ้น
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• อื่นๆ (เช่น ก�รเจรจ�ต่อรอง ก�รจัดห�ซัพพล�ยเออร์เพิ่มเติม ลดก�รให้               
ของขวัญพิเศษ)

 
 ก�รดำ�เนินก�รในก�รลดค่�ใช้จ่�ยที่พบม�กที่สุด คือ ก�รใช้จุดหม�ยปล�ยท�งที่
รวมทุกอย่�งและจุดหม�ยที่มีค่�ใช้จ่�ยน้อยลง ก�รจัดโปรแกรมที่สั้นลง ลดก�รให้ของขวัญ
พิเศษเพิ่มเติม และก�รใช้โรงแรมที่ร�ค�ไม่แพง อย่�งไรก็ต�ม ก�รดำ�เนินก�รบ�งวิธีที่
กล่�วถึงข้�งต้นไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไป อ�ทิ ก�รปรับก�รเดินท�งเป็นร�ยบุคคล
ม�กข้ึน ก�รจัดสรรงบประม�ณอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมให้น้อยลง และก�รอัพเกรดห้องให้น้อยลง
 
8.6 ประเภทของงบประมาณ (Types of budgets)

 งบประม�ณมี 2 ประเภท ได้แก่ งบประม�ณคงที่ (Fixed budget) และ                   
งบประม�ณแปรผัน (Variable budget) งบประม�ณคงที่ คือ งบประม�ณที่มีค่�ใช้จ่�ย
ต�มจำ�นวนที่กำ�หนดไว้สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล งบประม�ณประเภทนี้
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ซึ่งจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ก�รเลือกจุดหม�ย
ปล�ยท�ง และกิจกรรมในโปรแกรมจะถูกกำ�หนดและพัฒน�โดยคำ�นึงถึงงบประม�ณที่
กำ�หนดไว้ โดยทั่วไป งบประม�ณคงที่จะใช้สำ�หรับโปรแกรมปล�ยปิด ในท�งตรงกันข้�ม 
งบประม�ณแปรผัน คือ งบประม�ณท่ีคำ�นึงถึงค่�ใช้จ่�ยต่อคน ซ่ึงงบประม�ณจะแปรผันไป
ต�มจำ�นวนคนท่ีได้รับร�งวัล ดังน้ัน งบประม�ณแปรผันจึงเป็นประเภทของงบประม�ณท่ี
เหม�ะสมสำ�หรับโปรแกรมปล�ยเปิด

งบประมาณคงที่ งบประมาณแปรผัน

• งบประม�ณปล�ยปิด หม�ยถึง จำ�นวน
เงินที่กำ�หนดเพื่อใช้จ่�ยโดยไม่คำ�นึงถึง
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

• งบประม�ณปล�ยเปิด เป็นก�รอ้�งอิง
ถึงค่�ใช้จ่�ยต่อคน ดังนั้น เมื่อมีจำ�นวน
ผู้ได้รับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ม�กขึ้น งบประม�ณก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่ม�กขึ้น

ตัวอย่าง ตัวอย่าง

• งบประม�ณทั้งหมด $200,000 
  จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม 100 คน 
  ดังนั้นงบประม�ณต่อคนคือ $2,000
• งบประม�ณทั้งหมด $200,000 
  จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม 200 คน 
  ดังนั้นงบประม�ณต่อคนคือ $1,000

• ค่�ใช้จ่�ย $2,000 ต่อคน x 50 คน 
  ดังนั้น งบประม�ณทั้งหมดคือ   
  $100,000
• ค่�ใช้จ่�ย $2,000 ต่อคน x 100 คน 
  ดังนั้น งบประม�ณทั้งหมดคือ  
  $200,000

รูปภาพที่ 8.2 งบประมาณคงที่และงบประมาณแปรผัน (อ้างอิงมาจาก CITP, 2019)
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 ในก�รจัดก�รงบประม�ณที่ประสบคว�มสำ�เร็จผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพ่ือ
เป็นร�งวัลจำ�เป็นต้องมีก�รจัดก�ร และอัปเดตให้ทุกฝ่�ยทร�บตลอดก�รดำ�เนินก�รของ
โปรแกรม เคล็ดลับสำ�หรับก�รจัดก�รงบประม�ณจ�ก CITP (2019) ประกอบด้วย

• ก�รประเมินคว�มถูกต้องอย่�งต่อเนื่อง 
• ก�รปรับค่�ใช้จ่�ยและอัปเดตข้อมูลปัจจุบัน
• ก�รตรวจสอบโอก�สในก�รประหยัดค่�ใช้จ่�ย
• ก�รเจรจ�อย่�งต่อเนื่องตลอดโปรแกรม
• ก�รสื่อส�รกับทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง
• ก�รจัดก�รคว�มผันผวนของค่�เงิน
• ก�รทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (VAT) รวมถึง GST (ภ�ษีสินค้�และ

บริก�ร) ในบ�งประเทศ

8.7 ตัวอย่างตารางงบประมาณ (Examples of budget spreadsheet)

 ในส่วนนี้ เป็นก�รแสดงตัวอย่�งต�ร�งงบประม�ณจ�ก (1) โปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลในกรุงเทพฯ ประเทศไทย (รูปภาพที่ 8.3) และ (2) โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (รูปภาพที่ 8.4) โดยทั้งสองต�ร�งมีวิธีแสดงและบันทึก
ร�ยก�รงบประม�ณที่ต่�งกัน

 รูปภาพที่ 8.3 นำ�เสนอต�ร�งโปรแกรม และแบบฟอร์มที่แสดงงบประม�ณต�ม
กิจกรรมในต�ร�งโปรแกรม ข้อดีของก�รใช้ต�ร�งงบประม�ณประเภทนี้คือ ก�รแสดง
งบประม�ณ โดยละเอียดในแต่ละกิจกรรมของในแต่ละวันของก�รเดินท�ง ซึ่งทำ�ให้
ก�รปรับเปลี่ยนกิจกรรมเมื่อต้องก�รลดค่�ใช้จ่�ยเป็นเรื่องง่�ยสำ�หรับองค์กร

Photo by Rashed
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โครงร่าง
โปรแกรม

วันที่ 1
วันเส�ร์

วันที่ 2
วันอ�ทิตย์

วันที่ 3
วันจันทร์

วันที่ 4
วันอังค�ร

วันที่ 5
วันพุธ

วันที่ 6
วัน

พฤหัสบดี

วันที่ 7
วันศุกร์

วันที่ 8
วันเส�ร์

อาหารเช้า อ�ห�รเช้� อ�ห�รเช้� อ�ห�รเช้� อ�ห�รเช้� อ�ห�รเช้� อ�ห�รเช้�

กิจกรรม
ช่วงเช้า

เดิน
ท�งออก

จ�กชิค�โก

เดินท�งถึง
ไต้หวัน 
7:00 น
ออกเดิน
ท�งจ�ก
ไต้หวัน 
8:15 น

ถึงกรุงเทพ 
11:45 น

ทัวร์
กรุงเทพฯ
ครึ่งวัน 

คลองและ
พระบรม

มห�ร�ชวัง

ตัวเลือก
กิจกรรม
(1) ทัวร์
เมืองและ

วัด
(2) ล่อง
เรือเที่ยว
คลอง

บ�งกอก
น้อย

(3) ก�ร
ชอปปิง

ทัวร์
เต็มวันที่
พระนคร
ศรีอยุธย�

Elephant 
Camp

เวล�อิสระ เวล�อิสระ ออกเดิน
ท�งจ�ก
กรุงเทพ

อาหาร
กลางวัน

บุฟเฟต์
อ�ห�ร

กล�งวันที่
ร้�นอ�ห�ร 
Bo.Lan

 ต�ม
อัธย�ศัย

บุฟเฟต์
อ�ห�ร
กล�งวัน 

Ayutthaya 
Retreat

 ต�ม
อัธย�ศัย

 ต�ม
อัธย�ศัย

กิจกรรม
ช่วงบ่าย

ระหว่�ง
ท�ง

ข้�ม
เส้นวันที่
ส�กล

รถรับ
ส่งส่วน
ตัวไปยัง 

Anantara 
Riverside 
Bangkok 
Resort 

เครื่องดื่ม
เบ�ๆ ใน
ห้องพัก

เวล�อิสระ เวล�อิสระ Handicraft 
Village

เวล�อิสระ เวล�อิสระ ถึงไต้หวัน 
15.00 น
ออกเดิน
ท�งจ�ก
ไต้หวัน 
17:30 น
ถึงชิค�โก 
19.45 น

งานเลี้ยง
ต้อนรับ

ง�นเลี้ยง
อำ�ล�

กิจกรรม
ช่วงคำ่า

เวล�อิสระ
เพื่อพัก

ผ่อน เก็บ
ของและ
ปรับเวล�

 ต�ม
อัธย�ศัย

อ�ห�ร
เย็นแบบ
ไทยและ

ก�รเต้นรำ�
คล�สสิก

 ต�ม
อัธย�ศัย 

เบี้ยเลี้ยง
สำ�หรับ 
Dine 

around

Luxury 
ล่องเรือ
ดินเนอร์
ริมแม่นำ้�

เจ้�พระย�
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ตัวอย่างค่าใช้จ่าย โปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ณ กรุงเทพฯ 
ค่าใช้จ่ายในจุดหมายปลายทางโดยประมาณ (ดอลลาร์สหรัฐ)

(32 THAI BAHT TO US$ $1.00) LOT COST 
THAI BAHT

LOT COST 
$US

COST P.P
$US #PAX

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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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 includ-
ing 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 fight-
ing, 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 Suvarnabhu-
mi Airport is two hours prior to flight departure time. The 
Program Directors will assist with check-in and pre-depar-
ture 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. Pro-
ductions 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 ตัวอย่างตารางโปรแกรมและตารางบันทึกค่าใช้จ่ายสำาหรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็น

รางวัลในกรุงเทพฯ (ดัดแปลงจาก Allen, 2002)

 ตัวอย่�งต�ร�งค่�ใช้จ่�ยถัดไปที่แสดงในรูปภาพที่ 8.4 นี้ดัดแปลงม�จ�กตัวอย่�ง
ที่ Omakase LLC ซึ่งเป็น DMC ในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จัดห�ให้ โดยเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในก�รบันทึกค่�ใช้จ่�ยที่ประม�ณก�รไว้ (ค่�ใช้จ่�ยที่นำ�เสนอแก่บริษัท) และค่�ใช้จ่�ยจริง 
ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยเป็นก�รจำ�แนกต�มหมวดหมู่ ได้แก่ ที่พัก ก�รขนส่ง กิจกรรม มื้ออ�ห�ร 
และค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร ซึ่งช่วยให้ DMC ส�ม�รถตรวจสอบค่�ใช้จ่�ยในแต่ละหมวดหมู่
ได้ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรเห็นภ�พรวมในโครงสร้�งค่�ใช้จ่�ยโดยพิจ�รณ�จ�กประเภทของ
ค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ องค์กรอ�จพิจ�รณ�ประเภทของค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นอีกครั้งเพื่อห�ท�งเลือก       
ที่ดีที่สุดในก�รจัดก�รงบประม�ณของโปรแกรม

# Category Description
Unit price 

(YEN)
Unit

Cost (ค่�ใช้จ่�ย
ที่นำ�เสนอ)

Actual Cost 
(ค่�ใช้จ่�ยจริง)

Variance
(ส่วนต่�ง)

1

Accommoda-
tion (ที่พัก)

Esashi (1 night) 15,000.00 30 450,000.00 450,000.00 0.00
2 Okushiri (1 night) 17,500.00 30 525,000.00 525,000.00 0.00
3 Hakodate 

(2 nights)
30,000.00 30 900,000.00 900,000.00 0.00

4 Sapporo (3 nights) 47,000.00 30 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00
5

Transporta-
tion

(ก�รขนส่ง)

Motor Coach 7 
days

80,000.00 7 560,000.00 560,000.00 0.00

6 Expressway fee 30,000.00 1 30,000.00 30,000.00 0.00
7 Setana-Okushiri 

HeartLand Ferry
3,570.00 30 107,100.00 107,100.00 0.00

8 Okushiri - 
Hakodate Japan 
Airline

6,000.00 30 180,000.00 174,960.00 5,040.00

9 Hakodate to 
Sapporo Motor 
Coach

80,000.00 1 80,000.00 80,000.00 0.00

10 Driver Hotel 6,000.00 1 6,000.00 6,000.00 0.00
11 Driver Tip 20,000.00 1 20,000.00 20,000.00 0.00
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12
Activity fees

(กิจกรรม)

Esashi 3,000.00 30 90,000.00 84,000.00 6,000.00
13 Okushiri 4,000.00 30 120,000.00 114,000.00 6,000.00
14 Hakodate 10,000.00 30 300,000.00 300,000.00 0.00
15

Meals
(มื้ออ�ห�ร)

Day 2 Breakfast 
Esashi

500.00 30 15,000.00 13,000.00 2,000.00

16 Day 2 Lunch 
Esashi

1,000.00 30 30,000.00 32,560.00 -2,560.00

17 Day 2 Dinner 
Esashi

1,500.00 30 45,000.00 45,570.00 -570.00

18 Day 3 Breakfast 
Esashi

500.00 30 15,000.00 12,375.00 2,625.00

19 Day 3 Lunch 
Esashi

1,000.00 30 30,000.00 30,100.00 -100.00

20 Day 3 Dinner 
Okushiri

1,500.00 30 45,000.00 44,990.00 10.00

21 Day 4 Breakfast 
Okushiri

500.00 30 15,000.00 14,550.00 450.00

22 Day 4 Lunch 
Hakodate

1,000.00 30 30,000.00 31,450.00 -1,450.00

23 Day 5 Breakfast 
Hakodate

500.00 30 15,000.00 14,550.00 450.00

24 Day 6 Lunch 
Sapporo

1,500.00 30 45,000.00 46,320.00 -1,320.00

25 Day 6 Dinner 
(allowance at 
leisure)

5,000.00 30 150,000.00 150,000.00 0.00

26

Administra-
tion fees

(ค่�ธรรมเนียม
ก�รจัดก�ร)

Guide Interpreter 30,000.00 8 240,000.00 240,000.00 0.00
27 Tour Planning & 

Coordinate
100,000.00 1 100,000.00 100,000.00 0.00

28 Survey & Preparing 50,000.00 1 50,000.00 55,430.00 -5,430.00
29 Contingency 100,000.00 1 100,000.00 4,500.00 95,500.00
30 Tour Agency fee 3,500.00 30 105,000.00 105,000.00 0.00
32 Facilitators 15,000.00 8 120,000.00 45,000.00 75,000.00

Total (YEN) 5,928,100.00 5,875,540.00 181,645.00

รูปภาพที่ 8.4 ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายสำาหรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่น (ดัดแปลงจาก Cost sheet ของ Omakase LLC)
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อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หนึ่งในคว�มเสี่ยงของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นเก่ียวข้องกับอัตร�          

แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศ โดยเป็นคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินสำ�หรับโปรแกรม        
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเมื่อมีร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวข้องกับสกุลเงินม�กกว่�
หนึ่งสกุล (CIC, 2016) คว�มผันผวนของค่�เงินส�ม�รถสร้�งผลกระทบต่อ
งบประม�ณของโปรแกรมได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ คว�มผันผวนของค่�เงินที่
สร้�งผลกระทบในเชิงบวกอ�จสร้�งร�ยได้หรือกำ�ไรพิเศษเพิ่มเติม ในท�งตรงกันข้�ม 
คว�มผันผวนของค่�เงินอ�จทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน (CIC, 2016) วิธีหนึ่ง
ในก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนสำ�หรับทุกฝ่�ย (ซึ่งรวมถึงบริษัทเจ้�ของ
โปรแกรม Incentive house DMC และผู้ให้บริก�ร) คือ ก�รเจรจ�และทำ�ข้อตกลง
กับทุกฝ่�ยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทำ�ข้อตกลงโดยระบุจำ�นวนเงินและสกุลเงินในก�รชำ�ระเงิน
ในวันที่กำ�หนด และต�มอัตร�แลกเปลี่ยนที่กำ�หนดลงในสัญญ�

 อีกประก�รหนึ่งที่จำ�เป็นต้องกล่�วถึงสำ�หรับก�รจัดก�รงบประม�ณคือควรมี
ก�รกำ�หนดงบประม�ณสำ�รองไว้เนื่องจ�กคว�มผิดพล�ดหรือเหตุไม่ค�ดคิดอ�จเกิดขึ้น
ได้  ดังนั้น จึงแนะนำ�ให้จัดสรรงบประม�ณเพื่อครอบคลุมค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ค�ดก�รณ์ไว้ หรือ            
ค่�คว�มเสียห�ยใดๆ ในระหว่�งก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล งบประม�ณส่วนนี้อ�จตั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ดได้ ในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะช่วยให้มั่นใจในคว�มสำ�เร็จ
ของก�รจัดก�รงบประม�ณสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลม�กขึ้น
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	 บทส่งท้าย

 ก�รจัดทำ�งบประม�ณเป็นส่วนสำ�คัญของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
เมื่อกำ�หนดงบประม�ณจำ�เป็นต้องมองจ�กมุมมองท่ีแตกต่�งกันทั้งขององค์กร และ
กลุ่ม   เป้�หม�ย รวมถึง ควรต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องบประม�ณด้วย ก�รกำ�หนด              
งบประม�ณที่ประสบคว�มสำ�เร็จนั้น ม�จ�กก�รพิจ�รณ�ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ         
ก�รจัดทำ�งบประม�ณที่เหม�ะสมสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นๆ

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

จงอภิปร�ยเกี่ยวกับก�รจัดสรรองค์ประกอบของงบประม�ณท่ีเหม�ะสมสำ�หรับโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต่อไปนี้
(ควรมีก�รห�ข้อมูลก่อนทำ�ก�รอภิปร�ย)

(1) บริษัท MU กำ�ลังจัดสรรงบประม�ณสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือ
เป็นร�งวัล โดยผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอ�ศัยอยู่ในประเทศไทย และจุดหม�ย          
ปล�ยท�งที่เลือกคือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประสบก�รณ์ที่ต้องก�รสำ�หรับ
โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่ประสบก�รณ์ด้�นอ�ห�ร เนื่องจ�กเป็นคว�มสนใจของ    
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม 

(2) บริษัท IC เป็นผู้ผลิตลำ�โพงไร้ส�ย กำ�ลังจัดสรรงบประม�ณสำ�หรับโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลให้ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
อ�ศัยอยู่ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก ซึ่งรวมถึงจีน ญี่ปุ่น และเก�หลี ส่วน         
จุดหม�ยปล�ยท�งที่เลือกคือ อังกฤษ ประสบก�รณ์ที่ต้องก�รจะมุ่งเน้นไปที่
ประสบก�รณ์ท�งดนตรี เนื่องจ�กเป็นคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และ
มีแผนเซอร์ไพรส์สำ�หรับคอนเสิร์ตในคืนสุดท้�ยกับวงดนตรีชื่อดังของอังกฤษ



INCENTIVE TRAVELS 101 189



INCENTIVE TRAVELS 101190

บทที่	

9

การร่วมมือกับผู้ให้บริการ
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บทที่	

9
 การร่วมมือกับผู้ให้บริการ

“ขอนำ้�เย็นได้ไหมคะ”
“นำ้�เย็นใส่มะน�ว ไม่ใส่นำ้�แข็ง ขอบคุณ”
“เอ�นำ้�ให้ฉันหน่อย!! ด่วน!! ข้�งนอกมันร้อนม�ก!!”
นี่คือสิ่งที่ผู ้เขียนได้ยินขณะนั่งในร้�นค�เฟ่และกำ�ลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ ลูกค้�
แต่ละคนส่ังเครื่องดื่มของตน ลูกค้�ร�ยแรกได้ส่ิงที่เข�ต้องก�รด้วยรอยยิ้มจ�ก
พนักง�นเสิร์ฟ แต่ลูกค้�ร�ยที่สองไม่ได้รับมะน�ว เนื่องจ�กท�งร้�นไม่ได้มีไว้บริก�ร
ซึ่งพนักง�นเสิร์ฟไม่ทร�บ จึงต้องขอโทษลูกค้�ขณะที่เสิร์ฟเครื่องดื่มด้วย ส่วนลูกค้�
คนสุดท้�ยได้รับนำ้�เย็น แต่ก็บ่นว่�ที่ต้องก�รคือนำ้�ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่นำ้�เย็น

ในสถ�นก�รณ์นี้มีคำ�ร้องขอเคร่ืองด่ืมที่คล้�ยกันจ�กลูกค้�ไปยังพนักง�นเสิร์ฟ 
อย่�งไรก็ต�ม ลูกค้�แต่ละคนที่กล่�วถึง ได้รับนำ้�และระดับก�รบริก�รที่แตกต่�งกัน 
ดังนั้น พวกเข�จึงมีระดับคว�มพึงพอใจที่แตกต่�งกัน ผู้เขียนเชื่อว่�ลูกค้�เหล่�นี้มี
คว�มหล�กหล�ยในวิธีก�รสื่อส�ร ข้อคว�ม ร�ยละเอียดที่ให้ และคว�มรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริก�รของค�เฟ่

ห�กลองใช้แนวคิดน้ีกับก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลจำ�เป็นต้องรู้จักผู้ให้บริก�รผลิตภัณฑ์และบริก�รของผู้ให้บริก�รน้ันๆ รวมถึงทร�บ
วิธีก�รทำ�ง�นกับผู้ให้บริก�ร ก�รออกแบบโปรแกรมจะไม่ส�ม�รถเป็นไปได้จริง
ห�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไม่มีคว�มรู้เก่ียวกับผู้ให้บริก�รใน
จุดหม�ยปล�ยท�ง และในกรณีที่มีแนวคิดที่ดีใหม่ๆ ในก�รปรับปรุง

ประสบก�รณ์สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่�ผู้ให้บริก�รส�ม�รถให้บริก�รต�มที่ค�ดหวังได้หรือไม่        
ลองนึกภ�พคว�มผิดหวังในฐ�นะนักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลดู โดยสมมติ
ว่�ผู้อ่�นได้ทำ�ก�รออกแบบโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ยอดเยี่ยมขึ้นม�
แต่ผู้ให้บริก�รไม่ส�ม�รถตอบสนองคำ�ขอของผู้อ่�นในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดได้ 
ซึ่งปัจจัยเหล่�นี้เป็นข้อพิจ�รณ�สำ�คัญในก�รทำ�ง�นกับผู้ให้บริก�ร
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 ประสบก�รณ์ที่ “สุดยอด” เป็นสิ่งที่โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้องก�ร
สร้�ง จ�กช่วงเวล�ที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก้�วขึ้นเครื่องบิน ระหว่�งช่วงเวล�ของก�รเดิน
ท�ง และจนกว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะกลับถึงบ้�นโดยสวัสดิภ�พ ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมควร
ได้รับคว�มรู้สึกของก�รเป็น “คนพิเศษ” ดังนั้น “สุดยอด” ไม่ได้แปลว่�ต้อง “แพงที่สุด” 
แต่หม�ยคว�มว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะต้องรู้สึกพิเศษและได้รับก�รดูแลอย่�งดี ในบทที่ 
2 ได้กล่�วถึงซัพพล�ยเออร์ร�ยหลักๆ ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผู้ให้บริก�รเหล่�นี้
มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วยสร้�งประสบก�รณ์ที่ “ยอดเยี่ยม” แก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ดังที่
กล่�วไว้ใน  บทที่ 2 ว่�รูปแบบก�รดำ�เนินง�นกับผู้ให้บริก�รมีคว�มหล�กหล�ย โดยบริษัท
อ�จติดต่อกับ ผู้ให้บริก�รด้วยตนเองโดยตรง หรืออ�จใช้บริก�รขององค์กรที่ให้บริก�รด้�น
ก�รให้ร�งวัล เช่น Incentive house และ/หรือบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) 
(Thumachai et al., 2017) ในบทนี้ เนื้อห�จะมีคว�มเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริก�รหลักสำ�หรับ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ได้แก่ โรงแรม ส�ยก�รบิน ธุรกิจเรือสำ�ร�ญ สถ�นที่
ท่องเที่ยว บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม และก�รขนส่งภ�คพื้นดิน

9.1 การทำางานร่วมกับโรงแรม (Hotels)
 
 9.1.1 หลักเกณฑ์การเลือกที่พักสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(Selection criteria)
 โดยทั่วไปแล้ว จุดหม�ยปล�ยท�งของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรจะมี
ผู้ให้บริก�รที่พักให้เลือกหล�กหล�ย ทั้งโรงแรม และรีสอร์ท โดยผู้ให้บริก�รที่พักที่มีกลุ่ม
เป้�หม�ยเป็นนักเดินท�งไมซ์ มักจะมีห้องประชุม หรือหอประชุม เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของกลุ่มก�รเดินท�งเชิงธุรกิจ สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล บริษัทมักต้องก�ร
โรงแรมระดับ 5 ด�วหรือโรงแรมหรู อย่�งไรก็ต�ม ก�รเลือกที่พักก็ไม่จำ�เป็นต้องหรูหร�เสมอ
ไปแต่ท่ีพักน้ันควรประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสำ�คัญหล�ยประก�ร โดยผู้เชี่ยวช�ญด้�น  
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรพิจ�รณ�เกณฑ์ต่อไปนี้ในก�รเลือกที่พัก

• ที่ตั้ง - โรงแรมที่เหม�ะสำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรจะส�ม�รถ   
เข้�ถึงได้ง่�ยและควรอยู่ใกล้กับสถ�นที่ท่องเที่ยว หรือสถ�นที่ในก�รทำ�กิจกรรม

•  ห้องพัก - โรงแรมควรมีห้องที่มีขน�ดใกล้เคียงกัน ซึ่งมีก�รออกแบบและ
ตกแต่งอย่�งดีพร้อมด้วยคว�มสะดวกสบ�ยและทัศนียภ�พที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว             
นักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรพักในห้องประเภทเดียวกัน หรือจะต้องมีเหตุผล  
ที่ดีในก�รจัดห้องที่ต่�งประเภทกันให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

• ความพร้อมในการให้บริการ - โรงแรมควรให้บริก�รที่หล�กหล�ยที่ตอบสนอง
คว�มต้องก�รของกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เช่น ก�รเช็คอินและเช็คเอ�ท์



INCENTIVE TRAVELS 101194

แบบส่วนตัว รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง บริก�รพี่เลี้ยงเด็ก โปรแกรมออกกำ�ลังก�ย 
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี พนักง�นที่พูดได้หล�ยภ�ษ� บริก�รซักรีด บริก�รจัดเก็บ
สัมภ�ระ ฯลฯ

• บริการอาหารและเครื่องดื่ม - โรงแรมควรมีบริก�รอ�ห�รที่หล�กหล�ยและ
ส�ม�รถรองรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ ห�กมีบริก�รอ�ห�รท้องถิ่น
ที่มีเฉพ�ะในพื้นที่นั้น หรือส�ม�รถสร้�งเมนูและเครื่องดื่มพิเศษสำ�หรับกลุ่มได้        
จะเป็นข้อได้เปรียบของโรงแรมน้ันในก�รเป็นตัวเลือกสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล

•  สิ่งอำานวยความสะดวกด้านสันทนาการ - โรงแรมควรมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
ที่ผู้เดินท�งส�ม�รถสัมผัสกับกิจกรรมสันทน�ก�รต่�งๆ ในช่วงเวล�อิสระ เช่น 
สป� ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สระว่�ยนำ้� สน�มเทนนิส สน�มกอล์ฟ ฯลฯ

• พื้นที่จัดกิจกรรม - โรงแรมควรมีห้องจัดเลี้ยงที่กว้�งขว�งและสวยง�มที่
เหม�ะสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลและส�ม�รถตอบสนอง                
คว�มต้องก�รของโปรแกรมได้ สถ�นที่จัดง�นควรจะส�ม�รถใช้เป็นสถ�นที่จัด
กิจกรรมพิเศษ ก�รเฉลิมฉลองส่วนตัว หรือป�ร์ตี้ที่ได้รับก�รออกแบบสำ�หรับ
โปรแกรมได้

• บริการพิเศษ - โรงแรมควรมีก�รประส�นง�นกับ DMC และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดบริก�รพิเศษ หรือจัดกิจกรรมพิเศษในสถ�นที่ระหว่�งก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล

•  ความยืดหยุ่น - โรงแรมควรมีคว�มเต็มใจที่จะร่วมมือ และมีคว�มยืดหยุ่น          
ในก�รมีส่วนร่วมในคว�มสำ�เร็จของโปรแกรม

•  คุณภาพของการบริการ - โรงแรมควรให้บริก�รท่ีมีคุณภ�พสูง เพื่อให้                
ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปอย่�งร�บรื่นและตรงเวล�สำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพ่ือ
เป็นร�งวัล พนักง�นโรงแรมควรได้รับก�รฝึกอบรมอย่�งดีให้มีทักษะและ
ทัศนคติที่เหม�ะสม และให้บริก�รที่มีคุณภ�พได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับกลุ่ม

 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลซึ่งมีคว�มค�ดหวังในม�ตรฐ�นก�รบริก�รที่สูง
• ความคุ้มค่าทางการเงิน - ร�ค�เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับก�ร

เลือกโรงแรม แม้ว่�ร�ค�อ�จไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับก�รเลือกโรงแรมใน            
บ�งโปรแกรมของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล แต่บริก�รเสริมที่โรงแรมเสนอให้
พิเศษสำ�หรับโปรแกรม จะทำ�ให้โรงแรมนั้นเป็นตัวเลือกที่น่�สนใจยิ่งขึ้นสำ�หรับ
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
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 9.1.2 ข้อเสนอของโรงแรมสำาหรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Hotel 
proposal)
 โดยท่ัวไปแล้ว โรงแรมที่มุ่งเน้นตล�ดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล มักให้                 
คำ�แนะนำ�และคว�มช่วยเหลือต่�งๆ เช่น ก�รเลือกห้องพัก ก�รกำ�หนดร�ค�กลุ่ม ก�รจัดเลี้ยง               
ก�รเช็คอินส่วนตัว/กลุ่ม เป็นต้น นอกจ�กนี้ โรงแรมอ�จเตรียมเอกส�รข้อเสนอพร้อมข้อมูล
สำ�หรับ DMC Incentive house หรือบริษัท เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ในก�รเลือกที่พักด้วย 
โดยข้อเสนอควรครอบคลุมร�ยก�ร ต่อไปนี้

•  ที่พัก - รวมถึงระยะเวล�ก�รเข้�พัก ประเภทห้อง จำ�นวนห้อง จำ�นวนคนในกลุ่ม 
จำ�นวนคนต่อห้อง อัตร�ค่�ห้องพัก ผลิตภัณฑ์เสริม หรือบริก�รที่โรงแรมจัดให้ 
และเงื่อนไขของอัตร�ค่�ที่พักที่เสนอ

• ฟังก์ชั่น - รวมถึงวันที่ ประเภทของฟังก์ชั่น จำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น แพ็กเกจ         
ก�รประชุม ก�รเตรียมอ�ห�รและเครื่องดื่ม อัตร�ค่�ใช้จ่�ย คว�มบันเทิง ดนตรี 
แสง เสียง และค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมสำ�หรับบริก�รเสริมประเภทต่�งๆ

•  ระยะเวลาของข้อเสนอ - ระยะเวล�ท่ีร�ค� และตัวเลือกท่ีเสนอในข้อเสนอยังมีผล
• เงื่อนไขการชำาระเงิน - ก�รมัดจำ� ยอดคงเหลือ วันที่ครบกำ�หนด และวิธีก�ร

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

With free 5 rooms 
upgrade for C-suites 

to iSea Pool Villa

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 5 THB 25,000.00

Total 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
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• 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:  5 March 2020 
Type of function:   Gala Dinner 18:00-22:00 hrs. 
Number of guests:   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

  THB 1,079,000.00
  THB 323,700.00

Note:
• 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 ตัวอย่างข้อเสนอของโรงแรมสำาหรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
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 9.1.3 การให้ข้อมูลกับโรงแรม (Providing information)
 นักว�งแผนโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมแก่โรงแรมที่เลือกก่อนวันเข้�พัก โดยข้อมูลควรประกอบด้วย

•  วันที่และเวล�ของก�รเดินท�งม�ถึงและก�รเดินท�งกลับ
•  ร�ยชื่อของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
•  ร�ยก�รจำ�นวนห้อง
• จำ�นวนผู้เข้�พักสำ�หรับบริก�รอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับก�รยืนยันแล้ว และ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำ�กัดท�งด้�นอ�ห�ร (ถ้�มี)
•  กำ�หนดก�รของอีเวนต์และกิจกรรม
•  โปรแกรมก�รเดินท�งในแต่ละวัน
•  เบอร์ติดต่อและประส�นง�น
•  คว�มต้องก�รพิเศษ
•  วิธีก�รชำ�ระเงิน

 9.1.4 การเตรียมการพิเศษกับโรงแรมสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล    
(Special arrangements)
 ในขณะที่เลือกผู้ให้บริก�รที่พัก ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจำ�เป็น
ต้องสำ�รวจคว�มพร้อมของบริก�รที่โรงแรมส�ม�รถนำ�เสนอได้ และควรร่วมมือกับโรงแรม
และจัดเตรียมก�รต่�งๆ เพื่อมอบประสบก�รณ์สุดพิเศษสำ�หรับผู้เข้�ร่วมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล ซึ่งก�รเตรียมก�รกับโรงแรม อ�จรวมถึง

• ก�รจัดเตรียมพื้นที่ลงทะเบียน หรือโต๊ะเพื่อต้อนรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
•  ก�รจัดเตรียมป้�ยต้อนรับพร้อมด้วยโลโก้บริษัท
•  ก�รจัดซื้อสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก (Amenities) พิเศษในห้องล่วงหน้�
•  ก�รเตรียมก�รให้ผู้บริห�รระดับสูงของโรงแรมออกม�ต้อนรับกลุ่มก�รเดินท�ง

เพื่อเป็นร�งวัล หรือก�รจัดทำ�และเตรียมก�รด์ต้อนรับพร้อมล�ยเซ็นผู้จัดก�ร
ทั่วไปไว้ในห้องพัก

•  ก�รเตรียมห้องสำ�รองห�กผู้เข้�ร่วมโปรแกรมต้องก�รเปลี่ยนห้อง
•  ก�รจัดเตรียมของขวัญพิเศษในห้องที่จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็น

ร�งวัลโดยเฉพ�ะ

 นอกเหนือจ�กก�รเตรียมก�รดังกล่�ว ผู้ว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล
จะต้องระบุผู้มีอำ�น�จที่ส�ม�รถอนุมัติหรือตัดสินใจต่�งๆ ในระหว่�งก�รเข้�พัก เมื่อมี
คว�มจำ�เป็นในก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่เป็นไปต�มที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้�นี้ และเมื่อถึงเวล�
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สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล นักว�งแผนควรยืนยันก�รจัดก�รทั้งหมดกับท�งโรงแรม
อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รเข้�พักที่โรงแรมจะร�บรื่นตลอดก�รเดินท�ง

Cape Dara Resort, Pattaya

9.2 การทำางานร่วมกับสายการบิน (Airlines)

 9.2.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกสายการบินสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(Selection criteria)
 ธุรกิจส�ยก�รบินเป็นธุรกิจก�รเดินท�งท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล เนื่องจ�กเป็นบริก�รที่ช่วยนำ�นักเดินท�งไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง ซึ่งอ�จมี
ส�ยก�รบินจำ�นวนม�กให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับสน�มบินต้นท�ง ในกรณีนี้ ผู้เชี่ยวช�ญด้�น
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลหรือบริษัทต้องเลือกส�ยก�รบินที่เหม�ะกับคว�มต้องก�รของ
โปรแกรม ทั้งในแง่ของร�ค�และก�รบริก�ร องค์ประกอบสำ�คัญสำ�หรับนักว�งแผนก�รเดิน
ท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่ควรพิจ�รณ�เมื่อเลือกส�ยก�รบิน ได้แก่

 ความถี่ของเที่ยวบินและตารางการบิน - คว�มถี่ของเที่ยวบิน และต�ร�ง
บิน ส่งผลต่อระดับคว�มเหนื่อยล้�ของนักเดินท�ง และคว�มสะดวกสบ�ยใน
ขณะเดินท�ง เมื่อเลือกส�ยก�รบิน ควรเลือกส�ยก�รบินที่มีเที่ยวบินตรงและ

 เที่ยวบินจำ�นวนม�กไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งที่กำ�หนด
• ส�ยก�รบินบ�งแห่งอ�จมีเที่ยวบินหล�ยเที่ยวในหนึ่งวันไปยังจุดหม�ย
 ปล�ยท�งที่ต้องก�ร ทำ�ให้ง่�ยต่อองค์กรในก�รเลือกใช้ และสะดวกสำ�หรับ       

ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ส�ยก�รบินอื่นอ�จมีเพียงหนึ่งเที่ยวบินต่อวัน หรือส�มถึง
สี่เที่ยวบินต่อสัปด�ห์เท่�นั้น
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• เท่ียวบินท่ีให้บริก�รอ�จเป็นเท่ียวบินแบบไม่แวะพัก ซึ่งใช้เวล�น้อยลงและ
เหนื่อยน้อยกว่�สำ�หรับผู้เข้�ร่วม หรืออ�จเป็นเที่ยวบินที่ให้บริก�รแบบ           
มีก�รหยุดพักต�มเมืองในเส้นท�งก�รบินโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน                                                                                   
(ก�รเปลี่ยนเครื่องจะทำ�ให้เกิดคว�มเหนื่อยล้�แก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมม�กขึ้น)

• เวล�ออกเดินท�ง หรือเวล�เดินท�งถึงจุดหม�ยปล�ยท�งยังมีผลต่อ             
ก�รจัดเตรียมก�รเดินท�ง ห�กเที่ยวบินที่ให้บริก�รอยู่มีเวล�ออกเดินท�งใน
เวล�เที่ยงคืน จะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเหนื่อยล้�กว่�เมื่อเปรียบเทียบกับ           
ก�รเดินท�งในเวล�กล�งวัน

 การสนับสนุนด้านบริการ - โดยทั่วไป ส�ยก�รบินมักจะมีแผนกข�ยสำ�หรับ
กลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เพื่อให้คำ�แนะนำ� และคว�มช่วยเหลือแก่                     
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เช่น ก�รกำ�หนดร�ค�ตั๋วเป็นกลุ่ม 
ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว เอกส�ร บริก�รพิเศษ เป็นต้น

 9.2.2 การเตรียมการพิเศษกับสายการบินสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(Special arrangements)
 ส�ยก�รบินอ�จส�ม�รถเตรียมก�รให้บริก�รพิเศษเพิ่มเติมสำ�หรับกลุ่มก�รเดิน
ท�งเพื่อเป็นร�งวัลในหล�ยๆ ด้�น ดังนี้

 การให้บริการด้านการตลาดและการขาย
•  ก�รให้คำ�แนะนำ�ในก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง
•  ก�รให้คำ�แนะนำ�ในก�รเลือกโรงแรม ร้�นอ�ห�ร สถ�นที่ท่องเที่ยว และ DMC
•  ก�รให้คว�มช่วยเหลือในก�รออกต๋ัวสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อตรวจสอบ            

เส้นท�งก่อนก�รเดินท�งจริง
•  ก�รให้บริก�รจัดทำ�สื่อส่งเสริมก�รข�ย เช่น แผ่นพับ ต�ร�ง เที่ยวบินโปสเตอร์ 

โปสก�ร์ด สไลด์ ปกไฟล์ ฯลฯ
•  ก�รคงระดับร�ค�ตั๋วและจองที่นั่งล่วงหน้�
•  ก�รเสนอไมล์สะสมสำ�หรับนักเดินท�ง
•  ก�รเตรียมแท็กกระเป๋�เดินท�งสำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

 การให้บริการที่สนามบิน
•  ก�รจัดเค�น์เตอร์เช็คอินแยกต่�งห�กสำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
•  ก�รเตรียมป้�ยพิเศษเพื่อต้อนรับกลุ่มผู้เดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่เค�น์เตอร์       

เช็คอิน ประตูท�งออกและบนเครื่องบิน
•  ก�รจัดทำ�บัตรผ่�นขึ้นเครื่องโดยเฉพ�ะสำ�หรับนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
•  ก�รให้คว�มช่วยเหลือเป็นพิเศษสำ�หรับบริก�รสัมภ�ระ
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•  ก�รให้บริก�รห้องรับรองในสน�มบินสำ�หรับผู้เดินท�ง
• ก�รเตรียมก�รสำ�หรับก�รขึ้นเครื่องก่อน และฟ�สต์แทร็คเลน (Fast track 

lane) เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้นักเดินท�งที่ด่�นตรวจคนเข้�เมือง และ
ด่�นศุลก�กร

 การให้บริการบนเครื่อง
•  ก�รต้อนรับพิเศษสำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลโดยกัปตันของ       

เครื่องบิน
•  ก�รทำ�วิดีโอสื่อข้อคว�มจ�กผู้บริห�รส�ยก�รบินสำ�หรับกลุ่มผู้เดินท�งเพ่ือ

เป็นร�งวัล
•  ก�รจัดเตรียมพนักพิงศีรษะ และเมนูที่ตกแต่งด้วยโลโก้บริษัท
•  ก�รจัดเตรียมเมนูพิเศษล่วงหน้�
•  ก�รเตรียมก�รเครื่องดื่มพิเศษเพิ่มเติม
•  ก�รจัดบริก�รที่นั่งพิเศษ เช่น 3 ที่นั่งสำ�หรับผู้โดยส�ร 2 ท่�น เป็นต้น
•  ก�รจัดให้พนักง�นต้อนรับบนเครื่องบินสวมใส่ผ้�กันเปื้อนหรือเข็มกลัดที่มีช่ือ

หรือโลโก้ของบริษัท
• ก�รจัดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกส่วนตัว (Personalized amenities) บน      

เครื่องบินสำ�หรับผู้เดินท�ง
•  ก�รเตรียมภ�พยนตร์สำ�หรับผู้เดินท�งเป็นพิเศษต�มที่ร้องขอไว้ล่วงหน้�
•  ก�รจัดเตรียมเกมต่�งๆ บนเครื่องบิน

 

Photo by Nawarat
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 ในกรณีของกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่มีขน�ดใหญ่ม�ก อ�จมีก�รจัดเตรียม
เที่ยวบินแบบเช่�เหม�ลำ� เที่ยวบินเช่�เหม�ลำ�เป็นเที่ยวบินที่ส�ยก�รบินให้บริก�รสำ�หรับ
เส้นท�งใดๆ นอกเหนือจ�กต�ร�งเที่ยวบินปกติ ตัวอย่�งเช่น บริก�รเที่ยวบินเช่�เหม�ลำ�ของ
ก�รบินไทยซึ่งครอบคลุมเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่น จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

 ในบ�งครั้งบริษัทอ�จทำ�ง�นร่วมกับส�ยก�รบินต่�งๆ สำ�หรับโปรแกรม                 
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเดียวกัน เนื่องจ�กเหตุผลสองประก�ร คือ (1) กลุ่มมีขน�ดใหญ่
ม�กและไม่ส�ม�รถเดินท�งไปด้วยกันได้หมดในเที่ยวบินเดียว หรือ (2) เพื่อกระจ�ย
คว�มเสี่ยงจ�กก�รเดินท�งบนเครื่องบินลำ�เดียวกัน ตัวอย่�งเช่น ในระหว่�งก�รเดินท�งกลับ           
ห�กหนึ่งในเที่ยวบินเกิดคว�มล่�ช้� ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่เดินท�งในเที่ยวบินอื่นยังส�ม�รถ
กลับไปทำ�ง�นต�มกำ�หนดเวล�ได้ คว�มร่วมมือกับส�ยก�รบินส�ม�รถช่วยจัดก�รเดินท�ง
ท�งอ�ก�ศที่ปลอดภัยและร�บรื่นให้กับผู้เข้�ร่วมเดินท�ง นอกจ�กนี้ นักว�งแผนก�รเดินท�ง
ยังจำ�เป็นต้องทำ�ง�นร่วมกับส�ยก�รบินเพื่อระบุเที่ยวบินสำ�รอง และสน�มบินสำ�รอง สำ�หรับ
กรณีฉุกเฉินด้วย

9.3 การทำางานร่วมกับธุรกิจเรือสำาราญ (Cruise companies)

 ก�รล่องเรือสำ�ร�ญส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลได้เป็นอย่�งดี เนื่องจ�กก�รล่องเรือสำ�ร�ญส�ม�รถให้บริก�รบนเรือได้อย่�งครบวงจร 
ทั้งที่พัก อ�ห�รและเครื่องดื่ม ห้องประชุม กิจกรรมท�งกีฬ� และคว�มบันเทิง ในปัจจุบัน 
ก�รล่องเรือสำ�ร�ญกำ�ลังได้รับคว�มนิยมในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเนื่องจ�กเหตุผล           
ดังต่อไปนี้

• ผู้บริห�รธุรกิจเรือสำ�ร�ญตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ และร�ยได้จ�กตล�ด
 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ดังนั้น จึงมุ่งเน้นไปที่ก�รโปรโมท และก�รข�ยใน

ตล�ดนี้
• นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลได้มีคว�มสนใจในก�รล่องเรือสำ�ร�ญ          

ม�กข้ึน เน่ืองจ�กมีก�รโฆษณ� และก�รส่งเสริมก�รข�ยท่ีเน้นเฉพ�ะตล�ดก�รเดิน
ท�ง   เพ่ือเป็นร�งวัล

• นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลรับรู้ว่� ธุรกิจเรือสำ�ร�ญส�ม�รถให้บริก�ร
กลุ่มเดินท�งเล็กๆ ได้ โดยไม่ต้องเช่�เหม�ลำ�ตลอดก�รล่องเรือ

• ก�รเติบโตของอุตส�หกรรมก�รก่อสร้�งเรือสำ�ร�ญ และก�รพัฒน�เส้นท�ง         
เดินเรือ ทำ�ให้มีธุรกิจเรือสำ�ร�ญหล�กหล�ยขึ้น และมีจำ�นวนม�กขึ้น อีกทั้งยัง
มีก�รตกแต่งเพิ่มเติมสำ�หรับก�รเดินท�งเป็นกลุ่ม นอกจ�กนี้ ยังมีสิ่งอำ�นวย    
คว�มสะดวกเพิ่มขึ้นด้วย
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 ก�รเดินท�งโดยเรือสำ�ร�ญเหม�ะสำ�หรับกลุ่มก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เพร�ะ
ทำ�ให้ก�รว�งแผน และก�รจัดก�รด้�นต่�งๆ เป็นเรื่องง่�ย เรือสำ�ร�ญส�ม�รถให้บริก�รที่
ลูกค้�ต้องก�รทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบก�รเดินท�ง ซึ่งอ�จรวมถึงก�รจัดก�รเดินท�งข�กลับ
โดยเครื่องบินให้กับนักเดินท�งด้วย (ในบ�งกรณี ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอ�จต้องเดินท�งไป-กลับ
จ�กท่�เรือเอง) อย่�งไรก็ต�ม ก�รล่องเรือสำ�ร�ญอ�จไม่เหม�ะสำ�หรับโปรแกรมที่ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมเดินท�งไป-กลับจ�กต่�งพื้นที่กัน

 9.3.1 โปรแกรมการล่องเรือสำาราญสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
(Cruise programs)
 นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถใช้โปรแกรมก�รล่องเรือสำ�ร�ญ
สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้หล�ยรูปแบบ ตัวเลือกของก�รใช้บริก�ร
จ�กธุรกิจเรือสำ�ร�ญ ได้แก่

 การเช่าเหมาลำา (Full-ship charter) - ตัวเลือกนี ้ช ่วยให้มีตัวเลือก
ในก�รปรับแต่งก�รให้บริก�รได้ม�กที่สุด นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถ
ออกแบบให้โปรแกรมออกม�พิเศษม�กขึ้น ต้ังแต่ก�รให้เรือโบกธงของบริษัทลูกค้�                
ไปจนถึงก�รกำ�หนดแผนก�รเดินท�งให้แบบส่วนตัว เนื่องจ�กมีเรือหล�ยประเภทให้เลือก 
นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถเช่�เรือขน�ดใดก็ได้ อย่�งไรก็ต�ม สัญญ�       
ก�รเช่�เหม�ลำ�มักมีร�ยละเอียดที่ระบุแน่นอน โดยทั่วไป นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลจะต้องจัดทำ�เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตร�ส�รเครดิต (Letter of credit) และไม่
ส�ม�รถยกเลิกได้โดยไม่ชำ�ระค่�ธรรมเนียมเต็มจำ�นวน

 การจองที่พักและบริการที่ต้องการ (Reservation of the required                       
accommodation and services) - ข้อดีของตัวเลือกนี้คือ ก�รประหยัดค่�ใช้จ่�ย และ
ถ้�กลุ่มมีขน�ดเล็ก ผู้เดินท�งจะมีโอก�สในก�รมีปฏิสัมพันธ์กับนักเดินท�งคนอื่นๆ บนเรือ                   
แต่ข้อเสียคือ ท�งธุรกิจเรือสำ�ร�ญอ�จไม่ส�ม�รถจัดกิจกรรมของก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลได้ทั้งหมดต�มที่นักว�งแผนต้องก�ร อย่�งไรก็ต�ม ธุรกิจเรือสำ�ร�ญอ�จส�ม�รถจัดให้
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งกลุ่ม และจัดบริก�รพิเศษสำ�หรับกลุ่มได้ เช่น 
ก�รทำ�ป้�ยหน้�ประตูห้องโดยส�รพร้อมชื่อผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ฯลฯ

 การเช่าเหมาครึ่งลำา (Half-ship charter) - โดยทั่วไป ก�รเช่�เหม�ครึ่งลำ�จะ
ขึ้นอยู่กับประเภทห้องโดยส�ร เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ห้องพักที่เป็นแบบเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ตัวเลือกนี้เปิดโอก�สให้นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถเช่�เหม�
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ต�มชั้นได้ และเช่นเดียวกับก�รเช่�เหม�ลำ� นักว�งแผนต้องจัดทำ�ตร�ส�รเครดิตในก�รเช่�        
เหม�ครึ่งลำ�ด้วย สำ�หรับก�รเช่�เหม�ครึ่งลำ� นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถ
จองห้องรับประท�นอ�ห�ร หรือที่นั่งพิเศษสำ�หรับกลุ่มโดยเฉพ�ะได้

 การจองแบบกลุ่ม (Group reservation) - ก�รจองแบบกลุ่มไม่จำ�เป็นต้องมี
ตร�ส�รเครดิต ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รเช่�เหม�ลำ�และก�รเช่�เหม�ครึ่งลำ� นักว�งแผน
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเพียงต้องชำ�ระเงินมัดจำ�ต�มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และ
ชำ�ระเงินส่วนที่เหลือต�มกำ�หนด โดยปกติก�รชำ�ระเงินจะอยู่ที ่ประม�ณ 60 วันก่อน
ออกเดินท�ง นักว�งแผนก�รเดินเพื่อเป็นร�งวัลส�ม�รถยกเลิกก�รจองส่วนหนึ่งต�มอัตร�
ร้อยละของห้องพักที่กำ�หนดในสัญญ� โดยไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมหรือค่�ปรับ ซึ่งต้อง
ดำ�เนินก�รภ�ยในช่วงเวล�ที่ระบุในสัญญ� โดยทั่วไปคือ 30 หรือ 60 วันก่อนออกเดินท�ง

 9.3.2 การเตรียมการพิเศษในการล่องเรือสำาราญสำาหรับการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล (Special arrangements)
 ในขณะท่ี ก�รปรับก�รให้บริก�รสำ�หรับก�รเช่�เหม�ลำ�ของก�รเดินท�ง
เพ่ือเป็นร�งวัลส�ม�รถทำ�ได้เต็มที่ ก�รเตรียมก�รสำ�หรับก�รสร้�งประสบก�รณ์ก�รที่
พิเศษสำ�หรับก�รเช่�เหม�ครึ่งลำ� หรือก�รจองแบบกลุ่มก็ส�ม�รถทำ�ได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน                      
ก�รเตรียมก�รพิเศษที่ส�ม�รถทำ�ได้ในก�รล่องเรือสำ�ร�ญสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
มีดังนี้

•  ก�รเตรียมป้�ยต้อนรับพร้อมด้วยโลโก้บริษัท
•  ก�รใส่โลโก้ของบริษัทลงในเอกส�ร ตั๋ว ร�ยละเอียดก�รเดินท�ง แท็กกระเป๋�

เดินท�ง ก�ร์ดเชิญสำ�หรับง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่� ฯลฯ
•  ก�รจัดก�รสัมภ�ระที่สน�มบินและท่�เรือ
•  ก�รเช็คอินล่วงหน้� หรือก�รเช็คอินและเช็คเอ�ท์ส่วนตัว
•  ก�รเตรียมวิดีโอ หรือป้�ยประก�ศต้อนรับจ�กกัปตันเรือ
•  ก�รจัดง�นเลี้ยงรับรองส่วนตัวโดยกับกัปตันเรือ
•  ก�รจัดโต๊ะบริก�รข้อมูลสำ�หรับกลุ่มโดยเฉพ�ะ
•  ก�รทำ�ป้�ยหน้�ประตูห้องโดยส�รพร้อมชื่อผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
•  ก�รจัดเตรียมของขวัญต้อนรับสำ�หรับนักเดินท�งในห้องพัก อ�ทิ แชมเปญ 

กระเช้�ผลไม้ ดอกไม้ แว่นกันแดด ผ้�เช็ดตัวช�ยห�ด และเสื้อยืด
•  ก�รจัดกิจกรรมส่วนตัวหรือคว�มบันเทิงบนเรือในเล�นจ์ ริมสระนำ้� หรือห้องรับ

ประท�นอ�ห�ร
•  ก�รจัดทัวร์ส่วนตัวหรือกิจกรรมบนบก
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•  ก�รจัดก�รก�รขนส่งไปและกลับจ�กเรือ
•  ก�รจัดที่นั่งพิเศษในห้องรับประท�นอ�ห�รหลัก และเล�นจ์
•  ก�รจัดที่นั่งพิเศษสำ�หรับชมก�รแสดงบนเรือ
•  ก�รจัดทำ�เมนูพิเศษสำ�หรับกลุ่ม
•  ก�รจัดทำ�จดหม�ยข่�วพิเศษ หรือออกอ�ก�ศท�งโทรทัศน์บนเรือเก่ียวกับ

กิจกรรมประจำ�วันของกลุ่ม

 ก�รเตรียมก�รที่ทำ�ให้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมีคว�มพิ เศษสำ�หรับ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ไม่ได้จำ�กัดอยู่กับเฉพ�ะร�ยก�รที่กล่�วถึงข้�งต้นนี้ และผู้เชี่ยวช�ญ
ด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้องปรึกษ�กับบริษัทเรือสำ�ร�ญ เพื่อให้แน่ใจว่�ส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รต�มก�รเตรียมก�รที่ต้องก�รได้

9.4 การทำางานกับซัพพลายเออร์รายอื่นๆ (Other suppliers)

 นอกจ�กผู้ให้บริก�รหลัก เช่น โรงแรม ส�ยก�รบิน และเรือสำ�ร�ญ ในก�ร             
เดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ยังมีบริก�รอื่นๆ อีกม�กม�ยที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รเดินท�ง เช่น สถ�นที่           
ท่องเที่ยวส�ธ�รณะหรือส่วนตัว สวนสนุก ร้�นอ�ห�ร รถบัส รถเช่� ผู้ผลิตสื่อ เป็นต้น

 9.4.1 จุดหมายปลายทางและสถานท่ีท่องเท่ียว (Destinations and attractions)
 จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่ท่อง เ ท่ียวเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของ
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล เนื่องจ�กองค์ประกอบเหล่�นี้ดึงดูดนักเดินท�งให้ม�เยี่ยมชม 
และสร้�งคว�มเพลิดเพลินให้กับตนเอง นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลต้องห�
จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธีมของโปรแกรม เพ่ือยกระดับ
ประสบก�รณ์ของนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยตัวอย่�งสถ�นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับคว�มนิยม
สำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล อ�ทิ

•  แหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ เช่น ภูเข� นำ้�ตก ทะเลส�บ ช�ยห�ด ฯลฯ
•  แหล่งมรดกท�งวัฒนธรรม เช่น เมืองโบร�ณ พระบรมมห�ร�ชวัง พระร�ชวัง  

วัด โบสถ์ ฯลฯ

•  สถ�นท่ีท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้�งข้ึน เช่น สวนสนุก สวนนำ�้ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

 สถ�นที่ท่องเที่ยวบ�งแห่งส�ม�รถจัดกิจกรรมพิเศษที่ส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์
ที่ไม่เหมือนใครที่ ก่อให้เกิดคว�มประทับใจอย่�งม�กแก่ผู้ เข้�ร่วมโปรแกรมได้ เช่น 
Disneyland ที่สหรัฐอเมริก� Musée du Louvre ที่ฝรั่งเศส เป็นต้น
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 9.4.2 ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B service providers)
 นอกจ�กที่พักและก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ อ�ห�รและเคร่ืองดื่มอ�จเป็น
งบประม�ณส่วนที่ใหญ่ที่สุดอีกส่วนหน่ึงของก�รเดินท�ง ภ�ยในจุดหม�ยปล�ยท�งควรมี
ร้�นอ�ห�รหล�กหล�ยประเภท ขน�ด ระดับร�ค� และบรรย�ก�ศให้เลือกใช้ในโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรว�งแผนสำ�หรับ
ประสบก�รณ์อ�ห�รที่แตกต่�งกันในแต่ละมื้อสำ�หรับผู้เดินท�ง โดยนอกเหนือจ�ก
ก�รบริก�รอ�ห�รท่ีสะอ�ดและรสช�ติดีแล้ว นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ควรเลือกผู้ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มที่เข้�ใจแนวคิดของก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล
เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นมองห�คว�มหล�กหล�ยของ
ประสบก�รณ์ที่แตกต่�งและพิเศษ โดยเฉพ�ะอ�ห�รท้องถิ่น

 ในปัจจุบัน ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
อ�จมีคว�มต้องก�รท�งโภชน�ก�รประเภท
ต่�งๆ หรือมีข้อกำ�หนด และข้อจำ�กัดท�ง
อ�ห�รที่แตกต่�งกัน ดังนั้น ก�รทำ�
คว�มเข้� ใจ ผู้ เข้ �ร่ วมโปรแกรมจึ ง เป็น
สิ่งสำ�คัญ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลควรรวบรวมข้อมูลเหล่�น้ีก่อน
ก�รเดินท�ง และทำ�ง�นร่วมกับผู้ให้บริก�ร
อ�ห�รและเครื่องด่ืมเพื่อสร้�งเมนูที่น่�ดึงดูด
สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมกลุ่มต่�งๆ

 ประเด็นที่ควรใส่ใจในก�รทำ�ง�นกับผู้ให้บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม มีดังต่อไปนี้
• ผู้เข้าร่วมโปรแกรม - ยืนยันจำ�นวนผู้เข้�พักและคว�มต้องก�รด้�นโภชน�ก�ร

ข้อกำ�หนด และข้อจำ�กัด
• ประสบการณ์อาหารท้องถิ่น - รวมก�รบริก�รอ�ห�ร และเครื่องดื่มท้องถิ่น          

ซึ่งทำ�จ�กส่วนผสมในท้องถิ่น
• การออกแบบเมนู - โดยพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ท�งอ�ห�รใน                         

ท้องถิ่น ข้อมูลประช�กรของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม กิจกรรมประจำ�วันในโปรแกรม                        
คว�มหล�กหล�ยของเมนูระหว่�งก�รเดินท�ง ฯลฯ

•  การแพ้อาหาร - หลีกเลี่ยงร�ยก�รอ�ห�รที่ก่ออ�ก�รแพ้อ�ห�รซึ่งพบได้ทั่วไป 
เช่น ถั่วลิสง หอย ไข่ นม ข้�วส�ลี ฯ

•  ความต้องการทางโภชนาการและข้อจำากัดทางอาหาร -  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

Photo by Nawarat
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ประเภทอ�ห�รของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม และข้อจำ�กัดด้�นอ�ห�ร เช่น ฮ�ล�ล 
(Halal) โคเชอร์ (Kosher) มังสวิรัติ (Vegeterian) เป็นต้น

•  ตัวเลือกอาหารมังสวิรัติ (Vegetable/Vegan) - ตัวเลือกอ�ห�รมังสวิรัติมี
 คว�มหล�กหล�ยม�กข้ึน และส�ม�รถบริก�รให้กับคนท่ีมีข้อจำ�กัดท�งอ�ห�รได้

หล�ยกลุ่ม

• งบประมาณ - ก�รสื่อส�รกับผู้ให้บริก�รเกี่ยวกับงบประม�ณ โดยส�ม�รถ
ทำ�ง�นร่วมกับเชฟ เพื่อพิจ�รณ�เมนูที่ส�ม�รถทำ�ได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เชฟส�ม�รถ
คิดไอเดียสร้�งสรรค์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มค่�ใช้จ่�ย

ตัวอย่างข้อจำากัดทางอาหารประเภทต่างๆ และตัวเลือกอาหาร
• Pescatarian - ตัวเลือกอ�ห�รประเภทนี้ ได้แก่ ปล� ไข่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�ก

นม และอ�ห�รจ�กพืช แต่ไม่รวมเนื้อแดง และสัตว์ปีก
• Paleo - ตัวเลือกอ�ห�รประเภทนี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปล� ผลไม้ ผัก ถั่ว 

และเมล็ดพืช
• Vegetarian - ตัวเลือกอ�ห�รประเภทนี้ ได้แก่ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กนม และ

อ�ห�รจ�กพืช แต่ไม่รวมเนื้อแดง ปล� และสัตว์ปีก
• Lacto-vegetarian - ตัวเลือกอ�ห�รประเภทนี้ ได้แก่ นม ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กนม 

และอ�ห�รจ�กพืช แต่ไม่รวมเนื้อแดง ปล� สัตว์ปีก และไข่
• Ovo-vegetarian - ตัวเลือกอ�ห�รประเภทนี้ ได้แก่ ไข่ และอ�ห�รจ�กพืช แต่ไม่

รวมเนื้อแดง ปล� ไก่ สัตว์ปีก นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กนม
• Vegan - ตัวเลือกอ�ห�รประเภทนี้ ได้แก่ อ�ห�รจ�กพืชเท่�นั้น ซึ่งไม่รวมอ�ห�ร

จ�กสัตว์ทุกชนิด

 9.4.3 การขนส่งภาคพื้นดิน (Ground transportation)
 นอกเหนือจ�กบริก�รจ�กส�ยก�รบินที่นำ�นักท่องเที่ยวไปยังจุดหม�ยปล�ย
ท�งแล้ว ยังมีคว�มจำ�เป็นในก�รเตรียมก�รขนส่งภ�คพื้นดิน เพื่อพ�นักเดินท�งไปและ
กลับจ�กโรงแรมและสน�มบิน รวมถึงสถ�นที่อื่นๆ สำ�หรับกิจกรรมในระหว่�งโปรแกรม               
ก�รเดินท�งอีกด้วย คุณภ�พและปริม�ณของบริก�รขนส่งที่ให้บริก�รอ�จแตกต่�งกันไปใน
แต่ละสถ�นที่ ตัวเลือกก�รขนส่งภ�คพื้นดินมักรวมถึงรถยนต์ ลีมูซีน รถตู้ และรถโคช

• รถซีดาน (Sedan) - รถยนต์ มีให้ตั้งแต่แบบพื้นฐ�นจนถึงแบบสำ�หรับผู้บริห�ร
• ลีมูซีน (Limousine) - รถยนต์หรูหร�ขน�ดใหญ่ โดยส่วนของที่นั่งคนขับรถที่        

ให้บริก�รจะถูกแยกออกจ�กส่วนของผู้โดยส�รด้วยฉ�กกั้น ซึ่งส�ม�รถใช้ขนส่ง
นักเดินท�งเพียงคนเดียวหรือหล�ยคนได้
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•  รถตู้ (Van) - มีให้บริก�รตั้งแต่รถตู้แบบดั้งเดิมไปจนถึงรถหรูที่มีสิ่งอำ�นวย        
คว�มสะดวกม�กม�ย

• รถโคช (Coach) - มีให้ตั้งแต่ก�รขนส่งขั้นพื้นฐ�นไปจนถึงแบบหรูหร�พร้อม           
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ เช่น แสง เครื่องปรับอ�ก�ศ โทรทัศน์ เครื่องเล่น
ดีวีดี ฯลฯ

 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรร่วมมือกับผู้ให้บริก�รขนส่งท�งบก
ในพื้นที่ต่�งๆ ได้แก่

• ก�รระบุเส้นท�งหลักและเส้นท�งรองเพื่อไปยังสถ�นที่จัดง�น โรงแรม สน�มบิน
•  ก�รเตรียมตัวเลือกสำ�รองสำ�หรับก�รขนส่ง
• ก�รตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่�ส�ม�รถหลีกเล่ียงปัญห�ก�รขนส่งท่ีไม่พึงประสงค์ได้
•  ก�รตรวจสอบสภ�พถนนในท้องที่ล่วงหน้�

 นอกจ�กน้ี ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรห�รือกับซัพพล�ยเออร์
ที่มีประสบก�รณ์ เกี่ยวกับคว�มเป็นไปได้ของสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวน ซ่ึงอ�จเกิดขึ้น
ระหว่�งก�รเดินท�ง โดยสภ�พอ�ก�ศเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รขนส่งและก�รเข้�ถึง
อย่�งม�ก ในกรณีที่มีคว�มเสี่ยงจ�กสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวน ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดิน
ท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรร่วมมือกับซัพพล�ยเออร์ เพื่อจัดทำ�แผนสำ�รองสำ�หรับก�รขนส่ง                 
ผู้เข้�ร่วมไปยังจุดหม�ยปล�ยท�งไว้

 ก�รเลือกก�รขนส่งภ�คพ้ืนดินไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคว�มสะดวกสบ�ยของ
ผู้เดินท�งเท่�นั้น แต่บ่อยครั้ง ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินท�งด้วยก�รขนส่ง 
เช่น เครื่องบินเล็ก หรือเฮลิคอปเตอร์ ตัวเลือกของก�รขนส่งขึ้นอยู่กับก�รออกแบบ และ          
งบประม�ณของโปรแกรมด้วย ในอีกมุมหนึ่ง DMC ควรพิจ�รณ�ก�รขนส่งที่มี
คว�มแปลกใหม่หรือมีให้บริก�รเฉพ�ะในพื้นที่ เช่น รถตุ๊กตุ๊ก เรือห�งย�ว รถไฟไฟฟ้� รถ
ส�มล้อ ช้�ง ม้� เป็นต้น ซึ่งในบ�งครั้ง ก�รขนส่งไม่ได้เป็นเพียงย�นพ�หนะที่นำ�ผู้คนจ�กที่
หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่ง แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินท�งจะส�ม�รถสัมผัสประสบก�รณ์ในจุดหม�ย
ปล�ยท�งได้
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	 บทส่งท้าย

 ไม่ว่�ก�รออกแบบโปรแกรมจะยอดเยี่ยมเพียงใด ถ้�ไม่มีคว�มร่วมมือจ�ก               
ผู้ให้บริก�รที่เกี่ยวข้อง ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นก็ไม่ส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์ที่            
ไม่เหมือนใครและน่�จดจำ�สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ คว�มร่วมมือกับผู้ให้บริก�รส�ม�รถ
เปิดโอก�สม�กม�ยในก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่ยอดเยี่ยมสำ�หรับนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 
รวมถึงก�รพัฒน�คว�มเป็นพันธมิตร ซึ่งจะส�ม�รถได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่�ยอีกด้วย

บทส่งท้าย	 กิจกรรมท้ายบท	

“บทบ�ทสมมติ - ก�รทำ�ง�นร่วมกันกับผู้ให้บริก�ร” ให้นักศึกษ�แบ่งออกเป็นทีมและ
กำ�หนดบทบ�ทที่แตกต่�งกันให้แต่ละทีม ทีมผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต้อง
คิดว่�จะสร้�งคว�มร่วมมือและทำ�ง�นร่วมกันกับผู้ให้บริก�รแต่ละร�ยได้อย่�งไร เพื่อเพิ่ม
ประสบก�รณ์ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับผู้เดินท�ง โดยแบ่งทีมดังนี้

• ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
• โรงแรม
• ส�ยก�รบิน 
• เรือสำ�ร�ญ
• จุดหม�ยปล�ยท�ง 
• อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
• ก�รขนส่งภ�คพื้นดิน
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บทที่	

10

บางส่ิงท่ีพิเศษ
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บทที่	

10
บางส่ิงท่ีพิเศษ

อะไรคือสิ่งพิเศษ? ใช่สิ่งที่ดีกว่� สำ�คัญกว่� โดดเด่น หรือเกินกว่�ที่ค�ดหวัง            

หรือไม่? หรือเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ หรือมีคว�มแตกต่�งจ�กทั่วๆ ไป? 

ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลคือก�รสร้�งสรรค์คว�มพิเศษสำ�หรับผู้เข้�ร่วม

โปรแกรม โดยอ�จเป็นก�รเพิ่มอีเวนต์พิเศษเข้�ไปในโปรแกรมก�รเดินท�ง อ�ทิ 

ก�รจัดง�นก�ล�ดินเนอร์ในรีสอร์ทหรู คอนเสิร์ตส่วนตัวกับวงดนตรีระดับตำ�น�น 

ก�รมอบร�งวัลแบบเซอร์ไพร์สให้กับพนักง�นดีเด่นประจำ�ปี หรืออ�จเป็น

ก�รเตรียมก�รที่ช่วยเปลี่ยนสิ่งธรรมด� ให้กล�ยเป็นสิ่งพิเศษ เช่น ก�รจัดเตรียม

ของขวัญที่ทำ�ม�เฉพ�ะบุคคลสำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมแต่ละคนในห้องพัก

เชฟส์เทเบิล (Chef’s table) ที่มีเชฟม�ปรุงอ�ห�รให้ถึงที่โต๊ะ หรือจะเป็น           

ก�รทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ให้เพื่อชุมชน ตัวอย่�งเช่น ก�รสอนภ�ษ�

อังกฤษให้เด็ก ก�รช่วยทำ�คว�มสะอ�ดมห�สมุทร

ตัวเลือกอ�จมีม�กม�ยไม่มีที่สิ้นสุด เพร�ะไม่ว่�จะเป็นอีเวนต์พิเศษ ของขวัญ 

ก�รเตรียมก�รเพื่อให้บริก�รพิเศษ หรือกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม          

ขององค์กร (CSR) ก็ส�ม�รถเป็นสิ่งพิเศษสำ�หรับ  ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ทั้งสิ้น
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10.1 อีเวนต์พิเศษ (Special events)

 อ ี เวนต ์พ ิ เศษ หร ือ อ ี เวนต ์ เป ็นก ิจกรรมท ี ่พ ิ เศษต�มช ื ่อ “อ ี เวนต ์ค ือ
ก�รรวมตัวกันของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไปก�รรวมตัวกันจะมีระยะเวล�ตั้งแต่ไม่กี่ชั ่วโมง
ไปจนถึงหล�ยวัน และถูกออกแบบม�เพื่อก�รเฉลิมฉลอง เป็นเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร 
จำ�หน่�ยสินค้� ให้คว�มรู้ หรือเฝ้�สังเกตคว�มอุตส�หะพย�ย�มของมนุษย์” (Matthews,
2008, p. 2) อีเวนต์เป็นองค์ประกอบที่มีพิเศษของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
วัตถุประสงค์ของก�รจัดให้มีอีเวนต์อยู่ในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้น 
อ�จแตกต่�งกันไปต�มวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ซึ่งอ�จรวมถึง

•  เพื่อละล�ยพฤติกรรม
• เพื่อคว�มสนุกสน�น
• เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์
• เพื่อพัฒน�บุคคล�กร
• เพื่อเป็นกิจกรรมที่แสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
• เพื่อคว�มผ่อนคล�ย
• เพื่อจัดง�นรับร�งวัล
• เพื่อพัฒน�ภ�พลักษณ์ที่ดีขององค์กร
• เพื่อสร้�งคว�มทรงจำ�ที่ย�วน�น

 
 โดยมีรูปแบบของกิจกรรมให้เลือกม�กม�ยสำ�หรับก�รจัดง�นอีเวนต์ที่เหม�ะกับ
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อป็นร�งวัล ตัวอย่�งเช่น

•  กิจกรรมเข้�สังคม (เช่น ง�นสังคม ธีมป�ร์ตี้)
•  กิจกรรมท�งวัฒนธรรม (เช่น เทศก�ลท้องถิ่น)
•  กิจกรรมก�รเรียนรู้ (เช่น เวิร์กชอป)
•  กิจกรรมเชิงพ�ณิชย์ (เช่น ก�รทดสอบผลิตภัณฑ์)
•  กิจกรรมดนตรี (เช่น มินิคอนเสิร์ต)
•  กิจกรรมก�รแข่งขันกีฬ� (เช่น ก�รแข่งขันวอลเล่ย์บอลช�ยห�ด)
•  กิจกรรมที่แสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
•  พิธีมอบร�งวัล 

 คำ�ถ�ม คือ กิจกรรมใดที่ควรนำ�ม�เป็นส่วนหนึ่งในกำ�หนดก�รของโปรแกรม และ
ส�ม�รถยกระดับโปรแกรมได้ โดยไม่ใช้งบประม�ณจนหมด
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 ก�รจัดง�นอีเวนต์อ�จไม่ใช่เรื่องย�ก แต่ก�รสร้�งกิจกรรมที่น่�ประทับใจ และ
ส�ม�รถมอบคว�มทรงจำ�ที่ยืนย�วได้ อ�จเป็นสิ่งที่ท้�ท�ยยิ่งกว่� จ�กสิ่งที่ผู้เขียนค้นพบผ่�น
ก�รสัมภ�ษณ์แบบเผชิญหน้� (Face-to-face interviews) ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลหล�ยคนแนะนำ�ว่� มี 3 ปัจจัยหลักที่ควรพิจ�รณ�ในก�รสร้�งอีเวนต์ที่ประสบ
คว�มสำ�เร็จสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งได้แก่ 

(1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) - กิจกรรมที่ใหม่และสร้�งสรรค์
(2) ความแปลกใหม่ (Unique) - กิจกรรมที่ไม่ค�ดคิด ไม่ธรรมด� หรือห�ไม่ได้

ทั่วไป
(3) การปรับแต่ง/เฉพาะบุคคล (Customized/Personalized) - ก�รให้
 คว�มสนใจกับคุณลักษณะของบริษัท หรือผู้เข้�ร่วมโปรแกรมแต่ละบุคคล 

และปรับแต่งอีเวนต์ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของบริษัทและผู้เข้�ร่วม
โปรแกรม

 ดังที่กล่�วข้�งต้น ยังมีอีเวนต์หล�กหล�ยรูปแบบที่ส�ม�รถรวมจัดในโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ ในส่วนนี้ จะเป็นก�รกล่�วถึงอีเวนต์บ�งประเภทที่มักพบใน
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

 10.1.1 ธีมปาร์ตี้ (Theme party)
 ธีมป�ร์ตี้ส�ม�รถเปลี่ยนโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลให้เป็นประสบก�รณ์
ที่มีชีวิตชีว�และน่�จดจำ� โดยธีมป�ร์ตี้ส�ม�รถช่วยเพิ่มคว�มสนุกสน�นให้กับโปรแกรม 
ปัจจัยหนึ่งของคว�มสำ�เร็จในก�รจัดธีมป�ร์ตี้ คือ ธีมที่เลือกใช้สำ�หรับง�นต้องเป็นธีมที่
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมให้คว�มสนใจ ซึ่งต้องเป็นธีมที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเข้�ใจ มีคว�มรู้สึก
เกี่ยวโยงด้วย และส�ม�รถสนุกสน�นไปกับธีมของง�นได้ และจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รสื่อส�ร
เกี่ยวกับธีมในทุกส่วนของก�รจัดง�นอีเวนต์ เพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ยอดเยี่ยมและ
น่�ประทับใจสำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ โดยต้องมีก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงกับธีม ตั้งแต่
ก�รตกแต่ง ชุดแต่งก�ย ดนตรี อ�ห�ร และเครื่องดื่ม ตัวอย่�งของธีมสำ�หรับป�ร์ตี้ เช่น 
‘Journey to Oz’ ‘Old     Hollywood Glamour’ ‘80’s’ ‘Greek Mythology’ ‘Under 
the Sea’ ฯลฯ

 10.1.2 งานกาลาดินเนอร์ (Gala dinner) 
 ง�นก�ล�ดินเนอร์เป็นส่วนที่สำ�คัญสำ�หรับก�รจัดง�น MICE ต่�งๆ ง�นก�ล�
ดินเนอร์ไม่ได้เป็นเพียงง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่� แต่ยังประกอบไปด้วยคว�มบันเทิงพิเศษ อ�ทิ 
เพลง ก�รแสดง พิธีมอบร�งวัล และอื่นๆ อีกม�กม�ย ง�นก�ล�ดินเนอร์มักจะถูกจัดขึ้น
ในคืนสุดท้�ยของโปรแกรม โดยวัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นก�ล�ดินเนอร์ คือ ก�รเป็น
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บทส่งท้�ยของโปรแกรมในก�รทำ�ให้ง�นเป็นที่พึงพอใจและเป็นท่ีจดจำ � ก�รจัดง�น               
ก�ล�ดินเนอร์มักจะมีสิ่งประดับสวยง�มที่น่�ทึ่ง แสงไฟที่น่�ตื่นต� พรมแดง และก�รตกแต่ง
ที่สวยง�มที่สร้�งบรรย�ก�ศที่น่�ประทับใจสำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ธีมสีของง�นก�ล�
ดินเนอร์ส�ม�รถเป็นสีเงิน สีทอง หรือสีที่คล�สสิกต่�งๆ คว�มบันเทิงควรเป็นแบบเล่นสด 
ซึ่งอ�จมีก�รร้องเพลง ก�รเต้นบอลรูม หรือ ก�รแสดงบนเวที ควรมีก�รปูพรมแดงที่ท�งเข้�
สำ�หรับแขกที่เดินเข้�ง�น เพื่อให้พวกเข�มีคว�มรู้สึกถึงหรูหร�และเป็นด�วเด่นของง�น ใน
โปรแกรมของก�รจัดง�น อ�จมีพิธีมอบร�งวัลเพื่อกล่�วยกย่องผู้เข้�ร่วมง�นด้วย นอกจ�ก
นี้ แม้ว่�ง�นก�ล�ดินเนอร์จะมีบรรย�ก�ศที่เป็นท�งก�ร แต่ก็ยังมีพื้นที่สำ�หรับคว�มคิด
สร้�งสรรค์ เพื่อให้ง�นมีเอกลักษณ์และน่�จดจำ�ยิ่งขึ้น

 10.1.3 งานเลี้ยงรับรองสำาหรับผู้ทำาผลงานได้ยอดเยี่ยม (Top performers 
only reception)
 ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะต้องได้รับก�รปฏิบัติในฐ�นะแขก
วีไอพี อย่�งไรก็ต�ม บ�งบริษัทสร้�งกลยุทธ์ในก�รกระตุ้นผู้เข้�ร่วมโปรแกรม โดยก�รสร้�ง
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งผู้ที่มีผลง�นดีเด่นที่สุดจำ�นวนหนึ่งเท่�นั้นที่ส�ม�รถเข้�ร่วมได้ ตัวอย่�งเช่น 
พนักง�น 100 คนได้รับร�งวัลสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และผู้เข้�ร่วมทั้ง 
100 คนส�ม�รถเข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งได้ อย่�งไรก็ต�ม มีเพียงผู้ที่ได้รับร�งวัลสูงสุด 
20 คนเท่�นั้น ที่ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมง�นเลี้ยงรับรองสำ�หรับผู้ทำ�ผลง�นได้ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็น
ร�งวัลเพิ่มเติม ในง�นเลี้ยงนั้นจะต้องมีสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่�สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลแล้ว ตัวอย่�งเช่น ในง�นเลี้ยงรับรองอ�จมอบประสบก�รณ์ก�รรับประท�น
อ�ห�รระดับมิชลินสต�ร์ ก�รท�นอ�ห�รเย็นกับคนดัง คอนเสิร์ตส่วนตัวที่ปร�ส�ทเก่�แก่ 
เป็นต้น
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Cape Dara Resort, Pattaya

 10.1.4 งานมอบรางวัล (Award ceremony)
 ง�นมอบร�งวัลค่อนข้�งคล้�ยกับง�นก�ล�ดินเนอร์ โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของก�รจัดพิธีมอบร�งวัล คือ ก�รชื่นชม ยกย่อง และให้เกียรติบุคคลหรือทีมง�น สำ�หรับ              
ผลง�นและก�รมีส่วนร่วมกับบริษัท พิธีมอบร�งวัลมักจะมีมื้ออ�ห�รคำ่�และเวทีก�รมอบ
ร�งวัล ซึ่งร�งวัลท่ัวไปท่ีมอบให้ในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอ�จรวมถึง ร�งวัลทีมข�ย
ยอดเยี่ยม ร�งวัลพนักง�นแห่งปี และร�งวัลคว�มสำ�เร็จ นอกจ�กนี้ ในปัจจุบันยังมีร�งวัลที่
สร้�งสรรค์หล�กหล�ยประเภท โดยอ�จพิจ�รณ�ก�รนำ�ประเภทร�งวัลแบบดั้งเดิมและแบบ
สร้�งสรรค์ม�รวมกันเพื่อดึงดูดคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมในอน�คตได้ ยกตัวอย่�งเช่น อ�จมี
ก�รตั้งชื่อร�งวัลว่� ‘Spotlight Award’ ‘Superstar Award’ ‘Shining Star’ และ ‘Hero 
Award’ ซึ่งอ�จเป็นคว�มคิดที่ดีในก�รเพิ่มตัวเลือกให้กับร�งวัลของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เพื่อ
เป็นก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมด้วย
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หากผู้อ่านมีความสนใจในการจัดงาน

อีเวนต์และต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม 

‘Event 101’ เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยม

เล่มหนึ่ง

 
 อีกประก�รหน่ึงที่ควรค่�แก่ก�รกล่�วถึง คือ ยังมีอีกหล�ยอย่�งที่ส�ม�รถ
ทำ�ได้ เพื่อสร้�งคว�มแตกต่�งให้แก่ง�นอีเวนต์ที่จัด หนึ่งในนั้นคือก�รใช้คว�มคิด
สร้�งสรรค์ม�กขึ้นเมื่อออกแบบในแต่ละองค์ประกอบของก�รจัดง�น คว�มคิดสร้�งสรรค์
ส�ม�รถ     ช่วยประหยัดเงินของเจ้�ของง�น อีกทั้งยังทำ�ให้ง�นสร้�งคว�มประทับใจได้ม�ก              
ยิ่งขึ้น ตัวอย่�งเช่น แทนที่จะมีก�รแสดงก�รเชิดสิงโตบนเวที อ�จใช้ไฟ LED สำ�หรับสิงโต
เชิด และเชิดในพื้นที่ว่�งของง�นเพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ซ่ึงก�รใช้กิจกรรมที่สร้�ง
ปฏิสัมพันธ์ ม�กขึ้นจะช่วยยกระดับประสบก�รณ์สำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น โดยแนวคิดของ
กิจกรรมสำ�หรับก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ท่ีทำ�ได้ง่�ย เช่น บูธภ�พถ่�ย บูธอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมแบบ
อินเทอร์แอ็กทีฟ ก�รแสดงม�ย�กล ฯลฯ นอกจ�กนี้ เทคโนโลยีในปัจจุบันยังช่วยให้ผู้
เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดง�นอีเวนต์ใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ได้ม�กขึ้น ด้วยกิจกรรมแบบอินเทอร์
แอ็กทีฟ (Interactive activity) เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีก�รจำ�ลองสภ�พแวดล้อมจริง 
(Virtual reality) และเทคโนโลยีคว�มเป็นจริงเสริมหรือคว�มเป็นจริงแต่งเติม (Augmented 
reality) ส�ม�รถมอบประสบก�รณ์ก�รดิ่งพสุธ�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้โดยไม่จำ�เป็นต้อง
ใช้เครื่องบิน พื้น LED ที่ตอบสนองได้เป็นอีกท�งเลือกหนึ่งในก�รสร้�งก�รปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เข้�ร่วมง�นด้วยวิธีที่น่�ประทับใจ ผู้อ่�นเคยได้ยินเรื่องดิสโก้เงียบ (Silent disco) หรือป�ร์ตี้
เงียบ (Silent party) บ้�งหรือไม่? ดิสโก้เงียบเป็นง�นอีเวนต์ที่ผู้เข้�ร่วมง�นเต้นกับเพลงที่
ได้ยินจ�กหูฟังตัดเสียงรบกวนแบบไร้ส�ย โดยเพลงจะถูกถ่�ยทอดผ่�นเครื่องส่งสัญญ�ณ
วิทยุไปยังหูฟังของผู้เข้�ร่วมง�นโดยไม่ต้องใช้ระบบลำ�โพง ดังนั้น ดิสโก้เงียบจึงเป็นหนึ่งในตัว
เลือกที่ดีสำ�หรับกิจกรรมที่ไม่ก่อคว�มรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ

 แนวคิดที่น่�สนใจสำ�หรับก�รจัดง�นนั้นยังมีอีกม�กม�ย ดังที่กล่�วไว้ คว�มคิด
สร้�งสรรค์เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งประสบก�รณ์ท่ีน่�ประทับใจและไม่อ�จลืมเลือนได้
อย่�งแท้จริงสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น
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สแกน QR code สำาหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ         

ไอเดียสำาหรับกิจกรรม           

ที่กล่าวถึง

Silent disco
A better way to party

LED lion dance

10.2 สัมผัสของความพิเศษ (Special touches)

 ในระหว่�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลน้ัน นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลได้มีจัดเตรียมสิ่งพิเศษม�กม�ยเพื่อยกระดับประสบก�รณ์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม 
ได้แก่ ของขวัญพิเศษ (Special gifts) ก�รเตรียมก�รพิเศษ (Special arrangements) และ
สถ�นที่จัดง�นที่พิเศษ (Special venues)

 10.2.1 ของขวัญพิเศษ (Special gifts)
 ของขวัญต้อนรับ (Welcome gift) และของของขวัญที่ถูกจัดเตรียมไว้ใน                 
ห้องพัก (Room drop) มักถูกเตรียมไว้สำ�หรับผู้เดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในระหว่�ง
ก�รเดินท�งเพื่อทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้รับคว�มรู้สึกพิเศษ โดยนักว�งแผนด้�น
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรพิจ�รณ�คุณลักษณะของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในก�รเลือก
ของขวัญด้วย ประเภทของขวัญโดยทั่วไป ประกอบด้วย
 • ของขวัญเพื ่อการเดินทาง (Travel-friendly gift) - ของขวัญสำ�หรับ
นักเดินท�งที ่เดินท�งบ่อยๆ เช่น ส�ยรัดกระเป๋�ที ่ถ ูกระเบียบของหน่วยง�นด้�น
คว�มปลอดภัยในก�รเดินท�ง (TSA luggage strap) อินเทอร์เน็ตแบบพกพ� (Portable 
hotspot) ฯลฯ
 • ของขวัญแนวเทคโนโลยี (Techie gifts) - ของขวัญสำ�หรับนักเดินท�งที่ชอบ
เทคโนโลยี เช่น แป้นพิมพ์เสมือน (Virtual keyboard) ของ Google Chromecast เป็นต้น
 • ของขวัญสุดหรู / ของขวัญระดับไฮเอนด์ (Luxury/high-end gifts) -                
ของขวัญสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบคว�มหรูหร� เช่น เครื่องช่วยเพิ่มคว�มชื้นในอ�ก�ศแบบพกพ� 
กล้องวิดีโอและกล้องถ่�ยภ�พนิ่งกันนำ้� ฯลฯ
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 ในก�รสร้�งสัมผัสของคว�มพิเศษผ่�นก�รให้ของขวัญนั้น ยังต้องมีก�รพิจ�รณ�
เพ่ิมเติมเพื่อสร้�งคว�มพิเศษของของขวัญที่จะใช้สำ�หรับโปรแกรมก�รให้ร�งวัล ซึ่งอ�จ
ต้องมีคว�มสร้�งสรรค์ม�กกว่�ก�รให้กระเป๋�เป้สะพ�ยหลังธรรมด�ๆ ลำ�โพงบลูทูธ ไม้เซลฟี          
หรือแท็กกระเป๋�ที่มีโลโก้บริษัท โดยควรมีก�รมุ่งเน้นว่�จะจัดห�ของขวัญที่ส�ม�รถสร้�ง
คว�มประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้อย่�งไร โดยเฉพ�ะก�รสร้�งคว�มประทับใจ
ให้แก่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผลประกอบก�รของธุรกิจม�กที่สุด ของขวัญสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลต้องเป็นสิ่งเตือนคว�มทรงจำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม 3 ประก�ร คือ (1) พวกเข�ไป
ที่ไหน (2) ทำ�ไมพวกเข�ถึงได้ไป และ (3) ใครที่มอบของขวัญให้กับพวกเข� (Renner, 2019) 
ดังนั้นนอกเหนือจ�กประเภทของขวัญทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
อ�จพิจ�รณ�ตัวเลือกต่อไปนี้ด้วย
 • ของขวัญจากท้องถิ่น - “ท้องถิ่น” เป็นตัวเลือกที่มีเสน่ห์เสมอ ของขวัญอ�จ
เป็นผลิตภัณฑ์ทำ�มือในท้องถิ่น หรืออ�จเป็นแบรนด์หรูระดับโลกที่มีต้นกำ�เนิดม�จ�ก                     
จุดหม�ยปล�ยท�ง ตัวอย่�งเช่น ของขวัญกระเป๋�หิ้วที่มีสินค้�ทำ�ในท้องถิ่นจ�กช�วไทยภูเข�
ในจังหวัดเชียงร�ย หรือกระเป๋�หิ้ว Longchamp เมื่อไปเยือนกรุงป�รีส
 • ของขวัญที่เกี่ยวกับกิจกรรม - เป็นท�งเลือกที่ช�ญฉล�ดในก�รให้ของขวัญที่
สอดคล้องกับกิจกรรมสำ�หรับวันต่อไป ซึ่งของขวัญประเภทนี้มีบทบ�ทเป็นเสมือนข้อคว�ม
แจ้งเตือนผู้เข้�ร่วมโปรแกรมสำ�หรับกิจกรรมของวันถัดไป หลังจ�กนั้น ของขวัญประเภท
นี้จะเปลี่ยนบทบ�ทเป็นสิ่งกระตุ้นคว�มทรงจำ�ว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ทำ�กิจกรรมอะไร
ในระหว่�งก�รเดินท�ง ตัวอย่�งเช่น กิจกรรมในวันถัดไปจะเป็นประสบก�รณ์ที่สนุกสน�นกับ
ก�รปลูกข้�วในจังหวัดอยุธย� ของขวัญที่ถูกจัดเตรียมไว้ในห้องพักในช่วงคำ่�ก่อนวันกิจกรรม 
อ�จเป็นเสื้อม่อฮ่อมที่ออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับโปรแกรมนี้และปักด้วยโลโก้บริษัท

 ของขวัญที่มอบคว�มประทับใจไม่รู้ลืมแก่ ผู้คนไม่จำ�เป็นต้องมีร�ค�แพง
ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและผู้เข้�ร่วมโปรแกรมนั้นๆ เช่นเดียวกับเมื่อเลือกของขวัญ
สำ�หรับคนที่รัก ก็ต้องมีก�รใช้เวล�และพลังง�นในก�รเลือกสรร เพื่อให้แน่ใจได้ว่�ของขวัญ
ชิ้นนั้นจะเป็นของขวัญที่ถูกใจและมอบคว�มทรงจำ�ที่ดีและน่�จดจำ�ได้
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 10.2.2 การเตรียมการพิเศษ (Special arrangements)
 ก�รเตรียมก�รพิเศษกับผู้ให้บริก�รร�ยต่�งๆ ส�ม�รถยกระดับประสบก�รณ์ของ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ในทุกช่วงเวล�ของก�รเดินท�ง ดังที่กล่�วไว้ในบทที่ 9 ว่�ด้วย
ก�รเตรียมก�รพิเศษกับโรงแรม ส�ยก�รบิน เรือสำ�ร�ญ บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม 
ก�รขนส่งภ�คพื้นดิน และสถ�นที่ท่องเที่ยว ดังนั้น ให้ผู้อ่�นลองนึกถึงก�รเตรียมก�รพิเศษ
กับผู้ให้บริก�รที่แตกต่�งกันในกิจกรรมต่อไปนี้
 กิจกรรม - เขียนร�ยก�รก�รเตรียมก�รพิเศษทั้งหมดที่ส�ม�รถทำ�ได้กับ      
ผู้ให้บริก�รแต่ละประเภท

โรงแรม สายการบิน

เรือสำาราญ บริการอาหารและเครื่องดื่ม

การขนส่งภาคพื้นดิน สถานที่ท่องเที่ยว
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 10.2.3 สถานที่จัดงานที่พิเศษ (Special venues)
 แม้สถ�นที่จัดง�นในโรงแรมหรือรีสอร์ทส�ม�รถมอบคว�มสะดวกสบ�ยได้ แต่
ก็เป็นสิ่งที่ส�ม�รถค�ดหวังได้เช่นกัน ในอีกตัวเลือกหนึ่งของสถ�นที่จัดง�น คือ สถ�นที่                    
จัดง�นพิเศษ   (Unusual venue) ซึ่งสถ�นที่จัดง�นเหล่�นี้ส�ม�รถสร้�งคว�มประหล�ดใจและ
เกินกว่�คว�มค�ดหวังของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม สถ�นที่จัดง�นพิเศษ อ�ทิ ปร�ส�ท วิลล่�
ในท้องถิ่น หรือพระร�ชวัง ส�ม�รถช่วยให้นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสร้�ง
ประสบก�รณ์ที่น่�รื่นรมย์สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้ ลองจินตน�ก�รถึงง�นก�ล�ดินเนอร์
ที่ Tutbury Castle ในสหร�ชอ�ณ�จักร หรือพิธีมอบร�งวัลที่ปร�ส�ท Vincigliata ในอิต�ลี 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 แอมเวย์ประเทศไทย เป็นเจ้�ภ�พจัดง�นก�ล�ดินเนอร์ที่พระร�ชวัง
แวร์ซ�ย (Château de Versailles) ในประเทศฝร่ังเศส ในธีม “ต�มรอยเจ้�พระย�โกษ�ธิบดี 
(ป�น) ในกรุงป�รีส” ซึ่งท่�นเป็นนักก�รทูตและรัฐมนตรีช�วสย�มผู้นำ�คณะทูตจ�กสย�ม
ไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งที่สอง โดยพระร�ชวังแวร์ซ�ย (Château de Versailles) ในคืนนั้น
ถูกสงวนไว้สำ�หรับกลุ่มจ�ก แอมเวย์ ประเทศไทยเท่�นั้น และก�รจัดง�นนี้ก็ได้กล�ยเป็น
ประสบก�รณ์ที่น่�ประทับใจที่สุดของก�รเดินท�งในครั้งนั้น

สแกน the QR code เพื่อชมวิดีโอการเดินทาง           

ของแอมเวย์ในปารีส รวมถึงงานกาลาดินเนอร์ที่        

พระราชวังแวร์ซาย (Château de Versailles)

10.3 การใส่ใจพิเศษ (CSR - ดีต่อใจ ดีต่อชุมชน และดีต่อโลก)

 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นแนวโน้ม              
ที่กำ�ลังเติบโต ในก�รประชุมระดับโลก SITE 2019 ณ กรุงเทพฯ ได้มีแถลงก�รณ์ที่เรียกว่� 
“Bangkok Manifesto” ขึ้น โดยมีก�รชี้ให้เห็นว่�ชุมชนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรต้อง
มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถูกกล่�วไว้ ดังนี้

 “ ผู้มีส่วนได้ส่วนเ สียทุกคนในชุมชนการเดินทางเพื่อ เป็นรางวัลควรนำา
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนสำาคัญของปรัชญาการดำาเนินธุรกิจของตน และ
ตระหนักว่าการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายของตน จะเป็นตัวกำาหนดวิธีการปฏิบัติในความ
รับผิดชอบนั้น”

-- Bangkok Manifesto
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 SITE Index Benchmark Study (2015) ชี้ให้เห็นว่�เจ็ดในสิบโปรแกรม
ก�รให้ร�งวัล มีก�รนำ�กิจกรรม CSR อย่�งน้อยหนึ่งกิจกรรมเข้�ม�ไว้ในโปรแกรม นอกจ�ก
นี้ Incentive Travel Industry Index (2019) พบว่� 33% ของบริษัททั้งหมด 1,429 แห่ง 
มองว่�กิจกรรม CSR เป็นหนึ่งในส�มอันดับแรกที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลที่ประสบคว�มสำ�เร็จ บริษัทจำ�นวนม�กได้นำ�กิจกรรม CSR ม�เป็นส่วนหนึ่ง
ในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งในขณะที่ผู ้เข้�ร่วมโปรแกรมได้รับโอก�สไป
เยี่ยมชมจุดหม�ยปล�ยท�งที่มีเอกลักษณ์แล้ว ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเหล่�นี้ ยังมีโอก�ส
ตอบแทนชุมชนที่ตนไปเยี่ยมชมด้วย อีกทั้ง ยังมีข้อดีของกิจกกรม CSR ในก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลอีกม�กม�ย อ�ทิ โอก�สในก�รสร้�งคว�มแตกต่�งในจุดหม�ยปล�ยท�งที่เลือก 
รวมถึงก�รสร้�งทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่ช่วยสร้�งภ�พ
ลักษณ์ที่ดีของบริษัท กิจกรรม CSR ของโปรแกรมก�รให้ร�งวัล ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์
สำ�หรับบริษัทเท่�นั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อพนักง�น และชุมชนด้วย (ดูรูปภาพที่ 10.1)
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บริษัท
พนักงาน / ผู้เข้าร่วม

โปรแกรม
ชุมชน

• สนับสนุนนโยบ�ยท�ง
สังคมขององค์กร

• เพิ่มแรงจูงใจและคว�ม   
มุ่งมั่นของพนักง�น

• รักษ�พนักง�นที่ดีที่สุดไว้
  ดึงดูดพนักง�นใหม่
• เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท

• ขับเคลื่อนนวัตกรรม 
คว�มไว้ว�งใจและคว�ม
โปร่งใส

• เสริมสร้�งชื่อเสียง และ
สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีใน
ฐ�นะบริษัทที่ใส่ใจ

• พัฒน�ก�รทำ�ง�นเป็นทีม 
ทั้งก่อนก�รเดินท�งและ
ระหว่�งโปรแกรม

• สร้�งทัศนคติที่ดีของ          
ผู้เข้�ร่วม และพฤติกรรม
ก�รสนับสนุนที่ดีขึ้น

•เสริมสร้�งพฤติกรรมก�ร
สนับสนุนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• พัฒน�คว�มสัมพันธ์ และ
ก�รเป็นพันธมิตรใน       
ท้องถิ่นใหม่ 

• พัฒน�ทักษะใหม่
• พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�ร

เป็นผู้นำ�
• เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร

ปรับตัวท�งวัฒนธรรม
• ให้คว�มรู้สึกถึงจุดประสงค์

และก�รปฏิบัติต�ม
• สร้�งแพลตฟอร์มสำ�หรับ

ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม
ที่มีคว�มหม�ย

• ปลูกฝังคว�มหลงใหลใน
ก�รทำ�ง�น

• ขย�ยคว�มส�ม�รถในก�ร
คิดนอกกรอบ

• ให้โอก�สในก�รสร้�งคว�ม
แตกต่�งในปล�ยท�งที่
เลือก

• สร้�งคว�มรู้สึกพึงพอใจ
อย่�งยิ่งจ�กก�รตอบแทน
สังคม

• สร้�งคว�มผูกพันระหว่�ง
ผู้เข้�ร่วม

• มอบเวล�ที่เพลิดเพลินและ
ผ่อนคล�ย

• สร้�งสมรรถภ�พของชุมชน 
ผ่�นเวล� คว�มส�ม�รถ 
หรือทรัพย�กร

• ให้ก�รเข้�ถึงทรัพย�กรที่
ห�ย�ก

• สร้�งนวัตกรรม และคว�ม
สัมพันธ์ใหม่ๆ 

รูปภาพที่ 10.1 ประโยชน์ของโปรแกรมการเดินทางแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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 องค์กรอ�จจัดกิจกรรม CSR ในระหว่�งก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ทั้งคว�มต้องก�รขององค์กรเอง และวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ตัวอย่�งเช่น ในกรณีที่บริษัท
มีเป้�หม�ยในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพนักง�นและผู้บริห�รโดยช่วยกันลงมือท�สี
ห้องเรียนในโรงเรียนของชุมชน หรือบริษัทอ�จพย�ย�มพัฒน�ก�รทำ�ง�นเป็นทีมทั้งก่อนก�ร
เดินท�งและระหว่�งโปรแกรม ดังนั้นพวกเข�จึงสนับสนุนให้ผู้เข้�ร่วมระดมทุนสำ�หรับห้อง
สมุดโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีจุดหม�ยปล�ยท�งก่อนที่พวกเข�จะเดินท�ง และมอบเงินให้กับ
โรงเรียนระหว่�งก�รเยี่ยมเยือนชุมชน

 10.3.1 กรอบการทำางานแบบ MAUDE (MAUDE framework)
 Events Industry Council (2018) ได้แนะนำ�ใน Sustainable Event                 
Professional Certificate Workbook ว่�ควรใช้ กรอบการทำางานแบบ MAUDE (MAUDE 
framework) เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�กิจกรรม CSR โดยกรอบก�รทำ�ง�นแบบ MAUDE 
ประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้

M
Meaningful

A
Aligned

U
Unique Skills

D
Destination Specific

E
Engaging

• Meaningful (มีคว�มหม�ย) - องค์กรควรแน่ใจว่�โครงก�ร CSR มีคว�มหม�ย 
ไม่เพียงแค่ในระยะสั้น แต่ต้องให้ผลลัพธ์ในระยะย�วด้วย

• Aligned (มีคว�มสอดคล้องกัน) - โครงก�รควรมีคว�มสอดคล้องกับพันธกิจ 
(Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่�นิยม (Value) ขององค์กร

•  Unique Skills (ใช้ทักษะเฉพ�ะตัว) - ถ้�โครงก�รส�ม�รถใช้ทักษะหรือ      
ทรัพย�กรที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้ จะเป็นก�รดีที่สุด

• Destination Specific (มีจุดหม�ยปล�ยท�งเฉพ�ะ) - โครงก�รควรตอบสนอง
คว�มต้องก�รของท้องถิ่นที่เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของโปรแกรม

•  Engaging (มีส่วนร่วม) - ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมควรต้องมีส่วนร่วมกับโครงก�ร CSR
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5 ขั้นตอนในการใช้ MAUDE Framework เพื่อสร้างกิจกรรม CSR

Step 5Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Start with U Think long-term Work with
local contacts

Avoid
photo-op CSR

Be prepared

 (1) เริ่มต้นด้วย U - พิจ�รณ�ทักษะและทรัพย�กรทั้งหมดที่บริษัทมี จ�กนั้น
ห�วิธีใช้ทักษะหรือทรัพย�กรเหล่�นี้เพื่อสร้�งโครงก�ร CSR หรือขย�ยผลกระทบของ
โครงก�ร ตัวอย่�งเช่น ผู้ผลิตรองเท้�ผ้�ใบ อ�จพิจ�รณ�ทรัพย�กรขององค์กร และอ�จสร้�ง
โครงก�ร CSR ในก�รบริจ�ครองเท้�ให้กับเด็กๆ ณ จุดหม�ยปล�ยท�งที่ไปเยือนในระหว่�ง
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
 (2) การคิดแบบระยะยาว - หลังจ�กที่ทำ�ลิสต์ร�ยก�รแนวคิดของโครงก�ร
จ�กก�รพิจ�รณ�ทักษะและทรัพย�กรขององค์กรแล้ว ให้ตรวจสอบคว�มเป็นไปได้ของ
แนวคิดนั้นๆ เพื่อดูว่�โครงก�รมีผลกระทบเชิงบวกและส่งผลในระยะย�วสำ�หรับชุมชนหรือ
ไม่ นอกจ�กนี้ ให้พิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ของคว�มต้องก�รของก�รสนับสนุนเพื่อดำ�เนิน
โครงก�รในระยะย�ว ตัวอย่�งเช่น ในก�รสร้�งห้องสมุดชุมชน ให้พิจ�รณ�ว่�ใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครจะเป็นผู้ให้บริก�ร และจะมีก�รดูแลรักษ�ต่อไปอย่�งไร
 (3) ทำางานกับท้องถิ่น - ไม่มีใครหรือองค์กรใดจะรู้และเข้�ใจถึงสิ่งที่ชุมชนใน     
ท้องถิ่นต้องก�รได้ดีกว่�ชุมชนนั้นเอง ดังนั้น ทั้งกลุ่มบริก�รชุมชน และบริษัทจัดก�รจุดหม�ย
ปล�ยท�ง (DMC) ส�ม�รถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในก�รพัฒน�โครงก�ร CSR สำ�หรับชุมชน           
ณ จุดหม�ยปล�ยท�งที่เลือกได้
 (4) หลีกเลี่ยงการสร้างภาพ - ก�รจัดโครงก�ร CSR ผู้จัดต้องแน่ใจว่�โครงก�ร 
CSR นั้นมุ่งเน้นในก�รสร้�งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ม�กกว่�ก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ของ
องค์กร
 (5) เตรียมตัวให้พร้อม - ก�รจัดโครงก�ร CSR ต้องมีก�รพิจ�รณ�ว่�มีคว�มเสี่ยง
ในก�รจัดโครงก�รหรือไม่ เนื่องจ�กกิจกรรม CSR มักจัดอยู่ในที่กล�งแจ้ง และจัดในพื้นที่
ห่�งไกล ดังนั้น ควรมีก�รเตรียมก�รในก�รดำ�เนินโครงก�ร และทำ�ต�มแนวปฏิบัติด้�น
สุขภ�พและด้�นคว�มปลอดภัยที่ดีเสมอ อีกทั้ง บริษัทควรปรึกษ�กับผู้ให้บริก�รประกันภัย
เกี่ยวกับคว�มครอบคลุมของก�รประกันในโปรแกรมด้วย

 ดังที่แนะนำ�ในกรอบก�รทำ�ง�นแบบ MAUDE ก�รจัดกิจกรรม CSR อ�จมี
คว�มแตกต่�งกันไปต�มจุดหม�ยปล�ยท�ง เน่ืองจ�กคว�มต้องก�รของชุมชนในท้องถิ่น
นั้นๆ ตัวอย่�งเช่น ในก�รประชุม SITE Global Conference ที่กรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 2019 SITE 
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ได้ร่วมมือกับมูลนิธิและสร้�งกิจกรรมเพื่อห�ร�ยได้ในก�รสนับสนุนก�รอนุรักษ์ช้�ง 
ตัวอย่�งอื่นๆ ของแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของโปรแกรมก�รให้ร�งวัล ได้แก่ ก�รปลูก
ต้นไม้ ก�รบรรจุชุดอุปกรณ์ก�รเรียน ก�รสร้�งห้องสมุดชุมชน ก�รฟื้นฟูอุทย�น ก�รปรับปรุง
ศูนย์เด็ก ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและเก็บขยะบนช�ยห�ด ก�รมีส่วนร่วมในโครงก�รปล่อย          
ลูกเต่�คืนสู่ท้องทะเล ฯลฯ

 10.3.2 ประเภทของกิจกรรม CSR
 กิจกรรม CSR ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ (Schooley, 2019) ได้แก่
 • กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental efforts) - เป็นกิจกรรมที่   
มุ่งเน้นไปในด้�นสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ เช่น ก�รปลูกต้นไม้
 • กิจกรรมการบริจาค (Philanthropy) - เช่น ก�รบริจ�คเงิน ก�รบริจ�ค
ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร เพื่อก�รกุศล โครงก�รชุมชนในท้องถิ่น หรือองค์กรที่ไม่แสวงห�           
ผลกำ�ไร เช่น ก�รห�เงินร�ยได้เพื่อก�รวิจัยมะเร็งเต้�นม
 • ก ิจกรรมการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างมีจริยธรรม (Ethical labor 
practices) - เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรมและมีจริยธรรม ซึ่ง
กิจกรรม CSR ประเภทนี้อ�จไม่เหม�ะสมสำ�หรับกิจกรรมสำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล อย่�งไรก็ต�ม องค์กรก็ควรปฏิบัติต�มหลักจริยธรรมในก�รใช้แรงง�นอยู่แล้ว
 • กิจกรรมจิตอาสา (Volunteering) - กิจกรรมจิตอ�ส�เพื่อทำ�คว�มดี เช่น            
ก�รท�สีห้องเรียนให้โรงเรียนในท้องถิ่น

 โปรแกรมก�รให้ร�งวัลที่ เป็นมิตรต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยเสริมสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งพนักง�น และสร้�งคว�มรู้สึกภ�ค
ภูมิใจในบริษัท แต่ยังให้ผลตอบแทนแก่ชุมชนที่ไป
เย่ียมเยือน และก่อให้เกิดก�รเติมเต็มท�งจิตใจ
สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมด้วย องค์กรส�ม�รถสร้�ง
โปรแกรมเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่มีคว�มหม�ย
ได้ โดยก�รให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นปัญห�ระดับ
โลกในปัจจุบัน อ�ทิเช่น ก�รบรรเท�คว�มย�กจน 
ก�รดูแลสุขภ�พ ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ประเด็น
เรื่องเพศ เทคโนโลยี และพลังง�นสะอ�ด Photo by Nawarat
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	 บทส่งท้าย

 ก�รจัดง�นอีเวนต์และกิจกรรม CSR ส�ม�รถยกระดับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลให้พิเศษม�กขึ้นได้ ถึงแม้จะไม่มีคว�มจำ�เป็นที่ต้องรวมก�รจัดง�นอีเวนต์ไว้ใน
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล แต่เมื่อมีก�รจัดง�นอีเวนต์ควบคู่ไปกับก�รเตรียมก�ร
พิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ก็จะส�ม�รถให้ประสบก�รณ์
ที่ยอดเยี่ยม น่�จดจำ� และสร้�งแรงบันด�ลใจได้ ก�รรวมกิจกรรม CSR เข้�ในโปรแกรม           
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ยังส�ม�รถสร้�งประสบก�รณ์ที่มีคว�มหม�ย และก�รเติมเต็ม
ท�งจิตใจในหมู่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอีกด้วย ดังนั้น จึงควรมีก�รนำ�เอ�กิจกรรมเหล่�นี้เข้�ม�
เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

	 กิจกรรมท้ายบท	

ระดมสมอง และ จงทำ�ภ�รกิจดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
(1) สร้�งลิสต์ร�ยก�รก�รจัดง�นอีเวนต์ที่เป็นไปได้ สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�ง

เพื่อเป็นร�งวัลของบริษัท IC-Food Co., Ltd. และ SYS Group Limited
(2) ใช้กรอบก�รทำ�ง�นแบบ MAUDE ในก�รสร้�งกิจกรรม CSR สำ�หรับโปรแกรม

ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของบริษัท IC-Food Co., Ltd. และ SYS Group 
Limited

 IC-Food Co., Ltd. เป็นบริษัทอ�ห�รทะเลแช่แข็งของไทย ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์
ไปยังกว่� 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีตัวแทนจำ�หน่�ยม�กกว่� 250 ร�ย บริษัทต้องก�รสร้�ง
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลให้กับตัวแทนจำ�หน่�ย 50 อันดับแรกของโลก โดยนำ�
พวกเข�ม�ยังประเทศไทย
 SYS Group Limited เป็นบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่สร้�งขึ้นในปี 2552 และ
กำ�ลังเติบโต บริษัทต้องก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับพนักง�นข�ย
คนไทย 20 คนแรก โดยต้องก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลภ�ยในประเทศไทย

ขั้นตอน IC-Food Co., Ltd. SYS Group Limited

Step 1 : เริ่มต้นด้วย U

Step 2 : ก�รคิดแบบระยะย�ว

Step 3 : ทำ�ง�นกับท้องถิ่น 

Step 4 : หลีกเลี่ยงก�รสร้�งภ�พ

Step 5 : เตรียมตัวให้พร้อม
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บทที่	

11

การติดตาม	การวัดผล	
และการจัดการ
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บทที่	

11
การติดตาม	การวัดผล	

และการจัดการ

ผู้อ่�นชอบดูฟุตบอลหรือไม่ ห�กผู้อ่�นเป็นแฟนคลับกีฬ�ฟุตบอล  ผู้อ่�นน่�จะมี      

ผู้เล่นคนโปรดอยู่ และผู้เล่นคนนั้นอ�จเป็น MVP (ผู้เล่นทรงคุณค่�) ที่นำ�ทีมให้

ชนะด้วย อย่�งไรก็ต�ม ผู้อ่�นทร�บหรือไม่ว่� โค้ชฟุตบอลเป็นกุญแจสำ�คัญของ

ทีมที่ประสบคว�มสำ�เร็จ และเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้เกมชนะ

ภ�รกิจของโค้ชไม่เพียงแต่ต้องจัดก�รทีม ฝึกผู้เล่นฟุตบอล และสร้�งแผน

ก�รเล่นเกมเท่�นั้น แต่ยังมีหน้�ที่ประเมินผู้เล่น และเป็นผู้นำ�ทีมในระหว่�ง

ก�รแข่งขันด้วยก�รสร้�งแผนก�รเล่นเกมที่ดีนั้นอ�จไม่เพียงพอสำ�หรับ

ก�รได้รับม�ซึ่งชัยชนะ ห�กแต่ยังต้องมีก�รประเมินเกมและก�รปรับแผนก�ร

เล่นในระหว่�งเกมด้วย เพื่อให้ทีมเข้�ใกล้ชัยชนะในลีกม�กขึ้น

ส่ิงที่โค้ชทำ�เพื่อให้ชนะในเกมคือสิ่งที่มืออ�ชีพด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

ควรทำ�เพื่อคว�มสำ�เร็จของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงก�รติดต�ม ก�รวัดผล และ          

ก�รจัดก�รโปรแกรม
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 ในทุกข้ันตอนของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัล ทั้งบริษัทและมืออ�ชีพ
ด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมีโอก�สในก�รเพิ่มผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยใช้แนวท�ง          
เชิงรุก ก�รติดต�มและวัดผลเป็นกระบวนก�รจัดก�รที่สำ�คัญม�กในก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จ
ของโปรแกรม แต่กลับเป็นกระบวนก�รที่ถูกละเลยม�กที่สุด

 ดังที่ทร�บ ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นเครื่องมือสร้�งแรงบันด�ลใจระดับ
โลก ซึ่งมีคว�มจำ�เป็นในก�รทำ�ให้แน่ใจว่�กลุ่มเป้�หม�ยของโปรแกรมมีแรงจูงใจและคว�ม           
พึงพอใจตลอดทั้งโปรแกรม ดังนั้น ตั้งแต่ก่อนก�รจัดโปรแกรมไปจนถึงภ�ยหลังโปรแกรม
จำ�เป็นต้องมีก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินก�ร ในขณะที่ยังส�ม�รถปรับแผน          
ก�รดำ�เนินง�นต่อไปต�มสมควร จ�กข้อมูลใน The Incentive Travel (2008) และผล
ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นเพื่อเป็นร�งวัล ขั้นตอนสำ�คัญที่ผู ้ใช้
ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควรดำ�เนินก�รเพ่ือติดต�มและประเมินโครงก�ร มี 5 ข้ันตอน ได้แก่

(1) ก�รประเมินก่อนก�รจัดโปรแกรม
(2) ก�รประเมินก�รเปิดตัวโปรแกรม
(3) ก�รประเมินผลระหว่�งโปรแกรมและช่วงเวล�ก�รประเมินผลง�นของ                  

ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล
(4) ก�รประเมินก�รมอบร�งวัล
(5) ก�รประเมินผลหลังจบโปรแกรม

11.1 การประเมินก่อนการจัดโปรแกรม (Pre-program assessment)

 ก�รทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับเป้�หม�ยของโปรแกรมและกลุ่มเป้�หม�ยเป็น             
ขั้นตอนแรกในก�รเร่ิมต้นก�รประเมินโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยบริษัทควร
ทำ�ก�รศึกษ�และเก็บข้อมูลที่จำ�เป็นก่อนก�รสร้�งและเปิดตัวโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือ
เป็นร�งวัล ซึ่งเมื่อพิจ�รณ�ถึงเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม ก�รสร้�งโปรแกรม
ที่มีประสิทธิภ�พต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับทั้งกลุ่มเป้�หม�ย และโปรแกรมก�รให้ร�งวัลที่ใช้ใน
อุตส�หกรรมเดียวกันของผู้ใช้ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (องค์กร) ด้วย

 11.1.1 กลุ่มเป้าหมาย (Target audience)
 ก�รประเมินก่อนก�รจัดโปรแกรมขององค์กรควรพย�ย�มวัดคว�มสนใจ
คว�มต้องก�ร คว�มคิดเห็น และคว�มค�ดหวังของกลุ่มเป้�หม�ยเกี่ยวกับโปรแกรมก�รเดิน
ท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยควรรวบรวมข้อมูล เช่น

• สิ่งที่กระตุ้นกลุ่มเป้�หม�ย
• จุดหม�ยปล�ยท�งที่กลุ่มเป้�หม�ยสนใจ
• จุดหม�ยปล�ยท�งที่กลุ่มเป้�หม�ยเคยไปเยือน
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• วันและเวล�ที่เหม�ะสมหรือเป็นไปได้ในก�รจัดก�รเดินท�ง
• ระยะเวล�ที่ต้องก�รในก�รเดินท�ง

 ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้�หม�ยเป็นสิ่งจำ�เป็น นอกจ�กนี้ ข้อมูลนี้จะเป็น
ประโยชน์สำ�หรับ Incentive house และ DMC ห�กมีก�รให้ข้อมูลส่วนนี้ในเอกส�รเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอ (RFP)

Photo by Sarinya

 11.1.2 โปรแกรมการให้รางวัลของบริษัทอื่น
 ก�รเปรียบเทียบโปรแกรมก�รให้ร�งวัลกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในภ�คธุรกิจเดียวกัน
เป็นคว�มคิดที่ดีสำ�หรับองค์กร ดังที่ระบุไว้ในบทที่ 1 โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
จะช่วยดึงดูดพนักง�นที่มีคุณภ�พ ส่งเสริมช่องท�ง และรักษ�ลูกค้�ที่ภักดี ก�รเรียนรู้               
เก่ียวกับส่ิงที่บริษัทอ่ืนทำ� จะเป็นก�รเปิดโอก�สในก�รสร้�งข้อได้เปรียบท�งก�รแข่งขันเมื่อ
จัดทำ�โปรแกรมก�รให้ร�งวัล ตัวอย่�งเช่น ห�กฮอนด้�เสนอโปรแกรมเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล          
แก่พนักง�นข�ยที่โอซ�ก้�ในปีนี้ โตโยต้�อ�จสังเกตก�รณ์ และออกแบบโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่มีข้อได้เปรียบท�งก�รแข่งขันกับฮอนด้�ได้

 11.1.3 Incentive house และ DMC
 เมื่อบริษัทตัดสินใจใช้บริก�รจ�ก Incentive house หรือ DMC บริษัทจะให้
ข้อมูลกับผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (Incentive house/DMC) สำ�หรับ
ก�รว�งแผนและออกแบบโปรแกรม ในขณะเดียวกัน Incentive house หรือ DMC ส�ม�รถ
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ขอข้อมูลเพิ่มเติมจ�กองค์กรนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ใน RFP ซึ่งถ้� Incentive house และ 
DMC มีข้อมูลม�กเท่�ไหร่ก็จะยิ่งส�ม�รถสร้�งข้อเสนอที่ดีขึ้นเท่�นั้น โดยเมื่อได้รับก�รว่�จ้�ง  
Incentive house และ / หรือ DMC ก็จะส�ม�รถดำ�เนินก�รประเมินคว�มต้องก�รของ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมผ่�นท�งองค์กร ข้อมูลดังกล่�วจะส�ม�รถช่วยดึงดูดผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้        
ม�กขึ้น ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ก�รสื่อส�ร สนับสนุนก�รออกแบบโปรแกรม และเพิ่ม
คว�มพึงพอใจต่อโปรแกรม

 11.1.4 แผนการประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมโปรแกรมในการคัดเลือก                 
ผู้ได้รับรางวัล
 ในขั้นตอนนี้ องค์กรหรือ Incentive house (ห�กได้รับก�รว่�จ้�ง) ควรสร้�ง
แผนก�รประเมินผลง�นในก�รคัดเลือกผู้รับร�งวัล แผนนี้จะได้รับก�รสื่อส�รให้กลุ่ม
เป้�หม�ยรับรู้เมื่อเปิดตัวโปรแกรม และจะถูกใช้ในก�รประเมินผลก�รทำ�ง�นของผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมในช่วงระยะเวล�ที่กำ�หนด ก�รพัฒน�แผนก�รประเมินของโปรแกรมไว้ล่วงหน้�
เป็นสิ่งสำ�คัญ โดยแผนก�รประเมินผลง�นควรต้องระบุ

• ผู้รับผิดชอบก�รประเมิน - ใครเป็นผู้รวบรวมและร�ยง�นผล
•  ข้อมูลที่ต้องวัด - ข้อมูลที่จะถูกรวบรวมและประเมิน
•  ประช�กรเป้�หม�ย - ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
• วิธีก�รรวบรวมข้อมูล เช่น ร�ยง�นก�รข�ย ก�รสังเกตก�ร ก�รบันทึกผลง�น 

ข้อมูลแบบสำ�เน� หรือข้อมูลท�งอิเล็กทรอนิกส์
•  ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและร�ยง�น - ก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้� คว�มถี่ใน                  

ก�รอัปเดตร�ยง�น และเลือกผู้ได้รับร�งวัล

 เ มื่ อ มี แผนก�รประ เมิ นผล
ง�นแล้ว บริษัทจึงส�ม�รถมั่นใจได้ว่�
จะเก็บข้อมูลทั้ งหมดที่จำ � เ ป็นสำ�หรับ
ก�รประเมินผลและก�รสรุปผลผู้ได้รับ
ร�งวัลได้

Photo by Rashed
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11.2 การประเมินการเปิดตัวโปรแกรม (Program launch assessment)
 
 ขั้นตอนก�รเปิดตัวโปรแกรมก�รให้ร�งวัลส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งอย่�งม�ก
สำ�หรับคว�มสำ�เร็จของโปรแกรม คว�มประทับใจครั้งแรกของโปรแกรมจะมีผลกระทบ
ต่อระดับก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้�หม�ยอย่�งมีนัยสำ�คัญ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงจำ�เป็นที่
จะต้องมั่นใจในประสิทธิภ�พของก�รโปรโมตโปรแกรมกับกลุ่มเป้�หม�ย โดยก�รติดต�ม 
ก�รวัดผล และก�รจัดก�รก�รเปิดตัวโปรแกรม ตัวบ่งชี้ว่�ก�รโปรโมตของโปรแกรมนั้นดี
เพียงใด อ�จรวมถึง

•  จำ�นวนก�รเข้�ชมบนหน้�เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล

• จำ�นวนก�รลงทะเบียน
• จำ�นวนอีเมลที่ตอบกลับ
• เนื้อห�ของอีเมลตอบกลับ 

 บริษัทอ�จมีก�รเปิดตัวโปรแกรมด้วยก�รติดแบนเนอร์ โปสเตอร์ และวิดีโอ
ที่สะดุดต�ในพื้นที่ส่วนกล�งของสำ�นักง�น หรืออ�จส่งเป็นอีเมล ดังนั้น ก�รเก็บข้อมูล
เก่ียวกับผลตอบรับจ�กก�รโปรโมตโปรแกรมก็ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี ตัวอย่�งเช่น ผู้ส่ง
อีเมลส�ม�รถตั้งค่�ก�รแจ้งเตือนอัตโนมัติสำ�หรับใบแจ้งก�รอ่�นเพื่อนับจำ�นวนคนที่อ่�น
ข้อคว�ม ห�กจำ�นวนก�รอ่�นตำ่� ผู้รับผิดชอบส�ม�รถปรับวิธีก�รโปรโมตโปรแกรมได้ อีก
วิธีง่�ยๆ ในก�รดูว่�กลุ่มเป้�หม�ยตอบสนองต่อก�รเปิดตัวโปรแกรมอย่�งไรคือก�รฟังและ
สังเกตก�รฟังในสิ่งที่กลุ่มเป้�หม�ยพูดและสังเกตว่�พวกเข�สนใจท่ีจะดูโปสเตอร์หรือไม่
แสดงให้เห็นว่�ก�รโปรโมตนั้นมีประสิทธิภ�พเพียงใด และแสดงถึงระดับคว�มสนใจใน
ตัวโปรแกรมด้วย ในกรณีที่ผลตอบรับไม่เป็นไปในเชิงบวก ก็ส�ม�รถนัดสัมภ�ษณ์กลุ่ม
เป้�หม�ยเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มคิดเห็นของพวกเข� จ�กนั้นจึงส�ม�รถปรับ
ก�รดำ�เนินก�รโปรโมตโปรแกรมใหม่ต�มที่ได้รับคว�มคิดเห็นม�

11.3 การประเมินผลระหว่างโปรแกรมและช่วงเวลาการประเมินผลงาน
ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล (The mid-program                    
assessment and the qualification period)

 หลังจ�กก�รเปิดตัวประสบคว�มสำ�เร็จ สิ่งจำ�เป็นลำ�ดับถัดม� คือ ต้องทำ�ให้แน่ใจ
ว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมอยู่บนเส้นท�งที่ถูกต้องและยังคงมีแรงจูงใจอยู่ ดังที่กล่�วในบทที่ 7 
ก�รวัดผลและก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเป็นขั้นตอนสำ�คัญใน
ก�รดำ�เนินโปรแกรมก�รให้ร�งวัล บริษัทควรเฝ้�สังเกต สื่อส�ร และอัปเดตผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมเกี่ยวกับคว�มก้�วหน้�ของพวกเข�ในก�รบรรลุเป้�หม�ย ในก�รทำ�เช่นนี้ ไม่เพียง
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ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะส�ม�รถรับรู้ว่�พวกเข�อยู่ตรงจุดไหนแล้ว แต่พวกเข�จะมีโอก�สใน
ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้ม�กขึ้นและส�ม�รถได้รับร�งวัลได้ เป็นผลให้ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมยังมีแรงจูงใจต่อไป

 แผนก�รประเมินสำ�หรับคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัลถูกกำ�หนดตั้งแต่ขั้นตอนก่อน
โปรแกรมจะเริ่มต้น ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึงเป็นก�รบันทึกผลก�รทำ�ง�นหรือคะแนนสะสมของ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ซึ่งอ�จมีลักษณะคล้�ยกับก�รสะสมแสตมป์จ�ก 7-Eleven เพื่อรับร�งวัล 
โดยส�ม�รถสะสมได้ด้วยแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหรือสมุดสะสมแสตมป์ ก�รบันทึก
และก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมทำ�ได้หล�ยวิธี ผู้ดูแลโปรแกรมภ�ยใน 
หรือ Incentive house (ถ้�ได้รับก�รว่�จ้�ง) จะเป็นผู้รับผิดชอบติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น 
โดยรวบรวมข้อมูลผลก�รทำ�ง�นของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม จ�กนั้นจึงตรวจสอบคว�มถูกต้อง
และก�รปฏิบัติต�มกฎก�รได้ร�งวัลของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ระบบฐ�นข้อมูลอ�จจะถูก
พัฒน�ขึ้นให้บันทึกคะแนนได้อย่�งถูกต้อง โดยส�ม�รถใช้เทคโนโลยี Enterprise Incentive 
Management (EIM) เป็นฐ�นข้อมูลในก�รบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งก�รคำ�นวณ
คะแนนและก�รจัดอันดับด้วย

 ก�รเก็บข้อมูลผลก�รทำ�ง�นอ�จกล�ยเป็นเรื่องท้�ท�ย ผู้ดูแลระบบอ�จได้รับ
ข้อมูลผลก�รทำ�ง�นในรูปแบบของสำ�เน� ในยุคดิจิทัลนี้ ก�รรวบรวมข้อมูลผลก�รทำ�ง�น
ส�ม�รถทำ�ได้โดยผ่�นก�รอัปโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือก�รส่งคำ�ร้องออนไลน์ 
(Online claim submission) ห�กต้องก�รใช้ระบบติดต�มผลง�น (Performance tracking             
system) จะต้องเป็นระบบที่ใช้ง�นง่�ยสำ�หรับทั้งผู้ดูแลระบบและผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เพื่อให้
ส�ม�รถติดต�มคว�มก้�วหน้�ในโปรแกรมก�รให้ร�งวัลได้

 ห�กข้อมูลของผลง�นถูกยื่นโดยผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเอง ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบ
คว�มถูกต้องและตรวจสอบว่�มีสิทธิ์ใช้ได้หรือไม่ ดังนั้น กระบวนก�รสำ�คัญอีกหนึ่งข้อใน         
ขั้นตอนนี้คือ ก�รตรวจสอบ (Audit) ซึ่งรวมถึง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

• การตรวจสอบ (Verification) - ก�รตรวจสอบข้อมูลก�รอ้�งสิทธิ์โดยผู้ดูแล 
หรือใช้เทคโนโลยี “Business rules” ซึ่งเป็นระบบก�รตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรับแต่งต�มข้อกำ�หนดของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลแต่ละ
ร�ยก�ร เช่น ระยะเวล�ของโปรแกรมในก�รคัดเลือก ผู้ข�ยที่ได้รับอนุญ�ต และ
เงื่อนไขอื่นๆ

•  การคำานวณ (Calculation) - ก�รคำ�นวณคะแนนที่ได้รับ 
•  การอนุมัติ (Approval) - ก�รตรวจสอบข้อมูลเพื่อก�รอนุมัติขั้นสุดท้�ยโดย

บุคล�กรผู้มีอำ�น�จในองค์กร
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 ในขณะที่ดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและทำ�ก�รตรวจสอบ ยังมีขั้นตอนอื่นที่
ต้องดำ�เนินก�รด้วย ดังนี้

•  ทำาสรุปเป็นระยะ - ทำ�สรุปคว�มคืบหน้�ของโปรแกรมก�รให้ร�งวัลเป็นระยะ 
ในรูปแบบสำ�เน�หรือท�งอิเล็กทรอนิกส์ ร�ยสัปด�ห์หรือร�ยเดือน เป็นต้น

• สื่อสารการอัปเดต - สื่อส�รผลง�นและก�รจัดอันดับให้กับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
เป็นร�ยบุคคล ผู้จัดก�รระบบควรคำ�นึงถึงคว�มถี่ของก�รอัปเดตเพื่อไม่ให้เกิด
ก�รรับข้อมูลที่ม�กเกินไป ขึ้นอยู่กับคว�มย�วของโปรแกรม อีกท�งเลือกหนึ่ง
คือ ก�รใช้ข้อมูลแบบทันที หรือข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time) เพื่อให้

 ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถตรวจสอบก�รอัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องก�ร
• แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่บรรลุเป้าหมายได้สำาเร็จ - ไม่มี
 คว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องรอจนกว่�จะสิ้นสุดระยะเวล�ก�รประเมินผลง�นเพื่อแจ้ง

ให้ผู้ที่ได้รับร�งวัลทร�บ ก�รแสดงคว�มยินดีกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่ประสบ
คว�มสำ�เร็จในก�รบรรลุเป้�หม�ยเมื่อพวกเข�ผ่�นก�รประเมินผลง�นก่อน

 สิ้นสุดระยะเวล�ก�รประเมินผลง�นส�ม�รถช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
อื่นๆ ทุ่มเทในก�รทำ�ง�นม�กขึ้นได้

• การแจ้งเตือน - กระตุ้นให้กลุ่มเป้�หม�ยให้ทุ่มเทในก�รทำ�ง�นม�กขึ้นเพื่อที่
จะได้ร�งวัล อ�จส�ม�รถทำ�ได้ด้วยก�รส่งอีเมลเตือนพวกเข�ว่� พวกเข�จำ�เป็น
ต้องพย�ย�มม�กขึ้นหน่อย ซึ่งอ�จมีก�รใส่ข้อคว�มที่ให้กำ�ลังใจเข้�ไปด้วย เช่น 
“คุณใกล้ถึงเป้�หม�ยแล้ว!!”

•  ทรัพยากรเพ่ิมเติม - ประเมินว่�จำ�เป็นต้องใช้ทรัพย�กรเพิ่มเติมเพื่อช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภ�พของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมหรือไม่ ตัวอย่�งเช่น ก�รฝึกอบรม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มยอดข�ย

• การประเมินผลกระทบของปัจจัยภายนอก - พิจ�รณ�ก�รประเมิน                   
ผลกระทบของปัจจัยภ�ยนอกที่มีต่อโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล หรือ
คว�มส�ม�รถของแต่ละบุคคลในก�รบรรลุเป้�หม�ย ตัวอย่�งเช่น ก�รเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่จ�กคู่แข่งที่อ�จมีผลต่อผลง�นในก�รข�ย ณ ช่วงเวล�นั้น

 เมื่อมีก�รดำ�เนินง�นม�ถึงช่วงกล�งของโปรแกรม ผู้เชี ่ยวช�ญด้�นก�รจัด
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมักได้เรียนรู้แล้วว่� สิ่งใดใช้ก�รได้ สิ่งใดที่จำ�เป็นต้องได้รับ
ก�รพัฒน� และสิ่งใดจำ�เป็นต้องมีก�รปรับเปลี่ยน ก�รดำ�เนินก�รต่อไปนี้อ�จถูกนำ�ม�ใช้เพื่อ
ปรับปรุงก�รจัดก�รโปรแกรม

•  เพิ่มหรือลดคว�มถี่ในก�รสื่อส�รหรือก�รส่งเสริมก�รตล�ด 
• ปรับปรุงก�รสื่อส�รและก�รโปรโมตเพ่ือสร้�งก�รรับรู้หรือคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

โปรแกรม
•  ชี้แจงเรื่องที่มีคว�มสับสน
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•  ดึงดูดคว�มสนใจม�กขึ้นในช่วงกล�งของโปรแกรม โดยก�รจัดกิจกรรมหรือ       
ก�รแข่งขันที่มีร�งวัลที่น่�ตื่นเต้นและเกี่ยวข้องกับจุดหม�ยปล�ยท�งของ
โปรแกรมก�รให้ร�งวัล

•  ก�รปรับตัวชี้วัดในกรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภ�ยนอกที่ไม่ค�ดคิด

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวล�ก�รประเมิน
ผลง�นของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือก             
ผู้ได้รับร�งวัล จะมีก�รทำ�ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ผลง�นและก�รจัดอัน ดับของผู้ เข้ � ร่ วม
โปรแกรมผู้ดูแลโปรแกรม (จ�กองค์กรหรือ 
Incentive house) จะตรวจสอบร�ยชื่อของผู้
มีคุณสมบัติที่ได้รับร�งวัลก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัล แล้วต�มด้วยก�รประก�ศร�ยชื่อผู้ได้
รับร�งวัล

11.4 การประเมินการมอบรางวัล (Award delivery assessment)

 หลังจ�กประก�ศผู้ที่ได้รับร�งวัลของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลแล้ว
ก็ถึงเวล�สำ�หรับก�รแสดงคว�มยินดีและก�รมอบร�งวัลเป็นก�รเดินท�งให้แก่ผู้ชนะใน
โปรแกรม ในขั้นตอนนี้ ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมจะได้รับประสบก�รณ์จ�กก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ 
ในก�รเดินท�ง ก�รเฝ้�ติดต�มก�รดำ�เนินง�นในช่วงนี้เป็นส่วนสำ�คัญ เพื่อให้แน่ใจว่�เมื่อ
เกิดปัญห�ขึ้นจะมีผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รแก้ไขได้ทันที ตัวอย่�งของสิ่งที่ควรติดต�มและ              
เฝ้�สังเกต ได้แก่

•  คุณภ�พของก�รบริก�ร
•  ปริม�ณอ�ห�รที่เสิร์ฟ
•  อ�รมณ์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในขณะที่ร่วมทำ�กิจกรรมต่�งๆ 
•  ก�รเตรียมตัวของผู้ให้บริก�ร
•  ปัญห� ประเด็น และอุปสรรคต่�งๆ เป็นต้น 

 ระหว่�งขั้นตอนก�รส่งมอบร�งวัลหรือในระหว่�งก�รเดินท�งนั้น ควรมี
ก�รประชุมหรือพูดคุยกันในตอนท้�ยของแต่ละวันในหมู่ผู้แทนจ�กองค์กร Incentive house 

Photo by Sarinya
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และพนักง�นคนอื่นๆ โดยในก�รประชุม ควรมีก�รห�รือและประเมินส่วนก�รดำ�เนินก�ร  
ต่�งๆ และประสบก�รณ์โดยรวม รวมถึงร�ยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ด้วย ซึ่งอ�จมีก�รห�รือและ
ประเมินผลในร�ยก�รต่อไปนี้

•  ประสิทธิผลของก�รดำ�เนินง�น
•  ประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�น
• คุณภ�พของผลิตภัณฑ์และบริก�รของผู้ให้บริก�ร เช่น อ�ห�ร สถ�นที่จัด

กิจกรรม กิจกรรม ของขวัญในห้องพัก ฯลฯ
•  ระยะเวล�ที่เหม�ะสมสำ�หรับแต่ละง�นเลี้ยงหรือกิจกรรม
•  คว�มพึงพอใจของผู้ร่วมเดินท�งในโปรแกรม

 ในก�รประชุมและประเมินผลของแต่ละวัน นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัลจำ�เป็นต้องสังเกตผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ผู้ให้บริก�ร บรรย�ก�ศ และสภ�พแวดล้อม
โดยรอบ ข้อมูลเหล่�นี้จะช่วยให้นักว�งแผนก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเข้�ใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ในระหว่�งก�รเดินท�ง และเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย�กในก�รเก็บข้อมูลเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�ร                    
ผู้ให้บริก�ร และผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ร�ยก�รตรวจสอบสำ�หรับก�รสังเกตก�รณ์เป็น
เครื่องเตือนคว�มจำ�ท่ีดีสำ�หรับผู้สังเกตก�รณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่�ข้อมูลที่ต้องก�รและข้อมูล
สำ�คัญทั้งหมด  จะได้รับก�รบันทึก

 ในขณะที่ติดต�มและเฝ้�สังเกต นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลควร
ประเมินสถ�นก�รณ์ และตอบสนองต่อเหตุก�รณ์นั้นห�กมีคว�มจำ�เป็น เพื่อขจัดปัญห�
และทำ�ให้โปรแกรมดำ�เนินไปได้อย่�งร�บรื่น นักว�งแผนก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลไม่
เพียงแต่ควรบันทึกปัญห�ที่เกิดขึ้นในระหว่�งก�รเดินท�ง แต่ยังควรบันทึกวิธีแก้ไขปัญห�                      
เหล่�นั้นด้วย ข้อมูลเชิงลึกเหล่�น้ีจะถูกสรุปในร�ยง�นสรุปก�รดำ�เนินง�นภ�ยหลังจบ
โปรแกรมแล้ว เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงสำ�หรับโปรแกรมในอน�คต ในบ�งกรณีระหว่�ง
ก�รสังเกตก�รณ์นั้นอ�จมีคว�มเป็นไปได้ที่จะบันทึกภ�พและถ่�ยวิดีโอสำ�หรับใช้ใน
ก�รประเมินผลเพิ่มเติมภ�ยหลังจ�กโปรแกรมสิ้นสุดลง

11.5 การประเมินหลังจบโปรแกรม (Post-program assessment)
(และนับเป็นก�รประเมินก่อนเริ่มโปรแกรมของโปรแกรมถัดไป)

 แม้ว่�ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะจบไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ถือว่�โปรแกรม
เสร็จสิ้นลงแล้วทั้งหมด โดยก่อนที่ผู้จัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะส�ม�รถพักผ่อนได้ ยัง
มีอีกหนึ่งขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�ร ซึ่งก็คือ ก�รประเมินหลังจบโปรแกรม โดยองค์กรต้อง
ทำ�ก�รประเมินผลหลังจบโปรแกรมเพื่อประเมินภ�พรวมของโปรแกรม ก�รประเมินนี้จัดทำ�
ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้น ก�รวิเคร�ะห์หลังจบโปรแกรมควร
ประกอบด้วย
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 การตรวจสอบว่าโปรแกรมประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
•  จำ�นวนหน่วยผลิตภัณฑ์หรือจำ�นวนเงินที่ข�ยได้ในช่วงระยะเวล�ก�รวัดผล
•  ส่วนแบ่งก�รตล�ดที่เพิ่มขึ้น
•  กำ�ไรจ�กก�รข�ยท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงเวล�ก�รประเมินผลง�นของผู้เข้�ร่วม

โปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล
•  เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วมโปรแกรม
•  เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้�หม�ยที่บรรลุเป้�หม�ย

 การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และการดำาเนินงานของโปรแกรม
•  ก�รจัดระเบียบและต�ร�งเวล�ของโปรแกรม
•  โครงสร้�งกฎและข้อกำ�หนดคุณสมบัติของก�รได้รับร�งวัล
•  คว�มชัดเจนของก�รสื่อส�ร
•  ส่วนผสมร�งวัล (The awards mix)

 การตรวจสอบประสิทธิภาพของการสื่อสารและการโปรโมตโปรแกรม
•  คุณภ�พของสื่อส่งเสริมก�รตล�ด 
•  คุณภ�พของกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ด 

 ความพึงพอใจโดยรวมในการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
•  คว�มพึงพอใจโดยรวม
•  คว�มพึงพอใจต่อที่พัก
•  คว�มพึงพอใจต่ออ�ห�รและเครื่องดื่ม ฯลฯ

 
 รูปภาพที่ 11.1 และรูปภาพที่ 11.2 เป็นตัวอย่�งของแบบสำ�รวจคว�มคิดเห็น
สำ�หรับโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจ�กมุมมองของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม วิธี
ก�รรวบรวมข้อมูลอ�จเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ ในบ�งกรณี ก�รสำ�รวจแบบ
ใช้กระด�ษอ�จมีประสิทธิภ�พในก�รรวบรวมข้อมูลม�กกว่� แต่อ�จต้องใช้เวล�น�นใน
ก�รป้อนข้อมูลสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ องค์กรอ�จพัฒน�แบบสำ�รวจออนไลน์และแจกจ่�ย
ให้กับผู้เข้�ร่วมทั้งหมด ซ่ึงเป็นวิธีที่ง่�ยในก�รรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล ตัวอย่�งของ
แพลตฟอร์มก�รสำ�รวจออนไลน์ ได้แก่ Google Form และ Survey Monkey แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ส�ม�รถช่วยในก�รร�ยง�นผลต�มภูมิภ�ค ร�ยบุคคล หรือต�มส�ยผลิตภัณฑ์ 
นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถสร้�งก�รนำ�เสนอผลลัพธ์ด้วยแผนภูมิและกร�ฟิกที่มีก�รจัดระเบียบ
และเข้�ใจได้ง่�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อต้องก�รนำ�เสนอผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อผู้บริห�ร
ระดับสูง
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MUIC Co., Ltd.
แบบสอบถามความพึงพอใจในโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
โปรดทำ�เครื่องหม�ย X เพื่อระบุระดับคว�มพึงพอใจของคุณในร�ยก�รต่อไปนี้

5=พึงพอใจอย่�งยิ่ง  4=พอใจ  3=ค่อนข้�งพอใจ  2=ไม่พอใจ  1=ไม่พอใจอย่�งยิ่ง

Pre-trip Suggestion

ก�รจัดเตรียมข้อมูลและก�รสื่อส�ร 5 4 3 2 1

บริก�รก่อนก�รเดินท�ง (เอกส�รประกอบก�ร
เดินท�ง ฯลฯ )

5 4 3 2 1

Trip Suggestion

ที่พัก 5 4 3 2 1
อ�ห�รและเครื่องดื่ม 5 4 3 2 1
ทีมง�นบริก�ร 5 4 3 2 1
จุดหม�ยปล�ยท�งและสถ�นที่ท่องเที่ยว 5 4 3 2 1
โปรแกรมท่องเที่ยว 5 4 3 2 1
ระยะเวล�ของโปรแกรมก�รเดินท�ง 5 4 3 2 1
คว�มสะดวกสบ�ยในก�รเดินท�ง 5 4 3 2 1
ก�รเดินท�ง 5 4 3 2 1
กิจกรรมสันทน�ก�ร 5 4 3 2 1
กิจกรรม CSR 5 4 3 2 1
ของขวัญและของที่ระลึก 5 4 3 2 1
กิจกรรม (ก�รต้อนรับ ธีมป�ร์ตี้ ฯลฯ ) 5 4 3 2 1
คว�มพึงพอใจโดยรวมของก�รเดินท�ง 5 4 3 2 1

The Incentive Travel Program Suggestion

คุณค่�ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล 5 4 3 2 1
ก�รคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล 5 4 3 2 1
ก�รยอมรับจ�กบริษัท 5 4 3 2 1

สิ่งที่คุณประทับใจในก�รเดินท�งครั้งนี้? 

สิ่งที่คุณอย�กให้มีก�รปรับเปลี่ยนในก�รเดินท�ง?

สถ�นที่ที่คุณสนใจสำ�หรับก�รเดินท�งครั้งต่อไป?

ขอขอบคุณสำาหรับข้อมูล
MUIC Co., Ltd. จะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการเดินทางในครั้งถัดไป

รูปภาพที่ 11.1 ตัวอย่างแบบสำารวจหลังจบโปรแกรม 
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       แบบสำารวจความพึงพอใจการสัมมนาระดับผู้นำา 2561          
                       ณ ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส                    

  

                 15 - 27 มีนาคม / 1 - 9 เมษายน 2562 

รถบัสเลขที่.__________

ส�ยก�รบิน
  สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)       ก�รบินไทย (TG)      ลุฟต์ฮันซ� (LH)

กรุณ�ใส่เคร่ืองหม�ย X ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกับคว�มพึงพอใจของท่�น และโปรดกรอกข้อคว�มแสดงคว�มคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อท�งบริษัทในก�รปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนสำ�หรับก�รเดินท�งในคร้ังถัดไป

หลักเกณฑ์ให้คะแนนความพึงพอใจ

1 = พอใจม�ก    2 = ค่อนข้�งพอใจ     3 = เฉยๆ    4 = ไม่ค่อยพอใจ    5 = ไม่พอใจม�ก

หัวข้อก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

คะแนนคว�มพึงพอใจ

พอใจม�ก<----------->ไม่พอใจม�ก

5 4 3 2 1

1. คว�มพึงพอใจโดยรวม
2. ก�รให้ข้อมูลและร�ยละเอียดก่อนก�รเดินท�งสัมมน�ท่องเที่ยว
3. ส�ยก�รบิน (อ�ห�ร / ก�รให้บริก�ร / คว�มสะดวก     
   สบ�ยของที่นั่ง)

3.1 สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
3.2 ก�รบินไทย (TG)
3.3 ลุฟต์ฮันซ� (LH)

4. โรงแรมที่พัก (ห้องพัก / ก�รบริก�ร / อ�ห�รเช้�)

4.1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ป�รีส เลอ กร็อง 
(InterContinental Paris - Le Grand)

4.2 โรงแรมสคริบ ป�รีส โอเปร� บ�ย โซฟีเทล 
(Hotel Scribe Paris Opera by Sofitel)

5. คว�มพึงพอใจต่อร้�นอ�ห�รในป�รีสโดยรวม
6. คว�มพึงพอใจต่อร�ยก�รท่องเที่ยวโดยรวม
7. คว�มพึงพอใจต่อกิจกรรมท่องเที่ยวท�งเลือกโดยรวม

7.1 ชมเมือง Strasbourg 
7.2 ปร�ส�ทกล�งนำ้�มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint Michel)
7.3 นั่งรถวินเทจค�ร์ (Vintage car)
7.4 สวนสนุกยูโรดิสนีย์แลนด์ (Euro Disneyland)
7.5 ชอปปิง La Vallee Village Outlet
7.6 พักผ่อนต�มอัธย�ศัย (Leisure)

8. คว�มพึงพอใจต่อง�นเลี้ยงฉลองคว�มสำ�เร็จ พระร�ชวัง 
   แวร์ซ�ยส์ (Versailles Palace)
9. ของที่ระลึกจ�กแอมเวย์ (กระเป๋� Longchamp)
10. พนักง�นบริษัทแอมเวย์ประจำ�บัสของท่�น
11. มัคคุเทศก์ประจำ�บัสของท่�น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม_________________________________________________________________

หม�ยเหตุ  -   กรุณ�ส่งคืนเจ้�หน้�ที่บริษัทแอมเวย์หรือมัคคุเทศก์ประจำ�บัส ภ�ยหลังจบก�รสัมมน�    

……. ขอขอบคุณ ……

รูปภาพที่ 11.2 ตัวอย่างแบบสำารวจหลังจบโปรแกรมของแอมเวย์ประเทศไทย
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 นอกเหนือจ�กร�ยก�รที่แสดงในตัวอย่�งบน รูปภาพที่ 11.1 และรูปภาพที่ 11.2 
แล้ว องค์กรอ�จเพิ่มร�ยก�รอื่นๆ (Van Dyke, 2010) ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รออกแบบ
โปรแกรม เช่น

• ระดับของก�รมีส่วนร่วมและสร้�งแรงจูงใจผ่�นกิจกรรมสร้�งทีมสัมพันธ์ 
(Team-building)

• ระดับของคว�มต่ืนเต้นเมื่อเรียนรู้ว่�จุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลต่อไปคือที่ไหน

• คว�มประทับใจในจุดหม�ยปล�ยท�งที่ประก�ศ
• อิทธิพลของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลต่อประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น
• คว�มรู้สึกที่ได้รับก�รชื่นชมจ�กบริษัทหลังจ�กได้รับร�งวัลทริปก�รเดินท�ง

 เม่ือวิเคร�ะห์ข้อมูล เช่น ยอดข�ยท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงเวล�ก�รประเมินผลง�นของ
ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเพ่ือคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล ควรพิจ�รณ�ปัจจัยภ�ยนอกท่ีอ�จส่งผล
ต่อผลลัพธ์ของโปรแกรมด้วย ปัจจัยภ�ยนอกอ�จมีอิทธิพลในเชิงบวก อ�ทิ ตล�ดรองรับ
ท่ีแข็งแกร่ง และมีก�รแข่งขันตำ�่ หรืออิทธิพลเชิงลบ อ�ทิ มีก�รแข่งขันสูง และก�รเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่ง ก�รพิจ�รณ�ปัจจัยเหล่�น้ีจะทำ�ให้เห็นภ�พและเข้�ใจผลลัพธ์ได้ดีข้ึน

11.6 รายงานโปรแกรมการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล
(Incentive travel program report)
 
 โดยท่ัวไป ผู้บริห�รมักต้องก�รให้ทีมผู้ดูแลก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับ
องค์กรร�ยง�นผลลัพธ์ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งร�ยก�รที่มักกล่�วถึงใน
ร�ยง�น คือ

•  ข้อมูลผลก�รทำ�ง�นของพนักง�นข�ย ทั้งร�ยง�นโดยย่อและอย่�งละเอียด 
• จำ�นวนหน่วยผลิตภัณฑ์หรือจำ�นวนเงินที่ข�ยได้ในช่วงเวล�ก�รประเมินผลง�น

ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล
• ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดที่เพิ่มขึ้น
• ก�รข�ยโดยตัวแทนฝ่�ยข�ย ตัวแทนจำ�หน่�ย ผู้จัดจำ�หน่�ย ต�มภูมิภ�ค หรือ

ต�มส�ยผลิตภัณฑ์
• กำ�ไรจ�กก�รข�ยที่ เพิ่มขึ้นในช่วงเวล�ก�รประเมินผลง�นของผู้ เข้�ร่วม

โปรแกรมเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับร�งวัล
• ร�ยชื่อของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมที่ลงทะเบียนทั้งหมด
• เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วมโปรแกรม
• เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้�หม�ยที่บรรลุเป้�หม�ย
• สถิติก�รใช้ง�นเว็บไซต์
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 ดังที่ได้กล่�วไปแล้ว ในก�รร�ยง�นผลลัพธ์ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลต่อผู้บริห�รระดับสูง ควรนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกร�ฟิกหรือแผนภูมิ เพร�ะ
ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ นอกจ�กนี้ ร�ยง�นจะถูกจัดเก็บเป็นบันทึก เพื่อเป็นข้อมูลที่ส�ม�รถใช้
ประโยชน์สำ�หรับโปรแกรมในอน�คตได้อีกด้วย

11.7 ROO และ ROE แทนที่ ROI

 ROI (Return on investment) หรือผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน เป็นแนวคิด
ที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของก�รลงทุน (Dall, 2019) ROI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
หรืออัตร�ส่วน โดยองค์กรส่วนใหญ่ใช้อัตร�ส่วนนี้ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับมูลค่�ก�รลงทุน
ขององค์กรนั้น อย่�งไรก็ต�ม ในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผลตอบแทนต�มวัตถุประสงค์
หรือ Return on objective (ROO) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภ�พกว่�ในก�รวัดคว�มสำ�เร็จของ
โปรแกรม (Dall, 2019) ก�รวัดค่� ROO เป็นก�รประเมินว่�ผลลัพธ์ของโปรแกรมตรงต�ม
วัตถุประสงค์เฉพ�ะ (Specific objectives) ที่กำ�หนดไว้เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือไม่

 ROE (Return on emotion) หรือผลตอบแทนท�งอ�รมณ์ เป็นมุมมองใหม่ที่
วัดคว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล (CIS, 2019) อ�รมณ์และคว�ม
รู้สึกมีบทบ�ทสำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจ (Bechara et al., 2000) แนวคิดนี้ส�ม�รถ            
นำ�ไปใช้กับพนักง�น พันธมิตร ช่องท�ง และลูกค้�ได้ ตัวอย่�งเช่น เมื่อ ROE ในที่ทำ�ง�น
สูง พนักง�นจะรู้สึกมีแรงจูงใจ ดังนั้น พนักง�นเหล่�นี้จะมีแนวโน้มที่จะอุทิศตนให้กับง�น          
ม�กขึ้น (Greenwood, 2018) ก�รมีประสิทธิภ�พที่ดีขึ้นก็จะให้บริก�รที่เป็นเลิศแก่ลูกค้� 
ฯลฯ ในกรณีนี้ บริษัทต้องมองห�ผลตอบแทน
ท�งอ�รมณ์จ�กประสบก�รณ์ก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลที่มอบให้แก่ผู้เข้�ร่วม

 ROO และ ROE เป็นก�รวัดผลที่มี
ประโยชน์ม�ก และส�ม�รถช้ในก�รประเมิน
คว�มสำ�เร็จของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ทั้ง
ในแง่ของคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมและอ�รมณ์และคว�มรู้สึกที่สร้�งขึ้น
โดยโปรแกรม

Photo by Nawarat



INCENTIVE TRAVELS 101246

	 กิจกรรมท้ายบท	

 เมื่อต้องก�รเพิ่มผลลัพธ์ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล เป็นสิ่งจำ�เป็น
ที่ต้องมีก�รติดต�มและวัดผลในแผนก�รจัดก�รของโปรแกรม ไม่มีโปรแกรมใดที่ว�งแผน
ได้อย่�งไม่มีที่ติ หรือไม่มีสิ่งไม่ค�ดคิดเกิดขึ้น ซึ่งหม�ยถึง ในทุกโปรแกรมมีพื้นที่สำ�หรับ             
ก�รปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นเสมอ และโปรแกรมที่มีก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติ
ง�นเท่�นั้น ที่จะมีโอก�สในก�รลดปัญห�และเพิ่มผลลัพธ์ที่เชิงบวกไปพร้อมกันกับ
ก�รเพิ่มคว�มสำ�เร็จและคว�มพึงพอใจให้กับทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมได้ โดยควรมี
ก�รประเมินโปรแกรมโดยรวม และนำ�ข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปปรับใช้ในโปรแกรมครั้งถัดไปด้วย 
กระบวนก�รเหล่�นี้เป็นกลไกสำ�คัญที่จะทำ�ให้โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลประสบ
คว�มสำ�เร็จม�กขึ้น

	 กิจกรรมท้ายบท	

จินตน�ก�รว่� ผู้ร่วมกิจกรรมคือผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล จงทำ�
ภ�รกิจดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

(1) สร้�งร�ยก�รก�รตรวจสอบที่ควรมีกระบวนก�รก�รติดต�มและวัดผล ใน     
ก�รจัดก�รโปรแกรมระหว่�งก�รส่งมอบร�งวัล

(2) ระบุวิธีก�รที่เป็นไปได้ในก�รรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กร�ยก�รของ         
ผู้ร่วมกิจกรรมจัดทำ�ไว้ในข้อที่ (1)

(3) สมมติว่�ผู้ร่วมกิจกรรมรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กข้อ (1) และ (2) แล้ว 
และผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงก�รไร้ประสิทธิภ�พสำ�หรับร�ยก�รทั้งหมด ผู้ร่วม
กิจกรรมมีคำ�แนะนำ�หรือข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รปรับปรุงโปรแกรมอย่�งไร
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12

แนวโน้มและมุมมอง
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บทที่	

12
แนวโน้มและมุมมอง

แนวโน้มและมุมมองนั้นมีคว�มสำ�คัญ

แนวโน้มบ่งบอกถึงทิศท�งก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่�งๆ เพร�ะผู้คนเปลี่ยน

คว�มต้องก�ร คว�มจำ�เป็น และรสนิยม ไปต�มก�ลเวล� เนื่องจ�ก ‘ผู้คน’ 

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีขับเคล่ือนคว�มสำ�เร็จของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ

เป็นร�งวัล จึงจำ�เป็นต้องเข้�ใจแนวโน้มในปัจจุบันและอน�คต ก�รรับฟัง                  

ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลชั้นนำ�ยังช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและ

ก�รเคลื่อนไหวที่สำ�คัญของอุตส�หกรรมด้วย เมื่อมีคว�มเข้�ใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ

แนวโน้มและคว�มเคลื่อนไหวของอุตส�หกรรมแล้ว ก็ส�ม�รถนำ�วิธีก�รเชิงรุกไป

ใช้ในองค์ประกอบทุกส่วนของโปรแกรม เพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน

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�ก�รศึกษ�ร่วมกันเป็นคร้ังแรกเก่ียวกับอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลระดับ
โลกในปี 2018 ก�รศึกษ�นี้ได้มีก�รรวบรวมข้อมูลจ�กผู้ตอบแบบสอบถ�มกว่� 1,000 คน 
จ�ก 80 ประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่อุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และก�รจัดง�น
ที่สร้�งแรงจูงใจ ก�รศึกษ�เน้นก�รวิเคร�ะห์สภ�พธุรกิจ ทัศนคติ และคว�มค�ดหวังที่เกี่ยว
กับอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั่วโลก โดยผลสรุปที่ได้จ�ก Incentive Travel            
Industry Index ในปี 2018 มีประเด็นสำ�คัญ 5 ประก�ร ได้แก่

(1) งบประมาณสำาหรับปี 2018 เพิ่มขึ้น
 54% ของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั้งหมดร�ยง�นว่�มีก�รใช้งบประม�ณ
เพิ่มขึ้น

 งบประม�ณเฉลี่ยอยู่ที่ $4,000 ต่อคน
 งบประม�ณเฉลี่ยขององค์กรผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลคือ $8,151 ต่อคน
 ค่�เฉลี่ยงบประม�ณของเอเจนซี่อยู่ที่ $5,193 ต่อคน
 ค่�ใช้จ่�ยต่อคนอยู่ระหว่�ง $300 ถึง $50,000 ต่อคน

(2) มีผู้ได้รับรางวัลมากขึ้น
 65% ของผู้ซ้ือก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลทั้งหมดทั่วโลกได้เพิ่มจำ�นวนผู้ได้รับ
ร�งวัล
• เพิ่มขึ้น 58% ในสหรัฐอเมริก�
• เพิ่มขึ้น 67% ในสหภ�พยุโรป
• เพิ่มขึ้น 73% ในเอเชีย

 จ�กมุมมองของ Incentive house มีผู้ผ่�นคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ
• 54% ร�ยง�นว่�ผู้ได้รับร�งวัลเพิ่มขึ้นในปี 2017
• 71% ร�ยง�นว่�ผู้ได้รับร�งวัลเพิ่มขึ้นในปี 2018

(3) รางวัลช่วยสร้างวัฒนธรรมในที่ทำางาน
 “ยอดข�ย และ/หรือ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรโดยรวมให้บริษัทเพิ่มขึ้น”        
ยังคงเป็นวัตถุประสงค์อันดับที่ 1 สำ�หรับผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
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 “ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ ดีขึ้นระหว่�งพนักง�นและผู้บริห�ร” ได้รับ
 คว�มสำ�คัญเพ่ิม และเล่ือนข้ึนเป็นวัตถุประสงค์อันดับท่ี 2 จ�กอันดับท่ี 5 ในปี

ก่อนหน้�
 วัตถุประสงค์อื่นๆ สำ�หรับก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รในที่ทำ�ง�น เช่น “ก�รมี         
ส่วนร่วมของพนักง�นและกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้น” และ “ก�รสร้�ง          
คว�มสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่�งกลุ่มพนักง�น” เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ 5 อันดับ
แรกของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

(4) การใช้จุดหมายปลายทางแบบ All-inclusive (ที่รวมทุกอย่าง) เพิ่มขึ้น
 ผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลที่กำ�ลังดำ�เนินก�รเพื่อลดต้นทุนมีจำ�นวนม�กขึ้น
• 73% ของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลด

ต้นทุนในปี 2015
• 78% ของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลด

ต้นทุนในปี 2016
• 80% ของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลด

ต้นทุนในปี 2017
• 82% ของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลร�ยง�นก�รดำ�เนินก�รเพ่ือลด

ต้นทุนในปี 2018
 ก�รดำ�เนินก�รของผู้ซ้ือก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลช้ันนำ�ในก�รจัดก�รต้นทุน
คือ “ก�รใช้จุดหม�ยปล�ยท�งแบบ All-inclusive” และ “ก�รใช้จุดหม�ย           
ปล�ยท�งที่มีค่�ใช้จ่�ยถูกกว่�”

Cape Dara Resort, Pattaya
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(5) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์เข้ามาแทนที่การเล่นกอล์ฟ
 ก�รนำ�กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภ�พเข้�เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมได้ขยับขึ้นเป็น
อันดับที่ 2 ของร�ยก�รกิจกรรมต่�งๆ ที่รวมอยู่ในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลในหมู่ผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งเป็นอันดับที่สูงกว่�กิจกรรม 
CSR
• 86% ของผู้ซื้อก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พ เช่น 

โยคะ อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ ฯลฯ
• 74% ของผู้ซื้อให้คว�มสำ�คัญต่อ CSR (คว�มคิดริเริ่มที่มีคุณประโยชน์ต่อ

สังคมม�กขึ้น)

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลด Incentive Travel 
Industry Index 2018 สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 12.1.2 อนาคตของการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล - 10 สิ่งที่ต้องรู้
 คุณบุญทวี จันทสุวรรณ ประธ�น SITE ประเทศไทย และ CEO ของบริษัท 
Events Travel Asia ได้บรรย�ยถึง 10 สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลใน               
ก�รบรรย�ยที่วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2019 ดังนี้

 เทรนด์ # 1 การเปลี่ยนแปลงคือความปกติแบบใหม่
 คว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมือง สังคม และเศรษฐกิจจะผลักดันให้เกิดคว�มก้�วหน้�
ของอุตส�หกรรม และนำ�ไปสู่เครื่องมือ กระบวนก�ร และคว�มร่วมมือใหม่ๆ DMC ได้
กล�ยเป็นพันธมิตรที่สำ�คัญในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและวิกฤตก�รณ์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง            
ช่วงเวล�ที่ต้องเผชิญกับสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวนหรือก�รเมืองที่ผันผวน นอกจ�กนี้ เมื่อ
ก�รเปลี่ยนแปลงกล�ยเป็นเรื่องปกติ ยิ่งทำ�ให้เห็นคว�มสำ�คัญของ DMC เพิ่มขึ้น งบประม�ณ
ด้�นคว�มปลอดภัยและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจ�กกฎ
ระเบียบและสภ�พแวดล้อมท�งกฎหม�ยที่ไม่แน่นอน

 เทรนด์ # 2 ความปลอดภัยและความมั่นคงมีความสำาคัญสูงสุด
 วันนี้ คว�มปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องมี หน่วยง�นรักษ�คว�มปลอดภัยจ�กภ�ยนอก
เป็นสิ่งจำ�เป็น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อจำ�เป็นต้องให้คว�มคุ้มครองระดับสูงกับบุคคลสำ�คัญ 
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ควรเลือกจ้�งตัวแทนท่ีมีอุปกรณ์ครบครันและส�ม�รถอพยพกลุ่มคนขององค์กรทั้งหมดได้ใน
เวล�อันส้ัน รวมถึงควรพัฒน�แนวท�งก�รปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน และส่ือส�รกับซัพพล�ยเออร์
ในจุดหม�ยปล�ยท�งล่วงหน้�

 เทรนด์ # 3 การเพ่ิมข้ึนของจุดหมายปลายทางท่ีเป็นเมืองรอง (2nd tier destination)
 คว�มต้องก�รจุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเมืองรองเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก ทำ�ให้มี            
ก�รเติบโตในจุดหม�ยปล�ยท�งเหล่�น้ัน ก�รรับรู้ถึงงบประม�ณที่เพิ่มขึ้นของก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล ทำ�ให้ผู้จัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลค้นห�จุดหม�ยปล�ยท�งท�ง
เลือกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและแปลกใหม่ม�กขึ้น จุดหม�ยปล�ยท�งเหล่�นี้มอบประสบก�รณ์
ที่มีคว�มคุ้มค่�ของเงินม�กกว่� รวมถึงสร้�งประสบก�รณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่ส�ม�รถ           
ห�ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่จุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเมืองรองกำ�ลังได้รับคว�มนิยมม�ก
ขึ้นและกล�ยเป็นตัวเลือกแรกของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

 เทรนด์ # 4 สถานที่จัดงานที่มีเอกลักษณ์ / โรงแรมอิสระ
 นักว�งแผนก�รให้ร�งวัลกำ�ลังมองห�สถ�นที่จัดง�นท่ีส�ม�รถดึงดูดคนรุ่นต่�งๆ 
โดยก�รใช้สถ�นที่จัดง�นที่มีเอกลักษณ์และไม่ใช่สถ�นที่จัดง�นแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีท�งเลือก
ม�กม�ยเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ส�ม�รถระบุได้ด้วยตนเอง รวมถึงก�รเน้นยำ้�ในเรื่องของ
คว�มยั่งยืน โดยมีรีสอร์ทและโรงแรมจำ�นวนม�กขึ้นที่ใช้วัสดุจ�กธรรมช�ติและของพื้นเมือง
ในก�รออกแบบสถ�นที่
 

Photo by Nawarat
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 เทรนด์ # 5 การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์และการเติมเต็มทางจิตใจ         
(Wellness & mindfulness)
 ในปัจจุบัน ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นอีกท�งเลือกหนึ่งของก�รพักผ่อนเพื่อ
สุขภ�พด้วยก�รยกเลิกกิจกรรมที่ตึงเครียด เช่น ก�รเข้�คิว ก�รยืนเข้�แถว สุขภ�พไม่ใช่แค่
ลักษณะท�งก�ยภ�พเพียงอย่�งเดียวอีกต่อไป แต่ยังเกี่ยวกับก�รเติมเต็มท�งจิตวิญญ�ณด้วย 
ซึ่งเป็นม�กกว่�ก�รออกกำ�ลังก�ยหรือกิจกรรมท�งก�ยภ�พ

 เทรนด์ # 6 ความจริงแท้ vs ความหรูหรา (Authenticity vs luxury)
 คว�มหรูหร�ในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลน้ันถูกแทนที่ด้วยประสบก�รณ์ต่�ง
วัฒนธรรมที่มีเรื่องร�วและเข้�ถึงได้จริงๆ สิ่งนี้จะช่วยผูกสัมพันธ์ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมกับชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหม�ยปล�ยท�งได้ ก�ร
ให้เวล�ว่�งในระหว่�งก�รเดินท�งม�กขึ้นช่วยให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้สำ�รวจจุดหม�ย            
ปล�ยท�งด้วยตนเองทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเร่ิมให้คว�มสนใจในด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม
ม�กขึ้นโดยก�รตอบแทนคืนชุมชน ในขณะเดียวกัน คว�มเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นส�ม�รถ
ถูกถ่�ยทอดออกม�ผ่�นอ�ห�รและเครื่องดื่มที่ม�จ�กท้องถิ่น เพ่ือมอบประสบก�รณ์ด้�น
อ�ห�รที่พิเศษ

 เทรนด์ # 7 การปรับแต่งพิเศษเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง (Customization)
 ก�รปรับแต่งประสบก�รณ์ต�มคว�มสนใจของผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเป็นปัจจัย
สำ�คัญในโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ก�รใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยให้ค้นพบ         
คว�มชอบของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เพ่ือช่วยในก�รสร้�งและส่งมอบประสบก�รณ์ท่ีปรับแต่ง
ให้เหม�ะกับผู้เข้�ร่วมแต่ละคน ตัวอย่�งเช่น ก�รรวบรวมข้อมูลคว�มชอบในเรื่องอ�ห�รและ
เคร่ืองดื่มในระหว่�งขั้นตอนก�รลงทะเบียน เพ่ือทำ�อ�ห�รที่มีร�ยก�รโปรดของผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมอยู่ หรือก�รสร้�งแพลตฟอร์มของขวัญที่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมส�ม�รถเลือกสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกของตนเองได้
 
 เทรนด์ # 8 แอปพลิเคชัน
 แอปพลิเคชันกล�ยเป็นส่วนสำ�คัญของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ไม่เพียงช่วย
ลดก�รใช้กระด�ษ แต่ยังช่วยในก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆ ซึ่งรวมถึงก�รสังเกต
อ�รมณ์ของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ก�รทำ�แบบสำ�รวจ และก�รสื่อส�รหลังจบทริป ก�รวิเคร�ะห์
เชิงพย�กรณ์ ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) และคว�มเป็นจริงเสริมหรือคว�มเป็นจริงแต่งเติม           
(Augmented reality) ที่จะช่วยยกระดับประสบก�รณ์ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในอน�คต
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 เทรนด์ # 9 ฐานผู้ได้รับรางวัลมีมากขึ้น
 โปรแกรมก�รให้ร�งวัลกำ�ลังขย�ยออกจ�กแผนกก�รข�ยไปสู่ในระดับองค์กร          
อีกทั้งยังมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้�ร่วมจำ�นวนม�กขึ้น ค�ดว่�ในไม่ช้� จะขย�ยออกจนครอบคลุมทั้ง
องค์กร โดยองค์กรต่�งๆ จะหันม�ใช้แนวท�งในก�รเสนอร�งวัลเป็นลำ�ดับขั้นในระดับต่�งๆ 
ขององค์กร นอกจ�กนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้�งบุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถใหม่ๆ และ
ขย�ยธุรกิจ

 เทรนด์ # 10 การเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
 ประสบก�รณ์ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้ เปลี่ยนไปเป็นประสบก�รณ์                  
ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งช่วยให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมได้รับมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับชีวิต นอกเหนือ
จ�กตัวเลือกจุดหม�ยปล�ยท�งแล้ว กิจกรรมที่นำ�เสนอควรมีก�รเชื่อมโยงท�งวัฒนธรรมและ
จริยธรรมเพื่อช่วยผู้เข้�ร่วมโปรแกรมแต่ละคนในก�รเปลี่ยนแปลงและค้นพบตัวเอง

 ในท้�ยที่สุด โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลได้กล�ยเป็นส่วนสำ�คัญของ
ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร งบประม�ณสำ�หรับโปรแกรมได้เพ่ิมขึ้นพร้อมกับจำ�นวนผู้มี
สิทธิ์เข้�ร่วมจ�กส�ข�ง�นต่�งๆ อีกทั้ง ในขณะนี้จุดหม�ยปล�ยท�งแบบรวมทุกอย่�ง 
(All-inclusive) และก�รมีสุขภ�พที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์กำ�ลังได้รับคว�มนิยมในอุตส�หกรรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลม�กขึ้น

12.2 มุมมองจากอุตสาหกรรม (Perspectives)

 12.2.1 Bangkok Manifesto
 “The Bangkok Manifesto” คือ เจตจำ�นงในก�รขับเคลื่อนอุตส�หกรรมก�ร
เดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ที่ถูกสร้�งขึ้นในง�น SITE’s Global Conference ซึ่งเป็นง�น
ประชุมระดับโลกของผู้ประกอบก�รธุกิจที่เกี ่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ที่จัดขึ้น 
ณ กรุงเทพมห�นคร ในปี 2019 ก�รจัดทำ� Bangkok Manifesto นำ�โดย Martin Sirk จ�ก 
Serendipity Consulting อดีตผู้อำ�นวยก�รบริห�รของ International Congress and 
Convention Association (ICCA) ร่วมกับกลุ่มผู้เข้�ประชุมคนสำ�คัญทั้งที่เป็นสม�ชิกและ
ไม่ใช่สม�ชิกของ SITE โดยใช้แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของผู้เข้�ร่วมประชุม
อย่�ง Slido

 ในท่ีประชุม ผู้เข้�ร่วมประชุมจะได้รับเอกส�รก�รบรรย�ยสรุปเก่ียวกับ Manifesto 
พร้อมตัวอย่�งและเนื้อห�ให้อ่�นเพื่อคิดวิเคร�ะห์ โดยหลังก�รประชุม ผู้เข้�ร่วมประชุมจะ
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โหวตเจตจำ�นง 10 ข้อจ�ก 50 ข้อ ซึ่งอธิบ�ยถึง “ธรรมช�ติ วัตถุประสงค์ และทิศท�งของ   
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล” ผ่�นแพลตฟอร์ม Slido จ�กนั้นจึงมีก�รทำ� Workshop แบบ
ตัวต่อตัวที่นำ�ม�สู่ก�รสร้�ง ฺBangkok Manifesto นี้ ต่อม�ในเดือนกุมภ�พันธ์และมีน�คม 
ผู้นำ�ในอุตส�หกรรมได้รับเชิญให้แสดงคว�มเห็นเป็นล�ยลักษณ์อักษรในแต่ละข้อคว�ม
ของคำ�แถลง เนื้อห�คำ�แถลงนี้ถูกบันทึกและนำ�เสนอในเดือนพฤษภ�คม 2019 ที่ IMEX 
Frankfurt ซึ่งเจตจำ�นงเหล่�นี้คือทิศท�งและเป้�หม�ยของ Incentive travel ที่ทั่วโลกกำ�ลัง
มุ่งหน้�ไป

 

 Text of the Bangkok Manifesto (ข้อความจากแถลงการณ์กรุงเทพมหานคร) 
(SITE, 2019)

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมดในธุรกิจก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรนำ�                
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�เป็นส่วนสำ�คัญของปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจ และ
นำ�ก�รแสดงคว�มรับผิดชอบในธุรกิจม�เป็นตัวกำ�หนดนโยบ�ยและวิธีก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ

2. ผลลัพธ์ท�งธุรกิจคือผลของคว�มสัมพันธ์และก�รทำ�ง�นเป็นทีม ซึ่งเป็นส่ิง
ที่คว�มพย�ย�มจ�กบุคคลคนเดียวไม่ส�ม�รถทำ�ได้ วิธีที่ดีที่สุดในก�รสร้�ง
และส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งคือก�รแบ่งปันประสบก�รณ์ร่วมกันใน            
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

3. ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลเป็นแรงผลักดันสำ�คัญของก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
คว�มร่วมมือภ�ยในและระหว่�งองค์กร และก�รคิดเชิงนวัตกรรมของทั้ง               
ผู้จัดทำ�โปรแกรมและผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
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4. ก�รคิดเชิงกลยุทธ์และคว�มสนับสนุนจ�กอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลควรเน้นไปที่คว�มสนใจ คว�มต้องก�ร และมุมมองของผู้เข้�ร่วม
โปรแกรม

5. แบรนด์และโลโก้แบบเก่�ๆ นั้นได้หมดยุคไปแล้ว คว�มจริงแท้ คว�มเป็น
เอกลักษณ์ และประสบก�รณ์ส่วนบุคคล (Authentic, unique and personal 
experiences) เป็นคำ�นิย�มคำ�ใหม่ของคว�มหรูหร�

6 . ก�ร เดินท�ง เพื่ อ เป็นร�งวัลจะช่ วยปรับปรุ ง วัฒนธรรมอง ค์กร ด้วย
ก�รผลักดันก�รให้กำ � ลัง ใจด้วย วิ สัยทัศ น์แห่ งคว�มสำ� เร็จระยะย�ว

7. ธุรกิจก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลควรพิจ�รณ�ถึง “ก�รนับรวมทุกกลุ่มคน”             
(Inclusivity) ให้เป็นแนวคิดที ่ส ำ�คัญสำ�หรับอุตส�หกรรม เนื ่องจ�ก

 ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสร้�งแรงจูงใจใน        
ทุกระดับขององค์กร

8. โครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่หรือก�รลงทุนไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของคว�มสำ�เร็จ
ท�งธุรกิจ แต่คือก�รผสมผส�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลโดยใช้เมืองรอง         
ต่�งๆ และจุดหม�ยปล�ยท�งที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนผสม
ท�งธุรกิจ

9. ก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลช่วยผลักดันคว�มเป็นเลิศด้�นทุนมนุษย์และ
นวัตกรรมในจุดหม�ยปล�ยท�ง พร้อมให้ผลประโยชน์ม�กม�ยแก่กลุ่มธุรกิจ
เป้�หม�ยอื่นๆ

10. จุดหม�ยปล�ยท�งที่เกิดข้ึนใหม่ที่มองเห็นคุณค่�ของตล�ดก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลและรวมกลุ่มเป้�หม�ยนี้ไว้ในแผนกลยุทธ์ จะมีก�รเติบโตอย่�ง
รวดเร็วท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของทรัพย�กรมนุษย์



INCENTIVE TRAVELS 101 259

 12.2.2 TIME
 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
ร่วมกับสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) (TICA) Society for Incentive Travel                  
Excellence ประเทศไทย (SITE) และพันธมิตรท�งธุรกิจชั้นนำ� ได้แก่ ก�รบินไทย 
บ�งกอกแอร์เวย์ส และ BMW (ประเทศไทย) ร่วมกันเป็นเจ้�ภ�พ “Thailand Incentive 
and Meeting Exchange 2019” หรือ TIME ในช่วงวันที่ 10-15 มิถุน�ยน 2562 (The 
Nation Thailand, 2019) ง�นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในก�รส่งเสริมธุรกิจก�รประชุม
และก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ตล�ด “Asean+6” ซึ่ง 
Asean+6 เป็นตล�ดสำ�คัญของประเทศไทยสำ�หรับก�รประชุมและก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�ง
วัล คิดเป็นประม�ณ 86.96% ของก�รประชุมและนักเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในปีงบประม�ณ 
2561 ทั้งหมด (The Nation Thailand, 2019)

 ข้อมูลท�งสถิติแสดงให้เห็นว่�จำ�นวนนักเดินท�งไมซ์ในก�รประชุมและ
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประม�ณ 2562 มีประม�ณ 348,645 คน 
หรือร้อยละ 58 ของนักท่องเที่ยวไมซ์น�น�ช�ติ โดยสำ�หรับประเทศไทย ร�ยได้จ�กตล�ดนี้
อยู่ที่ประม�ณ 25.727 ล้�นบ�ท ซึ่งคิดเป็น 57% ของร�ยได้ไมซ์ทั้งหมด นอกจ�กนี้ จำ�นวน
นักเดินท�งสำ�หรับก�รประชุมและก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจ�ก Asean+6 ยังพบว่�มี
ก�รเติบโต 23.70% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปีงบประม�ณ 2561 (The Nation 
Thailand, 2019)

 TIME 2019 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
(1) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge exchange) โดยมีก�รสัมมน�แบบ         

มีส่วนร่วมในหัวข้อที่กำ�ลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น 
(2)  การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ (Business exchange) เป็นก�รเปิดโอก�ส

สำ�หรับก�รสร้�งเครือข่�ยท�งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมและ              
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล

(3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience exchange) โดยก�รจัดง�นซึ่งมี
กิจกรรมที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และ
เอกลักษณ์ของเมืองผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ในโปรแกรม 
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 12.2.3 มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่สำาคัญ
 ในส่วนนี้ เป็นก�รนำ�เสนอมุมมองจ�กผู้นำ�ในอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล ซึ่งเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของผู้เชี่ยวช�ญด้�น               
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจ�กทั้งในและต่�งประเทศ โดยถูกรวบรวมจ�กก�รสัมภ�ษณ์แบบ
ตัวต่อตัว และก�รเก็บข้อมูลทุติยภูมิจ�กแหล่งข้อมูลออนไลน์ ผู้เชี่ยวช�ญเหล่�นี้เป็นตัวแทน
ของผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจ�กองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ ซึ่ง
ได้แก่ Society for Incentive Travel Excellence (SITE) สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุม
และนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) (สสปน.) และสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) 
(TICA)

“ผลการวิจัยของเรามีความชัดเจน นักวางแผน        
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้ความสำาคัญกับ        
ความน่าดึงดูดใจโดยรวมของจุดหมายปลายทาง
มากกว่าการเข้าถึงทางอากาศและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของโรงแรม ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง  
การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบที่มีความสะดวกใน
การเข้าถึง โรงแรมระดับห้าดาว และสถานที่ที่            
น่าตื่นตาตื่นใจ ประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมถึงประสบการณ์ด้านอาหารที่
แสนพิเศษ”

Mr. Philip Eidsvold, CIS, CITP
President of SITE
(นำามาจาก The Association Magazine, 2019)

(รูปภาพจาก Bangkokbiznews.com)
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“สถานที่ ในการจัดการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในการจัดงาน           
ส่ิงที่สำาคัญยิ่งกว่าเพื่อความสำาเร็จสูงสุดสำาหรับ         
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล คือ ทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดงาน ต้ังแต่การเตรียม             
วางแผนงาน จนกระทั่งถึงการจัดงานจริง การให้
ความสำาคัญกับทุกรายละเอียดของงาน รวมถึง
การใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการส่วน
บุคคลของผู้เข้าร่วมงาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม”

คุณนุช หอมรสสุคนธ์ 
ผู้อำานวยการฝ่ายการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

“การจัดการการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเป็นท้ังศาสตร์
และศิล ป์ ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ องแท้ เกี่ ยวกับ              
วัตถุ ประสงค์ขององค์กรในการจัดโครงการ และ
ความรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางอย่างลึกซึ้งเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการออกแบบและดำาเนินโครงการ
ด้วยความสำาเร็จ”

คุณสุเมธ สุทัศน์

นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
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“การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลนั้นไม่เพียงแต่เป็น
เครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรเท่านั้น 
แต่ยังเป็นระบบที่ช่วยให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์และ
พัฒนาต่อไป รวมถึงทำาให้โลกของเราเป็นโลกที่มี
มนุษยธรรม การเรียนรู้ว่าระบบการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัลมีกลไกการทำางานอย่างไร จะช่วยให้เรา
เตรียมพร้อมสำาหรับบทต่อไปของชีวิตในอนาคต 
และพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในโลก
แห่งเทคโนโลยี”

คุณบุญทวี จันทสุวรรณ 

นายกสมาคม SITE (Thailand Chapter) 

CEO, Events Travel Asia

สแกน QR code สำาหรับมุมมองเกี่ยวกับ
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเพิ่มเติมจาก
นายบุญทวี จันทสุวรรณ

 
 

 
 ในฐ�นะหนึ่งทีมเขียนและหัวหน้�โครงก�รก�รจัดทำ�หลักสูตร “ก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัล 101” ดิฉัน ดร. ศริญญ� สังขะตะวรรธน์ ขอแบ่งปันมุมมองของตัวเองเพื่อเป็น    
ก�รสรุปบทสุดท้�ยนี้ หลังจ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยละเอียดจ�กหล�กหล�ยวรรณกรรม            
เกี่ยวกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล และก�รสัมภ�ษณ์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลที่มีบทบ�ทสำ�คัญหล�ยท่�น ทำ�ให้ส�ม�รถสรุปประเด็นสำ�คัญได้ว่� ปัจจัยที่ทำ�ให้
โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลน้ันประสบคว�มสำ�เร็จมีองค์ประกอบของประสบก�รณ์
หลัก 4 ด้�น โดยจะเรียกว่� ประสบก�รณ์ 4Ms ที่เป็นกุญแจสำ�คัญในโปรแกรมก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัลที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ประกอบด้วย (1) Meaningful - ประสบก�รณ์ที่มี
คว�มหม�ย (2) Mindful - ประสบก�รณ์ที่เติมเต็มท�งจิตใจ (3) Memorable - 
ประสบก�รณ์ที่เป็นที่จดจำ� และ (4) Motivational - ประสบก�รณ์ที่สร้�งแรงจูงใจ 
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ต�มที่อธิบ�ยไว้ในบทก่อนหน้�แล้วว่� โปรแกรมก�รให้ร�งวัลที่เน้นประสบก�รณ์ที่มี
คว�มหม�ยจะเพิ่มระดับก�รมีส่วนร่วมของผู้เข้�ร่วมโปรแกรม ก�รเติมเต็มท�งจิตใจใน          
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้ม ดังที่กล่�วไว้ข้�งต้นว่�ก�รมีสุขภ�พที่ดี
แข็งแรงสมบูรณ์ได้เข้�ม�แทนที่ก�รเล่นกอล์ฟ ในปัจจุบันนี้ คว�มเป็นอยู่ที่ดีและก�รเติมเต็ม
ท�งจิตใจเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล นอกจ�กนี้ ก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่น่�
จดจำ�จะมีอิทธิพลต่อผู ้ เข ้�ร่วมก�รเดินท�งเพื ่อเป็นร�งวัลในระยะย�วม�กกว่�ใน
ระยะสั้น สุดท้�ยนี้ ประสบก�รณ์ที่สร้�งแรงจูงใจคือแนวคิดหลักของก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล ซึ่งเป็นที่ทร�บกันดีแล้วว่� เหตุผลเริ่มแรกในก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลก็เพื่อมอบประสบก�รณ์ ที่สร้�งแรงจูงใจแก่บุคล�กรอันทรงคุณค่�ขององค์กร

Meaningful
ที่มีคว�มหม�ย

Memorable
ที่เป็นที่จดจำ�

Mindful
ที่เติมเต็มท�งจิตใจ

Motivational
ที่สร้�งแรงจูงใจ

 โลกมีก�รเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวล� และเพ่ือประโยชน์ของผู้ท่ีอ�ศัยอยู่ใน           
โลกน้ี เป็นส่ิงจำ�เป็นสำ�หรับเร�ในฐ�นะนักเรียน มืออ�ชีพด้�นก�รจัดก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัล ผู้ประกอบก�รง�น หรือในฐ�นะบุคคลหน่ึง ท่ีต้องคอยอัปเดตข้อมูลและคว�มรู้ให้
ทันสมัย รวมถึงพัฒน�ทักษะของตนเอง และเนื่องจ�กเร�อยู่ในยุคที่คว�มเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนตลอดเวล�กล�ยเป็นเร่ืองธรรมด�ไปแล้ว ดังน้ัน ก�รมีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวและ
คว�มคิดสร้�งสรรค์จะช่วยเปิดโอก�สใหม่ๆ ท้ังในก�รประกอบวิช�ชีพ และในชีวิตของเร�ด้วย



INCENTIVE TRAVELS 101264

	 กิจกรรมท้ายบท	

 บทนี้คือบทสุดท้�ยของหนังสือเล่มนี้ โดยบทก่อนหน้�ได้นำ�เสนอและอธิบ�ย
ให้เห็นถึงแง่มุมต่�งๆ ของก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งรวมถึง แรงจูงใจ โครงสร้�งของ
อุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ในก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ก�รเลือกจุดหม�ยปล�ยท�ง                             
ก�รออกแบบโปรแกรม ก�รว�งแผน ก�รนำ�เสนอ ก�รจัดก�ร ก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ด              
ก�รจัดทำ�งบประม�ณ ผู้ให้บริก�ร ก�รตรียมก�รพิเศษในโปรแกรม ก�รติดต�มและ
ก�รประเมินผล และแนวโน้มต่�งๆ หลังจ�กอ่�นครบทุกบทแล้ว ผู้อ่�นน่�จะมีคว�มเข้�ใจพ้ืน
ฐ�นเก่ียวกับอุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลท่ีดีได้ ต่อจ�กบทน้ี ผู้อ่�นส�ม�รถอ่�น
กรณีศึกษ�ท้�ยเล่ม และลองตอบคำ�ถ�มของกรณีศึกษ�น้ันๆ เพ่ือช่วยทบทวนเน้ือห�ของเล่มได้

	 กิจกรรมท้ายบท	

อภิปร�ยแนวโน้มต่อไปนี้ ว่�จะส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบอย่�งไร

• เทรนด์ # 1 ก�รเปลี่ยนแปลงคือคว�มปกติแบบใหม่
• เทรนด์ # 2 คว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคงมีคว�มสำ�คัญสูงสุด
• เทรนด์ # 3 ก�รเพิ่มขึ้นของจุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นเมืองรอง 
  (2nd tier destination)
• เทรนด์ # 4 สถ�นที่จัดง�นที่มีเอกลักษณ์ / โรงแรมอิสระ
• เทรนด์ # 5 ก�รมีสุขภ�พที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์และก�รเติมเต็มท�งจิตใจ 
 (Wellness & mindfulness)
• เทรนด์ # 6 คว�มจริงแท้ vs คว�มหรูหร� (Authenticity vs luxury)
• เทรนด์ # 7 ก�รปรับแต่งพิเศษเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง (Customization)
• เทรนด์ # 8 แอปพลิเคชัน
• เทรนด์ # 9 ฐ�นผู้ได้รับร�งวัลมีม�กขึ้น
• เทรนด์ # 10 ก�รเดินท�งที่เปลี่ยนแปลงชีวิต



INCENTIVE TRAVELS 101 265

กรณีศึกษา
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กรณีศึกษา  

1 Schwab	
VS	IRF

 จ�กบทคว�มใน Wall Street Journal เรื่อง ‘Schwab Scraps Hawaii Trip 
for Firm’s Top Employees’ โดย Tergesen และ Zweig ร�ยง�นถึงก�รตัดสินใจของ 
Charles Schwab Corp (บริษัทน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์) ในก�รยกเลิกโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล โดยท�งบริษัทได้สื่อส�รผ่�น e-mail ถึงพนักง�นของบริษัท
ว่�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลจะถูกแทนที่ด้วยเงินสดจำ�นวน $5,000 และให้มี
ก�รหยุดง�นโดยไม่ถูกหักเงินเป็นเวล� 1 สัปด�ห์แก่พนักง�นที่มีผลง�นดีเด่น และยังระบุใน 
e-mail อีกว่� ก�รทำ�เช่นนี้จะช่วยประหยัดเงินให้กับบริษัท และหลีกเลี่ยง “คว�มเสี่ยงด้�น
ชื่อเสียง” ต่อบริษัท
 Chairman’s Membership Club ของ Schwab (ส่วนหนึ่งของโปรแกรม           
ก�รตอบแทนด้วยร�งวัลของ Schwab) ได้ดำ�เนินก�รม� 30 ปีแล้ว และได้ให้ร�งวัลแก่
พนักง�น 200 คนจ�กทั่วประเทศด้วยก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง 
เช่น ฮ�ว�ย และฟลอริด� อดีตผู้รับร�งวัลได้เล่�ว่�โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
ของ Schwab ครอบคลุมค่�เดินท�งทั้งหมดทั้งของเข�และภรรย� นอกจ�กนั้น ยังส�ม�รถ
เข้�ร่วมกิจกรรม เช่น กอล์ฟและก�รแล่นเรือใบ ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมยังได้รับของขวัญพิเศษ
ทุกวัน (เช่น กระเป๋�เดินท�งที่ทำ�จ�กหนัง สร้อยคอจ�กแบรนด์ Tiffany) ซึ่งก็ถือเป็นเรื่อง
ธรรมด�สำ�หรับบริษัทน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ เน่ืองจ�กหล�ยแห่งก็มีก�รจัดโปรแกรม
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลสำ�หรับตัวแทนของบริษัทเช่นกัน และพนักง�นข�ยก็ได้รับ
แรงจูงใจในก�รข�ยผลิตภัณฑ์และนำ�ไปสู่ผลกำ�ไรสูงสุดของบริษัทผ่�นโปรแกรมเหล่�นี้
 คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (SEC) ได้มีก�รนำ�กฎ              
Regulation Best Interest (RBI) ม�ใช้มีเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมก�รให้ผลประโยชน์ของ
ลูกค้�ม�ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเพิ่มคว�มโปร่งใสในหมู่น�ยหน้� ตัวแทนจำ�หน่�ย ซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยกฎ RBI กำ�หนดให้ผู้ค้�หลักทรัพย์ต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of interest) ที่อ�จเกิดขึ้นและดำ�เนินก�รเพื่อลดปัญห�ดังกล่�ว นอกจ�ก
นี้ ยังขจัดก�รแข่งขันท�งก�รข�ย โควต้�ก�รข�ย โบนัส และก�รตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่
เป็นผลจ�กก�รข�ยหลักทรัพย์บ�งประเภท ในบริบทนี้ Schwab อธิบ�ยเพิ่มเติมว่�โปรแกรม          
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ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นถูกสร้�งขึ้นใน ‘ยุคที่แตกต่�ง’ และส�ม�รถก่อให้เกิด 
‘คว�มเส่ียงด้�นชื่อเสียงที่สำ�คัญ’ เน่ืองจ�กโปรแกรมกระตุ้นให้ตัวแทนของบริษัทให้           
คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�กำ�ไรให้กับบริษัทม�กกว่�ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้�
 Schwab กล่�วว่� ก�รยกเลิกโปรแกรมก�รเดินท�งเพื ่อเป็นร�งวัลนั ้น
เปรียบเสมือนก�รยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เนื่องจ�กส�ม�รถประหยัดเงินให้กับบริษัทได้
ม�กขึ้น ในขณะที่หลีกเลี่ยงก�รทำ�ให้ชื่อเสียงของบริษัทตกอยู่ในคว�มเสี่ยง

สแกน QR code เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม
‘Schwab Scraps Hawaii Trip for 
Firm’s Top Employees’

IRF ตอบสนองต่อบทความของ WSJ เรื่องการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

 ในก�รตอบสนองต่อร�ยง�นข้�งต้น Incentive Research Foundation (IRF) 
ได้ตีพิมพ์บทคว�มซึ่งเขียนโดยหัวหน้�ที่ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�ร Allan Schweyer เพื่อโต้แย้ง         
ในประเด็นของโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
 ประก�รแรก Schweyer ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภ�พที่ได้รับก�รพิสูจน์ม�ม�กม�ย
ของโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็นร�งวัลในก�รสร้�งแรงจูงใจ โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อ
เป็นร�งวัลนั้นมีร�ค�แพงและซับซ้อนที่จะดำ�เนินก�ร แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือในก�รสร้�ง
แรงบันด�ลใจที่มีประสิทธิภ�พที่สุดสำ�หรับพนักง�น ดังที่เห็นได้จ�กก�รเติบโตของ
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในแต่ละปี และจำ�นวนงบประม�ณที่เพิ่มขึ้นจ�กบริษัททั่วโลก 
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลมีก�รเติบโตเนื่องจ�กได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่�มีประสิทธิภ�พ และ
ก�รวิจัยจำ�นวนม�กย้อนไปถึงปี ค.ศ.1970 แสดงให้เห็นว่�โปรแกรมก�รให้ร�งวัลที่เป็น
ก�รเดินท�งและที่ไม่ใช่เงินสดช่วยเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนได้ม�กกว่�
สิ่งจูงใจที่เป็นเงินสด โปรแกรมได้มอบของขวัญที่เป็นประสบก�รณ์ คว�มทรงจำ� คว�มรู้สึก 
และคว�มหม�ยที่สิ่งจูงใจที่เป็นเงินสดไม่ส�ม�รถทดแทนได้
 ประก�รที่สอง Schweyer กล่�วว่� ในขณะที่กฏ RBI อ�จไม่ให้มีก�รแข่งขัน
ท�งก�รข�ย และก�รตอบแทนใดๆ ที่ขึ ้นอยู่กับปริม�ณก�รข�ย แต่ก็ไม่ได้ห้�มไม่ให้มี
ก�รให้ร�งวัลเป็นก�รเดินท�ง นั่นเป็นเพร�ะประสิทธิภ�พไม่ได้ม�จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์
เพียงอย่�งเดียว แต่ม�จ�กคว�มสำ�เร็จในส่วนต่�งๆ ที่หล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์และบริก�ร
ตลอดระยะเวล�หนึ่งปี
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 จึงสรุปได้ว่� ก�รตัดสินใจของ Schwab ที่จะยกเลิกโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัล อ�จส�ม�รถประหยัดเงินได้จำ�นวนเล็กน้อย แต่อ�จสูญเสียม�กขึ้นในอน�คตในแง่
ของประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของพนักง�น แรงจูงใจ และอื่นๆ ในระยะย�ว

สแกน QR code เพื่ออ่านบทความฉบับเต็ม
‘IRF Responds to WSJ Article on 
Travel Incentives’

			คำาถามเพื่อการอภิปราย

(1) ห�กมีก�รบังคับใช้กฎระเบียบที่คล้�ยกันกับ RBI ในประเทศของคุณ กฎนี้จะส่ง
 ผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลอย่�งไร
(2)  จ�กก�รถกเถียงนี้ ในคว�มคิดของคุณ ก�รใช้โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็น       

สิ่งจูงใจนั้นเป็นกระบวนก�รที่ถูกต้องต�มจริยธรรมหรือไม่ อย่�งไร
(3 ในคว�มเห็นของคุณ ก�รยกเลิกโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล จะมีผลดีหรือ          

ผลเสียต่อ Schwab ในแง่ของผลิตภ�พและประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของพนักง�น
อย่�งไร

(4)  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่� ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลนั้นล้�สมัยแล้ว เพร�ะเหตุใด
(5) คุณเห็นด้วยกับก�รตัดสินใจของ Schwab ในก�รให้เงิน และก�รให้หยุดง�นโดยไม่ถูก
 หักเงินเป็นเวล� 1 สัปด�ห์แก่พนักง�นที่มีผลง�นยอดเยี่ยมแทนที่ก�รพ�พวกเข�ไป

ฮ�ว�ยหรือไม่ จงอธิบ�ย
(6) ห�กคุณต้องก�รปกป้องโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล คุณจะโต้แย้งในกรณีนี้

อย่�งไร
(7) อะไรเป็นวิธีท่ีดีกว่�ในก�รใช้โปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นสิ่งจูงใจ โดยไม่

ทำ�ให้พนักง�นมองข้�มผลประโยชน์ของลูกค้�เพียงเพื่อให้ได้ยอดข�ยที่สูงขึ้น
(8) ก�รสร้�งโปรแกรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลเป็นสิ่ งที่ท้�ท�ย เพร�ะมีร�ค�
 ค่อนข้�งสูง และงบประม�ณที่ใช้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ห�กคุณเป็นผู้บริห�รของ Schwab และ

ต้องก�รคงโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัลไว้ คุณจะออกแบบโปรแกรมอย่�งไรโดยใช้                  
งบประม�ณที่ตำ่�ลง แต่ยังคงให้ประสบก�รณ์ที่มีคุณภ�พต�มแนวคิด 4Ms (Meaningful 
Memorable Mindfulness และ Motivational) สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม
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กรณีศึกษา  

2 Travel	
Plus+

 Travel Plus+ เป็นบริษัทจัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�ง (DMC) ในกรุงเทพฯ ที่
จัดก�รจุดหม�ยปล�ยท�งต่�งๆ ในประเทศไทย ท�งบริษัทได้รับก�รเอกส�รเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอ (Request for proposal หรือ RFP) ม�ใหม่จ�กแบรนด์แฟชั่นหรูของอิต�ลี
ที่ขอให้ท�ง Travel Plus+ ช่วยประส�นง�นและจัดกิจกรรมระหว่�งก�รเดินท�งเพื่อเป็น
ร�งวัลในประเทศไทยให้พวกเข� โดยท�งลูกค้�มีกำ�หนดก�รของตัวเองสำ�หรับแต่ละวันของ
โปรแกรมอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องก�รคำ�แนะนำ�สำ�หรับกิจกรรมอื่นๆ Travel Plus+ มีเวล�ให้
สองสัปด�ห์ในก�รร่�งข้อเสนอ ในเวล�ที่ได้รับ RFP นั้น เจ้�ของบริษัทไม่อยู่ ดังนั้นเข�จึง
มอบหม�ยให้พนักง�นใหม่ทำ�ข้อเสนอ (Proposal) ขึ้นด้วยตนเอง พนักง�นใหม่ไม่กล้�ถ�ม
คำ�ถ�มกับลูกค้� และได้คิดโปรแกรมที่มีกิจกรรมและก�รเท่ียวชมที่ไม่เคยมีใครทำ�ม�ก่อน
ในร�ค�ที่ค่อนข้�งสูง เพร�ะเธอคิดว่�ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเป็นพนักง�นที่มีผลง�นยอดเยี่ยม
จ�กบริษัทของลูกค้�
 เมื่อข้อเสนอได้รับก�รยืนยันจ�กลูกค้� Travel Plus+ ค�ดว่�จะได้รับกำ�ไร
จำ�นวนม�กจ�กง�นนี้เนื่องจ�กงบประม�ณท่ีเสนอไปนั้นสูงม�ก ไม่กี่วันก่อนก�รเดินท�ง 
พวกเข�ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เข้�ร่วมโปรแกรม เมื่อพวกเข�เห็นโปรไฟล์ผู้เข้�ร่วม
โปรแกรมแต่ละคน ปร�กฎว่�พวกเข�เหล่�นั้นเป็นผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทลูกค้� พวกเข�
รู้ได้ทันทีว่�โปรแกรมที่พวกเข�ทำ�ขึ้นอ�จไม่ดีพอสำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเหล่�นี้ Travel 
Plus+ รู้ดีว่�พวกเข�ต้องห�สิ่งที่ดีกว่�และโดดเด่นกว่�ม�ใช้ เพร�ะเหตุนั้น Travel Plus+ จึง
ติดต่อห�คนม�ช่วยเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�รในทุกด้�นของโปรแกรมและช่วยเหลือ
ในก�รปรับปรุงโปรแกรม ในจุดนี้ ง�นดูเหมือนจะซับซ้อนม�กขึ้นเนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลง
หล�ยอย่�งในโปรแกรมเพื่อทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมโปรแกรมทุกคนได้รับคว�มพอใจ โดย Travel 
Plus+ ตัดสินใจกัดฟันและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒน�จ�กโปรแกรมเริ่มต้นเพิ่มเติมให้ดีม�กขึ้น 
โดยก�รปรับเปลี่ยนและยกระดับก�รบริก�รในส่วนต่�งๆ ทุกส่วนที่เป็นไปได้
 ทุกคืน Travel Plus+ จะส่งของขวัญให้กับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในห้องพักของ          
พวกเข� ก่อนกิจกรรมของโปรแกรมในวันถัดไป ซ่ึงส่ิงน้ีไม่รวมอยู่ในข้อเสนอเดิม ตัวอย่�งเช่น 
พวกเข�ส่งหัวโขนขน�ดเล็กในบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยง�มพร้อมด้วยก�ร์ดท่ีทำ�ข้ึนอย่�งปร�ณีต
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ก�ร์ดเหล่�นี้ถูกพิมพ์ในสีของบริษัทลูกค้� และก�รใช้ถ้อยคำ�ที่สอดคล้องกับกิจกรรมของ
โปรแกรมในวันถัดไป นี่คือก�รสร้�งคว�มประทับใจที่เหมือนกับก�รทำ�ทีเซอร์สำ�หรับ
โปรแกรมในวันถัดไป สำ�หรับทริปนี้พวกเข�อัพเกรดจ�กมัคคุเทศก์ธรรมด�เป็นเจ้�ของ
ภ�ษ�ที่รู้จักประเทศไทยเป็นอย่�งดี สิ่งที่เพิ่มเข้�ม�ในโปรแกรมนี้ยังมีก�รคุ้มกันจ�กตำ�รวจ
ที่สน�มบิน ก�รอัพเกรดในก�รขนส่ง ของขวัญที่น่�ประทับใจ ผู้ดำ�เนินร�ยก�รที่บินม�จ�ก
สิงคโปร์ ฯลฯ
 ในท้�ยที่สุดหลังจ�กก�รเดินท�งสิ้นสุดลง Travel Plus+ ได้ตระหนักในร�ยง�น
กำ�ไรและข�ดทุนของพวกเข�ว่�พวกเข�ไม่ได้ทำ�กำ�ไรใดๆ จ�กง�นนี้เลย แต่อย่�งน้อย
พวกเข�ก็ส�ม�รถม�ถึงจุดคุ้มทุนได้ ถึงกระนั้น โปรแกรมก็ออกม�ดีม�กและทุกคนก็
ประทับใจม�ก จ�กประสบก�รณ์ที่น่�ประทับใจนี้ ลูกค้�ได้บอกเล่�ถึงประสบก�รณ์กับ 
Travel Plus+ ของพวกเข�กับคนอื่นๆ และได้กล�ยเป็นลูกค้�ประจำ�สำ�หรับโปรแกรมต่อๆ 
ไปของพวกเข�

			คำาถามเพื่อการอภิปราย

(1)  อะไรคือส่ิงสำ�คัญท่ีควรพิจ�รณ�ในก�รว�งแผนก�รจัดโปรแกรมก�รเดินท�งเพ่ือเป็น
ร�งวัล

(2) อะไรคือคว�มผิดพล�ดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก�รว�งแผนที่ทำ�ให้จะต้องมีก�รแก้ไข               
ในโปรแกรมเป็นอย่�งม�ก

(3) ห�กคุณเป็นตัวแทนของ Travel Plus+ คุณจะทำ�อะไรในก�รจัดทริปให้ดีขึ้นและเพื่อให้
มั่นใจว่�จะได้กำ�ไรจ�กโปรแกรมนี้

(4)  คุณคิดว่�โปรแกรมจะออกม�เป็นอย่�งไรถ้�บริษัทตัดสินใจที่จะทำ�ต�มแผนเดิมที่ว�งไว้
(5) Travel Plus+ ส�ม�รถเปลี่ยนก�รเดินท�งนี้ให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้อย่�งไรในแง่ของ

ประสบก�รณ์
(6) ในกรณีนี้ คุณจะปรับปรุงก�รสื่อส�รในขั้นตอนก�รว�งแผนให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นได้

อย่�งไร
(7)  คุณได้เรียนรู้อะไรจ�กกรณีศึกษ�นี้
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Zwiss

 Travel Plus+ เป็น DMC ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยที่ดูแลจุดหม�ยปล�ยท�ง
ต่�งๆ ทั่วประเทศทั้งเก�ะสมุย กระบี่ ภูเก็ต พัทย� หัวหิน เชียงใหม่ ฯลฯ
 ท�งบริษัทได้รับ RFP จ�ก Incentive house ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเอกส�ร
เชิญชวนยื่นข้อเสนอสำ�หรับโปรแกรมก�รให้ร�งวัล ZWISS Reward Program โดย ZWISS 
เป็นบริษัทน�ฬิก�หรูสัญช�ติสวิส โปรแกรมนี้จะนำ�พนักง�นดีเด่น 30 คน จ�กกลุ่มผู้บริห�ร
ระดับกล�งของบริษัทเข้�ร่วมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ซึ่งนอกจ�กผู้ได้รับร�งวัลแล้ว จะ
มีผู้บริห�ร 5 คนที่จะเดินท�งไปกับกลุ่มด้วย ระยะเวล�ของก�รเดินท�งที่ระบุใน RFP คือ 
7 วัน โดยวัตถุประสงค์ของก�รเดินท�งครั้งนี้คือเพื่อรักษ�พนักง�นดีเด่นไว้ผ่�นก�รสร้�ง                 
ก�รทำ�ง�นร่วมกันที่ดีขึ้น ก�รสื่อส�รที่ดีขึ้น ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ และก�รแบ่งปันข้อมูล       
เชิงลึกเพื่อประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้น
 เชอร์รี่เป็นพนักง�นใหม่ที่เพิ่งเข้�ม�ทำ�ง�นให้ Travel Plus+ ได้สองถึงส�มเดือน 
ธนิกผู้ซ่ึงเป็นหัวหน้�ง�นของเชอร์รี่ต้องก�รให้เธอเรียนรู้และเข้�ใจลักษณะของง�นเร็วขึ้น 
เข�จึงมอบหม�ยให้เธอร่�งข้อเสนอสำ�หรับโปรแกรมของ ZWISS เมื่อเริ่มเคสนี้ เชอร์รี่ได้
ค้นคว้�ห�ข้อมูลผู้เข้�ร่วมโปรแกรมเพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจถึงคว�มสนใจและคว�มต้องก�รของ
พวกเข� เธอพบว่�ผู้เข้�ร่วมทั้งหมดม�จ�กสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเข�แอลป์ และ
มีสถ�นที่ที่น่�สนใจม�กม�ย คนสวิสส่วนใหญ่สนุกกับก�รอยู่กับธรรมช�ติและชื่นชมทิวทัศน์
ที่สวยง�ม นอกจ�กนี้ เธอพบว่�วิถีชีวิตของช�วสวิสนั้นเป็นไปอย่�งเรียบง่�ย พวกเข�ดื่มดำ่�
ซ�บซึ้งกับทุกช่วงเวล�ในชีวิต
 ด้วยข้อมูลใน RFP ที่ได้รับจ�ก Incentive house ในสวิตเซอร์แลนด์ เชอร์รี่
เริ่มคิดไอเดียสำ�หรับข้อเสนอของเธอ เธอได้ใส่ต�ร�งโปรแกรมไว้ในข้อเสนอของเธอเพื่อ
แนะนำ�กิจกรรมต่�งๆ และไฮไลท์ในกรุงเทพฯ สมุทรปร�ก�ร ภูเก็ตและเก�ะสิมิลันสำ�หรับ                
ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลของ ZWISS
 ต�ร�งโปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรมและก�รเยี่ยมชมสถ�นที่ท่องเที่ยวท่ี              
อัดแน่นตลอดโปรแกรม เธอตัดสินใจใช้โรงแรมที่มีชื่อเสียงให้บริก�รระดับ 5 ด�ว และมอบ
ประสบก�รณ์ท่ีน่�จดจำ�สำ�หรับผู้เข้�ร่วมโปรแกรมในทริปนี้ เธอจัดให้มีง�นเล้ียงต้อนรับ

กรณีศึกษา  

3
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อ�ห�รคำ่�อย่�งพิเศษที่โรงแรมในวันแรกของโปรแกรม โดยให้บริก�รอ�ห�รน�น�ช�ติ
และค็อกเทลที่ทำ�ขึ้นอย่�งพิถีพิถัน สถ�นที่ท่องเที่ยวและตล�ดต่�งๆ ที่อยู่ในโปรแกรมนั้น            
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของประเทศไทย นอกเหนือจ�กอ�ห�รที่ประณีตจ�กพ่อครัวที่ได้รับ
ด�วของมิชลินแล้ว เธอยังเสนอตัวเลือกกิจกรรมเสริมให้ผู้เข้�ร่วมในช่วง 2-3 วันสุดท้�ยของ
ก�รเดินท�ง
 เชอร์รี่ได้เน้นกิจกรรมบ�งอย่�งที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในต�ร�งโปรแกรม           
ของเธอ กิจกรรมแรกคือกิจกรรมก�รทำ�อ�ห�รที่ผู้เข้�ร่วมจะได้เรียนรู้วิธีก�รทำ� “กุ้งเหยียด” 
ซึ่งเป็นอ�ห�รไทยพื้นเมือง จ�นนี้เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยสำ�หรับรสช�ติที่หว�นและ
สีแดงสดของกุ้ง อีกกิจกรรมที่น่�จดจำ�คือ “ง�นก�ล�ดินเนอร์บนเรือยอชท์” ในช่วงคำ่�ของ
วันสุดท้�ย เธอว�งแผนให้ผู้เข้�ร่วมทุกคนแต่งก�ยในชุดท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับคำ่�คืนที่
สวยง�มกล�งทะเล
 เธอทำ�ข้อเสนอนี้ขึ้นภ�ยใน 3 วัน ตอนนี้เธอภูมิใจในง�นของเธอม�กและรู้สึก
พร้อมที่จะนำ�เสนอผลง�นของเธอต่อธนิก

ตารางโปรแกรมของเชอร์รี่สำาหรับโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ของ ZWISS ในประเทศไทย

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7

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 pal-
aces and 
temples

Freshen 
up at 
Mont Nom 
Sod

Visit the 
Rattana-
kosin 
Exhibition 
Hall

Have a 
bike ride 
at Bang 
Kra Chao

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

Check 
out of the 
hotel and 
leave for 
Phuket

Making 
merit at 
Wat Phra 
Yai

CSR 
activity - 
Mangrove 
forest 
planting

Depart 
the hotel 
to Similan 
Islands 
by private 
yacht

An option-
al activity 
available 
at the 
island:
- Cooking 
Class
- Thai 
Massage

Check 
out of the 
hotel and 
transfer to 
Suvarn-
abhumi 
Airport

Depart 
Bangkok 
to 
Switzerland

Lunch At leisure 
at Tha 
Maharaj

Thai 
Lunch by 
Michelin 
starred 
Chef

Lunch on 
own

Lunch at 
the hotel 
- Swiss 
food

Local 
home-
hosted 
lunch
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After-
noon

Arrive at 
Suvarn-
abhumi 
Airport 
and trans-
fer to the 
hotel

Check-in 
at the 
hotel and 
freshen up

Visit 
Asiatique

Shop-
ping at 
Pratunam 
Market

Indul-
gence with 
2 hr Thai 
massage 
at Oasis 
Spa

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

Shopping 
at Bang 
Nam 
Phueng 
Floating 
Market

Visit 
Phuket old 
town

Catch 
seafood 
for dinner

Team 
building 
activities

Kayaking

Sunset 
at Laem 
Promthep 
viewpoint

Optional 
activity 
available 
at the 
island:
- Horse-
back 
Riding
- Snorkel-
ing
- Hiking
- Paraglid-
ing

Evening Welcom-
ing Dinner 
by the 
river at the 
hotel

Dinner at 
Yaowarat

Rooftop 
Evening at 
Mahana-
korn Sky 
Bar

Seafood 
dinner

Enjoy 
the show 
at Siam 
Niramit

Chef’s 
Table

Gala 
dinner on 
the yacht

Overnight The 
Peninsula

The 
Peninsula

The 
Peninsula

Movenpick 
Resort & 
Spa Karon 
Beach 
Phuket

Movenpick 
Resort & 
Spa Karon 
Beach 
Phuket

Movenpick 
Resort & 
Spa Karon 
Beach 
Phuket
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			คำาถามเพื่อการอภิปราย

(1) ห�กคุณเป็นธนิกคุณจะตอบสนองต่อข้อเสนอของเชอร์รี่อย่�งไรเม่ือพิจ�รณ�ต�ร�ง
โปรแกรมของเธอ

(2) เมื่อเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของลูกค้�กับโปรแกรมที่เชอร์รี่ออกแบบแล้ว โปรแกรมที่
ออกแบบม�นั้นตรงกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรือไม่ อย่�งไร

(3) ห�กคุณแนะนำ�ว่�ก�รออกแบบโปรแกรมนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
หรือมีพื้นที่สำ�หรับก�รปรับปรุงให้สมบูรณ์หรือเหม�ะสมขึ้น ให้คุณสวมบทบ�ทของ
เชอร์รี่ และอธิบ�ยว่�คุณจะปรับเปล่ียนก�รออกแบบโปรแกรมอย่�งไรโดยคำ�นึงถึง
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

(4) คุณจะเลือกเมืองปล�ยท�งอื่นที่ต่�งจ�กเชอร์รี่หรือไม่ อย่�งไร
(5) ทำ�อย่�งไรจึงจะส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยของโปรแกรมที่เชอร์รี่แนะนำ �แต่ยังคงมอบ

ประสบก�รณ์ 4Ms ได้ (4Ms ได้แก่ Meaningful Memorable Mindfulness และ    
Motivational)

(6) อะไรคือคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กโปรแกรมที่เชอร์รี่ออกแบบ และอะไรคือส่ิงที่
ส�ม�รถทำ�ได้เพื่อลดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว

(7) กิจกรรม CSR ที่เสนอในโปรแกรมนี้มีส่วนช่วยในก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ได้อย่�งไร คุณจะแนะนำ�ให้เธอเสนอกิจกรรมอื่นแทนหรือไม่ ถ้�ใช่ควรจะเป็นกิจกรรม
อะไร

(8) ในกรณีที่ ZWISS ระบุว่�โปรแกรมของพวกเข�ต้องเกี่ยวข้องกับคว�มยั่งยืน  คุณจะ     
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมนี้ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของพวกเข�ได้อย่�งไร

(9) กิจกรรมที่แนะนำ�ในต�ร�งโปรแกรมของเชอร์รี่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น
อย่�งไร

(10) ต�มต�ร�งโปรแกรม ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรม และสถ�นที่ท่องเที่ยวที่ระบุไว้ใน
โปรแกรมนี้อย่�งไร เพื่อสื่อถึงเรื่องร�วของจุดหม�ยปล�ยท�ง และประสบก�รณ์ก�ร
จ�กท้องถิ่นอย่�งแท้จริงให้แก่ผู้เข้�ร่วมโปรแกรม

(11) รูปแบบของโปรแกรมน้ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มด้�นสุขภ�พและก�รเติมเต็มท�งจิตใจ
อย่�งไร

(12) ถ้�คุณเป็นธนิก คุณมีคำ�แนะนำ�อะไรให้กับเชอร์รี่สำ�หรับก�รพัฒน�ของเธอเพื่อเป็น                
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล
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น�ยบุญทวี จันทสุวรรณ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร Events Travel Asia Group
น�ยเบิด  จำ�เริญนุสิต  Country Manager Pacific World Meeting & Events  
  (Thailand) Ltd.
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สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คุณอรชร ว่องพรรณง�ม ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์
คุณอ�รีรัตน์ มนตรีปรีช�ชัย ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์
คุณอชิร� คุปพฤทธิ์ไพบูลย์   ผู้ปฏิบัติก�ร
คุณอิงขวัญ  รัชชุศิริ  ผู้ปฏิบัติก�ร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ศริญญ� สังขะตะวรรธน์ ประธ�นหลักสูตรและอ�จ�รย์
อ.ไวตัก โทบี้ โท อ�จ�รย์
ดร.น�เดซด� ซอรอคิน� อดีตอ�จ�รย์
น�งส�วสรัลพร  รุ่งเจริญรวยยิ่ง ผู้ช่วยโครงก�รและศิษย์เก่�
น�งส�วนัสชกร  ศักดิ์สุรทรัพย์ ผู้ช่วยโครงก�รและนักศึกษ�
น�งส�วกชมน  เกตุชู ผู้ช่วยโครงก�รและนักศึกษ�
น�ยบดินทร์  ชินสุขเสริม ผู้ช่วยโครงก�รและนักศึกษ�

ขอขอบคุณ

น�งส�วภัทศ� มโนม�นมงคล ศิษย์เก่�วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
น�งส�วพัชรมณฑ์ เพิ่มพรสกุล ศิษย์เก่�วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
น�งส�วนวรัตน์  ทรัพยสโรช ศิษย์เก่�วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล 
น�ยปร�ชญ�  บุญตันจีน ศิษย์เก่�วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมหิดล
น�งส�วศุภวรรณ  ธีระทองคำ� ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงแรม ทรี วิลล� หัวหิน และ
  นักศึกษ� MM-MUIC
น�ยร�เชด  ล�ฮ� อัลเชฮี ช่�งภ�พ
น�ยธนิก สังขะตะวรรธน์ ตรีวิมล  อดีตนักศึกษ�ฝึกง�นวิทย�ลัยน�น�ช�ติ   
  มห�วิทย�ลัยมหิดล
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 อุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กร (Meetings) ถือเป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE) 
ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ รวมถึงอุตส�หกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น
อย่�งยิ่ง จ�กข้อมูลของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) 
หรือ สสปน. พบว่� ในปี พ.ศ. 2561 มีนักเดินท�งกลุ่มก�รประชุมองค์กร เดินท�งจ�ก
ต่�งประเทศม�เข้�ร่วมง�นในประเทศไทยสูงถึง 335,992 คน สร้�งร�ยได้ให้กับประเทศ
เป็นจำ�นวนเงินสูงถึง 30,474 ล้�นบ�ท แสดงให้เห็นถึงศักยภ�พของอุตส�หกรรมดังกล่�ว                
ที่สมควรแก่ก�รศึกษ�ในเชิงลึก เพื่อพัฒน�และต่อยอดองค์คว�มรู้ต่อไป

 หนังสือก�รประชุมองค์กร (Meetings 101) สืบเนื่องจ�กก�รที่สำ�นักง�นส่งเสริม
ก�รจัดประชุม และนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) ได้ห�รือร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญและสถ�บัน
ก�รศึกษ� พร้อมคณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE Capabilities 
Committee) กำ�หนดให้มีก�รพัฒน�เนื้อห�เป็นร�ยวิช�ในเชิงลึก ภ�ยใต้ร�ยวิช� 
“ก�รประชุมองค์กร (Meetings 101)” เพื่อเพิ่มองค์คว�มรู้ สู่สถ�บันก�รศึกษ� โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอด และยกระดับองค์คว�มรู้ด้�นวิช�ก�รจัดประชุมองค์กร (Meetings) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภ�ยใต้หลักสูตรด้�นไมซ์ม�ตรฐ�นส�กล

 ก�รศึกษ�ก�รประชุมองค์กรในเชิงลึกไม่เพียงแต่จะเป็นก�รว�งร�กฐ�นและสร้�ง
ม�ตรฐ�นเดียวกันของก�รศึกษ�ไมซ์ ที่จะนำ�ไปสู่บุคล�กรเชิงวิช�ชีพที่มีม�ตรฐ�นเท่�นั้น แต่
ยังส่งผลถึงคว�มเข้�ใจในคว�มสำ�คัญของก�รประชุมองค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับมหภ�คทั้งเรื่องของก�รลงทุนและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนอีกด้วย

คำานำา
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 หนังสือเรียนเล่มน้ี เป็นโครงก�รของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 
(องค์ก�รมห�ชน) โดยหนังสือวิช�ก�รประชุมองค์กร (Meetings 101) เล่มนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ห�ก
ไม่ได้รับคว�มร่วมมือของบุคล�กรและองค์กรต่�งๆ และคว�มกรุณ�ช่วยเหลือเป็นอย่�งดีจ�ก    
ทุกๆ ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง จึงอย�กจะใช้โอก�สนี้ในก�รแสดงคว�มขอบคุณต่อผู้ทรงคุณวุฒิ บุคล�กร 
และผู้มีส่วนร่วมให้ก�รจัดทำ�หนังสือเล่มนี้สำ�เร็จและสมบูรณ์ดังต่อไปนี้ 
  
 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
องค์ก�รมห�ชนคุณภ�พ ขับเคลื่อนด้วยคนคุณภ�พ ที่มุ่งมั่นพัฒน� ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจไมซ์
ในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับน�น�ช�ติ 
 
 คณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ สำ�หรับข้อเสนอแนะและคำ�แนะนำ�
ในก�รจัดทำ�หนังสือ โดยคณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ ประกอบไปด้วย 
คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธย� – น�ยกสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณท�ลูน เทง – 
น�ยกสม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ – น�ยกสม�คมโรงแรมไทย 
คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ – น�ยกสม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ – 
เลข�ธิก�ร สม�คมโรงแรมไทย คุณม�ริส� สุโกศล หนุนภักดี – ประธ�นฝ่�ยส่ิงแวดล้อม สม�คม
โรงแรมไทย คุณประพีร์ บุรี – อุปน�ยก สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณเปรมพร ส�ยแสงจันทร์ 
– คณะกรรมก�รท่ีปรึกษ� สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ – ประธ�นฝ่�ย
ก�รศึกษ�และพัฒน� สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร – ประธ�นคณะ
กรรมก�รฝ่�ยพัฒน�บริก�ร สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณชูเลง โก – ประธ�น
ร่วมคณะกรรมก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รข�ย สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณกฤษณี 
ศรีษะทิน – เหรัญญิกและประธ�นร่วมคณะกรรมก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รข�ย สม�คมส่งเสริมก�ร
ประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คุณเนตรนิภ� สิญจน�คม – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น 
คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ – กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น คุณวร�พรรณ ทรัพย์ธนะอุดม 
– กรรมก�ร สม�คมธุรกิจสร้�งสรรค์ก�รจัดง�น รศ.เพ็ญศรี เจริญว�นิช – คณบดีคณะบริห�รธุรกิจ
และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น รศ.โรม จิร�นุกรม – รองอธิบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และ
นักศึกษ�เก่�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ – คณบดีคณะวิทย�ลัย
ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ย�งกล�ง – คณบดีคณะวิทย�ลัยก�ร
จัดก�ร มห�วิทย�ลัยศิลป�กร ดร.ศักด� ก�ญจน�วน�วัลย์ – ผู้อำ�นวยก�ร วิทย�ลัยดุสิตธ�นี พัทย�

กิตติกรรมประกาศ
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  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน. 
คุณอรชร ว่องพรรณง�ม ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ คุณอ�รีรัตน์ 
มนตรีปรีช�ชัย ผู้จัดก�รอ�วุโส ที่ให้เวล�หลักคิดและคอยให้คำ�ปรึกษ�ที่ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณภัทร์ ศ�สตร์ขำ� ผู้จัดก�รอ�วุโส ที่สละเวล� และให้ข้อมูลเชิงลึก                           
ในก�รสัมภ�ษณ์  คุณนวลรัมภ� ง�มบรรห�ร ผู้จัดก�รอ�วุโส คุณนับเดือน กิตติรัต ผู้ปฏิบัติ
ก�รอ�วุโส และ คุณอชิร� คุปพฤทธิ์ไพบูลย์ ผู้ปฏิบัติก�ร สำ�หรับก�รประส�นง�นในทุกๆ 
ด้�นตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณอิงขวัญ รัชชุศิริ ผู้ปฏิบัติก�ร สำ�หรับหนังสือดีๆ จ�กห้อง
สมุด สสปน. และทีมง�นฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ทุกท่�นที่ให้ก�รสนับสนุนด้วย
ดีตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น คุณนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยส่งเสริมก�รจัดประชุม
และก�รท่องเท่ียวเพ่ือเป็นร�งวัล ท่ีสละเวล�ในก�รให้สัมภ�ษณ์ และ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
คุณศุภ�นิช เฑียรสิงห์ ผู้จัดก�รอ�วุโส และ คุณเถกิงศักดิ์ ไชยก�ญจน์ ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ย
พัฒน�กลยุทธ์องค์กร ที่สละเวล�เข้�ร่วม Focus Group
 
 สม�คมส่งเสริมก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) (TICA) คุณประภ�พรรณ สังข์เมือง     
ผู้จัดก�รทั่วไป และคุณกิตติคุณ อัศวินก่อวัฒน� ผู้ช่วยผู้จัดก�ร ที่สละเวล�ในก�รเข้�ร่วม  
Focus Group และก�รติดต่อประส�นง�นสนับสนุนด้วยดี รวมถึงทีมง�น TICA ทุกท่�น 

 คุณโชติม� สุขศรีวงศ์ - บริษัท แอ๊บบอต ล�บอแรตอรีส จำ�กัด ที่สละเวล�ให้
สัมภ�ษณ์ รวมถึงคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีเสมอ คุณภัทร�นุช สุทัศน์ ณ อยุธย� - บริษัท               
ซีดีเอ็ม จำ�กัด ดร.จิร�ภรณ์ พรมมะห� - กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� คุณกฤษณ� จรรย�
สกุลวงศ์ และคุณจิรชย� ศิริวิวัฒน์ - รอยัล พ�ร�กอนฮอลล์ คุณจุฑ�ม�ส ค�ร์รันโค - SO/ 
Bangkok & Veranda Resort ที่สละเวล�เข้�ร่วม Focus Group ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ร้อย
โทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศ�ล ดร. ฐิติม� พูลเพชร และทีมง�น - คณะวิทย�ก�รจัดก�ร 
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร สำ�หรับก�รจัดทำ�เนื้อห�และก�รประส�นร่วมมือเป็นอย่�งดี อ�จ�รย์
แคตเทอรีน แอน ส�รสิน ตุงคสวัสดิ์ ในก�รเป็นที่ปรึกษ�
 
 รวมถึงทุกท่�น และทุกภ�คส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้องที่มีส่วนช่วยให้ก�รจัดทำ�หนังสือ
เล่มนี้เป็นไปได้ด้วยดีและสำ�เร็จลุล่วง

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจัดประชุมองค์กร

  การจัดประชุมองค์กร (Meetings) เป็นหนึ่งในส่ีส่วนประกอบที่สำาคัญของ
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และยังมีโอกาสเติบโตสูงอันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปเอเชีย นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนที่
ของเงินทุน และแรงงาน ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถดึงดูดนักลงทุน
ได้จากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เมืองเจ้าภาพ และภูมิภาคนั้นๆ มีโอกาสทางการค้าและ
อุตสาหกรรมหลายภาคส่วน เช่น ที่พัก อาหาร  และเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยงบริการการ
ประชุม การขนส่ง การเดินทาง ค้าปลีก ชอปปิ้งและความบันเทิง

  สำ�หรับเนื้อห�ของบทที่ 1 จะอธิบ�ยคว�มเป็นม� คว�มสำ�คัญ คว�มหม�ยของ
ก�รประชุมองค์กร วัตถุประสงค์และก�รแบ่งประเภทของก�รประชุมองค์กร รวมทั้งรูป
แบบของก�รประชุมองค์กร ภ�พรวมของอุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กร ห่วงโซ่มูลค่�ของ
อุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กร และวัฒนธรรม   ขององค์กรที่มีผลต่อก�รจัดก�รประชุม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ใจคว�มเป็นม� คว�มสำ�คัญและ คว�มหม�ยของ 
 ก�รประชุมองค์กร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ใจวัตถุประสงค์ รูปแบบและประเภทก�รประชุมองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบ�ยห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กรได้

บทที่	

1
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  อุตส�หกรรมไมซ์  (MICE) เป็นอุตส�หกรรมที่มีก�รเจริญเติบโตสูงนับตั้งแต่ทศวรรษ
ที่ผ่�นม�ในฐ�นะอุตส�หกรรมก�รบริก�รประเภทหนึ่ง โดยในอุตส�หกรรมดังกล่�วนี้
ประกอบด้วยภ�คส่วนย่อยหล�ยภ�คส่วน ได้แก่ ก�รค้� ก�รขนส่ง ก�รเดินท�ง ก�รพักผ่อน 
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม ธุรกิจสถ�นที่จัดประชุม ธุรกิจส�รสนเทศ และธุรกิจก�ร
เงิน อ�จกล่�วได้ว่� อุตส�หกรรมไมซ์ (MICE) เป็นอุตส�หกรรมพหุภ�คส่วน (Multifaceted 
Industry) โดยอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ภ�คส่วนด้วยกัน
คือ อุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กร (Meetings) ก�รเดินท�ง เพื่อเป็นร�งวัล (Incentive 
travels) ก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions) และง�นแสดงสินค้� และนิทรรศก�รน�น�ช�ติ 
(Exhibitions) รวมเรียกธุรกิจนี้ว่� ธุรกิจไมซ์ (MICE Business) ธุรกิจไมซ์ทั้ง 4 ภ�คส่วน มี
คว�มสำ�คัญกันอย่�งเชื่อมโยงและมีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งใกล้ชิด กล่�วคือ เมื่อมีก�รประชุม 
ไม่ว่�จะเป็นก�รจัดประชุมขององค์กร หรือก�รจัดประชุมน�น�ช�ติ มักมีก�รจัดก�รแสดง
สินค้�ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อลดต้นทุนในก�รจัดก�รประชุม และผู้ให้เข้�ร่วมประชุมได้ชมง�น
แสดงสินค้�หลังจ�กเสร็จสิ้นจ�กก�รประชุมในแต่ละวัน หรืออ�จมีก�รจัดก�รเดินท�ง เพื่อ
เปิดโอก�ส ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้ท่องเที่ยว พร้อมทั้งเรียนรู้กับสถ�นที่ที่น่�สนใจ ของแหล่งที่ตั้ง
ในก�รจัดก�รประชุมนั้นๆ เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมมีคว�มรู้ ข้อมูลที่มีส�รประโยชน์ ประสบก�รณ์ 
ที่หล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น ก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล มักมีก�รจัดประชุม
แบบองค์กร (Meetings) เพื่อสร้�งคว�มผูกพันคว�มรักในองค์กร และมีก�รแลกเปลี่ยน
ประสบก�รณ์ คว�มคิดเห็นกัน หรือจัดก�รแสดงสินค้�เพื่อแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่

  อุตส�หกรรมไมซ์ถือได้ว่�เป็นธุรกิจท่ีได้รับคว�มสนใจและมีก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อ
เนื่องในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� อุตส�หกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตส�หกรรมบริก�ร อย่�งไร
ก็ต�มเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจถึงอุตส�หกรรมไมซ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พจำ�เป็นต้องเข้�ใจถึง
ก�รเดินท�งเชิงธุรกิจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รเดินท�งอย่�งต่อเนื่อง โดยจ�ก
หนังสือเกี่ยวกับก�รเดินท�งเชิงธุรกิจที่ได้รับก�รยอมรับอย่�งกว้�งขว�งของ Rob Davidson 
ที่ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1994 ได้อธิบ�ยก�รเดินท�งเชิงธุรกิจ ไว้ดังนี้  

“ผู้คนท่ีมีการเดินทางด้วยจุดประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีทำา ดังน้ันการเดินทางเชิงธุรกิจ
จึงถือได้ว่าเป็นหน่ึงในรูปแบบการเดินทางท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากมนุษย์รู้จักเดิน
ทางเพ่ือไปค้าขายในแต่ละแห่งต้ังแต่ในอดีต”  

 โดยในภ�ษ�อังกฤษคำ�ว่� Business Travel และ Business Tourism ส�ม�รถนำ�
ม�ใช้แทนท่ีกันได้เนื่องจ�กคำ�จำ�กัดคว�มและคว�มหม�ยของคำ�ศัพท์ทั้งสองคำ�มีก�รทับ
ซ้อนซึ่งกันและกัน คำ�ว่� Business Tourism นั้นให้คำ�จำ�กัดคว�มที่กว้�งกว่�โดยหม�ยถึง 



MEETINGS 10116 MEETINGS 101 17

ประสบก�รณ์ในองค์รวมของนักเดินท�งเชิงธุรกิจ ในขณะที่ Business Travel จะจำ�กัดอยู่ที่
ก�รเดินท�งจ�กสถ�นที่หนึ่งไปยังอีกสถ�นที่หนึ่งโดยนักธุรกิจ ซึ่งอ�จจะไม่ได้รวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับก�รเดินท�งทั้งหมด จึงกล่�วได้ว่�อุตส�หกรรมไมซ์แตกต่�งจ�กอุตส�หกรรมท่อง
เที่ยวทั่วไป คือ

  1. วัตถุประสงค์ของก�รเดินท�ง กล่�วคือ นักเดินท�งกลุ่มไมซ์ มีวัตถุประสงค์หลัก
ในก�รเดินท�งที่เฉพ�ะเจ�ะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รเดินท�งเพื่อร่วมประชุมบริษัท ก�รเดิน
ท�งจ�กร�งวัลที่ได้รับก�รเข้�ร่วมง�นประชุมน�น�ช�ติ หรือก�รเข้�ร่วมง�นแสดงสินค้�
หรือนิทรรศก�รน�น�ช�ติ
  2. คุณภ�พของนักเดินท�ง อุตส�หกรรมไมซ์ส�ม�รถนำ�นักเดินท�งช�วต่�งประเทศ
ที่มีคุณภ�พ (Quality Visitors) เข้�สู่จุดหม�ยปล�ยท�งก�รจัดง�น โดยที่นักเดินท�งช�วต่�ง
ประเทศกลุ่มนี้ มีระดับก�รใช้จ่�ยสูงกว่�นักเดินท�งทั่วไป 3-4 เท่�
  3 ภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรมที่ เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมไมซ์ มีภ�คธุรกิจ
อุตส�หกรรม ที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่�งกับอุตส�หกรรมท่องเที่ยว เช่น ผู้จัดง�นประชุม ผู้จัดง�น
นิทรรศก�ร สถ�นที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้�และนิทรรศก�ร เป็นต้น

  ประโยชน์ที่สำ�คัญของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย คือ ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งง�นและ
กระจ�ยร�ยได้สู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจไมซ์ ต้องอ�ศัยองค์ประกอบหรือ
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ เช่น สถ�นที่จัดประชุม โรงแรม ส�ยก�รบิน ที่ได้รับประโยชน์
โดยตรง รวมถึงก�รกระจ�ยประโยชน์ ไปยังธุรกิจที่เชื่อมโยงทั้งภ�คก�รผลิตและก�รบริก�ร 
รวมถึงก�รสร้�งร�ยได้ให้กับรัฐในรูปของภ�ษีธุรกิจ ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรที่เกี่ยว
ข้องกับไมซ์ ก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน ในก�รพัฒน�และลงทุนด้�น
โครงสร้�งพื้นฐ�น สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ก�รบริก�ร ม�ตรฐ�นก�รฝึกอบรม ก�รตล�ด 
ก�รประช�สัมพันธ์ประเทศ รวมถึงประโยชน์ที่ประช�ชนได้รับจ�กก�รลงทุนโครงสร้�ง
พื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เช่น ระบบขนส่งมวลชน ก�รก่อให้เกิดโอก�สในก�รเรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ  เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้�สู่ประเทศ ก�รสร้�งอ�ชีพ เป็นต้น
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  ในปีงบประม�ณ 2560 ประเทศไทยมีนักเดินท�งกลุ่มไมซ์จ�กต่�งประเทศเข้�ร่วม
ง�นไมซ์ประเทศไทยรวม 1,276,411 คน เติบโต 0.23% และสร้�งร�ยได้ท�งตรง 104,641 
ล้�นบ�ท เติบโต 1.66% จ�กปี 2559 โดยแบ่งได้ดังต�ร�งที่ 1.1

นักเดินทาง
กลุ่มต่างๆ

จำานวน
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

  จ�กต�ร�งที่ 1.1 สรุปนักเดินท�งกลุ่มไมซ์จ�กต่�งประเทศ เป็นนักเดินท�งกลุ่ม 
Meetings จำ�นวน 259,901 คน คิดเป็น 20% ของนักเดินท�งทั้งหมด สร้�งร�ยได้ 24,478 
ล้�นบ�ท คิดเป็น 23% ของร�ยได้ทั้งหมด นักเดินท�งกลุ่ม Incentives จำ�นวน 271,793 คน 
คิดเป็น 21% ของนักเดินท�งทั้งหมด สร้�งร�ยได้ 16,696 ล้�นบ�ท คิดเป็น 16% ของร�ย
ได้ทั้งหมด นักเดินท�งกลุ่ม Conventions จำ�นวน 300,273 คน คิดเป็น 24% ของนักเดิน
ท�งทั้งหมด สร้�งร�ยได้ 26,145 ล้�นบ�ท คิดเป็น 25% ของร�ยได้ทั้งหมด นักเดินท�งกลุ่ม 
Exhibitions จำ�นวน 215,992 คน คิดเป็น 17% ของนักเดินท�งทั้งหมด สร้�งร�ยได้ 18,869 
ล้�นบ�ทคิดเป็น 18% ของร�ยได้ทั้งหมด นักเดินท�งกลุ่ม Events จำ�นวน 228,452 คน 
คิดเป็น 18% ของนักเดินท�งทั้งหมด สร้�งร�ยได้ 18,453 ล้�นบ�ท คิดเป็น 18% ของร�ย
ได้ทั้งหมด 

  อย่�งไรก็ต�ม สถ�นก�รณ์ของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย ในปี 2561 สำ�นักง�น              
ส่งเสริมก�รจัดประชุม และนิทรรศก�ร หรือ สสปน. เผยผลสำ�รวจคว�มคิดเห็นจ�กนักธุรกิจ
ไมซ์กว่� 20 ประเทศทั่วโลก พบประเทศไทยเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งไมซ์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง
ที่นักเดินท�งอย�กกลับม�จัดกิจกรรมไมซ์ด้วยปัจจัยโดดเด่น เช่น ก�รบริก�รต้อนรับ คว�ม
คุ้มค่� และคว�มหล�กหล�ยของอ�ห�รและกิจกรรมไมซ์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องก�รส่งเสริม
และผลักดันให้ประเทศไทยกล�ยเป็นที่รู้จัก และเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง ชั้นนำ�ระดับโลก 
สสปน.จึงได้ดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�และโปรโมทประเทศไทยสู่ส�ยต�คนทั่วโลก ในฐ�นะหนึ่ง
ในจุดหม�ยปล�ยท�งไมซ์และยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่ในตำ�แหน่ง 
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  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

Top of Mind destination for MICE และเพื่อให้ส�ม�รถนำ�จุดข�ยที่สำ�คัญม�ส่งเสริมและ
พัฒน�ประเทศไทยหนังสือเล่มนี้จัดทำ�ขึ้นม�เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ในก�รจัดประชุม
องค์กร (Meetings)  ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กิจกรรมหลักของอุตส�หกรรมไมซ์ โดยผู้เขียนให้คว�ม
สำ�คัญในก�รว�งแนวคว�มคิดที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รจัดประชุมองค์กร (Meetings) เพื่อให้
ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ทักษะและประสบก�รณ์ที่ได้รับนำ�ไปประยุกต์ในก�รสร้�งและก�รพัฒน� 
ปรับปรุง ในก�รจัดประชุมองค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยในบทนี้จะกล่�วถึง คว�มรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับก�รจัดประชุมองค์กรม�อธิบ�ย โดยกล่�วถึงคว�มเป็นม� คว�มสำ�คัญและคว�ม
หม�ยของก�รประชุมองค์กร วัตถุประสงค์ของก�รประชุมองค์กร รูปแบบ และประเภทก�ร
ประชุมองค์กร ห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร
ที่มีผลต่อก�รจัดก�รประชุม เพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจร่วมกัน ก่อนเริ่มศึกษ�ใน
หัวข้ออื่นต่อไป

1. ความเป็นมาและความสำาคัญของการประชุมองค์กร

  ก�รจัดประชุมองค์กร มีก�รเปลี่ยนแปลงไปต�มแต่ละยุคสมัย โดยท�งประวัติศ�สตร์
ไม่มีหลักฐ�นบันทึก ไว้ว่�เกิดขึ้นเมื่อไร มีบันทึกเกี่ยวกับประวัติศ�สตร์ของก�รจัดประชุม
ส�ม�รถย้อนไปได้ตั้งแต่ มนุษย์เริ่มอยู่รวมกลุ่มกัน โดยก�รประชุมดังกล่�วเกิดขึ้น ด้วย
วัตถุประสงค์ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�รประชุมกันของคนในเผ่�เพื่อว�งแผนล่�สัตว์ ก�รประชุม
ของกองทัพ เพื่อว�งแผนก�รรบ ฯลฯ โดยวิวัฒน�ก�ร ของก�รประชุมของมนุษย์มีก�ร
เปลี่ยนแปลงต�มก�รค้� ก�รรวมตัวกัน ท�งศ�สน� รวมไปถึงก�รพัฒน�ของระบบขนส่ง 
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ซึ่งในสหรัฐอเมริก� ก�รมีบทบ�ทและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของสม�คมต่�งๆ ในช่วงทศวรรษที่ 
1900 ส่งผลให้เกิดก�รก่อตั้ง Convention Bureau หรือที่เรียกว่� Convention and Visi-
tors Bureau (CVB) ในปัจจุบัน และนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มจำ�นวนสถ�นที่จัดประชุม สถ�นที่พักและ
โรงแรมต่�งๆ ก่อนสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ง�นประชุมเป็นไปในลักษณะที่ไม่สลับซับซ้อนม�กนัก 
สถ�นที่ประชุมมักจะใช้พื้นที่ในองค์กรนั้นๆ กระบวนก�รประชุมเป็นรูปแบบง่�ยๆ แต่หลัง
สงคร�มโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น ยุคปัจจุบัน สภ�พท�ง เศรษฐกิจ สังคม และก�รเมืองได้มีก�ร
เปลี่ยนแปลงไปม�ก ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจก�รจัดก�รประชุมกับง�นประชุม
อย่�งม�ก โดยที่กระบวนก�รดำ�เนินก�รประชุมมีก�รประส�นง�นจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้ง
ในและนอกองค์กร ในด้�นสถ�นที่มีก�รขยับขย�ยออกม�ใช้สถ�นที่ประชุมนอกองค์กร เช่น 
โรงแรม ศูนย์ประชุมทั้งขน�ดใหญ่และขน�ดเล็ก ทั้งของภ�ครัฐ  และเอกชน เป็นต้น

  ปัจจุบันก�รประชุมไม่ได้เป็นลักษณะง�นที่เกิดขึ้นในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่อย่�ง
เดียวเท่�นั้น ก�รประชุมได้กล�ยม�เป็นธุรกิจแขนงหนึ่ง ซึ่งมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องใช้ก�รจัดก�ร
อย่�งมีประสิทธิภ�พและม�ตรฐ�น จนกล�ยม�เป็นวิช�ก�รหนึ่งในสถ�บันก�รศึกษ�ระดับสูง
ที่ต้องทำ�ก�รศึกษ� ค้นคว้� วิจัย ผลิตตำ�ร� อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีผลต่อก�รเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รประชุมน�น�ช�ติ เป็นก�รนำ�เงินตร�ต่�งประเทศ
เข้�สู่ระบบม�กขึ้น ซึ่งหม�ยถึงคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่ต�มม�  ซึ่ง
ในปีงบประม�ณ 2560 มีนักเดินท�งกลุ่มไมซ์จ�กต่�งประเทศ รวม 1,276,411 คน เติบโต 
0.23% และสร้�งร�ยได้ท�งตรง 104,641 ล้�นบ�ท เติบโต 1.66% จ�กปี 2559 โดยแบ่ง
ออกเป็นนักเดินท�งกลุ่มก�รประชุมองค์กร (Meetings) จำ�นวน 259,901 คน คิดเป็น 20% 
ของนักเดินท�งทั้งหมด สร้�งร�ยได้ 24,478 ล้�นบ�ท คิดเป็น 23% ของร�ยได้ทั้งหมด

  ปัจจัยหล�ยประก�รที่ทำ�ให้ก�รประชุมได้เปลี่ยนแปลงไปจ�กไม่มีรูปแบบจนกระทั่ง
เป็นธุรกิจ และแขนงวิช�ก�รในสถ�บันก�รศึกษ�นั้น ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

  1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Movement)
ปัจจุบันเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตส�หกรรมม�กขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงกับภ�คธุรกิจ โดย
เฉพ�ะธุรกิจ ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ธุรกิจก�รประชุม ได้แก่ Travel Management  Company 
(TMC) คือ องค์กร มืออ�ชีพที่ดำ�เนินง�นก�รจัดก�รเรื่องก�รเดินท�งแบบธุรกิจ (Business 
Travel) หรือ Destination Management Company (DMC) คือ องค์กรมืออ�ชีพที่มี
คว�มรู้คว�มเข้�ใจในท้องถิ่น คว�มเข้�ใจ ในทรัพย�กรต่�งๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่�จะเป็นผู้
ให้บริก�รอื่นๆ ทั้งท�งด้�นโรงแรม ระบบขนส่ง และมีคว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนินก�รจัดเตรียม 
ว�งแผน และก�รจัดง�นต่�งๆ เพื่อตอบสนอง  สภ�พเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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  1.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technological Advancement of 
Industry and Business) 
  ก�รประชุมองค์กรมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และสภ�พเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่เป็นตัวส่งเสริมให้ธุรกิจก�รประชุมมีคว�มก้�วหน้�ต�ม
คว�มทันสมัยของเทคโนโลยี และปัจจัยด้�นนี้จะมีคว�มสำ�คัญโดยตรงต่อก�รเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของก�รประชุม เช่น เทคโนโลยีก�รแปล หรือระบบก�รสื่อส�รที่อ�ศัยด�วเทียม และ
ทำ�ให้เกิดรูปแบบก�รประชุมแบบ Teleconference ซึ่งผู้เข้�ร่วมก�รประชุมไม่จำ�เป็นต้อง
อยู่ในห้องประชุม หรือในประเทศเดียวกัน ก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รประชุมองค์กรได้ เป็นก�ร
ขจัดอุปสรรคด้�นเวล�และก�รเดินท�งที่ต้องใช้เวล�ของผู้เข้�ร่วมประชุมได้

  1.3 การศึกษา (Education)
  ภ�ครัฐและเอกชนสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�ทั้งวิช�ชีพและวิช�ก�รม�กขึ้น โดย
เฉพ�ะก�รประชุมองค์กรเป็นแขนงวิช�หนึ่ง ในส�ยวิช�ท�งด้�นอุตส�หกรรมบริก�ร มีก�ร
เรียนก�รสอนทั้งในภ�คทฤษฎี และภ�คปฏิบัติ ซึ่งเป็นก�รสนับสนุนบุคล�กรที่จะออกม�
ประกอบอ�ชีพทั้งระดับปฏิบัติก�รและระดับบริห�ร ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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  1.4 แรงงาน (Labor Movement)
  ก�รพัฒน�และยกระดับก�รศึกษ�ท้ังวิช�ชีพม�กข้ึน ส่งผลโดยตรงต่อคุณภ�พ
แรงง�นด้�นอุตส�หกรรมบริก�ร เมื่อแรงง�นมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น ก็เท่�กับเป็นก�ร
ยกระดับของอุตส�หกรรมบริก�รด้วย กล่�วคือ ธุรกิจก�รประชุมองค์กร ต้องก�รบุคล�กร
ที่มีคุณภ�พและมีคว�มรู้ เพื่อก�รจัดก�รเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ในภ�คธุรกิจก็มีก�รจัดสัมมน� อบรม เป็นต้น ซึ่งมีคว�มต้องก�รแรงง�นด้�น
ก�รจัดก�รก�รประชุมสัมมน�เข้�ม�รองรับในส่วนดังกล่�วม�กขึ้น

  1.5 การจัดการหรือการบริหารงานที่ทันสมัย (New Management Skill)
  มีนักวิช�ก�รหล�ยท่�นพย�ย�มคิดค้น วิจัยในเรื่องของก�รจัดก�รสมัยใหม่ม�กม�ย 
และในปัจจุบัน มีรูปแบบของก�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พเกิดขึ้นในองค์กรต่�งๆ ต�ม
สภ�พเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้�งก�รบริห�รง�นที่ลดขั้นตอน มีคว�มกระชับม�ก
ขึ้น สิ่งเหล่�นี้มีคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ก�รประชุม สัมมน� เป็นเครื่องมือในก�รประส�นง�น 
ตลอดจนก�รปรึกษ�ห�รือ  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อธุรกิจ ก�รบริห�รก�รประชุม ง�นจัดเลี้ยง 
ตลอดจนง�นแสดงสินค้�ที่ต้องก�รพื้นที่ขน�ดใหญ่ และก�รจัดก�รประชุมองค์กรอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

  1.6 ด้านการตลาด (Marketing Movement)
  ก�รตล�ดของธุรกิจในปัจจุบันและอน�คตมีแนวโน้มต้องก�รศึกษ�กลยุทธ์ก�รตล�ด
ม�กยิ่งขึ้น เพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน ซึ่งแต่ละองค์กรต่�งมีนโยบ�ยเด่นชัด ที่
จะมีก�รอบรม พัฒน� จัดสัมมน� ให้คว�มรู้กับบุคล�กรด้�นก�รตล�ด  ก�รประชุมลูกค้�
ส�ข�ต่�งๆ ของบริษัท คว�มต้องก�รเหล่�นี้ ในภ�คธุรกิจเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้ธุรกิจ
ก�รประชุมได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศท�งที่มีก�รพัฒน� ทั้งด้�นบริก�รและเทคโนโลยี ตลอด
จนก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ เพื่อรองรับคว�มต้องก�รดังกล่�ว

2. ความหมายของการประชุมองค์กร

  องค์กรทุกองค์กร ไม่ว่�จะเป็นส่วนภ�ครัฐหรือภ�คเอกชน จำ�เป็นต้องมีก�รจัดก�ร
ประชุมองค์กรเพื่อเป็นก�รประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพ่ือเป็นก�รทำ�กิจกรรม
เฉพ�ะโดยดำ�เนินก�รจัดก�รเป็นแบบเฉพ�ะกิจและมีก�รว�งแผนล่วงหน้� ไม่ว่�จะเป็น 
Annual Shareholder Meeting, Press Conference, Product Launch, Outing เป็นต้น 
โดยมีเป้�หม�ยและกิจกรรมที่กำ�หนดขึ้นม� เพื่อส่งเสริมให้องค์กรดำ�เนินก�รเป็นไปต�มเป้�
หม�ยที่ตั้งไว้ได้ม�กยิ่งขึ้น



MEETINGS 10122 MEETINGS 101 23

  โดยวัตถุประสงค์ของก�รประชุมองค์กรในแต่ละครั้งนั้น ประกอบไปด้วย ก�รสร้�ง
คว�มผูกพัน คว�มส�มัคคี เพื่อให้พนักง�นของบริษัทและองค์กรมี คว�มเข้�ใจถึงทิศท�งก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทม�กขึ้น ให้พนักง�นขององค์กรได้มีโอก�สพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
คว�มรู้ระหว่�งส�ข�ต่�งประเทศ และส�ข�ในประเทศ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจ
ที่ชัดเจนม�กขึ้น จึงอธิบ�ยคว�มหม�ยของคำ�ว่�ก�รประชุมองค์กร ได้ดังนี้

  ก�รประชุมต�มคว�มหม�ยของหนังสือ The International Dictionary of Event 
Management โดย Dr. Joe Goldblatt และ Kathleen S. Nelson ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับ
ก�รรับรอง โดย The International Special Event Society (ISES) หม�ยถึง ก�รรวมตัว
กันของบุคคลจ�กหล�ยๆ ที่ เพื่อม�ห�รือถึงประเด็นที่สนใจร่วมกัน หรือเข้�ม�มีส่วนร่วมใน
ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถท�งอ�ชีพผ่�นก�รเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่�งๆ

  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ 
สสปน.  ได้ให้คว�มหม�ยของก�รประชุมองค์กรในหนังสือ Introduction to MICE Industry 
(MICE 101) ไว้ว่� ก�รประชุมองค์กรหม�ยถึง ก�รจัดประชุมของกลุ่มบุคคลที่ม�จ�กบริษัท
เดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยไม่จำ�เป็นต้องม�จ�กสำ�นักง�นเดียวกันแต่อ�จจะม�จ�ก
สำ�นักง�นคนละทวีปก็ได้ โดยก�รประชุมดังกล่�วจำ�เป็นที่จะต้อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกันภ�ย
ใต้เวล�และสถ�นที่ที่กำ�หนด

  จ�กคำ�จำ�กัดคว�มข้�งต้นเกี่ยวกับก�รประชุม (Meetings) สรุปได้ว่�ก�รประชุม
มีรูปแบบที่หล�กหล�ยแตกต่�งกันซ่ึงสอดคล้องกับคำ�จำ�กัดคว�มของก�รประชุม โดย 
International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) และ 
Meeting Professionals International (MPI)   ได้กล่�วถึงก�รประชุมไว้ว่� เป็นก�รเข้�ม�
รวมตัวกันของบุคคลในสถ�นท่ีแห่งหน่ึงเพ่ือดำ�เนินกิจกรรมใด-กิจกรรมหนึ่งให้สำ�เร็จลุล่วง 
โดยคว�มถี่ของก�รจัดก�รประชุมอ�จจะมีทั้งรูปแบบของก�รจัดต�มคว�มต้องก�รเป็นครั้งๆ
หรือเป็นก�รจัดที่มีรูปแบบและระยะเวล�ที่ต�ยตัว เช่น ก�รประชุมประจำ�ปี 
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  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

3. วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมองค์กร

  วัตถุประสงค์ของก�รจัดประชุมองค์กรส�ม�รถสรุปออกม�ได้เป็นประเภทต่�งๆ         
ดังต่อไปนี้
  3.1 เพื่อแสดงถึงทิศท�งและนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
  3.2 เพื่อก่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และข้อมูล ระหว่�งพนักง�นในแต่ละแผนก 
และส�ข�-ทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ (ในกรณีที่เป็นบริษัทข้�มช�ติ)
  3.3 เพื่อก่อให้เกิดคว�มส�มัคคี รวมไปถึงสร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นเป็นทีม
  3.4 เพื่อก่อให้เกิดก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถของพนักง�นผ่�นก�รประชุมเชิง
ปฏิบัติก�ร และก�รฝึกอบรม
  3.6 เพื่อเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

4. รูปแบบและการแบ่งประเภทการประชุมองค์กร

  ประเภทก�รประชุมองค์กรอุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กรประเภทต่�งๆ ส�ม�รถ
แบ่งได้ดังน้ี
  4.1 ต�มวัตถุประสงค์
  4.2 ต�มภูมิศ�สตร์
  4.3 ต�มว�ระของก�รประชุม
  4.4 ต�มลักษณะขององค์กร
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โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
  4.1 ก�รแบ่งก�รประชุมองค์กรออกต�มวัตถุประสงค์ ส�ม�รถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ
  1) ก�รบรรย�ยทั่วไป (Lecture) เป็นวิธีที่วิทย�กรเป็นผู้บรรย�ย อธิบ�ยเนื้อห�แก่ผู้
เข้�ร่วมประชุมวิทย�กรเป็นผู้เตรียมก�รค้นคว้�ในเรื่องที่บรรย�ยม�เป็นอย่�งดี ผู้เข้�ประชุม
ร่วมเป็นผู้รับก�รถ่�ยทอด ก�รสอน โดยก�รบรรย�ยแบบเดิม วิทย�กรเป็นผู้พูดตลอด ต่อม�
ได้มีก�รประยุกต์ใช้วิธีก�รสอน แบบอื่นๆ เข้�ม�ร่วม เพื่อให้ก�รบรรย�ยน่�สนใจยิ่งขึ้น เช่น 
ก�รถ�ม – ตอบ ก�รแสดงบทบ�ท ก�รใช้ส่ือก�รสอนทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมมีส่วนร่วมม�กข้ึน
  2) ก�รประชุมสัมมน� (Seminar) เป็นก�รประชุมที่บุคล�กรขององค์กรเข้�ม�ร่วม
ประชุมโดยมีผู้เช่ียวช�ญภ�ยใต้หัวข้อท่ีกำ�หนดไว้ม�เป็นวิทย�กรผู้บรรย�ยให้คว�มรู้แก่ผู้เข้�
ร่วมประชุม
  3) ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร (Workshop) เป็นก�รประชุมที่มีวัตถุประสงค์
คล้�ยคลึงกับก�รสัมมน� เนื่องจ�กต้องก�รให้ผู้เข้�ร่วมประชุมมีคว�มรู้เพิ่มม�กขึ้น อย่�งไร
ก็ดีกระบวนก�รในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รมีคว�มแตกต่�งจ�กก�รสัมมน�ตรงที่ผู้เข้�ร่วม
ประชุมจะมีโอก�สมีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้ผ่�นก�รปฏิบัติง�นจริงระหว่�งเข้�ร่วมประชุม
  4) ก�รประชุมระดมสมอง (Brainstorming Meeting) เป็นก�รประชุมของบุคล�กร
ในองค์กรซึ่งอ�จจะม�จ�กฝ่�ยเดียวกัน หรือต่�งฝ่�ยและต่�งส�ข�ก็ได้ ช่วยกันระดมคว�ม
คิดเห็นเพื่อห�แนวท�งในก�รแก้ไขหรือพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ

  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
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  5) ก�รประชุมอภิปร�ย (Panel Forum Meeting) เป็นก�รประชุมที่มีก�รเชิญ           
ผู้เชี่ยวช�ญ ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ต้องก�รจะอภิปร�ยม�บรรย�ย และแลกเปลี่ยนคว�ม
คิดเห็นกันเพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุม  เกิดมุมมองและทัศนะในมุมต่�งๆ ของประเด็นที่ใช้ในก�ร
ประชุม

  4.2 ก�รแบ่งประเภทของก�รประชุมองค์กรต�มภูมิศ�สตร์
ส�ม�รถแบ่งได้เป็น  4 รูปแบบด้วยกัน คือ
  1) ก�รประชุมองค์กรระดับน�น�ช�ติ (International Corporate Meetings) คือ 
ก�รประชุมที่มีผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กบริษัทหรือองค์กรโดยองค์กรเดียว ที่ม�จ�กต่�งทวีปและ
ต่�งประเทศ ม�กกว่�หนึ่งทวีปขึ้นไป
  2) ก�รประชุมองค์กรระดับภูมิภ�ค (Regional Corporate Meetings) คือ 
ก�รประชุมที่มีผู้เข้�ร่วมประชุมโดยองค์กรเดียว จ�กต่�งประเทศม�กกว่�หนึ่งประเทศ แต่
ประเทศนั้นๆ จะต้องอยู่ในภูมิภ�ค  หรือทวีปเดียวกัน
  3) ก�รประชุมองค์กรในต่�งประเทศ (National Offshore Corporate Meetings) 
คือ ก�รประชุมองค์กรที่พนักง�นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ดำ�เนินก�รจัดประชุมนอก
ประเทศตนเอง โดยผู้เข้�ร่วมประชุมทั้งหมดจะม�จ�กประเทศเดียวกัน แต่ไปจัดง�นในต่�ง
ประเทศ
  4) ก�รประชุมองค์กรท่ีจัดข้ึนในประเทศ (Domestic Corporate Meetings) คือ        
ก�รประชุมองค์กร ของบริษัทท่ีอยู่ในประเทศ แต่อ�จจะไปจัดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศน้ันๆ แทน

  4.3 ก�รแบ่งประเภทของก�รประชุมองค์กรต�มว�ระของก�รประชุม 
ส�ม�รถแบ่งได้เป็น  4 รูปแบบด้วยกัน คือ
  1) ก�รประชุมผู้บริห�ร (Executive/Management Meeting) ก�รประชุม                
ดังกล่�ว ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ที่กระทบต่อ
ก�รดำ�เนินง�นโดยรวม
  2) ก�รประชุมผู้ถือหุ้น (Stockholders’ Meeting) ก�รประชุมของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ่งผู้เข้�ร่วมประชุมไม่จำ�เป็นที่จะต้องเป็นพนักง�นหรือผู้บริห�รของบริษัท แต่ต้องมี
ก�รถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ เป้�หม�ยของก�รประชุมส่วนใหญ่จะเป็นก�รแจ้งถึงผลก�รดำ�เนิน
ง�นของบริษัท ก�รขออนุมัติเห็นชอบ  ในประเด็นต่�งๆ จ�กผู้ถือหุ้น เป็นต้น
  3) ก�รประชุมเพื่อแนะนำ�สินค้�ใหม่ (New Product Introduction Meeting) ก�ร
ประชุมประเภทนี้  มักถูกจัดขึ้นม�เมื่อท�งบริษัทมีคว�มต้องก�รที่จะแนะนำ�สินค้�ใหม่ๆ เข้�
สู่ตล�ด รูปแบบของก�รประชุมนอกจ�กจะมีพนักง�นขององค์กรเข้�ร่วมประชุมแล้ว มักจะมี
ก�รเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นักข่�ว รวมไปถึงลูกค้�ของบริษัทเข้�ร่วมประชุมด้วย
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  4) ก�รประชุมของฝ่�ยต่�ง ๆ (Departmental Meeting) ก�รประชุมของฝ่�ยต่�งๆ 
ในกรณีน้ีอ�จจะเป็นก�รประชุมของฝ่�ยเดียวกันในองค์กร เช่น ก�รประชุมฝ่�ยก�รตล�ด

  4.4 ก�รแบ่งประเภทของก�รประชุมต�มลักษณะขององค์กร
ส�ม�รถแบ่งได้เป็น  2 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1) ก�รประชุมองค์กรของบริษัทเอกชน (Private Organization Corporate 
Meetings) คือ ก�รประชุมองค์กรของบริษัทที่เป็นเอกชน โดยบริษัทดังกล่�ว อ�จจะมี
สำ�นักง�นอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือไม่ก็ได้โดยรูปแบบและวัตถุประสงค์ของก�รประชุมแต่ละ
ครั้งจะแตกต่�งกันออกไป
  2) ก�รประชุมองค์กรของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Governmental Organization 
Corporate Meetings) คือ ก�รประชุมองค์กรของหน่วยง�นภ�ครัฐ ซึ่งอ�จจะเป็นหน่วย
ง�นภ�ครัฐของประเทศนั้นๆ ไปจัดง�น ในส่วนต่�งๆ ของประเทศ หรืออ�จจะเป็นหน่วยง�น
ภ�ครัฐของต่�งช�ติที่ม�จัดในประเทศนั้นๆ ก็ได้
  
5. ความแตกต่างของการประชุมองค์กร (Meetings) 
และการประชุมวิชาชีพ (Conventions) 

  ก�รประชุมองค์กร (Meetings) และก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions) นั้นมีคว�ม
แตกต่�งกัน กล่�วคือ ก�รประชุมองค์กร (Meetings) เป็นก�รจัดประชุม สัมมน� ฝึกอบรม
ของบริษัทเอกชนหรือองค์กรต่�งๆ รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์นอกสถ�นที่ประจำ�ปี เพื่อสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ในที่ทำ�ง�น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่�ใช้จ่�ยให้ผู้เข้�ร่วมประชุม 

  ส่วนก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions) นั้น เป็นง�นประชุมที่มีผู้เข้�ร่วมที่ม�จ�ก
กลุ่มคนที่มีคว�มสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นผู้เข้�ร่วมประชุม ผู้แทน และสม�ชิกขององค์กร
อุตส�หกรรมใดอุตส�หกรรมหนึ่ง จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม (ขน�ดก�รประชุม) มีตั้งแต่
หล�ยร้อยจนไปถึงหมื่นคน เป็นก�รจัดประชุมระดับประเทศ ภูมิภ�ค จนถึงระดับน�น�ช�ติ            
มักเป็นก�รจัดโดยสม�คมหรือองค์กร ระดับน�น�ช�ติ หรือระดับรัฐบ�ล ดังนั้นเพื่อให้เกิด
คว�มเข้�ใจ คว�มแตกต่�งของก�รประชุมองค์กร (Meetings) และก�รประชุมวิช�ชีพ 
(Conventions) ส�ม�รถสรุปได้ดังต�ร�งที่ 1.2
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การประชุมองค์กร 
(Meetings)

การประชุมวิชาชีพ 
(Conventions)

กลุ่มบุคคลที่ม�จ�กบริษัทเดียวกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้น
ไป เป็นก�รรวมตัวกันเพ่ือดำ�เนินกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งให้สำ�เร็จลุล่วง โดยคว�มถ่ี ของก�รจัดก�ร
ประชุมอ�จมีคว�มต้องก�รเป็นครั้งๆ หรือเป็นก�รจัด
ที่มีรูปแบบ และระยะเวล�ที่กำ�หนดต�ยตัว เช่น ก�ร
ประชุมประจำ�ปี

กลุ่มบุคคลม�รวมตัวกันของผู้เข้�ร่วมประชุมผู้แทน 
และสม�ชิกขององค์กรอุตส�หกรรมใด อุตส�หกรรม
หนึ่ง จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม (ขน�ดก�รประชุม) มี
ตั้งแต่หล�ยร้อยจนไปถึงหมื่นคน และใช้เวล�ในก�รเต
รียมง�นไม่ต่ำ�กว่� 2 ปี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นก�รจัด
ประชุมระดับประเทศ ภูมิภ�ค จนถึงระดับน�น�ช�ติ  
มักเป็นก�รจัดโดยสม�คมหรือองค์กร ระดับน�น�ช�ติ
หรือระดับรัฐบ�ล

ก�รประชุมองค์กรในแต่ละครั้งนั้นประกอบไปด้วย 
ก�รสร้�งคว�มผูกพัน คว�มส�มัคคี เพื่อให้พนักง�น
ของบริษัทและองค์กรมีคว�มเข้�ใจถึงทิศท�งก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทม�กข้ึน ต้องก�รให้พนักง�น
ขององค์กรได้มีโอก�สพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มรู้
ระหว่�งส�ข�ต่�งประเทศและส�ข�ในประเทศ  

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในกลุ่มบุคคลที่มีวิช�ชีพเดียวกัน 
ซึ่งมีคว�มสนใจในเรื่องเดียวกันแต่สังกัดอยู่ในสถ�บัน
หรือองค์กรท่ีแตกต่�งกัน เช่น ก�รประชุมสม�คม
แพทย์น�น�ช�ติ เป็นต้น ทั้งนี้ส�ม�รถมีโปรแกรมและ
กิจกรรมย่อย ที่ประกอบไปด้วย ก�รประชุมที่มักเริ่ม
ด้วยก�รป�ฐกถ�ของบุคคลสำ�คัญ ก�รประชุมกลุ่ม
ย่อย ง�นสัมมน� ก�รเยี่ยมชมนิทรรศก�ร ก�รแสดง
สินค้� เป็นต้น

  ต�ร�งที่ 1.2 คว�มแตกต่�งของก�รประชุมองค์กร (Meetings) และก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions)
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6. ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร 

  ก�รจัดประชุมองค์กรในแต่ละบริษัท จะมีรูปแบบและขั้นตอนในก�รเตรียมง�น
ประชุมองค์กรที่แตกต่�งกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ลักษณะและโครงสร้�ง
ขององค์กร หน่วยง�นต่�งๆ  ที่อยู่ภ�ยในองค์กร รวมไปถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งตัวองค์กร
เองกับหน่วยง�นภ�ยนอก ที่รับจัดง�นประชุมองค์กรให้กับองค์กรนั้นๆ ไม่ว่�จะเป็น Travel 
Management  Company (TMC) คือ องค์กรมืออ�ชีพ ที่ดำ�เนินง�นก�รจัดก�รเรื่องก�ร
เดินท�งแบบธุรกิจ (Business Travel) หรือ Destination Management Company 
(DMC)  คือ องค์กรมืออ�ชีพที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในท้องถิ่น คว�มเข้�ใจ ในทรัพย�กรต่�งๆ 
ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ไม่ว่�จะเป็นผู้ให้บริก�รอื่นๆ ทั้งท�งด้�นโรงแรม ระบบขนส่ง และมีคว�ม
เข้�ใจในก�รดำ�เนินก�รจัดเตรียม ว�งแผน และก�รจัดง�นต่�ง ๆ อย่�งไรก็ดี เพื่อให้เห็นภ�พ 
ที่ชัดเจนของขั้นตอนในก�รจัดง�นประชุมองค์กร จึงนำ�ห่วงโซ่มูลค่�ใช้ในก�รอธิบ�ยพร้อมทั้ง
นำ�แนวท�งก�รเตรียมประชุมองค์กรที่เรียก Strategic Meeting Management Process 
Handbook (SMMP) ที่จัดทำ�ขึ้นโดย Meeting Professionals International (MPI) ซึ่ง
เป็นองค์กรน�น�ช�ติที่ช่วยสนับสนุนอุตส�หกรรมก�รประชุมอย่�งต่อเนื่องม�ใช้เป็นกรอบ
ในก�รอธิบ�ยขั้นตอนก�รจัดง�นประชุมองค์กร ดังภ�พที่  1.1

องค์กร
ที่จะประชุม

โรงแรมหรือ
ศูนย์ประชุม  

TMC, DMC
(ต่างประเทศ)

บริษัทขนส่ง บริษัทอื่นๆ

  ภ�พที่  1.1  ห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กร

  ขั้นตอนที่ 1 องค์กรที่จัดประชุม
  จุดเริ่มต้นของจัดประชุมองค์กรใดๆ ก็ต�มไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ห�กปร�ศจ�ก
องค์กรที่มีคว�มประสงค์ ที่จะจัดก�รประชุมองค์กรขึ้น อย่�งไรก็ดีองค์ประกอบของก�ร
จัดก�รประชุมองค์กรนั้น จำ�เป็นที่มีก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์อย่�งชัดเจน โดยวัตถุประสงค์
ของก�รจัดก�รประชุม อ�จจะแตกต่�งกันไปต�มแต่ละเวล�และเป้�หม�ย ก�รประชุมองค์กร
ในแต่ละครั้งจำ�เป็นที่จะต้อง ตอบเป้�หม�ยหลักขององค์กรในภ�พรวม รวมถึงสอดคล้องกับ
ก�รที่จะช่วยพัฒน�จุดแข็งและลดจุดอ่อนต่�งๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยให้พนักง�นและบุคล�กร
ขององค์กรที่มีโอก�สในก�รเข้�ร่วมประชุม ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�ก
ขึ้น ซึ่งจ�ก Strategic Meeting Management Process Handbook (SMMP) ที่จัดทำ�ขึ้น
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โดย  Meeting Professionals International (MPI) อธิบ�ยว่� ผู้ที่อยู่ในองค์กรที่จัดประชุม
จำ�เป็นที่จะต้องมีก�รว�งแผน จัดเตรียมข้อมูลและวิเคร�ะห์องค์ประกอบขององค์กรตนเอง 
เพื่อให้เข้�ใจถึงกลยุทธ์ เป้�หม�ยขององค์กรโดยรวมผ่�นท�งก�รสัมภ�ษณ์ มีดังต่อไปนี้ เช่น
  • ระบุแผนกลยุทธ์ขององค์กรและเป้�หม�ยขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว
  • ระบุว่�องค์กรและบุคล�กรอยู่ในอุตส�หกรรมประเภทใด
  • ประเด็นปัญห�ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นของบุคล�กรและองค์กร
  • ระบุว่�ใครคือลูกค้�ขององค์กรทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
  • ระบุวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมในก�รดำ�เนินง�นภ�ยในองค์กร

  ซึ่งจ�กก�รเก็บรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลดังกล่�วจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบจัดประชุม
ให้กับบริษัท หรือองค์กรส�ม�รถดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ขององค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
เห็นภ�พรวม ทั้งจุดแข็ง ประเด็นปัญห�ต่�ง ๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้น และช่วยให้ผู้บริห�รทร�บถึง
คว�มสำ�คัญที่จะดำ�เนินก�รจัดก�รประชุมรวมถึงประเด็นหลักๆ ที่ควรหยิบยกขึ้นม�ในก�ร
ประชุมดังกล่�วต่อไป

  เมื่อท�งผู้ที่รับผิดชอบก�รจัดประชุมภ�ยในองค์กรเห็นภ�พรวมขององค์กรแล้ว 
จะช่วยให้ส�ม�รถกำ�หนดโจทย์ของก�รประชุมและระบุวัตถุประสงค์ของก�รจัดประชุม
องค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งวัตถุประสงค์ของก�รประชุมในแต่ละครั้งอ�จจะมีม�กกว่�
หนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ เมื่อดำ�เนินก�รระบุวัตถุประสงค์ของก�รประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ท�งผู้รับ
ผิดชอบในองค์กรส�ม�รถดำ�เนินก�รเตรียมง�นประชุมเพื่อที่จะตอบโจทย์และวัตถุประสงค์
ดังกล่�วได้ 2 วิธี อันได้แก่ ผู้รับผิดชอบก�รจัดประชุมในองค์กรดำ�เนินก�รจัดเตรียม
ง�นประชุมทั้งหมดเองต้ังแต่ต้นจนจบ ไม่ว่�จะเป็นก�รคัดเลือกสถ�นที่ก�รจัดก�รประชุม 
จัดเตรียมห้องพัก และก�รเดินท�ง ฯลฯ ในกรณีที่องค์กรนั้นๆ มีฝ่�ยที่รับผิดชอบ
ก�รจัดประชุมภ�ยในบริษัทหรือองค์กร และระบุถึงบ�งกิจกรรมที่อ�จจะจำ�เป็นต้องมี
ก�รจัดจ้�งผู้เชี่ยวช�ญ ม�รับช่วงง�นต่อ ในบ�งกรณี เช่น บริษัทขนส่ง หรือบริษัทที่ดำ�เนิน
ก�รจัดเตรียมเรื่องอ�ห�รและเครื่องดื่ม ซึ่งก�รประชุมองค์กรที่ท�งบุคล�กรขององค์กรนั้นๆ 
ดำ�เนินก�รจัดเอง ส�ม�รถทำ�ได้ในกรณีที่ไม่มีคว�มซับซ้อนม�กนัก อีกกรณีคือ ท�งผู้รับผิด
ชอบก�รจัดก�รประชุมในองค์กรอ�จจะดำ�เนินก�รติดต่อกับบริษัท Travel Management 
Company (TMC) หรือบริษัท Destination Management Company (DMC) ใน
ประเทศที่องค์กร นั้น ๆ ตั้งอยู่ รวมถึงผู้จัดง�นประชุมมืออ�ชีพ Professional Convention 
Organizer (PCO) เพื่อให้ช่วยก�รดำ�เนินก�รจัดเตรียมง�นประชุมองค์กรที่ตอบโจทย์และ
วัตถุประสงค์ ที่ว�งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนง�นประชุมเสร็จสิ้น
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  ขั้นตอนที่ 2.1 Travel Management  Company (TMC) ในประเทศต้นทาง
  ในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบก�รเตรียมง�นประชุมองค์กรของบริษัทหรือองค์กรตัดสินใจ
ว่�จ้�งให้ Travel Management Company เข้�ม�รับผิดชอบดูแลก�รจัดง�นประชุมของ
บริษัทแล้วนั้น ผู้จัดง�นจำ�เป็นที่-จะต้องดำ�เนินก�รดังร�ยละเอียด ได้แก่ ก�รดำ�เนินก�ร
ขอให้ท�งบริษัท TMC ต่�งๆ ส่งข้อเสนอท�งเทคนิคเข้�ม�ให้แก่บริษัทที่จะต้องก�ร ก�ร
จัดประชุม ซึ่งองค์ประกอบของข้อเสนอท�งเทคนิคควรจะสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ
องค์กรที่ได้ดำ�เนินก�รระบุชี้แจงร�ยละเอียดไปให้กับบริษัท TMC ที่ต้องก�รเสนอตัวเข้�ม�
จัดง�น และจะประกอบไปด้วยด้�นต่�งๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ข้อมูลสำ�หรับติดต่อของบริษัทที่จะ
เข้�ม�รับจัดง�น ร�ยละเอียดเกี่ยวกับง�นประชุมองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อของง�น  วัน
เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของง�น  คว�มต้องก�รด้�นต่�งๆ ทั้งในด้�นสถ�นที่  อุปกรณ์ แสงสีเสียง 
อ�ห�ร กิจกรรมต่�งๆ จำ�นวนบุคล�กรที่จะใช้ในง�น รวมถึงคว�มต้องก�รพิเศษอื่นๆ ซึ่งอ�จ
จะมีคว�มแตกต่�งกันไปต�มแต่ละวัตถุประสงค์ของง�นประชุมองค์กรที่ต้องก�รจะจัด 
โดยเมื่อท�งบริษัท TMC ได้ส่งข้อเสนอท�งเทคนิคเข้�ม�ให้ท�งผู้รับผิดชอบในก�รจัดง�น
ขององค์กรพิจ�รณ� สิ่งที่ผู้รับผิดชอบในก�รจัดง�นขององค์กรต้องพิจ�รณ�ประกอบไปด้วย
ปัจจัยต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้
  • คุณภ�พของง�น ซึ่งอ�จจะดูได้จ�กง�นประชุมต่�งๆ ที่บริษัท TMC นั้นๆ เคยจัด
ม�หรือผ่�น-ท�งก�รสอบถ�มบริษัทอื่น ๆ ที่เคยใช้บริก�รของบริษัท TMC นั้นๆ
  • ร�ค�ค่�จ้�งและคุณภ�พของง�นต้องสอดคล้องกับร�ค�ที่บริษัท TMC เสนอม�
  • คว�มยืดหยุ่นของผู้รับจ้�ง เช่น ห�กองค์กรหรือบริษัทต้องก�รท่ีจะเปล่ียนแปลง            
ร�ยละเอียด ในก�รจัดง�นผู้จัดง�นจะอนุญ�ตให้มีก�รเปล่ียนแปลงได้ม�กน้อยเพียงใด          
Value-Added Service หรือบริก�รเสริมนอกเหนือจ�กท่ีท�งบริษัทหรือองค์กรได้ระบุไว้เบ้ืองต้น
  • ประวัติคว�มสัมพันธ์ขององค์กรกับบริษัทที่รับจัดง�น

  ซึ่งในแต่ละองค์กรอ�จจะมีเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�นอกเหนือไปจ�กเกณฑ์ที่กล่�ว
ม�ข้�งต้นแล้ว โดยห�กบริษัท TMC ใด ไม่ส�ม�รถส่งข้อเสนอท�งเทคนิคที่ตอบโจทย์คว�ม
ต้องก�รของบริษัทหรือองค์กรจะจัดง�นประชุมได้อย่�งครบถ้วน หรือเกินกว่�งบประม�ณ
ที่ว�งไว้ ท�งองค์กรและผู้รับผิดชอบเรื่องก�รจัดง�นขององค์กรนั้นๆ ร่วมกับคณะกรรมก�ร
ก็ดำ�เนินก�รตัด บริษัท TMC นั้นๆ ออกและดำ�เนินก�รคัดเลือก ร�ยชื่อที่เหม�ะสมจนเหลือ
แค่บริษัทสุดท้�ยที่จะได้รับง�นนั้นไป ซึ่งขั้นตอนก�รคัดเลือกอ�จจะประกอบ ไปด้วยก�รให้ 
บริษัท TMC เข้�ม�นำ�เสนอข้อเสนอต่�งๆ พร้อมทั้งก�รดำ�เนินก�รพ�ผู้มีสิทธิ์ในก�รตัดสิน
ใจไปเยี่ยมชมในสถ�นที่สำ�หรับก�รจัดง�น เป็นต้น เมื่อองค์กรได้บริษัท TMC ที่ต้องก�ร           
เข้�ม�จัดง�นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในลำ�ดับถัดไป TMC จะเริ่มดำ�เนินก�รติดต่อประส�น
กับบริษัทที่อยู่ในประเทศปล�ยท�ง
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  ขั้นตอนที่ 2.2 Destination Management Company (DMC)  
ในประเทศปลายทาง 
  ในกรณีที่ TMC ได้ดำ�เนินก�รตกลงกับองค์กรที่จะจัดก�รประชุมองค์กรว่�จะจัดง�น 
ในประเทศใดแล้ว ท�ง TMC จะดำ�เนินก�รติดต่อกับ DMC ที่มีคว�มสัมพันธ์กันในประเทศ
ปล�ยท�งนั้นๆ เพื่อให้ส่งข้อเสนอท�งเทคนิค รวมถึงส่งก�รประม�ณก�รใช้จ่�ยต่�งๆ ไม่ว่�
จะเป็นค่�ที่พัก ค่�เดินท�งในประเทศปล�ยท�ง ค่�อ�ห�รและค่�เครื่องดื่ม  รวมถึงค่�ภ�ษี
ต่�งๆ กลับม�ให้ท�ง TMC พิจ�รณ�เลือก DMC ที่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รและอยู่
ภ�ยใต้งบประม�ณที่ TMC ว�งไว้ม�กที่สุด ซึ่งในบ�งกรณี TMC อ�จจะให้ DMC ดำ�เนินก�ร
ในเรื่องของก�รจัดเตรียม สถ�นที่พัก สถ�นที่ประชุม กิจกรรมต่�งๆ ที่องค์กรจะต้องดำ�เนิน
ก�รนอกเหนือจ�กก�รประชุมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของก�รประชุมองค์กรนั้นๆ และท�ง 
TMC อ�จจะใช้บริก�รเรื่องของก�รขนส่งผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กบริษัทขนส่งอีกแห่งหนึ่งที่มี
คว�มสัมพันธ์ด้วยกันก็เป็นได้

  อย่�งไรก็ต�มในปัจจุบันท�ง DMC ได้มีก�รพัฒน�ตัวเองม�กขึ้น โดยมีก�รให้บริก�ร
แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จในตัวเองม�กขึ้น (One-Stop Service DMC)  ดังนั้นท�ง TMC 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดจ้�ง DMC และให้ DMC ดำ�เนินก�รทุกอย่�งที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุม
องค์กรที่จะจัดขึ้นแบบในประเทศปล�ยท�งอย่�งเบ็ดเสร็จ

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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  ขั้นตอนที่ 3-5 โรงแรม หรือศูนย์ประชุม บริษัทขนส่ง และบริษัทอื่นๆ 
ในปัจจุบันโรงแรมเข้�ม�มีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รจัดก�รประชุม โดยบริษัทมักจะเลือกโรงแรม
ระดับ 4-5 ด�ว ที่ตรงกับคว�มต้องก�ร เมื่อ TMC ได้ดำ�เนินก�รเลือก DMC ที่จะต้องม�
ดูแลเรื่องก�รจัดง�นประชุมองค์กรในประเทศปล�ยท�งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ง�นทั้งหมด
จะถูกส่งต่อม�ยัง DMC ในประเทศปล�ยท�งในก�รจัดเตรียมง�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นก�ร
จองสถ�นที่พักที่ตอบโจทย์ของผู้เข้�ร่วมก�รประชุม ก�รจัดเตรียมห้องประชุม ก�รเตรียม
เอกส�รสำ�หรับก�รประชุม แสง สี เสียงต่�งๆ อ�ห�รเครื่องดื่ม กิจกรรมที่นอกเหนือจ�กก�ร
ประชุม รวมไปถึงเรื่องดูแลคว�มปลอดภัย ก�รเดินท�งจ�กสถ�นที่พักไปยังที่ประชุม หรือ
จ�กที่ประชุมไปยังสถ�นที่อื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ ห�กมีก�รจัดง�นประชุมองค์กรในโรงแรม ท�ง
โรงแรมมักจะมีก�รให้บริก�รเรื่องก�รจัดเตรียมอ�ห�รและเครื่องดื่ม ก�รจัดเตรียมเรื่องก�ร
เดินท�งจ�กสน�มบินม�ยังโรงแรมด้วยรถโดยส�รของโรงแรม รวมไปถึงก�รจัดเตรียมเรื่อง
ระบบแสง สี เสียงต่�ง ๆ แบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง

  อย่�งไรก็ดีห�กก�รประชุมนั้นเป็นก�รประชุมองค์กรของบริษัทข้�มช�ติที่มีส�ข�
อยู่ในหล�ยประเทศ และมีสม�ชิกเข้�ร่วมเป็นจำ�นวนม�ก ห้องประชุมของโรงแรมอ�จจะไม่
เพียงพอสำ�หรับจำ�นวน ผู้เข้�ร่วมประชุม ทำ�ให้ต้องมีก�รจัดประชุมองค์กรในศูนย์ประชุม 
(Convention Hall/ Convention Center) แทน ในกรณีที่ศูนย์ประชุมไม่มีระบบขนส่ง
มวลชนเข้�ถึง นั้นหม�ยถึงว่� DMC จำ�เป็นที่จะต้องติดต่อกับบริษัทขนส่งเพื่อว�งแผนเตรียม
ก�รเรื่องก�รเดินท�งต่�ง ๆ ของผู้เข้�ร่วมประชุม รวมถึงจ�กสน�มบินไปยังสถ�นที่พัก และ
จ�กที่พักไปยังที่ประชุม เป็นต้น

  นอกจ�กนี้ท�ง DMC ยังจำ�เป็นที่จะต้องส่งต่อง�นบ�งส่วนออกไปให้กับบริษัท           
อื่นๆ ที่มีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�น เช่น บริษัทเรื่องก�รจัดแสง สี เสียง บริษัทที่ดูแลเรื่องก�ร
ลงทะเบียน ในกรณีที่มีผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวนม�ก บริษัทที่ดูแลเรื่องอ�ห�ร ในกรณีที่สถ�น
ที่จัดประชุมไม่ได้มีก�รจัดเตรียมอ�ห�รให้ บริษัทที่จัดเตรียมเรื่องก�รผลิตเอกส�รเพื่อให้ม�ร
องรับง�นต่อ โดย DMC มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอื่นๆ ที่ม�รับ
ง�นต่อจ�ก DMC ในประเทศปล�ยท�ง โดยอ�จจะมีก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นร่วมกันขึ้นม�เพื่อ
ติดต�มและควบคุมก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น และเมื่อก�รจัดก�รประชุม
องค์กรนั้นๆ เสร็จสิ้นท�งผู้รับผิดชอบในก�รจัดเตรียมง�นของท�งองค์กรเอง รวมถึง TMC 
จะต้องดำ�เนินก�รประเมินผลที่ได้จ�กก�รประชุมองค์กรนั้น ว่�ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ว�งไว้ ในตอนแรกหรือไม่ และส�ม�รถช่วยให้ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถดำ�เนินง�นภ�ยหลัง
จ�กก�รจัดประชุมผ่�นพ้นไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นหรือไม่
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7. วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการจัดการประชุม 

  ปัจจุบันก�รบริห�รและก�รจัดก�รในองค์กรหรือบริษัทต่�งๆ ได้พัฒน�รูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย และปรับตัวกับต�มสภ�พแวดล้อมที่มีก�รเปลี่ยนแปลง และเป็นระบบโครงสร้�งก�ร
บริห�รง�น มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น รวมทั้งนโยบ�ยขององค์กร ที่ชัดเจน 
อย่�งไรก็ต�มองค์กรหรือบริษัทต่�ง ๆ จะปฏิบัติให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ ต�มนโยบ�ยได้นั้น 
หนึ่งองค์ประกอบที่สำ�คัญ ทำ�ให้องค์กรประสบคว�มสำ�เร็จในก�รบริห�รจัดก�รได้นั้น 
คือ ก�รประชุม 

  องค์กรที่จัดเป็นกลุ่มขน�ดใหญ่ มีจำ�นวนสม�ชิกม�ก ดังนั้นก�รจัดก�รประชุมใน
องค์กร ถือว่�เป็นสิ่งที่มีคว�มจำ�เป็นและข�ดเสียมิได้ เพร�ะก�รประชุมเป็นจุดเริ่มแรกในก�ร
ลงคว�มเห็น มติ และข้อโต้แย้ง ที่จะมีคว�มผิดพล�ดไม่ได้ และก�รประชุมที่ดีย่อมส่งผลต่อ
ก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ ด้วยเช่นกัน

  ก�รจัดประชุมองค์กรในแต่ละบริษัท จะมีรูปแบบและขั้นตอนในก�รเตรียมง�น
ประชุมองค์กรที่แตกต่�งกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ลักษณะและ
โครงสร้�งขององค์กร หน่วยง�นต่�งๆ ที่อยู่ภ�ยในองค์กร รวมไปถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ตัวองค์กรเองกับหน่วยง�นภ�ยนอกที่รับจัดง�นประชุมองค์กรให้กับองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิด
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร จึงอธิบ�ยคว�มหม�ย วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อก�ร
จัดก�รประชุม กล่�วคือ ค่�นิยม แนวคิด แนวท�งวิธีปฏิบัติง�นของแต่ละองค์กร หรือหน่วย
ง�นนั้นๆ  มีผลต่อก�รจัดประชุมองค์กรในรูปแบบต�มค่�นิยม แนวคิด แนวท�งวิธีปฏิบัติ 
ขององค์กร

  ในที่นี้จะยกตัวอย่�งวัฒนธรรมองค์กร ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

  ที่ม�: บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

  
  วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีผลต่อก�รจัดก�รประชุมองค์กร 
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กล่�วคือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นก�รอยู่และก�รทำ�ง�น
ร่วมกันของคนในองค์กร ให้มีคว�มมุ่งมั่นเพ่ือให้ธุรกิจส�ม�รถเติบโตภ�ยใต้คว�มคว�มรับ
ผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับกระแสสังคมปัจจุบันเอง 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด เป็นบริษัทแม่ ดำ�เนินกิจกรรมใน
ลักษณะบริษัท Holding Company ถือหุ้นบริษัทในเครือฯ ทั้งในและต่�งประเทศ ซึ่งมีก�ร
ดำ�เนินธุรกิจที่หล�กหล�ย ทั้งอุตส�หกรรมก�รผลิตและก�รบริก�ร โดยส�ม�รถแบ่งประเภท 
ธุรกิจออกเป็น 8 ส�ยธุรกิจหลัก ครอบคลุม 13 กลุ่มธุรกิจย่อยปัจจุบัน มีก�รลงทุนอยู่ใน 21 
ประเทศและเขตเศรษฐกิจ นับเป็นเวล�เกือบหนึ่งศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับคว�ม
ไว้ว�งใจจ�กสังคมไทยและสังคมโลกและเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ต่อไปอย่�งไม่หยุดยั้ง เพื่อ
นำ�คว�มผ�สุก คุณภ�พชีวิตที่ดีสู่ประช�ชน สร้�งสรรค์ และพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมให้เติบโตอย่�งยั่งยืน ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ก้�วหน้� และเติบโตอย่�ง
ยั่งยืน เพร�ะตั้งมั่นอยู่บนค่�นิยมองค์กรที่ถ่�ยทอด กันม�จ�กรุ่นสู่รุ่น เป็นจิตวิญญ�ณที่มุ่ง
มั่นพัฒน� ต่อยอดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รธุรกิจ บนฐ�นของคุณธรรม จริยธรรม  บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงมีก�รจัดประชุมองค์กรในหล�ยๆ รูปแบบต�มวัตถุประสงค์ก�ร
ประชุมองค์กรที่แตกต่�งกันไปในแต่ละครั้ง เพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่�งๆ ของบริษัท ได้เข้�ใจถึง
ทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ก�รสร้�งคว�มผูกพันภ�ยใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นก�ร
อยู่และก�รทำ�ง�นร่วมกันของพนักง�นในองค์กร

  ที่ม�: บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
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2. บริษัท แอมเวย์  คอร์ปอเรชั่น 

  ที่ม�: บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

  บริษัท แอมเวย์  คอร์ปอเรชั่น  เป็นองค์กรระหว่�งประเทศที่มีศักยภ�พสูง  และ
เจริญเติบโตก้�วหน้�อย่�งไม่หยุดยั้ง แอมเวย์จึงเป็นหนึ่งในบริษัทข�ยตรงสินค้�อุปโภค
บริโภคที่ใหญ่ที่สุด และประสบคว�มสำ�เร็จสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก วัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัท แอมเวย์ คอร์ปอเรชั่น คือ ก�รมุ่งเน้น  ก�รบริห�รทีมง�น ในก�รประชุมและก�ร
สัมมน�นั้นจะเน้นที่ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
โดยจัดเวียนทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศต�มกลุ่มนักธุรกิจอิสระ ที่ร่วมประชุม และก�รสัมมน� 
เช่น ก�รประชุมนักธุรกิจอิสระร�ยใหม่ ก�รประชุมระดับผู้นำ� ก�รประชุมนักธุรกิจอิสระผู้
จำ�หน่�ยตรงร�ยใหม่ ก�รประชุมนักธุรกิจอิสระผู้จำ�หน่�ยตรงระดับเพชร ก�รสัมมน� ก้�วสู่
เพชรของนักธุรกิจอิสระผู้จำ�หน่�ยตรงระดับมรกต ซึ่งจะจัดปีละครั้ง นอกจ�กนี้ ยังมีพิธีมอบ
เข็มเกียรติคุณก�รประชุมผู้นำ�ระดับช�ติ และก�รประชุมระดับช�ติตลอดจนระดับภูมิภ�คที่
จัดเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งก�รสัมมน�ระดับผู้นำ�ประจำ�ปีซึ่งจัดเวียนต�มสถ�นที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงต่�งๆ ทั่วโลก  เป็นประจำ�ทุกปี และง�นแสดงสินค้�ประจำ�ทุกปีซึ่งจัดยิ่งใหญ่ในทุก
ภูมิภ�ค

  ตัวอย่�งของ บริษัท แอมเวย์  คอร์ปอเรชั่น  กล่�วได้ว่� วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง
เน้นก�รบริห�รทีมง�นบริษัทจึงได้จัดก�รประชุม ก�รสัมมน� และก�รฝึกอบรมขึ้นอย่�ง
สม่ำ�เสมอ วัตถุประสงค์หลักของก�รประชุม ก�รสัมมน� และก�รฝึกอบรม ก็เพื่อเผยแพร่
คว�มรู้เกี่ยวกับบริษัท แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และทักษะในก�รเป็นนักธุรกิจมืออ�ชีพแก่นัก
ธุรกิจอิสระ  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้�งทีมง�นที่มีประสิทธิภ�พ และพัฒน�ทักษะ และบุคลิกของ
ก�รเป็นผู้นำ�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ อันจะนำ�ม�ซึ่งภ�พลักษณ์ที่ดีต่อนักธุรกิจอิสระและองค์กร
โดยรวม
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  ที่ม�: บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

			คำาถามท้ายบทที่	2	จงตอบคำาถามต่อไปนี้

1. อธิบ�ยคว�มเป็นม� คว�มสำ�คัญ และคว�มหม�ยของก�รจัดประชุมองค์กร 
2. อธิบ�ยวัตถุประสงค์ รูปแบบและประเภทก�รจัดประชุมองค์กร
3. อธิบ�ยห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมก�รจัดประชุมองค์กร
4. อธิบ�ยวัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อก�รจัดประชุมองค์กร

			กรณีศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดประชุมองค์กร

   กรณีศึกษาที่ 1.1

  
  น�งอรชร ว่องพรรณง�ม ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ 
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสปน.) ได้ให้คว�ม
หม�ยของก�รประชุม (Meetings) คือ ก�รประชุมมีหล�ยรูปแบบขึ้นอยู่กับประเด็นหัวข้อที่
ต้องพูดคุยกัน เพื่อห�ข้อสรุปในเรื่องนั้น ๆ อ�จจะเป็นก�รประชุมคณะทำ�ง�น คณะผู้บริห�ร 
ซึ่งมีก�รกำ�หนดวันสำ�หรับก�รประชุมล่วงหน้� อ�ทิ MICE Capabilities Committee 
Meeting  เป็นก�รประชุมคณะกรรมก�รพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ โดยจะเป็นก�ร
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ประชุม ว�งแผนก�รพัฒน�ร่วมกันกับภ�คเอกชน ภ�คก�รศึกษ� แลกเปลี่ยนแนวคิด 
ว�งแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ร่วมกัน โดยก�รประชุมนี้ อ�จจะมีคณะกรรมก�รตั้งแต่              
10-50 คน อีกตัวอย่�งหนึ่งคือ ก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัท
ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่�งประเทศ เป็นธุรกิจขน�ดใหญ่จำ�เป็นต้องมีก�รนำ�เสนอผล
ประกอบก�รต่อผู้ถือหุ้น จะต้องมีก�รกำ�หนดก�รเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือ
หุ้น และชื่อกรรมก�รล่วงหน้� เป็นก�รประชุมแบบปิด เฉพ�ะที่รับเชิญเท่�นั้น    

  ก�รประชุมองค์กร (Corporate Meetings) จะมีคว�มแตกต่�งจ�กก�รประชุม
วิช�ชีพ (Conventions) ซึ่งก�รประชุมวิช�ชีพ (Conventions) นั้น จะเป็นก�รรวมกลุ่มของ
กลุ่มวิช�ชีพเดียวกัน อ�ทิ เช่น ก�รประชุม Meeting Planner ทั่วโลกของสม�คม Meeting 
Professional Internationals (MPI) ในประเทศอเมริก�ที่จัดขึ้นประจำ�ทุกปี ภ�ยใต้ชื่อว่� 
World Education Congress (WEC) เป็นก�รประชุมเพื่อ Update Trend ต่�ง ๆ จ�กก�ร
รวมกลุ่มกันของ MPI Member หรือเรียกว่� MPI Chapter ของแต่ละประเทศ แต่ละเมือง 
ซึ่งส่วนใหญ่จะกำ�หนดวัน เวล� ที่เหม�ะสม และเลือกสถ�นที่ จัดง�นหมุนเวียน สับเปลี่ยน 
(Rotate) ไปต�มสถ�นที่ต่�ง ๆ ที่ประเทศสม�ชิกขอเสนอตัวเป็นเจ้�ภ�พ โดยเปิดให้โอก�ส
ทำ�ก�รประมูลสิทธิ์ (Bidding) ในประเทศสม�ชิกล่วงหน้� 2 ปี เพร�ะจะต้องมีก�รเตรียมก�ร
เรื่องก�รเลือกสถ�นที่ก�รจัดง�นที่ส�ม�รถรองรับสม�ชิกทั่วโลก และกิจกรรมต่�งๆ ที่จะเกิด
ขึ้นระหว่�งง�น มีก�รสำ�รวจพื้นที่ ที่เรียกว่� Site Inspection มีก�รติดต่อประส�นง�นขอ
คว�มร่วมมือกับเมืองนั้นๆ รวมถึงก�รขอสนับสนุนทั้งงบประม�ณและอื่นๆ เช่น อำ�นวยคว�ม
สะดวก  ในช่วงก่อนก�รเตรียมง�น และระหว่�งง�น เป็นต้น

   กรณีศึกษาที่ 1.2

  บริษัท ABC มีสำ�นักง�นใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ต้องก�รจัดประชุม
ประจำ�ปี ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประก�ศแผนและกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นของบ
ริษัทฯ ในอีก 3 ปี ข้�งหน้� โดยก�รจัดง�นจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุน�ยน 2562 มีผู้เข้�ร่วมง�น
เป็นพนักง�นของบริษัททั้งส�ข�ในประเทศและต่�งประเทศ จำ�นวนรวม 200 คน 
 
บริษัทฯ มี 2 ท�งเลือกในก�รจัดง�น กล่�วคือ 
  1. ใช้พนักง�นของบริษัทเป็นผู้จัดง�นเอง โดยมอบหม�ยให้พนักง�นฝ่�ยทรัพย�กร
มนุษย์เป็นผู้จัดง�น (บริษัทอื่นๆ อ�จใช้พนักง�นในฝ่�ยต่�งๆ เช่น ฝ่�ยก�รตล�ด ขึ้นอยู่กับ
บริษัทนั้นๆ) ซึ่งภ�ยในฝ่�ยแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มเนื้อง�นที่ได้รับ เช่น พนักง�นคน
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ที่ 1 ประส�นง�นเรื่องกำ�หนดก�รประชุมและพิธีก�ร พนักง�นคนที่ 2 ทำ�หน้�ที่ประส�นง�น
เรื่องสถ�นที่ ไม่ว่�จะเป็นก�รจัดที่นั่งภ�ยในง�น แผนผังก�รจัดง�น รวมถึงอ�ห�รที่สั่งภ�ยใน 
และพนักง�นคนอื่นๆ ก็ทำ�หน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ย
  2. จ้�งนักว�งแผนจัดประชุมให้ทำ�หน้�ที่จัดง�นดังกล่�ว โดยนักว�งแผนจัดประชุม
อ�จอยู่ในรูปของบริษัทจัดง�น (Organizer) ทำ�หน้�ที่ครอบคุลมทั้งกระบวนก�รก�รจัดง�น 
โดยเริ่มตั้งแต่ว�งแผนง�น เริ่มง�น ก�รทำ�ง�นระหว่�งง�น ไปจนถึงสรุปง�น
 
  ทั้งนี้ในท�งเลือกที่ 1 อ�จใช้สำ�หรับง�นที่ไม่ซับซ้อนม�กนัก รวมถึงก�รใช้พนักง�น
ของบริษัท ในก�รจัดง�นจะมีคว�มเข้�ใจในวัฒนธรรมองค์กรได้ดีกว่�ท�งเลือกที่ 2 ที่จ้�ง
นักว�งแผนจัดประชุม ม�ทำ�หน้�ที่ ส่วนก�รจ้�งนักว�งแผนจัดประชุมเป็นก�รจ้�งมืออ�ชีพ
ให้ม�ทำ�หน้�ที่ และอ�จทำ�ให้บริษัทต้องใช้งบประม�ณที่สูงขึ้น อย่�งไรก็ต�ม ก�รเลือกท�ง
เลือกใดๆ นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบ�ยของบริษัทนั้นๆ เป็นสำ�คัญ

   กรณีศึกษาที่ 1.3

  บริษัทต่�งช�ติบริษัทหน่ึงที่มีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ประเทศจีน และไม่มีส�ข�ใน
ประเทศไทย แต่มีคว�มต้องก�รเข้�ม�จัดประชุมองค์กรในประเทศไทย เนื่องจ�กประทับใจ
ในก�รบริก�รและเล็งเห็นว่�ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่�สนใจ ไม่ว่�จะเป็นสถ�นที่จัดง�น 
สถ�นที่จัดกิจกรรม อ�ห�รที่อร่อย บริษัทฯ ได้เข้�ม�จัดประชุมองค์กรเป็นประจำ�ทุกปีต่อ
เนื่องกันเป็นเวล�ม�กกว่� 10 ปี จึงตัดสินใจที่จะม�ตั้งส�ข�ในประเทศไทย เนื่องจ�กมอง
เห็นศักยภ�พของประเทศไทยที่เป็นประตูสู่อ�เซียน ซึ่งส�ม�รถต่อยอดก�รค้� ก�รลงทุน 
ก�รขย�ยง�นและโอก�สท�งธุรกิจ 

  จะเห็นได้ว่�ก�รประชุมบริษัทฯ หรือก�รประชุมองค์กรนั้น ส่งผลดีต่อประเทศไทย
ม�กม�ย ทั้งในแง่มหภ�ค เช่น ก�รลงทุน ก่อให้เกิดก�รจ้�งง�น และเม็ดเงินที่หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจที่ม�กขึ้น
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บทที่	

2

กลยุทธ์และกระบวนการ
จัดการประชุมองค์กร
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กลยุทธ์และกระบวนการ
จัดการประชุมองค์กร

กลยุทธ์ที่ถูกนำามาประยุกต์ใช้กับการประชุมองค์กรตามหลักแนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ 
เพื่อสนับสนุน ให้นักวางแผนจัดประชุมสามารถบริหารกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ที่มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าการประชุมองค์กรจะเป็นการใช้ทรัพยากรในการจัดงานเพียงไม่มาก
ก็ตาม แต่การใช้กลยุทธ์ยังเปรียบเสมือนการ  สร้างเทคนิค การทำางานที่มุ่งหวังการแก้ไข
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนตามแผนงาน โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
รูปแบบกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถานที่ท่อง
เท่ียวภายในจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ในขณะที่การดำาเนินการประชุมองค์กรอาจเกิด
ปัญหาได้ หากนักวางแผนจัดประชุมขาดการศึกษาหลักการจัดการความเสี่ยงที่มีปัจจัย
หลากหลายสาเหตุ ซึ่งจะต้องมีการจัดทำาเป็นแผนการป้องกันและการจัดทำารายงานผล
แก่ผู้บริหาร นอกจากนี้ กลยุทธ์การประชุมองค์กรยังสามารถบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อม พร้อมกับการจัดทำางบประมาณให้ออกเป็นลักษณะของโครงการที่มีราย
ละเอียด ของเนื้อหาที่ครอบคลุมนโยบายองค์กร ระยะเวลา การปฏิบัติงาน อัตรากำาลังคน 
และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน

สำ�หรับเนื้อห�ของบทที่ 2 จะอธิบ�ยถึงก�รเตรียมก�รว�งแผนก�รประชุม ระหว่�งก�ร
ประชุม และหลังจ�กก�รประชุมสิ้นสุดลง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.  เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถอธิบ�ยก�รว�งแผนก�รประชุม ก�รดำ�เนินก�รระหว่�ง
 ก�รประชุมและก�รลำ�ดับกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นก�รประชุม
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย และนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
 ก�รจัดประชุมได้

บทที่	

2
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  ในก�รดำ�เนินก�รจัดประชุมองค์กรน้ัน เจ้�ภ�พควรว�งกลยุทธ์ในก�รจัดประชุม
เพื่อเป็นแนวท�งให้ผู้จัดง�น นักว�งแผนจัดประชุม พนักง�น หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับง�น
ประชุมปฏิบัติง�นไปในทิศท�งเดียวกัน ซึ่งก�รว�งแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยก�รว�งวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยได้ดังนี้

  วิสัยทัศน์ (Vision) หม�ยถึง สิ่งที่องค์กรอย�กจะเป็นในอน�คตและรักษ�สิ่งนั้นๆ 
ไว้ในระยะย�ว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรส�ม�รถรักษ�อัตลักษณ์ขององค์กรไว้ได้ โดยก�รจัดทำ�
วิสัยทัศน์ส่วนใหญ่จะต้องบ่งบอกถึงภ�พลักษณ์ขององค์กรในอน�คตและส�ม�รถทำ�ได้จริง 
เช่น วิสัยทัศน์ของบริษัทวอลท์ดิสนีย์ คือ ทำ�ให้คนมีคว�มสุข (Make people happy) วิสัย
ทัศน์ของบริษัทมีดีออแกไนเซอร์ คือ เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำ�ก�รจัดง�นในกลุ่มประเทศอ�เซียน 
เป็นต้น

  พันธกิจ (Mission) หม�ยถึง สิ่งที่องค์กรจะทำ�โดยทั่วไปเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ได้ว�งไว้ เช่น พันธกิจของบริษัท วอลท์ดิสนีย์ คือ เพื่อจัดห�ก�รบริก�รที่มีเอกลักษณ์และ
มีคุณภ�พให้กับลูกค้� พันธกิจของบริษัท มีดีออแกไนเซอร์ คือ เพื่อจัดห�ก�รบริก�รที่มี
คุณภ�พ รวมถึงก�รปรับปรุงและพัฒน�เพื่อให้ลูกค้�มีคว�มพอใจสูงที่สุด

  เป้าหมาย (Goals) หม�ยถึง เป้�หม�ยโดยทั่วไปที่องค์กรต้องก�รบรรลุ เป็นสิ่งที่นำ�
ไปใช้ในก�รว�งแผน กลยุทธ์ เช่น เป้�หม�ยท�งก�รเงินของมีดีออแกไนเซอร์ คือ ต้องก�รเพิ่ม
สัดส่วนกำ�ไรให้ม�กขึ้น ต้องก�รพัฒน�ศักยภ�พพนักง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

  วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นส่ิงที่เช่ือมโยงกับเป้�หม�ย เพื่อที่จะทำ�ให้เป้�
หม�ยนั้น ๆ ประสบคว�มสำ�เร็จ ในก�รตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีนั้นควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ เฉพ�ะ
เจ�ะจง วัดได้ ทำ�ได้จริง มีเหตุผลตรงประเด็น และมีระยะเวล�ที่ชัดเจน เช่น เพื่อที่จะบรรลุ
เป้�หม�ยในก�รพัฒน�ศักยภ�พพนักง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน บริษัทมีดีออแกไน
เซอร์ จึงมีวัตถุประสงค์ในก�รส่งพนักง�นเข้�ร่วมอบรมสัมมน�ในหัวข้อที่เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ 
จำ�นวน 5 คน และมีวัตถุประสงค์ในก�รเพิ่มยอดข�ยให้ได้ม�กขึ้น 10%

  ทั้งนี้ก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย วัตถุประสงค์ เพื่อนำ�ไปว�งแผนจัดทำ�
กลยุทธ์ อ�จแตกต่�งกันไปในแต่ละองค์กร ในที่นี้จะนำ�ตัวอย่�งของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัด
ประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) เพื่อให้เห็นภ�พม�กยิ่งขึ้น
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วิสัยทัศน์

“TCEB เป็นองค์กรหลักในด้านไมซ์ที่
พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม
เพื่อความเจริญและกระจายรายได้”

พัฒนา
เศรษฐกิจ

กระจาย
รายได้

นวัตกรรม

  ที่ม�: แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) 
 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับสมบูรณ์)

1. การเตรียมการวางแผนการประชุมองค์กร 

  คว�มท้�ท�ยของก�รประชุมองค์กรที่จะต้องกำ�หนดกลยุทธ์ก�รจัดง�นประชุมในแต่               
ละครั้ง ซึ่งจะต้องอ้�งอิงจ�กคว�มต้องก�รของเจ้�ภ�พ รวมถึงปัจจัยต่�งๆ ภ�ยในองค์กรที่
สนับสนุนกิจกรรมให้ดำ�เนิน ไปอย่�งเป็นลำ�ดับขั้นตอน โดยเฉพ�ะก�รตัดสินใจที่จะเลือกใช้
คนกล�งจ�กภ�ยนอกองค์กร ในฐ�นะนักว�งแผนจัดประชุม หรือก�รไม่ใช้คนกล�ง แต่เป็น
เพียงก�รพึ่งพ�พนักง�นแผนกใดแผนกหน่ึงในองค์กรเข้�ม�ทำ�หน้�ที่ นักว�งแผนจัดประชุม
แทน นอกจ�กนี้ ก�รพิจ�รณ�ข้อจำ�กัดของลักษณะท�งก�ยภ�พของสถ�นที่จัดง�น และสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกอื่น ๆ ยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องวิเคร�ะห์ค�ดคะเน ถึงคว�มเสี่ยงหล�กหล�ย
ลักษณะเพื่อก�รว�งแผนก�รประชุมที่เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมประชุมทุกท่�น โดยส�ม�รถ
กำ�หนดกลยุทธ์ที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ก�รกำ�หนดขอบเขตระยะเวล�ก�รจัดประชุมองค์กร นักว�งแผนจัดประชุม
ส�ม�รถพิจ�รณ� ได้ต�มวันและเวล�ของแต่ละส�ยง�น อ�ทิ ประชุมประจำ�เดือนและ
ประชุมประจำ�ปีที่เกิดขึ้นในองค์กรของรัฐบ�ลและบริษัทเอกชนทั่วไป รวมถึงก�รประชุมเพื่อ
ชี้แจงง�นแบบร�ยวันแก่พนักง�นภ�ยในแผนก ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีคว�มถ่ีในก�รประชุม
พนักง�นที่แตกต่�งกันออกไป ดังนั้น นักว�งแผนจัดประชุมจำ�เป็นจะต้องศึกษ�เงื่อนไขดัง
กล่�ว เพื่อนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รจัดทำ�กำ�หนดก�ร และก�รประก�ศแจ้งผู้เข้�ร่วมก�ร
ประชุมให้ทร�บในลำ�ดับต่อไปอีกครั้ง นอกจ�กนี้ ท�งผู้รับจัดง�นประชุมยังทำ�ก�รประม�ณ
ก�รเวล�ทั้งหมดที่ใช้ในก�รประชุม ตั้งแต่เริ่มต้นก�รเปิดประชุมจนถึงสิ้นสุด เช่น รอบเช้� 
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09:00 – 12:00 น. รอบบ่�ย 13:00 - 16:00 น. เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ก�รประชุมองค์กรจะไม่
นิยมจัดในช่วงวันเส�ร์-วันอ�ทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นกรณีที่ก�รจัดประชุมองค์กร 
ที่ใช้เวล�ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปและเป็นก�รจัดง�นนอกสถ�นที่ ที่กำ�หนดให้ผู้เข้�ร่วมประชุม
องค์กรพักค้�งคืน 
  1.2 ก�รศึกษ�วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ต้องก�รจัดประชุม ท�งนักว�งแผน
จัดประชุมส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ�กผู้บริห�ร เพื่อคว�มสะดวกในก�ร
กำ�หนดทิศท�งก�รประชุมองค์กรที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบ�ย รวมถึงก�รสอบถ�มถึงวัตถุประสงค์
ในก�รประชุมเพื่อให้เห็นเป้�หม�ย ที่ชัดเจนหลังก�รประชุมสิ้นสุดลง ซึ่งในเจ้�ภ�พหรือผู้
บริห�รจะมีเงื่อนไขกำ�หนดม�แล้วในแต่ละครั้ง  ได้แก่ (1) จุดหม�ยปล�ยท�งของสถ�นที่จัด
ง�น (2) ก�รขนส่งเคลื่อนย้�ยผู้เข้�ร่วมง�นประชุม (3) งบประม�ณและต้นทุนก�รจัดง�นที่
จำ�กัด (4) ร�ยชื่อของคณะผู้เข้�ร่วมก�รประชุมองค์กรทั้งหมด 
  1.3 ก�รคัดเลือกสถ�นที่จัดง�นประชุมให้มีคว�มเหม�ะสมในแต่ละครั้ง นอกจ�ก
ก�รมองลักษณะของห้องประชุมท่ีเหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมง�นแล้ว นักว�งแผนจัดง�น
ประชุมจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับอัตร�ค่�บริก�รภ�ยใต้เงื่อนไขที่มีระยะเวล�เป็นตัวกำ�หนด 
เนื่องจ�กสถ�นท่ีจัดง�นในปัจจุบันมีหล�กหล�ยประเภทและมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่แตก
ต่�งกัน ในขณะที่บุญเลิศ จิตตั้งวัฒน� (2558) ได้นำ�เสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่นักว�งแผนจัด
ประชุมนำ�ม�ใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�สถ�นที่จัดง�นประชุมทั้งหมด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 ด้�นทำ�เลที่ต้ังของสถ�นที่จัดง�นที่นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถเลือกจ�ก
ระยะเวล�ในก�รเดินท�งเข้�สู่เมืองต�มภูมิภ�คต่�งๆ ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
   1.3.1.1 เมืองเศรษฐกิจที่เป็นศูนย์ท�งก�รค้�และระบบคมน�คมขนส่งที่
ครบวงจรรวมทั้งคว�มครบครันของส�ธ�รณูปโภคและโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งก�รบริก�รส�
ธ�รณะอื่นๆ ที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ม�เยือน โดยกลุ่มผู้ที่เข้�ร่วมง�นส�ม�รถเดินท�ง
ม�ถึงสถ�นที่จัดง�นได้อย่�งสะดวกสบ�ย 
   1.3.1.2 ช�นเมืองที่อยู่ท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ติที่สมบูรณ์ และ
ห่�งไกลจ�กตัวเมือง ซึ่งในสถ�นที่จัดง�นบ�งแห่งผู้เข้�ร่วมง�นต้องว�งแผนและคำ�นวณ
ระยะเวล� ก�รเดินท�งม�กกว่�ปกติ ตลอดจนก�รเตรียมค้นห�เส้นท�งก�รจร�จรล่วงหน้� 
เนื่องจ�กช�นเมือง และต่�งจังหวัด จะมีจำ�นวนป้�ยบอกเส้นท�งน้อยกว่�เมืองเศรษฐกิจ
ขน�ดใหญ่ และคว�มไม่คุ้นเคย  ด้�นภูมิประเทศอ�จทำ�ให้ก�รเดินท�งมีล่�ช้�
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  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

   1.3.2 ด้�นที่พักแรมเป็นสิ่งสนับสนุนก�รตัดสินใจสำ�หรับกรณีที่ก�รจัดง�นประชุม            
มีกำ�หนดก�รและกิจกรรมม�กกว่� 1 วันขึ้นไป นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องพิจ�รณ�จำ�นวน
ผู้เข้�ร่วมประชุม พร้อมกับก�รเลือกประเภทห้องพักให้เหม�ะสม ห�กผู้เข้�พักทั่วไปไม่มี
ครอบครัวหรือผู้ติดต�มอ�จจะต้องเข้�พักอ�ศัยร่วมกับผู้เข้�ร่วมประชุมคนอื่นภ�ยในห้องพัก
ที่มีเตียงขน�ด 3 ฟุต จำ�นวน 2 เตียงคู่ (Twin Bedded Room) ในขณะที่ผู้เข้�ร่วมง�นที่
ประสงค์เข้�พักคนเดียวจำ�เป็นจะต้องชำ�ระค่�บริก�รเพิ่มเติม ซึ่งส่วนจะเป็นห้องพักที่มีพื้น
ใช้สอยเพิ่มขึ้น หรือเรียกว่�เป็นห้องประเภทดีลักซ์ (Deluxe Room) นอกจ�กนี้ นักว�งแผน
จัดประชุมอ�จพิจ�รณ�ก�รตั้งร�ค�ห้องพักรวมกับอ�ห�รเช้�ในร�ค�ประหยัด   แก่ผู้เข้�ร่วม
ประชุมทุกคน
   1.3.3 ด้�นขน�ดของสถ�นที่จัดง�นประชุมที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนไปต�มรูปแบบ       
ก�รประชุมและกิจกรรมในแต่ละครั้ง รวมถึงจำ�นวนสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสนับสนุนภ�ยใน
โครงสร้�งพื้นฐ�นของห้องประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉ�ยโปรเจคเตอร์ จอสำ�หรับฉ�ย
ภ�พ ลำ�โพง ไมโครโฟน เป็นต้น โดยคุณสมบัติของห้องประชุมที่ดีจะต้องส�ม�รถเคลื่อนย้�ย
โต๊ะและเก้�อี้ เพื่อปรับเปลี่ยน เป็นรูปแบบต่�ง ๆ  ให้เหม�ะสมกับจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมก�ร
ประชุมได้ อ�ทิ ห้องขน�ดเล็กสำ�หรับ 50-100 คน ห้องขน�ดใหญ่สำ�หรับ 200 คนขึ้นไป หรือ
มีขน�ดเทียบเท่�กับห้องขน�ดเล็กจำ�นวน 2 ห้อง อีกทั้งขน�ดของสถ�นที่จัดง�นควรมีพื้นที่
สำ�หรับรองรับที่จอดรถยนต์ที่เป็นย�นพ�หนะของผู้เข้�ร่วมก�รประชุมให้เพียงพอ 
  1.3.4 ด้�นระบบก�รคมน�คมสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�นประชุมที่เลือกใช้ย�นพ�หนะ         
ที่แตกต่�งกันไป ซึ่งนักว�งแผนจัดประชุมควรมีบริก�รย�นพ�หนะขน�ดเล็กประเภทมินิบัส
เอ�ไว้คอยบริก�รรับ-ส่งกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นจ�กย่�นชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผู้เข้�
ร่วมง�นที่ไม่ได้ใช้รถยนต์โดยส�รส่วนบุคคล กำ�หนดก�รบริก�รแบ่งต�มรอบเวล� พร้อมกับ
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ก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดก�รประช�สัมพันธ์เผยแพร่เก่ียวกับก�รเดินท�งม�ด้วยย�นพ�หนะ
โดยส�รส�ธ�รณะประเภทต่�งๆ เพ่ือคว�มสะดวกแก่ผู้ร่วมง�นทุกคนในก�รเดินท�งม�ยัง
สถ�นที่จัดง�น ตลอดจนก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รและสน�มบินในจังหวัดที่
ใกล้เคียง 
   1.3.5 ด้�นก�รจัดสรรพื้นที่สำ�หรับคลังสินค้�เป็นปัจจัยสนับสนุนแก่ก�รว�งแผน       
ก�รประชุม ถึงแม้ว่�ก�รประชุมองค์กรจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น้อยกว่�ก�รจัดง�น
นิทรรศก�ร และจัดแสดงสินค้� แต่ถ้�ห�กท�งสถ�นที่จัดง�นประชุมมีพื้นที่ในลักษณะดัง
กล่�วจัดเตรียมเอ�ไว้สำ�หรับให้บริก�ร พร้อมด้วยระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งรัดกุม 
นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถเคลื่อนย้�ยสิ่งของต่�งๆ ที่จะใช้ภ�ยในง�นม�ไว้ล่วงหน้� ซึ่งจะ
ช่วยในขั้นตอนก�รจัดเตรียมพื้นที่ก่อนง�นประชุม   จะเริ่มจะช่วยประหยัดระยะเวล�ได้ 
  1.4 ก�รเรียนรู้ประเด็นที่ร่วมสมัยสำ�หรับใช้ในก�รสนับสนุนก�รจัดประชุมองค์กรให้
ดำ�เนินไปได้ อย่�งร�บรื่นและก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมก�รประชุมให้มีคว�มน่�สนใจ 
อ�ทิ เทคโนโลยีส�รสนเทศที่นำ�ม�ใช้ในก�รประชุม วิทย�กรพิเศษในแต่ละหัวข้อ เกมส์ก�ร
แข่งขัน และกิจกรรมนันทน�ก�ร ว�ระก�รประชุมที่เชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ช�ติหรือแนว
โน้มของโลก

  ต�มที่ได้กล่�วม�จะพบว่� ก�รเตรียมก�รว�งแผนก�รประชุมองค์กรก�รจัดลำ�ดับ
ขั้นตอนท�งคว�มคิด เพื่อประเมินท�งเลือกที่เหม�ะสมภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ 
ในกระบวนก�รตัดสินใจส�ม�รถเชื่อมโยงกับประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�ในชีวิต ร่วมกับก�รค้นห�
มุมมองที่แตกต่�งจ�กสภ�พแวดล้อม ท�งก�ยภ�พ ทั้งในระดับบุคคลและกระแสคว�มนิยม
ที่เกิดขึ้นจ�กปัจจัยภ�ยนอกอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี กฎหม�ย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น 
โดยหลักก�รนักวิช�ก�รอย่�งณัฐพล ใยไพโรจน์ (2557) ได้มีก�รประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่
ผ่�นก�รเรียบเรียงใหม่ให้เหม�ะสมกับหลักก�รบริก�รที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นโดยละเอียด ซ่ึงนักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถ
กำ�หนดกระบวนก�รในก�รตัดสินใจเลือกสถ�นที่โดยวิเคร�ะห์คว�มพร้อมของสถ�นที่จัดง�น 
และจำ�นวนสม�ชิกที่ค�ดว่�จะเข้�ร่วมประชุมทั้งหมด ในกรณีที่มีก�รร้องขอจ�กเจ้�ภ�พที่
ต้องก�รใช้สถ�นที่จัดก�รประชุมภ�ยในองค์กร นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องมีก�รประส�น
ง�นขอใช้สถ�นที่ให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่ถ้�ห�กท�งเจ้�ภ�พมีคว�มจำ�เป็นในก�รจัดประชุม
ภ�ยนอกสถ�นที่ นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องมีก�รสืบค้นข้อมูลของสถ�นที่ภ�ยนอกองค์กร 
จ�กหล�กหล�ยแหล่งข้อมูล โดยพิจ�รณ�จ�กงบประม�ณที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับจำ�นวน        
ผู้เข้�ร่วมง�น และก�รบริก�รสนับสนุนอื่นๆ 
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  ก�รนำ�เสนอคว�มแตกต่�งของง�นประชุมองค์กรแต่ละง�นจำ�เป็นต้องศึกษ�องค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องต่�งๆ ม�กม�ย เพื่อคัดเลือกสิ่งที่โดดเด่นจ�กทรัพย�กรภ�ยในและ
ภ�ยนอกองค์กรม�ใช้ในก�รบูรณ�ก�รกับง�นประชุมให้ได้รับคว�มน่�สนใจภ�ยในระยะเวล�
อันรวดเร็ว รวมถึงก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์จ�กบริบทแวดล้อม ซึ่งอ�จเป็นตัวช่วยให้นัก
ว�งแผนจัดประชุมทร�บถึงปัญห�และข้อจำ�กัดที่เป็นอุปสรรคต่อก�รบริห�รจัดก�รง               �น
ประชุม ส�ม�รถนำ�ไปใช้กำ�หนดแผนง�นสำ�หรับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น ก�ร
พัฒน�ศักยภ�พของอุตส�หกรรมไมซ์ด้วยวิธีก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยระดับมหภ�ค พบว่� 
ก�รเงิน ก�รลงทุน ก�รบริก�ร และก�รคมน�คมขนส่ง กล�ยเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนง�น
ประชุมให้ได้รับคว�มสะดวกสบ�ยม�กยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมก�รเดินท�งภ�ยในพื้นที่และ
ที่พักแรมสำ�หรับรองรับผู้ม�เยือน นอกจ�กนี้  ก�รนำ�เอ�อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้�ม�เชื่อม
โยงกิจกรรมก�รประชุมให้มีคว�มแตกต่�งก็มีคว�มสำ�คัญ แต่อย่�งไรก็ต�มแนวท�งก�ร
วิเคร�ะห์สินค้�และบริก�รในอุตส�หกรรมไมซ์ ด้วยก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก
องค์กร ด้วยหลักก�ร SWOT Analysis โดยมุมมองของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒน� (2558) ส�ม�รถ
ใช้เป็นเครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดคว�มแตกต่�งในมิติของก�รประชุมองค์กรใน
กรณีศึกษ�ของประเทศไทย
 
ก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก ต�มหลักก�ร SWOT Analysis ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ย
เป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้
  1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths: S) เป็นวิธีก�รสำ�รวจทรัพย�กรภ�ยในองค์กร
สำ�หรับก�รจัดประชุม เพื่อนำ�ศักยภ�พม�ใช้ในก�รสร้�งสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของเจ้�ภ�พ หรือหน่วยง�นที่เข้�ม�ติดต่อในฐ�นะกลุ่มเป้�หม�ย 
โดยนักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กร�ยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดง�นด้วย
วิธีก�รวิเคร�ะห์จุดแข็งประกอบด้วย    5 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ 
  (1) สถ�นที่จัดง�นที่ใช้ในก�รบรรจุสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุม ส�ม�รถปรับเปลี่ยน                   
ได้ต�มคว�มเหม�ะสมของจำ�นวนสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุม เนื่องจ�กจัดประชุมองค์กรจะเกิด
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นเป็นหลัก ห�กพิจ�รณ�แล้วจะพบว่�หัวข้อหรือประเด็นเนื้อห�และ
ว�ระก�รประชุมต่�ง ๆ ส�ม�รถจัดภ�ยในองค์กรได้ จะช่วยให้นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถ
ประหยัดงบประม�ณ ด้�นค่�เช่�สถ�นที่สำ�หรับก�รจัดง�นประชุมองค์กรสถ�นที่
  (2) ฐ�นข้อมูลที่บันทึกร�ยชื่อของผู้เข้�ร่วมประชุม ส�ม�รถนำ�เข้�แหล่งข้อมูลจ�ก
แผนกต่�ง ๆ ภ�ยในองค์กร จำ�แนกต�มแฟ้มข้อมูลเพื่อคว�มสะดวกในก�รติดต�มผล และ
ก�รแจ้งเตือนก�รประชุมล่วงหน้� ก่อนก�รประชุมจริงจะเริ่มขึ้น สำ�หรับองค์กรบ�งแห่งมี
ก�รเชื่อมกับโปรแกรมสำ�เร็จรูปม�กม�ย เช่น อีเมล์ ไอคล�วด์ (iCloud) หม�ยเลขโทรศัพท์ 
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น
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  (3) ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดประชุม ส�ม�รถควบคุมทรัพย�กรที่ใช้
สนับสนุนก�รประชุมในจำ�นวนที่เหม�ะสม เมื่อเปรียบเทียบเท่�กับก�รจัดประชุมระดับ
น�น�ช�ติที่มีผู้เข้�ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�กรวมถึงคว�มต้องก�รเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกจำ�นวนม�กเพียงพอ   ต่อผู้เข้�ร่วมง�น นอกจ�กนี้ ก�รจัดประชุมองค์กร
ยังส�ม�รถขอคว�มอนุเคร�ะห์ยืมหรือเช่�เครื่องมืออุปกรณ์ประเภท โต๊ะและเก้�อี้จ�กหน่วย
ง�นภ�ยนอกเพิ่มเติมได้ เช่น องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ที่ว่�ก�รอำ�เภอ วัด โรงเรียน เป็นต้น 
ซึ่งจะช่วยให้นักว�งแผนจัดประชุมประหยัดงบประม�ณก�รจัดซื้อสิ่งของ  บ�งประเภท ที่ใช้
แค่เพียงช่วงเวล�สั้น ๆ เท่�นั้น
  (4) ก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลังบุคล�กรที่ปฏิบัติหน้�ที่ในระหว่�งก�รประชุม เนื่องจ�ก
เป็นภ�ระง�น ที่จะต้องดูแลคว�มเรียบร้อยและก�รบริก�รแก่กลุ่มเป้�หม�ย จึงไม่จำ�เป็น
จะต้องอ�ศัยอัตร�กำ�ลังคน จำ�นวนม�ก รวมทั้งก�รกำ�หนดขอบเขตหน้�ที่ที่มีคว�มยืดหยุ่น
มุ่งเน้นก�รประส�นง�นระหว่�งแผนก อย่�งรวดเร็ว เพื่อก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ที่ย�ก
ต่อก�รค�ดเด� อีกทั้งก�รใช้ทรัพย�กรบุคคลจำ�นวนน้อย จะช่วยให้นักว�งจัดแผนประชุม
ประหยัดต้นทุนด้�นค่�แรงบุคล�กรที่ม�ให้บริก�รในแต่ละรอบเวล�
  (5) ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมและก�รใช้อ�ค�รสถ�นที่ 
โดยยึดต�มเงื่อนไขของแผนกที่รับผิดชอบดูแลห้องประชุมได้กำ�หนดไว้ ซึ่งก�รประชุมองค์กร
จะได้ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกจ�กแผนกทรัพย�กรมนุษย์ ในเบื้องต้นเจ้�ภ�พที่ขอใช้สถ�น
ที่จัดง�นจะต้องติดต่อไปยังผู้ดูแล เพื่อพิจ�รณ� คว�มพร้อมของห้องประชุมให้เหม�ะสมกับ
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น พร้อมปฏิบัติต�มระเบียบ ที่ท�งแผนกได้ประก�ศเอ�ไว้อย่�งเคร่งครัด 
ได้แก่ ก�รเปิด-ปิดไฟ ก�รใช้เครื่องขย�ยเสียง ก�รปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศ และก�ร
จัดก�รกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงก�รแจ้งเตือนด้วยป้�ยสัญลักษณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เข้�ร่วมง�นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจ�กภัยอันตร�ย อ�ทิ ผังท�งหนีไฟ และก�รใช้อุปกรณ์ดับ
เพลิง  

  2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses: W) เป็นวิธีก�รสำ�รวจทรัพย�กรภ�ยใน
องค์กรสำ�หรับก�รจัดประชุม เพื่อเรียนรู้ข้อบกพร่องจ�กกระบวนก�รบริห�รจัดก�รใน
แต่ละส่วนที่มีส�เหตุม�จ�ก ก�รว�งแผนของนักว�งแผนจัดประชุม โดยก�รประชุมและ
ก�รวิเคร�ะห์ข้อจำ�กัดที่จะเกิดขึ้น เพ่ือจัดเตรียมแผนรับมือกับปัญห�และเป็นก�รลดข้อผิด
พล�ดที่เป็นอ�จเป็นส�เหตุให้องค์กรสูญเสียงบประม�ณ โดยก�รวิเคร�ะห์จุดอ่อนประกอบ
ด้วย 4 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ 
  (1) นักว�งแผนจัดประชุมยังคงประสบปัญห�ด้�นก�รข�ดทักษะก�รบริก�รที่เป็น
มืออ�ชีพรวมถึงทักษะด้�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ ก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ต่�ง
ประเทศ รวมถึงคว�มชำ�น�ญในก�รใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย เช่น 
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ก�รจัดทำ�แบบฟอร์มก�รลงทะเบียนออนไลน์ ก�รจัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูล  ของผู้เข้�ร่วมง�น เป็นต้น 
  (2) ก�รประช�สัมพันธ์ทั้งในระดับภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรยังไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วมง�นถึงแม้ว่�รูปแบบก�รประชุมจะเพียงแค่ก�รสื่อส�รภ�ยใน
องค์กรก็ต�มแต่บ�งประเด็น และว�ระก�รประชุมองค์กรประเภทเครือข่�ยจ�กภูมิภ�ค
ต่�งๆ นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องประส�นง�นไปยังผู้ร่วมง�นที่เดินท�งม�จ�กภูมิภ�คอื่น
ให้ทร�บเกี่ยวกับกำ�หนดก�ร สถ�นที่จัดประชุม ห้องพัก และรถรับ-ส่ง เพื่อคว�มสะดวก
ของกระบวนก�รจัดประชุมจะส�ม�รถดำ�เนินไปได้อย่�งสะดวกม�กขึ้น ในกรณีที่มีก�รเรียน
เชิญวิทย�กรผู้บรรย�ยในกลุ่มผู้บริห�รระดับสูง หรือกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคว�มชำ�น�ญ
ก�ร เฉพ�ะด้�นระดับช�ติ รวมถึงกลุ่มวิทย�กร ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องมอบหม�ย
ให้บุคล�กรทำ�หน้�ที่ในก�รประส�นง�นและดูแลคว�มเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษ นอกจ�ก
นี้ ก�รนำ�ส่งร�ยละเอียดท่ีเก่ียวกับก�รประชุมควรมีก�รกระจ�ยข้อมูลข่�วส�รทั้งช่องท�ง
ออนไลน์  และออฟไลน์ 
  (3) ก�รประเมินคว�มพร้อมของสถ�นที่จัดง�นประชุมองค์กรบ�งครั้ง อ�จประสบ
ปัญห�ท่ีไม่เอ้ืออำ�นวยต่อก�รจัดง�น อันมีส�เหตุม�จ�กปัจจัยท�งด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น
ของห้องประชุม และอ�ค�รสถ�นที่ที่ไม่ส�ม�รถรองรับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นในบ�งกรณีที่มีผู้
เข้�ร่วมง�นจำ�นวนม�ก นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องแก้ไขปัญห�เบื้องต้นด้วยวิธีก�รใช้ห้อง
ประชุมแยกเป็นห้องย่อยตั้งแต่ 2 ห้อง ขึ้นไป ควบคู่กับก�รนำ�เทคโนโลยีก�รถ่�ยทอดสดผ่�น
ระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รไปยังกลุ่มผู้เข้�ร่วมประชุมที่อยู่ในแต่ละห้องย่อย 
รวมทั้งก�รปรับเปลี่ยนสถ�นที่จัดง�นประชุมไปยังภ�ยนอกองค์กร แต่วิธีก�รดังกล่�วจะเพิ่ม
ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�นที่สูงขึ้น 
  (4) ก�รพัฒน�ประเด็นและว�ระก�รประชุมที่ข�ดก�รปรับปรุงพัฒน�ให้มีคว�มร่วม
สมัย โดยมีส�เหตุม�จ�กก�รใช้ฐ�นข้อมูลเก่�ขององค์กรม�ใช้สำ�หรับก�รอ้�งอิง ซึ่งข้อมูล
เหล่�นี้ประกอบด้วยสถิติตัวเลข รูปภ�พ และข้อคว�มตัวอักษร จึงทำ�ให้ก�รสื่อส�รกันในที่
ประชุมเกิดคว�มผิดพล�ดและยังส่งผลกระทบต่อคว�มรู้ของผู้เข้�ร่วมประชุม นักว�งแผนจัด
ประชุมจะต้องมีส่วนร่วมในก�รศึกษ�แหล่งที่ม�  ของข้อมูลทุกครั้งก่อนก�รจัดประชุม อ�ทิ 
วันเดือนปีที่เผยแพร่ โดยก�รเปรียบเทียบชุดของข้อมูลจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกองค์กรที่เชื่อ
ถือได้ม�กที่สุด

  3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities: O) เป็นวิธีก�รค�ดคะเนสถ�นก�รณ์
จ�กปัจจัยภ�ยนอกองค์กรที่มีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบเชิงบวกในกระบวนก�รจัดก�ร
ประชุม โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องเชื่อมโยงสิ่งสนับสนุน เพื่อสร้�งกิจกรรมและก�ร
บริก�รให้มีคว�มแตกต่�งจ�กง�นประชุมองค์กรทั่วไป รวมถึงก�รเรียนรู้กระแสคว�มนิยม
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ในแต่ละบริบทพื้นอย่�งสร้�งสรรค์ อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นโอก�สเป็นแนวท�งก�ร
พัฒน�ก�รจัดประชุมได้อีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ 
  (1) ก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นที่เก่ียวข้องในอุตส�หกรรมไมซ์จ�กหน่วยง�น
ภ�ครัฐบ�ลและเอกชนที่ร่วมกันกำ�หนดนโยบ�ยก�รขับเคลื่อนกิจกรรมก�รจัดประชุมและ
ก�รสนับสนุนงบประม�ณก�รจัดง�นรวมทั้งก�รส่งตัวแทนของสม�ชิกภ�ยที่มีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์เพื่อม�เป็นวิทย�กรถ่�ยทอดคว�มรู้แก่บุคล�กรในแต่ละแผนก ตลอดจนก�ร
ผลักดันหลักสูตรก�รยกระดับคุณภ�พท�งวิช�ชีพ ของบุคล�กรในอุตส�หกรรมไมซ์ที่ท�ง
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รให้ก�รสนับสนุน  ในแต่ละปี อ�ทิ โปรแกรม
ก�รเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นอุตส�หกรรมไมซ์ (Coach the Coaches Program for MICE 
Industry) อีกทั้งก�รได้แหล่งข้อมูลท�งวิช�ก�รจ�กสถ�นศึกษ�ทั้งในระดับอุดมศึกษ�และ
บัณฑิตศึกษ� เพื่อก�รค้นห�คว�มรู้คว�มจริงในลักษณะของง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก�ร
จัดประชุม ผลก�รศึกษ�ที่ได้รับส�ม�รถนำ�ไปใช้เปรียบเทียบกิจกรรมก�รเรียนรู้ได้

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร

 
  (2) ก�รว�งแผนพัฒน�บุคล�กรภ�ยในองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะก�รบริก�ร และ
ก�รประส�นง�น เพื่อก�รยกระดับคุณภ�พก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรที่เข้�ม�ในฐ�นะ
ผู้อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดประชุม ซึ่งในขณะเดียวกันรูปแบบก�รเรียนก�รสอนด้วย
วิธีก�รบรรย�ยเพียงอย่�งเดียว ควรมีก�รปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมก�รเรียนรู้จ�กปัญห� 
(Problem-Based Learning) เพื่อกระตุ้นให้บุคล�กร มีทักษะคว�มคิด  และก�รกล้�
ตัดสินใจ รวมท้ังก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�ดูง�นก�รจัดประชุมภ�ยนอกสถ�นที่ให้แก่
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บุคล�กร ส�ม�รถสร้�งก�รเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนก�รจัดง�นประชุมองค์กร และก�รนำ�   
ม�ประยุกต์ใช้อย่�งเหม�ะสมกับลักษณะของง�น
  (3) คว�มหล�กหล�ยของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเมือง ที่นักว�งแผนจัดประชุม
ส�ม�รถเชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมก�รพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กำ�หนดก�รประชุม อ�ทิ ก�รศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่ ก�รแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้
กับสถ�นที่จัดง�น ซึ่งในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว จะมีลักษณะของกิจกรรมก�รเดินท�งที่แตก
ต่�งกันไปต�มทรัพย�กรส�ม�รถจำ�แนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ ก�รเดินท�งเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ที่สัมผัสคว�มงดง�มของธรรมช�ติ พร้อมกับกิจกรรมผจญภัยหล�กหล�ย
รูปแบบ  ต�มลักษณะของภูมิศ�สตร์ และก�รเดินท�งเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
เป็นกิจกรรมก�รเรียนรู้ จะเป็นก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นต�มกลุ่ม
ส�ข�อ�ชีพ ก�รเรียนรู้กรรมวิธีก�รประกอบอ�ห�รแบบพื้นบ้�น ก�รเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมท�งศ�สน�   และประเพณีที่สำ�คัญ รวมถึงก�รซื้อข�ยสินค้�ที่ม�จ�กภูมิปัญญ�ท้อง
ถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของช�วบ้�น

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

  4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats: T) เป็นวิธีก�รค�ดคะเนสถ�นก�รณ์จ�ก
ปัจจัยภ�ยนอกองค์กร ที่มีแนวโน้มอ�จเกิดผลกระทบเชิงลบในกระบวนก�รจัดก�รประชุม 
ซึ่งยังส่งผลให้ต้นทุนก�รจัดก�รประชุม เพิ่มสูงขึ้นจ�กคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับคว�มพึงพอใจและคว�มน่�เช่ือถือในก�รตัดสินใจเข้�ร่วมก�รประชุมของ
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กลุ่มเป้�หม�ยลดลง ดังนั้นนักว�งแผนจัดประชุมจะต้อง มีก�รจัดทำ�แผนสำ�รองเพื่อใช้
สำ�หรับแก้ไขคว�มเสี่ยงจ�กปัญห�ในแต่ละรูปแบบด้วยสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก และกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รประชุม โดยอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับก�รประชุมองค์กรประกอบด้วย 3 
ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ 
  (1) ก�รจร�จรภ�ยในเมืองที่มีก�รจัดประชุมเนื่องจ�กขน�ดโครงสร้�งของประช�กร
และระบบเศรษฐกิจในแต่ละเมือง ทำ�ให้กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นประชุมเกิดคว�มล่�ช้�กว่�
กำ�หนดก�รที่แจ้งไว้ในตอนแรก แม้กระทั่งคณะผู้จัดง�นประชุมที่จะต้องประส�นง�นกับ
วิทย�กรคนสำ�คัญและก�รจัดเตรียมก�รบริก�รสนับสนุนอื่น ๆ ภ�ยในง�น ซึ่งจะได้รับผลก
ระทบจ�กปัญห�ดังกล่�วไปด้วย ดังนั้นนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องแจ้งเตือนผู้เข้�ร่วมง�น
เผื่อจัดสรรเวล�ในก�รเผชิญกับปัญห�ก�รจร�จรติดขัดอย่�งน้อย 1 ชั่วโมง 30 น�ที พร้อม
บอกแจ้งจุดสังเกตของอ�ค�รและห้องประชุมโดยละเอียด 
  (2) คว�มพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและสถ�นบริก�รที่เป็นทรัพย�กรสนับสนุน
กิจกรรม หลังเสร็จสิ้นก�รประชุมในแต่ละวัน สำ�หรับบ�งเมืองหรือในบ�งจังหวัดอ�จไม่มี
คว�มพร้อมต่อก�รรองรับผู้ม�เยือนต่�งถิ่น รวมทั้งระบบส�ธ�รณูปโภคและสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกต�มโครงสร้�งพื้นฐ�นของเมือง ไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รทำ�กิจกรรมก�รเดินท�ง ตลอด
จนก�รข�ดนโยบ�ยก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว และย่�นก�รค้�ภ�ยใน
ชุมชนท้องถิ่น โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องศึกษ�ข้อมูล ในกรณีที่มีก�รจัดประชุมระดับ
องค์กรภ�ยนอกสถ�นที่ รวมทั้งก�รพิจ�รณ�อัตร�ค่�บริก�รของธุรกิจบริก�รประเภทต่�งๆ 
เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนต่อไป
  (3) ศักยภ�พของแรงง�นสนับสนุนในกรณีที่มีก�รจัดง�นระดับองค์กรภ�ยนอก
สถ�นที่ เช่น โรงแรม ภัตต�ค�ร ศูนย์ประชุม เป็นต้น ซึ่งกระบวนก�รจัดก�รประชุมอ�จจะ
ต้องพึ่งพ�บุคล�กร จ�กธุรกิจบริก�รต่�งๆ บ�งครั้งบุคล�กรบริก�รอ�จไม่มีคว�มเข้�ใจถึง
พิธีก�รและกำ�หนดก�รประชุม ตลอดจนบุคคลสำ�คัญในตำ�แหน่งต่�งๆ ที่เดินท�งม�เข้�ร่วม
ง�น ส่งผลให้ก�รบริก�รจ�กบุคล�กร ที่อยู่นอกเหนือก�รว�งแผนกล�ยเป็นคว�มผิดพล�ด
แก่คณะผู้จัดง�น รวมทั้งก�รประส�นง�นกับผู้บังคับบัญช�ของบุคล�กรในแต่ละธุรกิจบริก�ร
ล่วงหน้�ก่อนง�นประชุมจะเริ่มเพื่อแจ้งข้อมูลที่สำ�คัญ เช่น จำ�นวนผู้เข้�ประชุม ชื่อ-สกุลและ
คว�มต้องก�รพิเศษ เป็นต้น
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2. การดำาเนินการระหว่างการจัดประชุมองค์กร 

  ช่วงระหว่�งก�รตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจ�กก�รติดต่อประส�นง�นสิ้นสุด
ลงนักว�งแผน จัดประชุมจะพิจ�รณ�แหล่งข้อมูลที่รวบรวมม� เพื่อจัดทำ�เป็นร�ยละเอียด
สำ�หรับใช้ในก�รเสนอพิจ�รณ�ไปยังฝ่�ยผู้บริห�รที่มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รตัดสินใจ เม่ือได้
รับคำ�ยินยอมจ�กผู้บริห�รเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�งผู้ว�งแผนจัดประชุมจะมีก�รติดต่อไปยัง
ผู้ดูแลสถ�นท่ีและกลุ่มของผู้ให้บริก�รสนับสนุนก�รประชุม เพ่ือดำ�เนินก�รจัดเตรียมคว�ม
พร้อมภ�ยในสถ�นที่ อ�ทิ ก�รจัดสรรสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและอุปกรณ์  ที่ใช้ในก�รจัด
ประชุม  นอกจ�กนี้ก่อนก�รเริ่มง�นประชุมอย่�งน้อย 1 วัน ผู้ว�งแผนจัดประชุมจะต้องติดต่อ
ท�งโทรศัพท์หรือเดินท�งไปยังสถ�นที่จัดง�นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบคว�มเรียบร้อยของ
สถ�นที่จัดง�นจริงตลอดจนก�รติดต่อขออนุญ�ตผู้ที่ดูแลสถ�นที่สำ�หรับก�รเข้�ไปติดต้ัง
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่�งๆ ที่จะต้องใช้ภ�ยในง�นประชุมทั้งหมด

  กระบวนก�รประชุมองค์กรต้องอ�ศัยแผนง�นที่มีร�ยละเอียดแต่ละขั้นตอนที่มี
ก�รบ่งชี้ถึงก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ของสถ�นที่จัดง�นล่วงหน้� ก�รจัดเตรียมสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกที่ใช้ภ�ยในง�น ก�รจัดเตรียมชุดคว�มรู้และวิธีก�รเผยแพร่ ตลอดจนก�รรวม
กิจกรรมท�งก�รเดินท�งและแหล่งชอปปิงภ�ยในเขตพ้ืนท่ีต่�งๆ ท่ีนักว�งแผนจัดประชุม
ส�ม�รถเชื่อมโยงเข้�ม�ได้อย่�งสร้�งสรรค์ คว�มคิดที่แตกต่�งจะช่วยสร้�งคว�มน่�สนใจแก่
ผู้เข้�ร่วมประชุม (พัจน์พิตต� ศรีสมพงษ์, 2558) แต่ในขณะที่ ผลง�นวิจัยของ ขัตติย� กลัญ
ทกะปกรณ์ (2557) ได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีก�รจัดก�รสำ�หรับองค์กรยุคใหม่ หรือ POLC  
ให้เข้�กับกิจกรรมก�รจัดประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตส�หกรรมไมซ์ (MICE Industry) ทั้ง
องค์กรของภ�ครัฐบ�ล และเอกชนที่มีลักษณะเป็นกระบวนก�รมอบหม�ยง�นแก่นักว�งแผน
จัดประชุมให้มีคว�มพร้อมดังต่อไปนี้ 

  ก�รว�งแผน (Planning) คือ ก�รระบุขอบเขตหน้�ที่ให้มีคว�มชัดเจนในลักษณะ
ของข้อคว�มที่ล�ยลักษณ์อักษรที่มีร�ยละเอียดชัดเจน เพื่อให้ภ�ระง�นในกระบวนก�ร                 
ก�รว�งแผนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เมื่อเกิดก�รเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติ
ง�นขั้นว�งแผน ผู้ท่ีม�รับหน้�ที่สืบเนื่องจะส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อได้ภ�ยใต้ขอบเขตระยะ
เวล�เดิมที่กำ�หนด  ซึ่งก�รว�งแผนก�รประชุมส�ม�รถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น
แบบร�ยวันแต่ไม่เกิน 1 สัปด�ห์ และระยะย�วแบบร�ยเดือนหรือร�ยปี 

  ก�รจัดก�รองค์กร (Organizing) คือ ก�รกระจ�ยภ�ระง�นในแต่ละขั้นตอนที่สืบ
เนื่องจ�กก�รว�งแผนก�รประชุมจำ�แนกออกเป็นแผนกต่�งๆ ให้ชัดเจน ซึ่งแต่ละหน้�ที่จะ
มีขอบเขตง�นที่ชัดเจน เพื่อคว�มสะดวกและตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติง�นในแต่ละครั้ง 



MEETINGS 10154 MEETINGS 101 55

เช่น ก�รจัดทำ�ว�ระก�รประชุม ก�รประส�นง�น ก�รจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ
อุปกรณ์สำ�หรับก�รประชุมก�รประเมินผลหลังจัดง�นประชุม เป็นต้น 

  ก�รนำ� (Leading) คือ ก�รชักนำ�ผู้เข้�ร่วมประชุมต�มวัตถุประสงค์และว�ระ 
ก�รประชุมที่แต่ละแผนกกำ�หนด ซึ่งต้องอ�ศัยทักษะก�รสื่อส�รที่สร้�งคว�มเข้�ใจ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เข้�ร่วมง�นประชุมส�ม�รถนำ�เอ�ประเด็นที่ได้รับจ�กที่ประชุมไปปฏิบัติต่อเนื่อง
รวมทั้งก�รชักนำ�เข้�สู่ก�รประชุมแต่ละครั้ง จะมุ่งผลลัพธ์ในกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นจำ�นวนม�ก 
และค�ดหวังผลก�รบอกต่อแบบป�กต่อป�กระหว่�งสม�ชิกผู้เข้�ร่วมก�รประชุมและผู้ที่ข�ด
ประชุม นอกจ�กนี้ก�รชักนำ�ยังส�ม�รถปลูกฝังจิตสำ�นึกแก่ผู้เข้�ร่วมง�น ให้มีคว�มตรงต่อ
เวล�และปฏิบัติต�มกฎระเบียบขององค์กรที่กำ�หนดไว้ 
    ก�รควบคุม (Controlling) คือ ก�รประเมินผลก�รจัดง�นประชุม จะเกิดขึ้นหลัง
จ�กกระบวนก�รทั้งหมดเสร็จสิ้น โดยนักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถจัดทำ�ข้อคำ�ถ�มแบบ
ปล�ยปิด ในลักษณะของแบบสอบถ�มเพื่อประเมินกระบวนก�รจัดง�นประชุม ร่วมกับก�ร
จัดทำ�ข้อคำ�ถ�มแบบปล�ยเปิดเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้แสดงคว�มคิดเห็นเชิงลึก
ด้วยก�รเขียนบรรย�ย ซึ่งอ�จสรุปได้ว่�ก�รควบคุมเปรียบเสมือนขั้นตอนก�รร�ยง�นผลก�ร
จัดประชุม โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องวิเคร�ะห์ผลตอบรับในด้�นต่�งๆ เพื่อนำ�ผลลัพธ์
ม�ปรับปรุงรูปแบบก�รประชุม และกระบวนก�รจัดง�นให้มีประสิทธิภ�พที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

  จะเห็นได้ว่�ก�รนำ�เอ�แนวคิดทฤษฎีท�งก�รจัดก�รอย่�ง POLC เข้�ม�ใช้ในก�ร
ว�งแผนก�รประชุม จะช่วยกระบวนก�รปฏิบัติง�นมีระบบระเบียบม�กขึ้น ส�ม�รถช่วยลด
ข้อร้องเรียนและคว�มไม่เข้�ใจ ที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รประชุมได้ ในขณะที่ พินิต� แก้วจิต
คงทอง และเย�วลักษณ์ ช�วบ้�นโพธิ์ (2559) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับกระบวนก�รจัดก�ร
ว�งแผนสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�นให้คว�มเห็นว่� ก�รบริก�รจ�กนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องมี
ทิศท�งสนับสนุนที่เหม�ะสม รวมถึงเทคนิคก�รอำ�นวยคว�มสะดวก ที่ม�กกว่�ก�รประชุม
ทั่วไป ถึงแม้ว่�จะมีระยะเวล�แค่ 1 ชั่วโมงก็ต�ม ดังนั้นคว�มครบวงจรด้�นก�รว�งแผนง�น
ต้องพิจ�รณ�จ�กเงื่อนไขสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

  2.1 ก�รจัดก�รด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่ม โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องก�ร
กำ�หนดรูปแบบร�ยก�รอ�ห�รให้เหม�ะสมกับจำ�นวนสม�ชิกและจำ�นวนมื้อ ซึ่งนักว�งแผน
จัดประชุมส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กระยะเวล�ของกิจกรรมต่�งๆ โดยอ้�งอิงจ�กว�ระก�ร
ประชุมทั้งหมด สำ�หรับบ�งประเด็นที่อ�จใช้เวล�ก�รประชุมย�วน�นกว่�กำ�หนดก�รที่ได้
รับ จึงควรค�ดคะเนคว�มเสี่ยงระหว่�งก�รประชุมดำ�เนินไปแล้ว  1 ชั่วโมง  สำ�หรับร�ยก�ร
อ�ห�รและเครื่องดื่มจะเป็นลักษณะของอ�ห�รว่�งในกลุ่มของพวกขนมอบหรืออ�ห�ร
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ว่�งต่�งๆ รวมถึงเครื่องดื่มประเภทช�หรือก�แฟที่นิยมเสิร์ฟร้อน นอกจ�กนี้ ก�รประชุม           
ที่มีระยะเวล�ที่ม�กกว่� 4 ชั่วโมงขึ้นไป นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องมีอ�ห�รมื้อหลักเอ�ไว้
คอยให้บริก�รด้วย อีกทั้งร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มแต่ละประเภทจะต้องมีก�รประส�น
ง�นจัดห�จ�กภ�ยนอกล่วงหน้�ให้เป็นที่เรียบร้อย และตรวจสอบจำ�นวนให้ครบเมื่อมีก�รนัด
หม�ยจัดส่ง

  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

  2.2 ก�รจัดก�รด้�นขั้นตอนและเอกส�รก�รลงทะเบียน โดยนักว�งแผนจัดประชุม
จะต้องดำ�เนินก�รจัดทำ�กำ�หนดก�รให้ครอบคลุมว�ระก�รประชุมหรือประเด็นที่ท�งเจ้�ภ�พ
ต้องก�รจะนำ�เสนอ หรือแจ้งให้ทร�บแก่สม�ชิกที่เข้�ร่วมง�น ซึ่งร�ยละเอียดของกำ�หนดก�ร
แต่ละฉบับจะต้องระบุหัวข้อ    วัน เวล� และสถ�นที่ในก�รจัดง�น รวมทั้งร�ยละเอียดในก�ร
ลำ�ดับระยะเวล�กับว�ระก�รประชุม หรือประเด็นที่สำ�คัญ ในขั้นตอนต่อม� นักว�งแผนจัด
ประชุมจะต้องตรวจสอบคว�มถูกต้องของร�ยชื่อต�มลำ�ดับอีกครั้ง เพื่อจัดพิมพ์ไว้ใช้สำ�หรับ
ก�รลงทะเบียนในวันประชุม ตลอดจนก�รสำ�เน�เอกส�รสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม หรือก�รนำ�
ส่งไฟล์เอกส�รในอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตและอีเมล์ เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รลดปริม�ณ
ก�รใช้กระด�ษแก่ผู้เข้�ร่วมง�น 
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  2.3 ก�รจัดก�รด้�นสถ�นที่จัดง�นและก�รสำ�รวจคว�มเรียบร้อยของห้องประชุม 
โดยนักว�งแผน จัดประชุมจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้� 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉ�ยภ�พนิ่ง ไมโครโฟน และลำ�โพง รวมทั้งก�รตกแต่งสถ�นที่
จัดง�นอื่นๆ เพื่อให้เกิดคว�มพร้อมในก�รต้อนรับผู้เข้�ร่วมง�น เช่น แจกันดอกไม้ โต๊ะ เก้�อี้ 
ป้�ยชื่อ เป็นต้น 

  2.4 ก�รจัดก�รม�ตรก�รก�รเฝ้�ระวังคว�มเสี่ยง โดยนักว�งแผนจัดประชุมจำ�เป็น
ต้องประส�นง�นกับศูนย์ประชุมเกี่ยวกับก�รติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลรักษ�คว�มปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้�ร่วมประชุม เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิง 
เป็นต้น รวมถึงป้�ยแสดงสัญลักษณ์ท�งออกฉุกเฉินและท�งหนีไฟภ�ยในอ�ค�ร และก�รเพิ่ม
อัตร�กำ�ลังคนของหน่วยรักษ�คว�มปลอดภัยในจุดตรวจอ�วุธ ซึ่งทั้งหมดเป็นม�ตรก�รที่ช่วย
สร้�งคว�มมั่นใจแก่ผู้เข้�ร่วมง�นได้เป็นอย่�งดี 

  2.5 ก�รจัดก�รด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ สำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุมที่ร้องขอ
เฉพ�ะร�ยบุคคล โดยเฉพ�ะก�รประชุมที่ต้องมีก�รจดบันทึกร�ยละเอียดที่เป็นส�ระสำ�คัญ 
ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนให้เพียงพอต่อสม�ชิกที่
เข้�ร่วมง�น ตลอดจนก�รประชุมในลักษณะก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร (Workshop) และ
ก�รประชุมท่ีต้องมีก�รทำ�กิจกรรมสันทน�ก�รร่วมอยู่ด้วย ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะ
ต้องมีก�รเตรียมอุปกรณ์เสริมให้สอดคล้องกับประเภทกิจกรรมเหล่�นั้น
 
  ก�รดำ�เนินง�นระหว่�งก�รประชุมที่เชื่อมโยงกิจกรรมและทรัพย�กรต่�งๆ เพื่อมุ่ง
หวังในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ผู้เข้�ร่วมประชุมต�มนโยบ�ยของเจ้�ภ�พ โดยจะ
ต้องมีก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์  อื่น ๆ ที่ม�จ�กปัจจัยภ�ยนอกและย�กต่อก�รควบคุม โดย
เกษม วัฒนชัย (2543) ส�ม�รถลำ�ดับขั้นตอนต�มระยะเวล�ก�รประชุมได้ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ก�รจัดทำ�ปฏิทินก�รประชุมที่มีก�รแสดงร�ยละเอียดก�รนัดหม�ยช่วง
เวล�ล่วงหน้�ที่ชัดเจน เช่น สัปด�ห์ เดือน เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีก�รรวบรวมจำ�นวนก�รประชุม
ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี รวมทั้งจะต้องมีก�รสอบถ�มคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับคว�มพร้อม
ของสม�ชิกทุกท่�นที่สะดวกเข้�ร่วมได้ พร้อมกับก�รกำ�หนดระยะเวล�ในนัดหม�ยก�ร
ประชุมแต่ละครั้งที่ชัดเจน โดยระบุเป็นจำ�นวนชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด 

  ขั้นตอนที่ 2 ก�รจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้�เป็นเวล�อย่�งน้อย 1-2 สัปด�ห์
ก่อนก�รจัดง�นประชุม ต�มด้วยเอกส�รแนบที่มีร�ยละเอียดของว�ระสำ�คัญของ
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ก�รนัดหม�ยประชุมแต่ละคร้ัง ร่วมกับก�รพิจ�รณ�ช่องท�งก�รส่งหนังสือเชิญในรูปแบบ
ช่องท�งปกติที่มีก�รจัดส่งเอกส�รไปยังโต๊ะทำ�ง�น หรือแม้กระทั่งก�รเลือกใช้ช่องท�ง
ออนไลน์ต่�งๆ อ�ทิ จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กลุ่มของผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถศึกษ�
ข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเข้�ร่วมประชุมได้อย่�งถูกต้อง 

  ขั้นตอนที่ 3 ก�รเกริ่นนำ�วัตถุประสงค์ของก�รจัดประชุมแก่ผู้เข้�ร่วมก�รประชุม
โดยประธ�น เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุมได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและผลที่จะได้รับ รวมทั้งก�ร
ชี้แจงว�ระในก�รประชุมให้ทร�บอีกครั้ง สำ�หรับกรณีที่มีวิทย�ก�รจ�กภ�ยนอกท�งประธ�น
ควรทำ�หน้�ที่ก�รแนะนำ�ร�ยชื่อวิทย�กร โดยก�รกล่�วแนะนำ�ชื่อวิทย�กรพร้อมประวัติส่วน
บุคคล หรือก�รเปิดโอก�สให้วิทย�กรได้แนะนำ�ตนเอง พร้อมกับก�รจัดเตรียมห้องพิเศษเอ�
ไว้รับรองในช่วงระหว่�งก�รพักย่อยในแต่ละรอบ และก�รชี้แจงเส้นท�งหนีภัยในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินให้สม�ชิกทุกท่�นได้ทร�บล่วงหน้� 

  ขั้นตอนที่ 4 ก�รควบคุมเวล�ก�รบรรย�ยและก�รนำ�เสนอเนื้อห�ของก�รประชุม
โดยก�รใช้สัญญ�ณเตือนหรือก�รแสดงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงคว�มหม�ยเม่ือใกล้หมดเวล� 
เช่น 25 น�ที 10 น�ที 5 น�ที เป็นต้นเพื่อให้ผู้บรรย�ยตัดสินใจที่จะเลือกประเด็นปัญห�ที่
สำ�คัญก่อนระยะเวล�ก�รประชุมจะสิ้นสุดลงในแต่ละรอบ นอกจ�กนี้ก�รประชุมองค์กรบ�ง
ครั้งท�งประธ�นในที่ประชุมจะคอยทำ�หน้�ที่ในก�รเรียบเรียงหรือสรุปประเด็นสำ�คัญจ�ก
ก�รประชุมในแต่ละประเด็น เพื่อถ่�ยทอดให้กับผู้เข้�ร่วมประชุมได้รับรู้ด้วยเนื้อห�ที่สำ�คัญ 
รวมทั้งในกรณีที่ว�ระก�รประชุมเป็นก�รเสนอพิจ�รณ�คว�มคิดเห็นร่วมกับสม�ชิกที่เข้�ร่วม
ประชุม

  ขั้นตอนที่ 5 ก�รบริก�รวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้เข้�ร่วมก�รประชุม รวมทั้งก�รจัดเตรียม
ผลิตเอกส�รสำ�หรับใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รเผยแพร่ข้อมูลให้เพียงพอต่อสม�ชิกทุกคน โดย
นักว�งแผนก�รจัดประชุมจะต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มลงล�ยชื่อที่จะต้องตรวจสอบลำ�ดับก�ร
เข้�ร่วมง�น ชื่อ-สกุล และตำ�แหน่งง�นให้ถูกต้อง ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นหลักฐ�นก�รระบุตัว
ตนในก�รเข้�ร่วมก�รประชุมได้

  ขั้นตอนที่ 6 ก�รบันทึกภ�พผู้เข้�ร่วมง�นประชุมต�มช่วงลำ�ดับเวล�และกิจกรรม
ต่�งที่มีคว�มน่�สนใจ  เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเผยแพร่ในช่องท�งต่�ง ๆ ได้หลังเสร็จสิ้นก�รประชุม 
ซึ่งในก�รประชุมองค์กรบ�งแห่ง อ�จมีก�รบันทึกเสียงและเพื่อนำ�ม�จัดทำ�เป็นร�ยง�นสืบ
เนื่องก�รประชุมอีกครั้ง เพื่อให้สม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถนำ�ไปศึกษ�เนื้อห�ย้อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�ของก�ร
ประชุมครั้งต่อไป
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  ขั้นตอนที่ 7 ก�รบริห�รเวล�พักในแต่ละรอบประม�ณ 15-30 น�ที สำ�หรับเวล�พัก
ในช่วงเวล�เช้� คือ 10:00 น. และในช่วงบ่�ย คือ 15:00 น. โดยท�งเจ้�ภ�พส�ม�รถปรับ
เปลี่ยนเวล�ได้ต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละสถ�นก�รณ์ พร้อมทั้งก�รประส�นง�นในก�รจัด
เตรียมร�ยก�รอ�ห�รว่�งและเคร่ืองด่ืมในจุดรับรองท่ีท�งนักว�งแผนจัดประชุมได้มีก�รจัด
เตรียมไว้ล่วงหน้�

  ลำ�ดับต่อม�เป็นกระบวนก�รที่นักว�งแผนจัดประชุมจำ�เป็นจะต้องกำ�หนดประเภท
ของก�รประชุมให้เหม�ะสมกับกลุ่มผู้เข้�ร่วมก�รประชุมและว�ระหรือหัวข้อต่�งๆ เพื่อก�ร
จัดเตรียมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกไว้คอยให้บริก�รอย่�งครบครัน พร้อมกับเชื่อมโยงคว�ม
พร้อมของสถ�นที่จัดง�นที่ได้รับเลือกแต่ละแห่งจ�กก�รประเมินร�ค�ที่ต้องก�รแล้ว โดยบุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒน� (2558) ได้อธิบ�ยคว�มสำ�คัญ ของก�รแบ่งประเภทมีส่วนช่วยในก�รค�ด
คะเนกลยุทธ์ให้สำ�เร็จต�มเป้�หม�ยต�มที่เจ้�ภ�พต้องก�ร   ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ
ดังนี้ 

  ก�รประชุมที่แบ่งต�มวัตถุประสงค์ก�รประชุม (Classified by Objectives)            
โดยเกี่ยวข้องกับคว�มต้องก�รของว�ระหรือหัวข้อก�รประชุมในแต่ละครั้งที่มีเนื้อห�หล�ก
หล�ย และแตกต่�งกันไปต�มจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมง�นประชุม โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะ
ต้องบริห�รจัดก�รพ้ืนที่ภ�ยในห้องประชุมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่กำ�หนดไว้ในลักษณะ
ต่�ง ๆ ได้แก่ (1) ก�รจัดสัมมน� (Seminar) ที่มีก�รบรรย�ยร่วมกับก�รรับฟังคว�มคิดเห็น
หรือข้อซักถ�มจ�กกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นประชุม  (2) ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร (Workshop) 
ที่มีก�รบรรย�ยร่วมกับก�รส�ธิตก�รปฏิบัติต่�งๆ ที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมเข้�ม�
มีส่วนร่วมด้วย (3) ก�รประชุมระดมสมอง (Brainstorming) ที่ผู้ดำ�เนินร�ยก�รจะกำ�หนด
โจทย์ที่เป็นปัญห�เอ�ไว้ เพื่อให้ผู้เข้�ร่วมประชุมได้ระดมคว�มคิดแก้ไขปัญห�ต�มที่กำ�หนด
แบบกลุ่มมีสม�ชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งในท้�ยชั่วโมงจะมีก�รส่งตัวแทนสม�ชิกออกม�นำ�
เสนอต�มแนวคิดของแต่ละกลุ่ม (4) ก�รฟังอภิปร�ย (Panel Form) ประเด็นปัญห�หรือ
นโยบ�ย   จ�กผู้บริห�รองค์กร หรือก�รเชิญวิทย�กรหรือผู้บรรย�ยจ�กภ�ยนอกองค์กรม�ให้
คว�มรู้แก่ผู้เข้�ร่วม  ง�นเป็นจำ�นวนม�ก 

    ก�รประชุมแบ่งต�มว�ระก�รประชุม (Classified by Agenda) โดยเกี่ยวข้อง
กับประเด็นเนื้อห�ของตำ�แหน่งง�นในแต่ละแผนก ซ่ึงก�รประชุมในลักษณะนี้จะถูกสงวน
สิทธ์ิต�มขอบเขตหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยเท่�นั้น เนื่องจ�กบ�งประเด็นในที่ประชุมเป็น
คว�มลับที่ไม่ส�ม�รถเผยแพร่ ให้สม�ชิกทุกคนในองค์กรทร�บได้ เช่น ก�รประชุมผู้บริห�ร 
(Executive Meeting) ก�รประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting) ก�รประชุมเกี่ยวกับ
สินค้�ใหม่ (New Product Meeting) เป็นต้น 
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  ก�รประชุมแบ่งต�มภูมิศ�สตร์ (Classified by Geographic) โดยเกี่ยวข้องกับ 
ขน�ดขององค์กรที่ประกอบด้วยจำ�นวนสม�ชิก ทำ�เลที่ตั้งขององค์กร แผนกและส�ยง�น ซึ่ง
ก�รประชุมบ�งครั้งจะต้องมีก�รเดินท�งเกิดขึ้นต�มภูมิภ�คต่�งๆ ที่องค์กรได้ขย�ยกิจก�ร
ออกไปในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ บริษัทข้�มช�ติมีส�ข�ทั่วโลก (International) บริษัทในภูมิภ�ค
เดียวกัน (Regional) บริษัทประชุมในต่�งประเทศ (National Offshore) และบริษัทประชุม
ในต่�งจังหวัด (Local Corporate) ในขณะเดียวกันก�รประชุมแบ่งต�มภูมิศ�สตร์จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประม�ณและก�รเลือกที่พักแรม   อีกด้วย 

3. หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง

  ช่วงหลังก�รตัดสินใจเป็นขั้นตอนสุดท้�ยที่ผู้ว�งแผนจัดประชุมจะต้องประเมินคว�ม
พึงพอใจของผู้เข้�ร่วมง�นทันที หลังจ�กก�รกระบวนก�รประชุมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยสิ่งที่นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นของสถ�นที่จัดง�นที่
ส�ม�รถรองรับผู้เข้�ร่วมง�น และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ได้รับร่วมกับประเมินคว�มคุ้มค่�
ในก�รชำ�ระค่�บริก�รด้�นสถ�นที่ ในกรณีที่มีก�รจัดง�นภ�ยนอกองค์กร โดยก�รวัดผลจะ
อยู่ในลักษณะของแบบประเมินที่มีข้อคำ�ถ�มปล�ยปิดที่มีก�รให้คะแนนคว�มพึงพอใจ หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับ มีลำ�ดับ 1-5 คะแนน ได้แก่ 5 คะแนน หม�ยถึง ม�กที่สุด 4 หม�ยถึง ม�ก 3 
หม�ยถึง ป�นกล�ง 2 หม�ยถึง น้อย 1 หม�ยถึง น้อยที่สุด ซึ่งท�งผู้ว�งแผนจัดประชุมจะต้อง
มีก�รกำ�หนดประเด็นก�รประเมินภ�พรวมในแต่ละด้�น เช่น ด้�นสถ�นที่ ด้�นระยะเวล�ก�ร
จัดง�น ด้�นก�รบริก�ร ด้�นหัวข้อก�รประชุม ด้�นวิทย�กร เป็นต้น นอกจ�กนี้แนวท�งที่นัก
ว�งแผนจัดประชุมจะส�ม�รถดำ�เนินก�รหลังจ�กก�รประชุมเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
อ�จมีคว�มแตกต่�งกันไปต�มประเภทของก�รประชุมองค์กรและจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมง�น 
โดยมีขั้นตอนเพิ่มเติมดังนี้ 

  3.1 ก�รจัดพิธีปิดก�รประชุม เป็นช่วงเวล�ที่ผู้ดำ�เนินร�ยก�รกล่�วขอบคุณผู้เข้�ร่วม
ประชุม วิทย�กร และผู้สนับสนุนแต่ละร�ยก�รต่�ง ๆ พร้อมกับก�รสรุปรวมของก�รจัดง�น
ประชุมให้สม�ชิกทุกคนได้เห็นถึงทิศท�งก�รปฏิบัติง�นได้ต่อไป นอกจ�กนี้ ในก�รประชุม
องค์กรบ�งแห่งมีก�รมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้�ร่วมก�รประชุม และก�รบันทึกภ�พหมู่ร่วมกัน
เป็นที่ระลึก
  
  3.2 ก�รจัดเลี้ยงอำ�ล� เป็นส่วนหนึ่งของก�รบริก�รเสริมในรูปแบบอ�ห�รและคว�ม
บันเทิงที่มักจะจัดขึ้นในช่วงกล�งคืนของวันสุดท้�ยของก�รจัดประชุม โดยเน้นบรรย�ก�ศ
ก�รจัดง�นที่เป็นกันเองระหว่�งผู้เข้�ร่วมประชุม รวมทั้งก�รจัดกิจกรรมก�รแสดงบนเวทีและ
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ก�รมอบร�งวัลต่�ง ๆ ให้แก่ผู้โชคดีภ�ยในง�น ซึ่งท�งเจ้�ภ�พส�ม�รถกำ�หนดรูปแบบก�รเข้�
ร่วมง�นได้ด้วยเครื่องแต่งก�ย หรือก�รตกแต่งบรรย�ก�ศภ�ยในง�นเลี้ยงด้วยเรื่องร�วต่�งๆ 
เพื่อคว�มน่�สนใจแก่ผู้เข้�ร่วมง�น
  3.3 ก�รรื้อถอนและเคลื่อนย้�ยอุปกรณ์ก�รจัดง�นประชุมออกจ�กสถ�นที่ ซึ่งอ�จ
ใช้ระยะเวล�ม�กกว่� 1 วันหลังจ�กที่กิจกรรมก�รประชุมต่�งๆ สิ้นสุดลง ในกรณีที่มีก�รเช่�
สถ�นท่ีในลักษณะของห้องประชุมจะมีพนักง�นจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งเข้�ม�
ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้เร็วยิ่งขึ้น 

  3.4 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมเพ่ือเผยแพร่ให้แก่สม�ชิกได้ทบทวนคว�มรู้ย้อน
หลัง ตลอดจนก�รวัดผลสัมฤทธิ์ย้อนหลังในรูปแบบของผลก�รปฏิบัติง�นที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
ก�รพิจ�รณ�ก�รเติบโตของผลกำ�ไรโดยรวมจ�กแต่ละแผนกหรือส่วนง�นที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ข�ย ซึ่งท�งผู้บริห�รจะกำ�หนดตัวแทนเพื่อประเมินผลและติดต�มอย่�งใกล้ชิด จ�กนั้นจึงนำ�
ประเด็นดังกล่�วกลับม�ประชุมอีกครั้งในฝ่�ยผู้บริห�รระดับสูงต่อไป

  จ�กเนื้อห�ภ�ยในบทเรียนส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่�ก�รจัดประชุมต้องอ�ศัยนักว�งแผน
ที่มีคว�มส�ม�รถออกแบบกระบวนก�รให้มีคว�มยืดหยุ่นในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้พนักง�น
แต่ละส่วนเกิดคว�มเข้�ใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน พร้อม
ทั้งทักษะก�รวิเคร�ะห์และก�รค�ดคะเนคว�มเสี่ยงที่อ�จกระทบ ต่อก�รดำ�เนินกิจกรรมก�ร
ประชุม เนื่องด้วยส�เหตุที่อ�จเกิดจ�กทั้งปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ซึ่งนักว�งแผนจัด
ประชุมจะต้องปฏิบัติง�นภ�ยใต้เงื่อนไขของขอบเขตระยะเวล�    ให้สอดคล้องกับจำ�นวนของ
ว�ระก�รประชุม โดยนักว�งแผนจัดประชุมยังมีหน้�ที่ในก�รจัดกำ�หนดก�รของแต่ละแผนก
และก�รจัดทำ�เอกส�รก�รบรรย�ยให้มีเน้ือห�ที่ครบถ้วน รวมถึงก�รนำ�เสนอรูปแบบก�ร
ประชุมให้มีคว�มแตกต่�งได้อย่�งน่�สนใจ ถึงแม้ว่�ก�รประชุมระดับองค์กรจะใช้ทรัพย�กร
ต่�งๆ ไม่ม�ก แต่อย่�งไรก็ต�มก�รว�งแผนยังมีสิ่งที่จำ�เป็นที่ไม่ส�ม�รถละเลยได้ คือ ก�รจัด
เตรียมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้เพียงพอต่อผู้เข้�ร่วมง�นทุกคน เช่น อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
อุปกรณ์ชุดเครื่องเขียน เอกส�รประกอบก�รประชุม ป�กก� เป็นต้น  นอกจ�กนี้ นักว�งแผน
จัดประชุมยังจะต้องคอยทำ�หน้�ที่ในก�รจัดทำ�สรุปผลคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมง�นด้วย
แบบก�รสร้�งแบบสอบถ�มสำ�รวจคว�มคิดเห็น ร่วมกับก�รสังเกตพฤติกรรมก�รตอบสนอง
ของผู้เข้�ร่วมประชุม ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นฐ�นข้อมูลสำ�หรับก�ร  ว�งแผนก�รประชุมครั้ง
ต่อๆ ไปได้
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			คำาถามท้ายบทที่	2	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1. นักว�งแผนจัดประชุมองค์กรจะก�รเตรียมก�รในก�รคัดเลือกสถ�นท่ีจัดง�น
ประชุมได้อย่�งไร จงอธิบ�ยพร้อมยกตัวอย่�งประกอบ

2. นักว�งแผนจัดประชุมองค์กรจะมีก�รว�งแผนในระหว่�งก�รดำ�เนินง�น               
ก�รประชุมเพื่อป้องกันปัญห� ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นแก่ผู้เข้�ร่วมก�รประชุม 

3.  นอกเหนือจ�กก�รจัดทำ�แบบประเมินผลก�รจัดง�นประชุม นักว�งแผน             
จัดประชุมองค์กรควรลำ�ดับขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นก�รประชุมเพิ่มเติมอย่�งไรบ้�ง 

   
			กรณีศึกษากลยุทธ์และกระบวนการจัดการประชุมองค์กร

  บริษัท ABC มีแผนในก�รจัดประชุมองค์กรที่สถ�นที่จัดง�นแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
โดยเชิญพนักง�นและกลุ่มลูกค้�องค์กรเข้�ร่วมง�น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ�สินค้�ที่
เพิ่งเปิดตัวใหม่ บริษัทฯ มีก�รว�งแผนและเริ่มกระบวนก�รเลือกสถ�นที่จัดง�นล่วงหน้�เป็น
ระยะเวล� 10 เดือน จนได้สถ�นที่  ที่เหม�ะสม
  เมื่อถึงวันง�น บริษัทฯ ทำ�ก�รเข้�ไปจัดพื้นที่ต�มวันเวล�ที่กำ�หนดไว้ และต�มที่ได้
คุยกับสถ�นที่จัดง�น และพบว่�มีบริษัท XYZ ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งจัดง�นอยู่บริเวณข้�งๆ กัน 
ทำ�ให้บริษัท ABC ต้องทำ�ก�รปรับแผนก�รทำ�ง�น และแก้ไขสถ�นก�รณ์ โดยย้�ยที่ตั้งบูธ 
สถ�นที่ลงทะเบียน อ�ห�รว่�ง และเครื่องดื่ม ไปอีกที่หนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเผชิญหน้�และ
ไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งกันกับบริษัท XYZ 
  ในกรณีนี้ สถ�นที่จัดง�น ควรมีคว�มเป็นกล�ง ประนีประนอม และแจ้งให้ผู้จัดง�น
ทร�บล่วงหน้�ว่�มีบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทที่คล้�ยคลึงกันเข้�ม�จัดง�น ในวัน เวล�เดียวกัน 
หรือระยะเวล�ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้จัดง�นตัดสินใจว่� จะจัดง�นในสถ�นที่ดังกล่�วหรือไม่ 
และส�ม�รถยืดหยุ่นได้อย่�งไรบ้�ง รวมถึงก�รปรับแผนกลยุทธ์ในก�รจัดง�น เช่น ก�รว�ง
ระยะเวล� (Timing) ในก�รจัดง�น เพื่อให้ง�นประสบคว�มสำ�เร็จ
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บทที่	

3

การเลือกสถานที่
ประชุมองค์กร	สิ่งอำานวย
ความสะดวกในการ
จัดประชุม	และบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม



MEETINGS 10164 MEETINGS 101 65

M

I

E

C



MEETINGS 10166 MEETINGS 101 67

การเลือกสถานที่ประชุมองค์กร	 
สิ่งอำานวยความสะดวกในการ
จัดประชุม	และบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม

สิ่งสนับสนุนการประชุมอาจข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของนักวางแผนจัดประชุมได้คัดเลือก 
เพื่อคัดเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมให้กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมและคำาร้องขอจากเจ้าภาพ โดย
เฉพาะข้อมูลจากผู้ประกอบการในฐานะผู้ขายปัจจัยการผลิตสำาหรับการจัดงานประชุม
องค์กร เช่น สถานที่จัดงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน
บริการ เป็นต้น จากรายละเอียดที่ได้กล่าวถึง นักวางแผนจัดประชุมสามารถพิจารณา
อัตราค่าบริการที่ได้รับจากการต่อรองแต่ละครั้งที่มีความหลากหลาย หากสามารถเลือก
ใช้ทรัพยากรที่มีความคุ้มค่านอกจากจะช่วยให้องค์กรประหยัดต้นทุนแล้ว ยังสามารถส่ง
เสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะ
เดียวกันนักวางแผน จัดประชุม อาจจะต้องประเมินจำานวนของผู้เข้าร่วมงานที่แน่นอน 
รวมทั้งการจัดทำาแผนสำารองในการเปลี่ยนทรัพยากรการจัดงาน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ของนักวางแผนจัดประชุมที่ประเมิน
แนวทางแก้ไขปัญหาเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  สำ�หรับเนื้อห�ของบทที่ 3 จะกล่�วถึงกระบวนก�รตัดสินใจเลือกสถ�นที่จัดง�น          
รูปแบบของห้องประชุม ก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ด้�นภ�พและเสียง และก�ร
บริก�รที่พักแรม 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์องค์ประกอบของก�รตัดสินใจเลือกสถ�นที่จัดง�น
 ได้อย่�งเหม�ะสม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถจำ�แนกประเภทของรูปแบบของห้องประชุมสำ�หรับก�ร
 จัดประชุมองค์กร และก�รเลือกอุปกรณ์ด้�นภ�พและเสียงได้อย่�งเหม�ะสม
3. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถอธิบ�ยร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม รวมถึงก�รบริก�ร
 ที่พักแรมสำ�หรับก�รประชุมองค์กร

บทที่	

3
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1. กระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงานและชนิดของห้องประชุม

  แนวท�งก�รตัดสินใจเลือกสถ�นที่จัดง�นประชุมองค์กรผ่�นมุมมองของนักว�งแผน
จัดประชุม เป็นวิธีก�รค�ดคะเนถึงคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ทรัพย�กรภ�ยนอกองค์กรหล�ก
หล�ยองค์ประกอบในก�รสร้�งก�รประชุมท่ีมีคว�มพร้อม จำ�เป็นจะต้องสำ�รวจภ�พรวม
ของรูปแบบก�รประชุมที่โดดเด่นในพ้ืนที่ต่�งๆ ในขณะที่ก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัด
ง�นประชุมในประเทศไทย (TMVS: Thailand MICE Venue Standard) ได้กำ�หนดตัวชี้
วัดคุณภ�พของสถ�นที่จัดง�นประเภทประชุมเก่ียวกับสถ�นที่ก�รจัดง�นที่เป็นอ�ค�รแสดง
สินค้� โรงแรมและรีสอร์ท และพื้นที่ส่วนของร�ชก�ร โดยเงื่อนไขก�รใช้สถ�นที่จะต้องมีก�ร
วัดขน�ดพื้นที่จัดประชุม ตำ�แหน่งของเวที คว�มสูงของห้องประชุม และก�รแบ่งพื้นที่ห้อง
ประชุมด้วยผนังกั้นห้อง นอกจ�กนี้ โรสก�ร์เด้น สวนส�มพร�น เป็นโรงแรมที่ได้รับม�ตรฐ�น
รับรองจ�ก TMVS ซึ่งร�ยละเอียดเกี่ยวกับม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมก�รประชุมองค์กรจะกล่�ว
ในบทที่ 8 ต่อไป สำ�หรับใช้เป็นกรณีศึกษ�ประกอบกับก�รศึกษ�พฤติกรรมของกลุ่มผู้เข้�ร่วม
ประชุมในแต่ละช่วงอ�ยุ (Generation) ที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยมีคว�มต้องก�รแตกต่�งกันออก
ไป เช่น รสนิยม คว�มเชื่อ ทัศนคติ เป็นต้น ยิ่งไปกว่�นั้นนักว�งแผนจัดประชุมควรวิเคร�ะห์
ร�ยละเอียดที่นำ�ม�ช่วยสนับสนุนก�รตัดสินใจ ด้วยเงื่อนไขต่�งๆ ได้แก่ (1) ก�รเดินท�งและ
ก�รขนส่งที่มีคว�มสัมพันธ์ของทำ�เลที่ตั้งของสถ�นที่ จัดประชุม (2) ก�รประม�ณก�รจำ�นวน
ผู้เข้�ร่วมง�นประชุมขั้นต่ำ�สุด-สูงสุด (3) ประสบก�รณ์ของสถ�นที่จัดง�นแต่ละแห่งที่ท�ง
เจ้�ของสถ�นที่เคยใช้ในก�รจัดก�รประชุมม�แล้วในครั้งก่อนๆ (4) เทคโนโลยีที่ใช้ในก�ร
จัดประชุมส�ม�รถให้มิติของภ�พและเสียงที่ชัดเจน (5) รูปแบบกิจกรรมคว�มบันเทิง ก่อน 
ระหว่�ง และหลังก�รจัดประชุมที่ท�งผู้จัดส�ม�รถสอดแทรกได้ตลอดระยะเวล� 

  ต�มหลักแนวคิดทฤษฎีท�งด้�นพฤติกรรมของอดุลย์ จ�ตุรงกุล และดลย�                     
จ�ตุรงคกุล (2550) อธิบ�ยว่�กระบวนก�รตัดสินใจเป็นก�รเรียบเรียงข้อมูลจ�กแหล่งต่�งๆ 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รประเมินทรัพย�กรภ�ยนอกองค์กรที่มีคว�มเหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมก�รประชุม
กลุ่มเป้�หม�ยอย่�งเป็นลำ�ดับขั้นตอน โดยดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของก�รจัด
ประชุมองค์กรที่เป็นก�รบริก�รรูปแบบหนึ่ง พร้อมกับก�รใช้ประสบก�รณ์ของนักว�งแผนจัด
ประชุมเพื่อลดคว�มเสี่ยงง�นประชุมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
 
  1.1 ก�รรับรู้ปัญห�หรือคว�มจำ�เป็น (Problem or Need Recognition) เป็นขั้น
ตอนที่นักว�งแผนจัดประชุมอ�จจะต้องจินตน�ก�ร เพื่อประเมินคว�มต้องก�รของตนเอง
ที่เกิดจ�กสิ่งกระตุ้น โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคว�มรู้ของหัวข้อหรือว�ระก�รประชุม 
รวมทั้งคว�มสะดวกสบ�ยที่ได้จ�กอ�ห�รและที่พัก ซึ่งลักษณะของคว�มต้องก�รเมื่อมีก�ร
พัฒน�ก�รไปจนถึงระดับก�รสืบค้นข้อมูลจ�กแหล่งต่�งๆ ที่นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถ
เข้�ถึงได้ เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นแรงบันด�ลใจในก�รจัดง�น 
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  1.2 ก�รแสวงห�ข้อมูล (Information Search) เป็นขั้นตอนที่นักว�งแผนจัดประชุม
ดำ�เนินก�รค้นห�ข้อมูลจ�กแหล่งอ้�งอิง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อ
ใช้เป็นเนื้อห�สำ�หรับก�รพัฒน�รูปแบบก�รประชุมที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ
เจ้�ภ�พและผู้เข้�ร่วมประชุม โดยข้อมูล ที่ดีจะต้องมีก�รยืนยันจ�กผู้ที่มีประสบก�รณ์ในสิ่ง
ต่�งๆ เหล่�นี้ม�แล้ว ในลักษณะของคำ�บอกเล่� รวมทั้งก�รเก็บข้อมูลพื้นฐ�นจ�กก�รสังเกต
รูปภ�พและร�ยละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง ก�รสะสมข้อมูลสำ�หรับก�รจัดประชุม
องค์กรในปริม�ณที่ม�กจะช่วยให้ก�รตัดสินใจได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น

  1.3 ก�รประเมินท�งเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นขั้นตอนที่นักว�งแผน
จัดประชุมนำ�ข้อมูลที่ได้รับม�จ�กช่องท�งต่�งๆ เพื่อประเมินผลคว�มเป็นไปได้สำ�หรับก�ร
ดำ�เนินก�รจัดประชุมองค์กร ในเบื้องต้นอ�จพิจ�รณ�จ�กอัตร�ค่�บริก�รในรูปแบบสัญญ�
เช่�สถ�นที่ ก�รประกันภัยคว�มเสี่ยง และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ตลอดจนก�รลงล�ยมือชื่อ
ในสัญญ�เกี่ยวกับก�รจัดง�นในก�รประชุมกับสถ�นที่จัดง�น รวมถึงประเมินปัจจัยก�รผลิต
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย�กรภ�ยนอกองค์กร สำ�หรับใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รประเมินคว�ม
คุ้มค่�ด้�นต้นทุนในก�รจัดง�นแต่ละครั้ง เช่น ค่�เวที ค่�เครื่องเสียง ค่�ใช้สอยอื่น ๆ เป็นต้น  

  1.4 ก�รตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนที่นักว�งแผนจัดประชุม
จะนำ�ข้อมูล ที่มีอยู่ทั้งหมดม�จัดลำ�ดับเป็นตัวเลือกต่�งๆ รวมทั้งก�รลดทอนขน�ดของ
ข้อมูลและคว�มหม�ยที่มีคว�มใกล้เคียงกันม�อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันประม�ณ 1-3 ท�ง
เลือกเท่�นั้น เพื่อผลลัพธ์ต่อคว�มสะดวกในก�รตัดสินใจเลือกได้ง่�ยยิ่งขึ้น โดยก�รพิจ�รณ�
เหตุผลควรห�ข้อสรุปจ�กตัวเลือกต่�ง ๆ และเลือกท�งเลือก   ที่เหม�ะสมที่สุด ซึ่งในขั้นตอน
นี้เปรียบเสมือนก�รกลับม�ทบทวนร่วมกับสม�ชิกคนอื่นภ�ยในทีมง�น รวมทั้งก�รสอบถ�ม
คว�มคิดเห็นของเจ้�ภ�พ เพื่อก�รนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจได้ง่�ยยิ่งขึ้น

  1.5 พฤติกรรมภ�ยหลังก�รซื้อ (Post Purchase Behavior) เป็นขั้นตอนที่นัก
ว�งแผนจัดประชุมแสดงออกถึงคว�มรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในภ�พรวมของก�รจัด
ประชุมองค์กร รวมท้ังก�รศึกษ�คว�มคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นประชุมหลังจ�กก�ร
ประชุมองค์กรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่�นก�รเก็บรวบรวมจ�กแบบสอบถ�ม โดยท�ง
นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องนำ�ผลต่�งๆ ในแต่ละส่วนม�รวมกัน เพื่อวิเคร�ะห์ข้อร้องเรียน
และข้อจำ�กัดที่มีต่อง�นก�รจัดประชุมองค์กร ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รปรับปรุงกระบวนก�ร
ให้มีคุณภ�พที่ดียิ่งขึ้น
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  แต่อย่�งไรก็ต�มกระบวนก�รตัดสินใจของนักว�งแผนประชุมยังส�ม�รถพิจ�รณ�
ได้จ�กปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับรูปแบบก�รจัดง�นให้มีคว�มน่�สนใจ โดย
ก�รจัดประชุมองค์กรนอกจ�กจะให้คว�มรู้เกี่ยวกับภ�ระง�นต�มคว�มค�ดหวังของผู้บริห�ร
ระดับสูงแล้ว วิธีก�รดังกล่�วยังเปรียบเสมือนก�รเพิ่มประสบก�รณ์ที่น่�สนใจให้ม�กยิ่งขึ้น
ด้วยก�รจัดกิจกรรมศึกษ�ดูง�นภ�ยนอกองค์กร ซึ่งปัจจัย ที่ได้กล่�วม�ทั้งหมดนี้ ยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รตัดสินใจของนักว�งแผนจัดประชุม ได้แก่ 

  สถ�นที่สำ�หรับจัดง�นส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยและสะดวกทั้งภ�ยในองค์กรและนอก
สถ�นที่ ระหว่�งท�งเข้�ง�นประชุม รวมทั้งห้องประชุมย่อยต่�งๆ ควรมีก�รจัดแสดงป้�ย
ส่ือคว�มหม�ย หรือสัญลักษณ์บอกทิศท�งกำ�กับเอ�ไว้อย่�งชัดเจนในแต่ละจุด สำ�หรับ
กรณีที่มีก�รจัดประชุมภ�ยนอกสถ�นท่ี ท�งนักว�งแผนจัดประชุมควรให้คว�มสำ�คัญกับ
สถ�นที่ที่ส�ม�รถเดินท�งด้วยย�นพ�หนะส�ธ�รณะทั่วไป เพื่อลดก�รเดินท�งด้วยรถยนต์
โดยส�รส่วนบุคคลของผู้เดินท�งม�ร่วมง�น ซ่ึงเป็นวิธีก�รที่จะช่วยลดปัญห�มลภ�วะท�ง
อ�ก�ศและควบคุมปริม�ณก�รใช้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่�งดี โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้อง
ประช�สัมพันธ์คว�มสำ�คัญดังกล่�วแก่ผู้เข้�ร่วมง�นให้ทร�บล่วงหน้�และขอคว�มร่วมมือใน
ก�รปฏิบัติต�ม

  คว�มน่�ดึงดูดของสถ�นที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับสถ�นท่ีจัดประชุม เพื่อเป็น
กิจกรรมท�งเลือกแก่กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถผ่อนคล�ยคว�มเครียดจ�กกิจกรรมก�รรับ
ฟังเนื้อห�ก�รบรรย�ย รวมทั้งก�รจัดห�ผู้นำ�เที่ยวระดับท้องถิ่นสำ�หรับให้คำ�แนะนำ�ก�รเดิน
ท�งในแต่ละจุดและคอยตอบข้อซักถ�มเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี 

  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
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  คว�มครบครันของสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ในก�รจัดประชุม เพื่อให้ผู้เข้�ร่วม
ง�นได้รับคว�มสะดวกสบ�ยม�กที่สุดและสอดคล้องกับก�รให้คว�มรู้ต�มวัตถุประสงค์ของ
แผนกต่�งๆ เช่น แบบวัดระดับคว�มรู้ สื่อก�รเรียนก�รสอน เป็นต้น แต่ในกรณีที่รูปแบบ
กิจกรรมก�รประชุมมีระยะเวล�ที่ม�กกว่� 1 วันขึ้นไป นักว�งแผนจัดประชุมจำ�เป็นต้องมี
ก�รประส�นง�นเพื่อก�รสำ�รองห้องพักล่วงหน้�แก่ผู้เข้�ร่วมง�น
    คว�มปลอดภัยของสถ�นที่จัดง�น ซึ่งม�พร้อมกับคว�มวิตกกังวลของผู้เข้�ร่วม
ง�น ห�กพบว่�สถ�นที่จัดง�นไม่ได้ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยทั้งด้�นโครงสร้�งอ�ค�รและสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวก ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องตรวจสอบกล้องบันทึกภ�พเคลื่อนไหว
หรือกล้องวงจรปิดในแต่ละจุด และก�รเพิ่มอัตร�กำ�ลังคนในฝ่�ยรักษ�คว�มปลอดภัยให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งก�รหมั่นตรวจสอบคว�มเรียบร้อยของอุปกรณ์กู้ภัยให้อยู่ใน
สภ�พพร้อมใช้ง�น เช่น ถังดับเพลิง ประตูนิรภัย เครื่องตรวจจับควันไฟ เป็นต้น ตลอดจน
ก�รส่งเสริมให้ผู้บริก�รที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รประชุมปฏิบัติต�มกฎระเบียบที่กำ�หนด 
และก�รเพิ่มองค์คว�มรู้ด้�นก�รปฐมพย�บ�ลและก�รดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่บุคล�กร                            
ที่คอยอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในห้องประชุม
 
  อย่�งไรก็ต�มปัจจัยที่นักว�งแผนจัดประชุมนำ�กลับม�พิจ�รณ�ยังมีคว�มเกี่ยวข้อง
กับประเภทของสถ�นที่จัดง�น ซ่ึงแต่ละประเภทยังมีคว�มเก่ียวข้องกับปัจจัยทั้งหมดที่ได้
กล่�วม�ทั้งหมดข้�งต้น รวมทั้งก�รศึกษ�คว�มแตกต่�งของคว�มเป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์ใน
สถ�นที่ต่�งๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้นักว�งแผนจัดประชุมนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสิน
ใจร่วมกับจำ�นวนของสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่จะได้รับจ�กสถ�นที่ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒน�, 
2559) ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้
    โรงแรม (Hotel) เหม�ะที่จะถูกเลือกใช้เป็นสถ�นที่จัดง�นที่มีกำ�หนดก�รและ
กิจกรรมม�กกว่� 1 วันขึ้นไป ซึ่งนักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถใช้ทรัพย�กรที่เป็นสินค้�และ
บริก�รหลักได้อย่�งครบวงจร ได้แก่ ห้องประชุม ห้องพัก และ ห้องอ�ห�ร รวมถึงสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกที่ให้ผู้เข้�ร่วมประชุมได้รับคว�มผ่อนคล�ยหลังกิจกรรมสิ้นสุดลงในแต่ละวัน 
เช่น ห้องออกกำ�ลังก�ย สระว่�ยน้ำ� สป� เป็นต้น ก�รพิจ�รณ�คว�มพร้อมของโรงแรมที่มี
จำ�นวนแผนกต่�ง ๆ สนับสนุนง�นบริก�รม�กตั้งแต่ 5-10    แผนกขึ้นไป หรือเป็นก�รประชุม
องค์กรที่มีเครือข่�ยต่�ง ๆ ในแต่ละภูมิภ�ค 

    ศูนย์ประชุม (Convention Center) จะถูกเลือกใช้เป็นสถ�นที่จัดง�นที่มี                     
กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมกว่�ก�รประชุมทั่วไป เช่น ก�รรับฟังป�ฐกถ� ก�รจัดแสดงสินค้� ก�ร
รับชมก�รแสดง เป็นต้น   ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่ส�ม�รถรองรับผู้เข้�ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก โดย
ลักษณะของง�นที่เลือกศูนย์ประชุม  ส่วนใหญ่จะต้องเป็นสถ�นที่ที่มีทำ�เลที่ตั้งในบริเวณเขต
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เมือง ส�ม�รถเดินท�งด้วยย�นพ�หนะขนส่งมวลชนส�ธ�รณะ สำ�หรับภ�ยในอ�ค�รควรมีสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้เข้�ร่วมง�นตลอดทั้งวัน เช่น จุดบริก�รแลกเงิน ห้องสุข� ร้�นอ�ห�ร
และเครื่องดื่ม จุดรับฝ�กของ จุดบริก�รจัดส่งสินค้�ท�งไปรษณีย์ เป็นต้น 

   มห�วิทย�ลัย (University) จะถูกเลือกใช้เป็นสถ�นที่จัดง�นที่เกี่ยวข้องกับที่ประเด็น
เกี่ยวกับสถ�นศึกษ�ต�มภูมิภ�คต่�งๆ โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะประส�นง�นไปยังเจ้�
หน้�ของมห�วิทย�ลัย พร้อมจัดทำ�หนังสือขอคว�มอนุเคร�ะห์ใช้สถ�นที่สำ�หรับก�รจัด
ประชุมร่วมกับก�รทำ�กิจกรรมอื่นๆ ภ�ยในมห�วิทย�ลัย อ�ทิ ก�รศึกษ�ดูง�น นอกจ�กนี้ 
ในมห�วิทย�ลัยบ�งแห่งจะมีก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียม เนื่องจ�กเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ
สถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� 

  ที่ม�: มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

   สถ�นที่อื่นๆ (Unconventional Venue) จะถูกปรับเปลี่ยนไปต�มวัตถุประสงค์ 
โดยก�รประชุมที่ เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลซึ่งจะมีคว�ม
แตกต่�งกันไปต�มสภ�พแวดล้อมท�งภูมิศ�สตร์ และประเด็นปัญห�สำ�หรับก�รเรียก
ประชุมในแต่ละครั้ง เช่น สวนส�ธ�รณะ แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุด ล�นเอนกประสงค์ 
โรงละคร สน�มกีฬ� เป็นต้น โดยสถ�นที่แต่ละแห่งจะมีหน่วยง�นในคว�มรับผิด
ชอบที่แตกต่�งกันไป สำ�หรับกรณีของสถ�นที่ในคว�มดูแลของหน่วยง�นรัฐบ�ท�ง
นักว�งแผนจัดประชุมจำ�เป็นต้องสอบถ�มเร่ืองละเอียดต่�งๆ เพิ่มเติมอีกครั้งพร้อม
จัดทำ�หนังสือขออนุญ�ตเข้�ใช้สถ�นที่ล่วงหน้� และก�รรอก�รตอบรับเพื่อยืนยั
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  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

2. รูปแบบของห้องประชุมองค์กร 

  อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำ�คัญของก�รประชุมองค์กรม�จ�กแนวคิดของนักว�งแผน
จัดง�นประชุม คือ ก�รกำ�หนดรูปแบบก�รจัดห้องสำ�หรับใช้ในก�รประชุมองค์กร โดยจะ
ต้องทร�บถึงจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมง�นทั้งหมด หรือคว�มส�ม�รถประม�ณก�รล่วงหน้�ได้ ซึ่ง
ลำ�ดับต่อม�จะเป็นก�รคัดเลือกห้องประชุมที่มีคว�มจุให้เหม�ะสม รวมทั้งก�รนำ�สิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกเข้�ม�ใช้ให้เพียงพอต่อผู้เข้�ร่วมง�น (เกิดศิริ เจริญวิศ�ล, 2551) นอกจ�กนี้นัก
ว�งแผนจัดประชุมยังส�ม�รถสอบถ�มคว�มต้องก�รของเจ้�ภ�พ ในขณะเดียวกันจะต้อง
พิจ�รณ�ถึงก�รจัดว�งโต๊ะและเก้�อี้ต�มวัตถุประสงค์ของก�รประชุมแต่ละครั้ง โดยส�ม�รถ
จำ�แนกออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

  2.1 ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องโถงหรือโรงภ�พยนตร์ (Auditorium or Theatres) 
ที่ใช้เก้�อี้ ม�จัดว�งเป็นแนวเดียวกันทั้งหมด ซึ่งกำ�หนดให้มีก�รหันหน้�เก้�อี้ไปยังบริเวณ
ด้�นหน้�ของเวที โดยท่ัวไปก�รจัดห้องประชุมแบบห้องโถงหรือโรงภ�พยนตร์ไม่จำ�เป็นจะ
ต้องใช้โต๊ะก็ได้ เนื่องจ�กกิจกรรมจะเน้นก�รอภิปร�ยและแถลงก�รณ์ต่�งๆ เท่�นั้น จึงไม่ใช่
ก�รบรรย�ยหรือก�รเสวน�ที่ให้คว�มรู้และมีเนื้อห�เชิงวิช�ก�รม�กนัก สำ�หรับก�รจัดห้อง
ประชุมส�ม�รถว�งโครงร่�งออกม�ได้หล�กหล�ยลักษณะ เช่น ห้องโถง ห้องครึ่งวงกลม ห้อง
ตัววี ดังภ�พ
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(Auditorium or Theatres)

  ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องโถงหรือโรงภ�พยนตร์

  2.2 ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน (Classroom) ที่จะใช้เก้�อี้และโต๊ะม�จัดว�ง
ในลักษณะคล้�ยกับก�รจัดที่นั่งในห้องเรียนหนังสือในสถ�นศึกษ� ส�ม�รถเว้นระยะท�งเดิน
เข้�ออกระหว่�งเก้�อี้ และโต๊ะได้ต�มคว�มเหม�ะสม ส่วนใหญ่จะใช้ได้ห้องประชุมขน�ดเล็ก
และขน�ดใหญ่ โดยก�รจัดเก้�อี้ และโต๊ะเป็นคู่ รวมทั้งในบ�งกรณีส�ม�รถใช้โต๊ะที่คว�มย�ว
ขน�นไปกับบริเวณด้�นหน้�เวที สำ�หรับลักษณะก�รใช้เวทีจะมี 2 ขน�ดด้วยกัน ได้แก่ เวที
ขน�ดใหญ่มีบริเวณท�งขึ้นลงทั้งด้�นซ้�ยและขว�   และเวทีขน�ดเล็กจะถูกจัดเอ�ไว้ริมด้�น
ซ้�ยหรือขว�ของผนังห้องประชุม นอกจ�กน้ีบริเวณของเวทีจะถูกใช้เป็นพื้นที่สำ�หรับก�ร
บรรย�ยหรือส�ธิต ซึ่งอ�จจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำ�หรับก�รขย�ยเสียงและก�รฉ�ย
ภ�พขึ้นแสดงผ่�นจอโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้ชมบริเวณด้�นหลังส�ม�รถมองเห็นได้อย่�งทั่วถึง        
เป็นอีกหนึ่งท�งเลือกสำ�หรับก�รจัดห้องประชุมที่เหม�ะสำ�หรับหัวข้อและว�ระที่ให้คว�มรู้
แก่ผู้เข้�ร่วม ก�รอบรม รวมถึงก�รประชุมที่จะมีก�รจดบันทึกตลอดเวล� หรือก�รประชุมที่
มีก�รใช้อุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพ� (Laptop) มีร�ยละเอียด
ก�รจัดห้องดังภ�พ

(Classroom)

  ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน
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  2.3 ก�รจัดห้องประชุมแบบตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษ (English Shape) ที่จะใช้เก้�อี้
และโต๊ะม�จัดว�งให้มีโครงร่�งในลักษณะตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษจำ�นวน 3 แบบ โดยอ้�งอิง
จ�กหลักก�รของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สตูล (2562) และชลธิด� เจะมะ (2559) ที่
นิย�มใช้กันอย่�งแพร่หล�ย เช่น ยู (U) ที (T) และ โอ (O) นักว�งแผนจัดประชุมจะนำ�
ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะเอ�ไว้ใช้สำ�หรับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ก�รแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็น
ระหว่�งผู้เข้�ร่วมประชุมทุกคนต�มตำ�แหน่งที่นั่งอย่�งอิสระ ภ�ยในห้องประชุมไม่จำ�เป็นจะ
ต้องมีก�รจัดเวทีไว้ เนื่องจ�กเป็นห้องประชุมขน�ดเล็กและก�รประชุม จะจัดเฉพ�ะในกลุ่ม
ของผู้บริห�รหรือในกรณีมีก�รประชุมที่มีผู้เข้�ร่วมจำ�นวนไม่ม�ก มีร�ยละเอียดก�รจัดห้อง

ดังภ�พ 

(English Shape) 

U Shape T Shape O Shape

  ก�รจัดห้องประชุมแบบตัวภ�ษ�อังกฤษ

  2.4 ก�รจัดห้องประชุมแบบง�นจัดเลี้ยงโต๊ะกลม (Banquet Style or Roundtable) 
ที่จะนิยม ใช้เก้�อี้และโต๊ะแบบวงกลมหันหน้�เข้�กัน เพื่อก�รรับฟังเนื้อห�ควบคู่กับก�รทำ�
กิจกรรมกลุ่มแบบระดมสมองร่วมกัน รวมทั้งยังส�ม�รถพบเห็นได้ทั่วไปสำ�หรับก�รประชุม
ที่มีง�นเลี้ยงรับรองที่มีบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มไว้บริก�รหลังเสร็จสิ้นก�รประชุม ซึ่งท�งผู้
จัดง�นจะมีเวทีขน�ดใหญ่อยู่บริเวณด้�นหน้�  ของห้องประชุมมีร�ยละเอียดดังภ�พ
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  ก�รจัดห้องประชุมแบบง�นจัดเลี้ยง

3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

  ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องมีคว�มคล้�ยกับง�น
จัดเลี้ยงทั่วไป เป็นสิ่งที่ผู้รับจัดง�นส�ม�รถจำ�แนกประเภทที่มีคว�มแตกต่�งกันออกไปต�ม
กรรมวิธีก�รปรุงจ�กส่วนผสม และวัตถุดิบแต่ละชนิด  ได้แก่ (1) ต้มหรือแกง (2) ผัด (3) ทอด 
(4) ยำ� และ (5) เครื่องจิ้ม ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�คว�มสะอ�ดและ
คว�มโดดเด่นเรื่องของรสช�ติ ในปัจจุบันก�รแข่งขันกันท�งด้�นธุรกิจที่มีก�รบริก�รเกี่ยวกับ
อ�ห�รและเครื่องดื่มส�ม�รถกำ�หนดประเภทด้วยวิธีก�รบริก�ร เช่น อ�ห�รชุด บุพเฟต์ 
ปิ้งย่�ง สุกี้ เป็นต้น ตลอดจนก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รผสมผส�นอ�ห�รข้�มวัฒนธรรม
เพื่อสร้�งคว�มแปลกใหม่แก่ผู้ใช้บริก�รได้สัมผัสถึงรสช�ติและสีสันที่แปลกต� (ณัฐวุฒิ             
รุ่งเสถียร-ภูธร, 2558) ในขณะที่ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมในก�รคัดเลือกร�ยก�ร
อ�ห�รอ�จพิจ�รณ�จ�กวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่ง อ�ทิ บริษัทข้�มช�ติ (Multinational 
Company) จะนิยมรับประท�นแฮมเบอเกอร์ และบริษัทสัญช�ติไทย (Thai Company) 
จะนิยมอ�ห�รกล่องและก�รจัดสรรรูปแบบร�ยก�รอ�ห�รประเภทผลไม้ที่พอดีคำ� สำ�หรับ
ก�รแบ่งร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม อ�จพิจ�รณ�ได้จ�กจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น พร้อมทั้งสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกของสถ�นที่แต่ละแห่งที่มีก�รจัดง�น โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒน� และเพ็ญ
ศิริ ศรีอำ�ภ� (2557) ได้อธิบ�ยเพิ่มเติมว่� ร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มสำ�หรับก�รประชุม
องค์กรส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กกระบวนก�รในก�รปรุงจ�กวัตถุดิบ  แต่ละประเภทที่มีก�รนำ�
เสนอต�มคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รที่มีคว�มจำ�เป็นต�มโอก�สต่�งๆ ดังนี้ 

  3.1 ร�ยก�รอ�ห�รจ�นด่วน (Fast Food) มุ่งเน้นกระบวนก�รให้บริก�รที่มีคว�ม
รวดเร็ว โดยก�รปรุงอ�ห�รแต่ละครั้งจะมีปริม�ณม�กและมีรสช�ติอ�ห�รป�นกล�ง ซึ่ง
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จะมีก�รกำ�หนดร�ยก�ร และเครื่องดื่มเพียง 2-3 ร�ยก�รเพื่อใช้เป็นตัวเลือกเท่�นั้น 
พร้อมกับก�รคัดเลือกเครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมหรือน้ำ�ผลไม้พ�สเจอร์ไรส์แบบกล่องใน
ลักษณะของร�ยก�รอ�ห�รชุด นอกจ�กนี้ นักว�งแผน  จัดประชุมยังส�ม�รถนำ�ร�ยก�ร
อ�ห�รจ�นด่วนจ�กกลุ่มร้�นแฟรนไชส์ต�มห้�งสรรพสินค้�ต่�งๆ เพื่อเข้�ม�บริก�รแก่ผู้เข้�
ร่วมง�นทุกร�ยต�มคำ�สั่งซื้อของแต่ละบุคคล ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะเป็นผู้ประส�น
ง�นก�รสั่งซื้อแต่ละครั้ง
 
  3.2 ร�ยก�รอ�ห�รสำ�เร็จรูป (Deli Food) ที่ปร�กฏในลักษณะของภ�ชนะพล�สติก
ที่ส�ม�รถนำ�ไปอุ่นด้วยอุณหภูมิที่สูงในเต�อบคว�มร้อน ซึ่งเป็นร�ยก�รอ�ห�รที่มีคว�ม
พร้อมสำ�หรับก�รนำ�ไปรับประท�นอ�ห�รได้ทันที ท�งผู้จัดง�นส�ม�รถจัดเก็บได้ในตู้เย็น
เป็นเวล�ที่ย�วน�นตั้งแต่ 1–4 สัปด�ห์ขึ้นไป ซึ่งมีร�ยก�รอ�ห�รที่หล�กหล�ยกันไปต�ม
ประเภทของอ�ห�ร แต่อย่�งไรก็ต�มนักว�งแผน จัดประชุมจะต้องหมั่นตรวจสอบวันหมด
อ�ยุอย่�งสม่ำ�เสมอ 

  3.3 ร�ยก�รอ�ห�รบุพเฟ่ต์ (Buffet) ก�รคัดสรรร�ยก�รอ�ห�รหล�กหล�ยประเภท
เอ�ไว้รวมกัน  โดยแบ่งพื้นที่สำ�หรับก�รบริก�รอ�ห�รเอ�ไว้อย่�งชัดเจนในบริเวณต่�งๆ เช่น 
สลัด อ�ห�รจ�นหลัก ของหว�น เป็นต้น สำ�หรับร�ยก�รเครื่องดื่มที่เลือกม�ใช้บริก�รอ�ห�
รบุพเฟต์จะเป็นเครื่องดื่มประเภทช�หรือก�แฟ ในขณะเดียวกันท�งฝ่�ยครัวจะต้องมีก�ร
สำ�รองส่วนผสมและวัตถุดิบในก�รปรุงอ�ห�รสำ�รองเอ�ไว้ในกรณีที่ผู้รับบริก�รต้องก�รใน
ปริม�ณที่ม�กขึ้น

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)



MEETINGS 10176 MEETINGS 101 77

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)  

3.4 ร�ยก�รอ�ห�รว่�ง (Coffeebreak) เป็นลักษณะของก�รจับคู่อ�ห�รว่�งร่วมกับเครื่อง
ดื่มประเภทช�หรือก�แฟอย่�งละ 1 ร�ยก�ร หรือบ�งง�นประชุมอ�จมีจำ�นวนม�กกว่�นั้น
ต�มคว�มต้องก�รของเจ้�ภ�พ โดยจะให้บริก�รในช่วงระหว่�งก�รพักก�รประชุมประม�ณ 
10–15 น�ที ทั้งช่วงเช้�และบ่�ย  ซึ่งนักว�งแผนจัดประชุมอ�จนำ�ร�ยก�รอ�ห�รว่�งม�บ
ริก�รในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระด�ษหรือภ�ชนะขน�ดเล็ก เพื่อให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมส�ม�รถนำ�เข้�ไปรับประท�นต่อในห้องประชุมได้ 

  3.5 ร�ยก�รอ�ห�รที่บริก�รตนเอง (Cafeteria) มีรูปแบบร�ยก�รอ�ห�รและเครื่อง
ดื่มที่พร้อมกับ ก�รบริก�รต�มร้�นอ�ห�รแต่ละแห่งภ�ยในพื้นที่ศูนย์อ�ห�ร ซึ่งจะเปิดให้
บริก�รในช่วงพักกล�งวัน ภ�ยใต้เงื่อนไขของท�งสถ�นที่จัดง�นกำ�หนด ผู้ที่ต้องก�รรับ
ประท�นอ�ห�รและเครื่องดื่มจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่�บริก�รทั้งหมดต�มจำ�นวนมื้อด้วย
ตนเอง โดยส�ม�รถชำ�ระเงินในรูปแบบของคูปอง  แทนเงินสด สม�ร์ทก�ร์ด และเงินสด ท�ง
ผู้จัดง�นจะต้องแจ้งร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รบริก�รให้ทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมจะเข้�สู่
ช่วงพัก 

  3.6 ร�ยก�รอ�ห�รต�มช�ติพันธุ์ (Ethic Food or Cuisine) ให้บริก�รอ�ห�รและ
เครื่องดื่ม ที่ผ่�นกระบวนก�รปรุงต�มวิธีก�รของแต่ละเชื้อช�ติ สำ�หรับร�ยก�รอ�ห�รบ�ง
ประเภทจะมีคว�มเกี่ยวข้อง กับคว�มเชื่อท�งศ�สน�ที่เข้�ม�มีบทบ�ท อีกยังมีคว�มจำ�เป็นที่
จะต้องกำ�หนด ตั้งแต่ขั้นตอนก�รจัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมอ�ห�ร อ�ทิ ร�ยก�รอ�ห�ร
มุสลิมของช�วอิสล�ม รวมถึงร�ยก�รอ�ห�รที่นำ�เสนอคว�มแตกต่�งต�มภูมิภ�คต่�งๆ เช่น 
อ�ห�รยุโรป อ�ห�รจีน อ�ห�รญี่ปุ่น อ�ห�รไทย เป็นต้น 
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  ในขณะท่ีก�รจัดก�รอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมต�มแนวท�งของเดวิสและคณะ                 
(Davisetal., 2012) ได้นำ�เสนอประเด็นเกี่ยวกับก�รกำ�หนดแนวท�งก�รจัดก�รง�นประชุม
ที่จะต้องจัดเตรียมทรัพย�กรต่�งๆ ภ�ยในองค์กรให้เกิดคว�มพร้อมต่อรองรับจำ�นวนผู้ม�ใช้
บริก�รต�มหลักก�รดังต่อไปนี้ 

  • ก�รวิเคร�ะห์งบประม�ณที่ได้รับจ�กเจ้�ภ�พแต่ละร�ย ในบ�งครั้งอ�จกล�ยเป็น
ข้อจำ�กัด ที่แตกต่�งเมื่อผู้จัดง�นต้องเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมสำ�หรับก�รประกอบอ�ห�ร
และเครื่องดื่ม รวมถึงก�รคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ภ�ยในสถ�น
ที่จัดง�น ซึ่งท�งผู้จัดง�นประชุมจะต้องชี้แจงร�ยละเอียดเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยเบื้องต้นที่เจ้�ภ�พ
จะได้รับและก�รจัดทำ�ใบเสนอร�ค�ให้รับทร�บ สำ�หรับเจ้�ภ�พที่มีงบประม�ณไม่สูงม�ก 
ก�รลดประเภทของร�ยก�รอ�ห�รเพื่อก�รประหยัดต้นทุนจะเป็นท�งเลือกที่นิยมใช้ม�กที่สุด 

  • ก�รพิจ�รณ�ช่วงฤดูก�ลที่มีผลต่อก�รคัดเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมสำ�หรับก�ร
ประกอบอ�ห�ร เนื่องจ�กผักและผลไม้บ�งชนิดไม่ส�ม�รถจัดซื้อในช่วงฤดูก�ลปกติ ท�งนัก
ว�งแผนจัดประชุมจะต้องมีก�รส่ังซื้อสินค้�บ�งประเภทสำ�หรับก�รประกอบอ�ห�รเอ�ม�จัด
เก็บเอ�ไว้ล่วงหน้� รวมทั้งก�รนำ�ม�คำ�นวณอัตร�ค่�บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มให้เหม�ะสม
กับต้นทุน ซึ่งท�งผู้ว�งแผนจัดประชุมควรประส�นง�นกับผู้ข�ยปัจจัยก�รผลิตภ�ยในท้องถิ่น
เพื่อจัดส่งสินค้�ให้ตรงต�มกำ�หนดก่อนก�รจัดง�นเลี้ยงจะเริ่มต้นขึ้น 

  • ก�รคำ�นวณระยะเวล�ก�รจัดง�นเลี้ยงให้เหม�ะสมกับช่วงเวล�ที่มีก�รเช่�สถ�นที่               
ตั้งแต่กระบวนก�รเริ่มต้นในก�รบริก�รอ�ห�รร�ยก�รแรกจนถึงร�ยก�รลำ�ดับสุดท้�ย พร้อม
กับก�รคำ�นวณระยะเวล�ก�รเก็บอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท่ีใช้ในกรรมวิธีก�รปรุง
อ�ห�ร ตลอดจนก�รทำ�คว�มสะอ�ดโต๊ะและภ�ชนะสำ�หรับก�รรับประท�นอ�ห�รอยู่ตลอด
เวล� 

  • สภ�พแวดล้อมและบรรย�ก�ศของสถ�นท่ีจัดง�นท่ีนักว�งแผนจัดประชุมจะต้อง
ประส�นเพ่ือคัดเลือกสถ�นท่ีให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของเจ้�ภ�พ ในกรณีท่ีมีก�รจัดง�น
นอกสถ�นท่ีโดยเฉพ�ะสถ�นท่ีกล�งแจ้งท่ีต้องเผชิญกับอุณหภูมิและสภ�พอ�ก�ศท่ีผู้จัดง�น
ไม่ส�ม�รถควบคุมได้ ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีส�ม�รถกำ�บังผู้เข้�ร่วม
ง�น และก�รว�งแผนสำ�หรับก�รเคล่ือนย้�ยส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ท่ีเป็น
คว�มเส่ียง ซ่ึงเป็นหน้�ท่ีผู้จัดง�นจะต้องลำ�ดับข้ันตอนต่�งๆ เพ่ือใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ให้ทัน
สถ�นก�รณ์ได้อย่�งเหม�ะสม นอกจ�กน้ี ก�รตกแต่งสถ�นท่ีให้มีคว�มสวยง�มและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ต�มข้อตกลงของเจ้�ภ�พท่ีได้มีก�รระบุเร่ืองของธีม (Theme) แก่ผู้เข้�ร่วมง�น  
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  • ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�บริก�รที่มีคว�มสัมพันธ์กับต้นทุนที่จะพิจ�รณ�จ�กจำ�นวน
ผู้เข้�ร่วมง�น ควบคู่กับก�รพิจ�รณ�ก�รเพิ่มเติมกิจกรรมและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่
ใช้ภ�ยในสถ�นที่จัดง�น เช่น เครื่องขย�ยเสียง เวที ซุ้มถ่�ยภ�พ จอฉ�ยภ�พ เป็นต้น โดย           
นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องจัดทำ�แบบฟอร์ม เพื่อแสดงอัตร�ค่�บริก�รที่จำ�แนกต�มระดับ
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เจ้�ภ�พส�ม�รถ    เลือกได้ต�มคว�มต้องก�ร 

   • ก�รคัดเลือกร�ยก�รอ�ห�รเพื่อนำ�เสนอแก่กลุ่มผู้ว่�จ้�งโดยแสดงอัตร�ค่�บริก�รที่
ชัดเจน เช่น อ�ห�รชุด (Set Menu) อ�ห�รต�มสั่ง (A La Carte Menu) อ�ห�รบุฟเฟ่ต์ 
(Buffet Menu) อ�ห�รค็อกเทล (Cocktail Menu) เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นก�รคัดเลือกของ
ผู้ว่�จ้�งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�งแผนกครัวจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมต่�งๆ เพื่อ
เตรียมก�รปรุงอ�ห�รต�มวันและเวล�ที่กำ�หนด 

    • ก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังทรัพย�กรมนุษย์ในแผนกครัวที่ทำ�หน้�ที่ประกอบอ�ห�ร
ต�มท่ีได้ระบุไว้ในร�ยก�รอ�ห�ร รวมถึงแผนกอ�ห�รและเครื่องดื่มที่ทำ�หน้�อำ�นวยคว�ม
สะดวกระหว่�งกิจกรรม ก�รรับประท�นอ�ห�รและเครื่องดื่ม ตลอดจนกลุ่มรับจ้�งอิสระ
ที่เข้�ม�ต�มธีมง�น (Theme)  แต่ละประเภท เช่น นักร้องและนักแสดง พิธีกร ช่�งภ�พ 
เป็นต้น โดยภ�พรวมก�รปฏิบัติง�นจะต้องมีก�รระบุอัตร�กำ�ลังคนจำ�แนกต�มแผนก ซึ่งก่อน
ก�รเริ่มง�นทุกแผนกจะต้องมีก�รประชุมรวมเพื่อสรุปทิศท�งก�รปฏิบัติง�นในแต่ละวัน 

4. อุปกรณ์ด้านภาพและเสียง    

  ก�รบริห�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในกลุ่มของเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (Audio 
Visual) มีด้วยกันหล�กหล�ยประเภทต�มคุณสมบัติก�รใช้ง�น ประกอบกับกลไกก�รทำ�ง�น
ที่มีคว�มซับซ้อนเชิงเทคนิคช่วยกระบวนก�รรับรู้ของผู้เข้�ร่วมก�รประชุมด้�นภ�พและเสียง
ส�ม�รถเข้�ถึงวัตถุประสงค์ของเจ้�ภ�พม�กยิ่งขึ้น แต่ในบ�งสถ�นที่จัดง�นอ�จมีจำ�นวนไม่
เพียงพอสำ�หรับรูปแบบก�รประชุมองค์กร ดังนั้นนักว�งแผนจัดประชุมอ�จมีก�รประส�น
ง�นกับผู้ดูแลสถ�นที่ต่�งๆ เพื่อสำ�รวจคว�มพร้อมของสถ�นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ค�ด
ว่�จะใช้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนก�รประชุมองค์กร ให้เป็นที่น่�พึงพอใจแก่ผู้เข้�ร่วม
ง�นและเจ้�ภ�พ โดยหลักก�รของเกิดศิริ เจริญวิศ�ล ได้กำ�หนดอุปกรณ์เหล่�นี้ออกเป็น 5 
ประเภทดังนี้ 

  4.1 เครื่องฉ�ยภ�พ (Projector) มีคุณสมบัติหลักสำ�หรับก�รแสดงภ�พนิ่งต�ม
สื่อแต่ละประเภทที่ปร�กฏกับโปรแกรมสำ�เร็จรูปที่ใช้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ
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(Personal Computer) หรือคอมพิวเตอร์ประเภทพกพ� รวมทั้งอุปกรณ์ประเภทสม�ร์ท
โฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน พร้อมกับส�ยพ่วงต่อ
สำ�หรับก�รส่งผ่�นสัญญ�ณภ�พไปยังอุปกรณ์ส่งออกประเภทอื่นๆ ที่ถูกกำ�หนดไว้ภ�ยในห้อง
ประชุม นอกจ�กนี้ ก�รประชุมองค์กรที่วิทย�กรต้องก�ร ที่จะเขียนหรือแสดงข้อคว�มจ�ก
ล�ยมือในระหว่�งบรรย�ยจำ�เป็นต้องใช้เครื่องฉ�ยภ�พ 3 มิติ (Overhead 3 Dimensions) 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ส�ม�รถนำ�เอ�วัตถุประเภทต่�งๆ เช่น ภ�พ กระด�ษ เอกส�ร เป็นต้น 
ส�ม�รถเผยแพร่ข้อมูลออกม�นำ�เสนอได้ทันที 

  4.2 จอภ�พ (Screen) มีคุณสมบัติเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในก�รรองรับภ�พจ�ก
เครื่องฉ�ยประเภทต่�งๆ ถ้�เป็นจอภ�พธรรมด�ไม่จำ�เป็นต้องเดินส�ยไฟ เนื่องจ�กมีข�ตั้ง
พับเก็บหรือเคลื่อนย้�ยสะดวกได้ตลอดเวล� แต่กลับมีข้อจำ�กัดเรื่องของก�รขน�ดก�รใช้
ง�นที่เหม�ะสำ�หรับห้องประชุมขน�ดเล็กเท่�นั้น นอกจ�กนี้ยังมีจอภ�พแบบไฟฟ้� (Electric 
Screen) ที่ถูกติดตั้งเอ�ไว้ในโครงสร้�งของห้องประชุมขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่ โดยปกติ
จะถูกม้วนเก็บอยู่ด้�นบนผนังฝ้� จะมีก�รติดตั้งรีโมทสำ�หรับควบคุมก�รใช้ง�นเพียงก�ร
สัมผัสเท่�นั้น 

  4.3 ไมโครโฟนแบบกลุ่ม (Conferences System) มีคุณสมบัติสำ�หรับก�รส่งผ่�น
เสียงของผู้ใช้ง�น เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ขย�ยเสียงแต่ละขน�ด มีทั้งแบบมีส�ยปกติ ด้วย
คว�มย�วประม�ณ  1-3 เมตร  และแบบไร้ส�ย ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยไปในตำ�แหน่งต่�งๆ ได้
อย่�งอิสระ รวมถึงไมโครโฟน  แบบตั้งโต๊ะ ในกรณีที่มีก�รจัดห้องประชุมแบบตัวอักษรยูและ
ที ที่มีก�รติดตั้งเอ�ไว้บนโต๊ะของผู้เข้�ร่วมประชุม 

  4.4 เครื่องขย�ยเสียง (Amplifier) มีคุณสมบัติสำ�หรับรับสัญญ�ณไฟฟ้�คว�มถี่เสียง
จ�กอุปกรณ์นำ�เข้�ประเภทต่�งๆ ส�ม�รถขย�ยสัญญ�ณเสียงได้กว้�งม�กยิ่งขึ้นต�มระดับที่
กำ�หนดไว้ โดยมีก�รลำ�ดับวงจรก�รขย�ยเสียงเพื่อให้มีกำ�ลังที่เพิ่มม�กขึ้น จ�กนั้นจึงส่งต่อไป
ยังลำ�โพงขน�ดต่�งๆ เพื่อเผยแพร่   คลื่นเสียงแก่ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมส�ม�รถรับฟังในแต่ละ
ตำ�แหน่งของห้องประชุม 

  4.5 กล้องถ่�ยวิดิโอ มีคุณสมบัติสำ�หรับใช้ในก�รบันทึกภ�พเคลื่อนไหวและยัง
ส�ม�รถใช้ในก�ร จับภ�พออกทีวีมอนิเตอร์ พร้อมคว�มส�ม�รถในก�รขย�ยภ�พได้
ประม�ณ 8-12 เท่� ภ�ยในจะมีหน่วยบันทึกคว�มจำ�เพื่อนำ�ม�จัดเก็บไว้ใช้ในโอก�สต่อไป 
ซึ่งในปัจจุบันนักว�งแผนจัดประชุมใช้วิธีก�รถ่�ยทอดสดผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่�งๆ 
เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) เป็นต้น เพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้แก่ผู้ที่
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สนใจแต่ไม่ส�ม�รถเดินท�งม�ร่วมง�นได้ ทำ�ให้กล้องวิดีโอ  และบุคล�กรฝ่�ยโสตทัศนูปกรณ์ 
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ โดยเฉพ�ะก�รจัดประชุมขน�ดใหญ่ จำ�เป็นต้องมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่�งๆ เป็นจำ�นวนม�ก ก�รจัดง�นประชุมบ�งครั้งอ�จะต้องจ้�งบริษัทภ�ยนอกเพื่อ
เข้�ม�ดูแลคว�มเรียบร้อยในก�รใช้ง�นของโสตทัศนูปกรณ์

  นอกจ�กกลุ่มอุปกรณ์ภ�พและเสียงสำ�หรับก�รจัดประชุมองค์กรที่ใช้สนับสนุน
ก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ให้มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์แล้ว พบว่�ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี
ส�รสนเทศหล�กหล�ยประเภทที่ถูกนำ�ม�เพิ่มเติมสำ�หรับก�รเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ย
ส่วนบุคคลม�กยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมสำ�เร็จรูปในก�รลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมผ่�นมือถือ 
สัญญ�อินเทอร์เน็ตไร้ส�ยคว�มเร็วสูง แบบประเมินออนไลน์ อุปกรณ์แปลภ�ษ� เป็นต้น 
แต่อย่�งไรก็ดีนักว�งแผนจัดประชุมควรมีก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยในก�รเข้�ถึงข้อมูล
ของเทคโนโลยีต่�งๆ เหล่�นี้ด้วย

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

5. การบริการที่พักแรม 

  ห�กกำ�หนดก�รประชุมองค์กรมีระยะเวล�ก�รจัดง�นม�กกว่� 1 วัน จำ�เป็นจะต้อง
มีก�รเข้�พักค้�งแรมอย่�งน้อย 1 คืน ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องส�ม�รถจัดสรรห้อง
พักเอ�ไว้ให้เพียงพอต่อจำ�นวนผู้เข�้ร่วมก�รประชุม ซึ่งส่วนใหญ่ที่พักแรมสำ�หรับก�รประชุม
องค์กรจะให้คว�มสำ�คัญกับขน�ดคว�มจุของห้องประชุมเป็นหลัก รองลงม�คือจำ�นวนของ
ห้องพัก ร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ ต�มลำ�ดับ ในกรณี
ที่มีก�รจัดประชุมภ�ยในที่พักแรม จะได้รับก�รบริก�รจ�กพนักง�น  ในแต่ละแผนกต่�งๆ 
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เข้�ม�ดูแลด้�นคว�มสะอ�ด คว�มปลอดภัย และก�รประส�นง�น ซึ่งโรงแรมแต่ละประเภท
จะมีก�รกำ�หนดอัตร�ค่�บริก�รที่แตกต่�งกันออกไปต�มปริม�ณสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่
ได้รับ สำ�หรับระช�นนท์ ทวีผล (2561) ได้อธิบ�ยว่� ก�รแบ่งคุณลักษณะของที่พักแรมต�ม
ก�รจัดประชุม (Conventions Hotel) ต�มหลักส�กลจะต้อง หม�ยถึง ที่พักสำ�หรับก�รจัด
อบรม ประชุมและสัมมน� ภ�ยในโครงสร้�งอ�ค�รมีก�รออกแบบที่ห้องประชุมหล�กหล�ย
ประเภทสำ�หรับรองรับกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�น 

  สำ�หรับมุมมองของจิตนันท์ นันทไพบูลย์ (2555) ได้อ้�งอิงเนื้อห�ต�มนโยบ�ย
ของสม�คมโรงแรมไทยเกี่ยวกับม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พบริก�รของที่พักแรมในร�ช
อ�ณ�จักรไทย โดยใช้สัญลักษณ์รูปดวงด�ว จำ�นวนตั้งแต่ 1–5 ด�ว เพื่อก�รแบ่งระดับ
ที่พักแรมที่จดทะเบียนถูกต้องต�มกฎหม�ย ภ�ยใต้กรอบม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งประทศ ซึ่ง
มีใจคว�มสำ�คัญหลักของก�รพิจ�รณ�ลักษณะของห้องพักและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ 
ภ�ยในองค์กร ตลอดจนจำ�นวนของพนักง�นผู้ให้บริก�รในแต่ละแผนกภ�ยใต้เงื่อนไขดังต่อ
ไปนี้ 

    • ที่พักระดับ 1 ด�ว มีห้องพักขน�ดไม่ต่ำ�กว่� 10 ต�ร�งเมตร มีเตียงขน�ด 3 ฟุต        
ขึ้นไปพร้อมด้วยกระจกแต่งหน้� โต๊ะ-เก้�อี้ และถังขยะขน�ดเล็กภ�ยในห้องพัก

    • ที่พักระดับ 2 ด�ว มีห้องพักขน�ดไม่ต่ำ�กว่� 14 ต�ร�งเมตร  มีอุปกรณ์รักษ�คว�ม
ปลอดภัย  บริเวณประตูท�งเข้�ห้องพัก เช่น ต�แมว กลอนประตู เป็นต้น พร้อมด้วยสุขภัณฑ์
แบบชักโครก  และมีโทรทัศน์สีขน�ด 14 นิ้วขึ้นไป 

   • ที่พักระดับ 3 ด�ว มีห้องพักขน�ดไม่ต่ำ�กว่� 18 ต�ร�งเมตร มีอุปกรณ์สำ�หรับ
ภ�ยในห้องพัก เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในชีวิตประจำ�วันเพิ่มเติม ได้แก่โคมไฟ ตู้เสื้อผ้� 
ผ้�เช็ดตัว และเครื่องทำ�นำ้�อุ่น พร้อมบริก�รของแผนกต่�งๆ ภ�ยในที่พักแรม ได้แก่ บริก�ร
อ�ห�รที่ส่งตรงถึงห้องพัก จุดบริก�รเครื่องดื่มประเภทช�ก�แฟและอ�ห�รว่�ง ศูนย์บริก�ร
ธุรกิจ และห้องนำ้�ส�ธ�รณะสำ�หรับคนพิก�ร
  
  • ที่พักระดับ 4 ด�ว มีห้องพักขน�ดไม่ต่ำ�กว่� 24 ต�ร�งเมตร มีก�รเพิ่มขน�ด
เตียงไม่ต่ำ�กว่�  3.5 ฟุต มีบริก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกหล�กหล�ยประเภทภ�ยในห้องพัก 
เช่น ตู้เย็น ก�นำ้�ร้อน สบู่อ�บนำ้� เสื้อคลุมอ�บนำ้� โทรทัศน์สีขน�ด 20 นิ้วขึ้นไป พร้อมกับ
ก�รบริก�รของแผนกต่�งๆ ภ�ยในโรงแรม ได้แก่ สป� สระว่�ยนำ้� ห้องอ�ห�ร และ
ห้องประชุมขน�ดใหญ่ที่ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 2 ห้องขน�ดย่อม 
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  • ที่พักระดับ 5 ด�ว มีห้องขน�ดไม่ต่ำ�กว่� 30 ต�ร�งเมตร มีก�รกำ�หนดขน�ดของ
เตียงไม่ตำ่�กว่� 4 ฟุต มีห้องนำ้�ขน�ดใหญ่และจำ�นวนสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ใกล้เคียงกับ
ที่พักระดับ 4 ด�วทุกประก�ร สำ�หรับคุณสมบัติของห้องประชุมขน�ดใหญ่ มีก�รเพิ่มขน�ด
พื้นที่ใช้สอยให้ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 ห้อง  ขน�ดย่อม 

  อย่�งไรก็ต�มคว�มเหม�ะสมในก�รพิจ�รณ�เลือกที่พักแรมที่ส�ม�รถรองรับกลุ่ม
ผู้เข้�ร่วมประชุมองค์กร คือ ที่พักตั้งแต่ระดับ 4-5 ด�ว เนื่องจ�กมีห้องประชุมสำ�หรับใช้
ทำ�กิจกรรมก�รประชุมได้ แต่ในปัจจุบันยังพบว่�ที่พักขน�ดกล�งและขน�ดเล็กจำ�นวน
หล�ยแห่งที่เป็นลักษณะของที่พักท�งเลือกที่อยู่ท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พที่
เป็นธรรมช�ติและวัฒนธรรม เช่น รีสอร์ท โฮสเทล เกสเฮ้�ท์ เป็นต้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒน� 
และเพ็ญศิริ ศรีอำ�ภ�, 2557) ที่ส�ม�รถรองรับกลุ่มผู้เข้�ร่วมประชุมองค์กร ขน�ดเล็กที่มี
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นไม่ม�ก มีอัตร�ค่�บริก�รด้�นค่�เช่�สถ�นที่ที่ประหยัด แต่อ�จมีข้อจำ�กัด            
เรื่องสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเมื่อเทียบกับที่พักแรมขน�ดใหญ่ตั้งอยู่ใจกล�งเมืองเศรษฐกิจของ
แต่ละภูมิภ�ค

  จ�กเนื้อห�ภ�ยในบทเรียนส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่� ก�รเลือกสถ�นที่ประชุมองค์กร
องค์กรในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่มีร�ยละเอียด ที่นักว�งแผนจัดประชุมควรพิจ�รณ�จ�กสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดประชุม ให้เหม�ะสมกับจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมประชุม พร้อมกับ
ก�รศึกษ�คว�มต้องก�รของเจ้�ภ�พ เพื่อสอบถ�มถึงวัตถุประสงค์ในก�รจัดประชุม เพื่อนำ�
ม�ใช้เป็นข้อมูลในก�รว�งแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งหมด ที่ค�ดว่�จะต้องนำ�
ม�สนับสนุนก�รจัดประชุม รวมทั้งก�รออกแบบสถ�นที่จัดประชุมให้เหม�ะสมกับกิจกรรม
และก�รเรียนรู้ในรูปแบบต่�งๆ เช่น โรงภ�พยนตร์ ห้องเรียน ตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษ  เป็นต้น 
นอกจ�กนี้ ก�รจัดประชุมองค์กรบ�งแห่งมีก�รจัดง�นภ�ยนอกสถ�นที่ มีระยะเวล�ตั้งแต่    
1 วันขึ ้นไป ก�รค้นห�ข้อมูลที ่พักแรมจึงเป็นอีกหนึ ่งองค์ประกอบก�รจัดง�นที ่
จ ำ�เป็นในก�รเลือกประเภทให้เหม�ะสมแก่จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม ตลอดจนก�รให้คว�ม
เอ�ใจใส่ในก�รคัดเลือกร�ยก�รอ�ห�รแต่ละมื้อ  ให้สอดคล้องกับช่วงเวล�ก�รพัก รวมทั้งก�ร
สำ�รวจร�ยก�รอ�ห�รบ�งประเภทที่เป็นข้อจำ�กัดของผู้เข้�ร่วมง�น 
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			คำาถามท้ายบทที่	3	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1.  ก�รเลือกสถ�นที่จัดง�นประชุมองค์กรมีองค์ประกอบก�รอะไรบ้�งที่นักว�งแผน
 จัดประชุมควรนำ�ม�พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม 
2.  ก�รจัดโครงร่�งห้องประชุมองค์กรแบ่งออกเป็นก่ีประเภท และแต่ประเภท           

มีลักษณะอย่�งไร
3.  ก�รกำ�หนดรูปแบบร�ยก�รอ�ห�รสำ�หรับกลุ่มเข้�ร่วมประชุมองค์กร ส�ม�รถ

แบ่งออกเป็นก่ีประเภท และแต่ละประเภทมีก�รใช้วัตถุดิบหรือมีลักษณะเด่น
อย่�งไร

4. ก�รระบุลักษณะของที่พักแรมให้มีคว�มเหม�ะสมสำ�หรับก�รจัดประชุมองค์กร
 ควรเป็นอย่�งไร 

   

			กรณีศึกษาการเลือกสถานที่ประชุมองค์กร	สิ่งอำานวยความ  
			สะดวกในการจัดประชุม	และบริการอาหารและเครื่องดื่ม

  บริษัท ABC มีก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในทุกเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี กลุ่มเป้�หม�ย
คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีร�ยได้ค่อนข้�งสูง หรืออ�จเป็นผู้ที่มีอ�ชีพ
ลงทุนท�งก�รเงิน  โดยจัดง�นวันธรรมด�และผู้เข้�ร่วมง�นประม�ณ 1,000 คน
  บริษัทฯ ต้องก�รสถ�นที่จัดง�นโดยจัดทำ�เกณฑ์ก�รเลือกสถ�นที่จัดง�น คือ เลือก
ทำ�เลที่ตั้งของสถ�นที่จัดง�นเป็นอันดับแรก คือ ส�ม�รถเดินท�งได้ด้วยระบบขนส่งส�ธ�รณะ 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง รถไฟฟ้� ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย จำ�นวนห้องน้ำ�ที่เพียงพอ เป็นต้น รวม
ถึงมีคว�มต้องก�รในก�รจัดอ�ห�รว่�งแบบกล่อง เนื่องจ�กสะดวกต่อผู้เข้�ร่วมง�นในก�รรับ
ประท�น 
  อย่�งไรก็ต�ม คุณภ�พในก�รบริก�รถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ 
เนื่องจ�กในกรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงหน้�ง�น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่ต้องเจอ
บ่อยครั้งในก�รทำ�ง�น ดังนั้น ก�รเลือกสถ�นที่ที่มีคว�มยืดหยุ่นในก�รทำ�ง�นจึงถือว่�เป็น              
สิ่งสำ�คัญ
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บทที่	

4

การวางแผนการเงิน
และงบประมาณ
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การวางแผนการเงิน
และงบประมาณ

  

  
   การวางแผนทางการเงินและงบประมาณมีความสำาคัญอย่างมากต่อการดำาเนิน
งานขององค์กร ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนทางการเงินและงบประมาณเป็นแนวทางที่ใช้
ในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน ให้มีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างฝ่าย
งานต่างๆ และช่วยทำาให้การควบคุมดำาเนินงานต่างๆ สามารถทำาได้โดยง่ายยิ่งขึ้น และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของผู้บริหาร คือการวางแผน
ทางการเงินและงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และตัดสินใจจัดหาเงินทุนจากแหล่ง       
ต่างๆ การเตรียมข้อมูลทางการเงินเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการจัดทำางบประมาณซึ่ง
เป็นการวางแผนการดำาเนินงานท่ีแสดงออกมา เป็นจำานวนเงินและนำาไปใช้ประโยชน์ใน
การติดตาม  การดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ให้เกิดผลตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

  สำาหรับเนื้อหาของบทที่ 4 จะอธิบายถึงการวางแผนการเงินและงบประมาณ 
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร ประเภทและ
ขั้นตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร วิธีการวางแผนการ
เงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ใจและอธิบ�ยก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ และ
 มีคว�มรู้เกี่ยวกับ   ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ใจประเภทและขั้นตอนก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ
 ของก�รประชุมองค์กรได้อย่�งถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถอธิบ�ยวิธีก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ
 ของก�รประชุมองค์กรได้อย่�งถูกต้อง

บทที่	

4
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  ในบทที่ 4 ที่กล่�วถึงก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร 
เพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ จะนำ�เสนอ MICE Value Chain คือ ห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�ห
กรรมไมซ์ คือ ธุรกิจผู้จัดง�น ผู้ว�งแผนจัดง�น หน่วยง�นสนับสนุน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ม�ใช้
ประกอบก�รอธิบ�ยในบทนี้ ดังรูปภ�พ

MICE Value Chain ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์

ผู้วางแผนจัดงาน

หน่วยงานที่สนับสนุน

ธุรกิจผู้จัดงาน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

MI
 
1. ความรู้เก่ียวกับการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร
  
  ก�รว�งแผนท�งก�รเงิน (Financial Planning)  หม�ยถึง  กระบวนก�รกำ�หนด
วัตถุประสงค์ก�รใช้จ่�ยท�งก�รเงิน และก�รกำ�หนดกิจกรรมท�งก�รเงินที่จะทำ�ในอน�คต 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มที่องค์กรต้องก�ร

  งบประม�ณ (Budget) หม�ยถึง แผนง�นของผู้บริห�รที่กำ�หนดออกม�ในรูปของ
ตัวเลขงบประม�ณต�มแผนง�นเป็นงบที่สรุปเป้�หม�ยของหน่วยง�นทุกหน่วยง�นในองค์กร 
เช่น ฝ่�ยข�ย ฝ่�ยจัดซื้อ  ฝ่�ยจัดก�รประชุม ฝ่�ยก�รเงิน ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นเป้�หม�ย
ของก�รข�ย ก�รจัดซื้อ ก�รผลิต ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ กำ�ไรสุทธิและก�รรับก�ร
จ่�ยเงินสด และ/หรือ เป้�หม�ยใดๆ ที่ฝ่�ยบริห�รระบุไว้ งบประม�ณต�มแผนง�นโดยทั่วไป
ประกอบด้วย งบกำ�ไรข�ดทุนโดยเป้�หม�ย งบดุล งบแสดงก�รรับจ่�ยเงินสด และงบสนับ  
สนุนอื่นๆ งบเหล่�นี้เป็นผลม�จ�กก�รว�งแผนและตัดสินใจในร�ยละเอียด และก�รค�ด
ก�รณ์เหตุก�รณ์ในอน�คตของธุรกิจอย่�งระมัดระวัง
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  จ�กคว�มหม�ยก�รว�งแผนท�งก�รเงินงบประม�ณข้�งต้น ส�ม�รถให้คว�ม
หม�ยก�รว�งแผนท�งก�รเงิน งบประม�ณก�รประชุมองค์กรคือ เป็นกระบวนก�รกำ�หนด
วัตถุประสงค์ก�รใช้จ่�ยท�งก�รเงิน และก�รกำ�หนดกิจกรรมท�งก�รเงินเพื่อก�รจัดก�ร
ประชุมองค์กร ต�มแผนง�นของผู้บริห�ร ที่กำ�หนดออกม�ในรูปของตัวเลข ที่เป็นก�ร
ว�งแผนงบประม�ณสำ�หรับก�รประชุม และควบคุมก�รใช้งบประม�ณต�มแผนก�รประชุม 
ต�มเป้�หม�ยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต�มที่องค์กรต้องก�ร ซึ่งในบทนี้จะหม�ยถึง ธุรกิจ        
ผู้จัดง�น  (Organizer)  นักว�งแผนจัดประชุม (Meeting Planner)

  ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร มีคว�มสำ�คัญและ
จำ�เป็น เนื่องจ�กในปัจจุบันธุรกิจมีก�รแข่งขันกันอย่�งสูงม�ก จึงจำ�เป็นที่ผู้บริห�รต้องมี
คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก�รว�งแผนก�ร
เงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรจะส�ม�รถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มเป้�
หม�ยต�มที่องค์กรได้ตั้งเป้�หม�ยไว้ คว�มสำ�คัญของก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ
ของก�รประชุมองค์กร ส�ม�รถอธิบ�ยได้ดังนี้

  1) คว�มสำ�คัญในก�รจัดทำ�แผนง�นของก�รประชุมองค์กร กล่�วคือ ก�รว�งแผน
ก�รเงิน และงบประม�ณเป็นก�รจัดทำ�แผนง�น ซึ่งเป็นแนวท�งให้ผู้บริห�รขององค์กรก�ร
จัดก�รประชุมองค์กร มีก�รว�งแผนล่วงหน้� และเตรียมพร้อมกับสภ�วก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
กระบวนก�รว�งแผนก�รเงิน และงบประม�ณเป็นทิศท�งในก�รดำ�เนินง�น ถ้�มีก�ร
ว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณส�ม�รถค�ดก�รณ์และหลีกเลี่ยงเหตุก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้นได้
อย่�งกะทันหัน 

  2) คว�มสำ�คัญในก�รจูงใจในก�รปฏิบัติง�น กล่�วคือ ในก�รจัดก�รประชุมองค์กร
ใช้ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ เพื่อเป็นก�รสนับสนุนให้ก�รปฏิบัติง�นได้ง่�ยและมี
คว�มชัดเจนขึ้น เพร�ะจะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นได้ทร�บเป้�หม�ยว่�กำ�ลังปฏิบัติง�นไปเพื่ออะไร 
มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นอย่�งไร

  3) คว�มสำ�คัญในก�รประส�นง�นร่วมกันในองค์กร กล่�วคือ ก�รว�งแผนก�รเงิน  
และงบประม�ณจะก่อให้เกิดก�รประส�นง�นในทุกหน่วยในองค์กร เนื่องจ�กทุกฝ่�ยได้
ยอมรับทร�บเป้�หม�ยที่ตั้งไว้รวมกัน เพื่อพย�ย�มร่วมกันปฏิบัติง�น เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย
ขององค์กร เช่น ก�รว�งแผนในก�รจัดประชุม ก�รจองโรงแรมต้องทร�บถึงงบประม�ณที่        
ตั้งไว้ จะทำ�ให้บริห�รจัดก�รเพื่อให้ได้โรงแรมที่จัดก�รประชุม เป็นไปต�มแผนง�นของ
เจ้�ภ�พผู้จัดง�น เป็นต้น
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  4) คว�มสำ�คัญในก�รเป็นเครื่องมือก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น กล่�วคือ ก�รจัดก�ร
ประชุมองค์กร นำ�ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ เนื่องจ�กทุกหน่วยง�นในองค์กรมี
เป้�หม�ยในก�รปฏิบัติง�น ต�มงบประม�ณที่ตั้งไว้ ห�กมีคว�มแตกต่�งก็ส�ม�รถทำ�ก�ร
วิเคร�ะห์เพื่อค้นห�ส�เหตุนั้นได้อย่�งถูกต้องและทันเวล� 

  จ�กคว�มสำ�คัญก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร
ส�ม�รถสรุปเนื้อได้ดังภ�พ   

ความสำาคัญการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

การจัดทำาแผนงาน

เครื่องมือการควบคุม
การปฏิบัติงาน

การจูงใจในการปฏิบัติงาน

การประสานงาน
ร่วมกันในองค์กร

ความสำาคัญ
การวางแผนการเงิน

และงบประมาณ

2. ประเภทและขั้นตอนการวางแผนการเงินและงบประมาณ
ของการประชุมองค์กร 
  
  ประเภทก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรที่สำ�คัญ ได้แก่ 
ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณต�มแผนง�นขององค์กรในด้�นต่�งๆ และก�รว�งแผน
ก�รเงินและงบประม�ณด้�นก�รเงินซ่ึงเป็นก�รแสดงให้เห็นถึงก�รใช้จ่�ยเงินและฐ�นะ
ท�งก�รเงินธุรกิจ ในฐ�นะของธุรกิจ ผู้จัดง�น (Organizer) และนักว�งแผนจัดประชุม 
(Meeting Planner) โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  2.1 ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณต�มแผนง�น (Financial Planning and 
Master Budget) ประกอบด้วย 
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  • งบประมาณการขาย (Sales budget)
งบประม�ณก�รข�ย เป็นงบประม�ณแรกที่ธุรกิจผู้จัดง�น  (Organizer)  จะต้องจัดทำ�ก่อน
งบประม�ณอื่น เพร�ะก�รจัดทำ�งบประม�ณหลักทุกงบประม�ณขึ้นอยู่กับก�รค�ดคะเน
ก�รข�ย ร�ยละเอียดงบประม�ณก�รข�ยอ�จประกอบด้วย ร�ยได้ค่�ลงทะเบียน ร�ยได้
จ�กหน่วยง�นสนับสนุน เงินทุนจ�กองค์กร เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสำ�หรับก�รรับเป็นผู้จัด
ง�นก�รจัดประชุมองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของภ�รกิจที่ธุรกิจผู้จัดง�น  (Organizer)  จัดเตรียม
เนื้อห�เกี่ยวกับขน�ดของห้องประชุมให้สอดคล้องกับจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมง�น และประเด็น
หรือว�ระต่�งๆ พร้อมกับก�รสำ�รวจสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่นำ�ม�ใช้ในก�รจัดง�น และ
ก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยที่เป็นก�รบริก�รสนับสนุนอื่นๆ เช่น ค่�เอกส�รประกอบ ก�รอบรม              
ค่�อ�ห�ร และเครื่องดื่ม ค่�แพ็คเกจจัดก�รประชุม ค่�เชิญวิทย�กร ค่�ย�นพ�หนะ เป็นต้น 
โดยข้อมูลเหล่�นี้จะถูกนำ�เสนอแก่ผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จก�รตัดสินใจเพื่อนำ�ไปประกอบ
ก�รตัดสินใจสำ�หรับก�รจัดง�นประชุม ในกรณีที่ท�งเจ้�ภ�พเสนอให้มีก�รแก้ไข ผู้จัดง�น 
(Organizer) จะต้องนำ�ข้อเสนอแนะต่�ง ๆ  กลับม�ปรับปรุงร่วมกับนักว�งแผนจัดง�นประชุม 
(Meeting Planner)  เพื่อจัดทำ�ข้อมูลใหม่อีกครั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มที่ต้องก�ร 

  ตัวอย่�งที่ 1 บริษัท A เป็นบริษัทธุรกิจผู้จัดง�น (Organizer)  ดำ�เนินก�รในเรื่องของ
ก�รจัดเตรียม สถ�นที่ประชุม กิจกรรมต่�งๆ ที่ท�งองค์กรจะต้องดำ�เนินก�รจัดก�รประชุม
และนอกเหนือจ�กก�รประชุมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของก�รประชุมองค์กรนั้นๆ นำ�ข้อมูล
ในก�รข�ยซึ่งหม�ยถึง ก�รรับเป็นผู้จัดง�นก�รจัดประชุมองค์กร ในปีที่ผ่�นม� โดยประกอบ
ด้วยข้อมูลก�รตล�ด เศรษฐกิจทั่วไปในปัจจุบัน และเป้�หม�ยของผู้บริห�ร ม�วิเคร�ะห์
แนวโน้มก�รข�ยในปี 2562 ดังนี้   

รูปแบบก�รจัดประชุม

แบบที่ 1

รูปแบบก�รจัดประชุม

แบบที่ 2

ร�ค�ข�ยต่อ (บ�ท) 30,000 50,000

ยอดข�ย ไตรม�สที่ 1 (หน่วย) 100 150

ยอดข�ย ไตรม�สที่ 2 (หน่วย) 200 250

ยอดข�ย ไตรม�สที่ 3 (หน่วย) 300 350
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ก�รจัดทำ�งบประม�ณก�รข�ยเป็นดังนี้
บริษัท A จำ�กัด

งบประม�ณก�รข�ย
ประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

รายการ
ไตรมาส

1 2 3 รวม

รูปแบบการจัดประชุมแบบที่ 1

หน่วยข�ยต�ม
งบประม�ณ

100 200 300 600

ร�ค�ข�ยต�ม
งบประม�ณ

30,000 30,000 30,000 30,000

จำานวนเงิน (บาท) 3,000,000 6,000,000 9,000,000 18,000,000

รูปแบบการจัดประชุมแบบที่ 2

หน่วยข�ยต�ม
งบประม�ณ

150 250 350 750

ร�ค�ข�ยต�ม
งบประม�ณ

50,000 50,000 50,000 50,000

จำานวนเงิน (บาท) 7,500,000 12,500,000 17,500,000 37,500,000

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

  • งบประมาณค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Budget) 
งบประม�ณค่�แรงง�นท�งตรง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รใช้แรงง�นของพนักง�นที่เหม�ะสมใน
แต่ละระยะเวล�ในองค์กรโดยอ�ศัย ข้อมูลจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�น ห�กมีก�รจ้�งง�น
ม�กเกินไป จะเกิดต้นทุนสูญเปล่� แต่ห�กพนักง�นมีน้อย ไม่เหม�ะสมกับก�รทำ�ง�นจะทำ�ให้
เสียค่�ล่วงเวล�ม�ก รวมทั้งค่�แรงสำ�หรับพนักง�นหน้�ง�นของผู้จัดง�น (Organizer) และ        
ผู้ว�งแผนก�รจัดง�น (Meeting Planner) ในก�รจัดก�รก�รประชุมองค์กร
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  • งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses Budget) 
งบประม�ณค่�ใช่จ่�ยในก�รบริห�ร เป็นก�รประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นทั่วไปของ
องค์กร โดยปกติค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รเป็นค่�ใช้จ่�ยคงที่ทั้งหมด เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�ร
บริห�รที่เกิดขึ้น ไม่ได้ผันแปรต�มยอดข�ย มีเพียงบ�งร�ยก�รที่เป็นค่�ใช้จ่�ยผันแปร เช่น 
ค่�โบนัสฝ่�ยบริห�รที่คำ�นวณโดยใช้อัตร�ร้อยละต่อยอดข�ย ค่�เดินท�ง ค่�เทคโนโลยีต่�ง ๆ 
เป็นต้น

  • งบกำาไรขาดทุน (Income Statement)
เป็นงบประม�ณที่รวบรวม และสรุปข้อมูลจ�กงบประม�ณดำ�เนินง�นทั้งหมด ม�จัดทำ�งบ
กำ�ไรข�ดทุน โดยประม�ณ ได้แก่ งบประม�ณก�รข�ย งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มงบประม�ณ ซึ่งงบกำ�ไรข�ดทุน จะประกอบ
ไปด้วย ร�ยได้จ�กก�รประชุม หักด้วยค่�ใช้จ่�ยที่ใช้ในก�รจัดประชุม และแสดงผลกำ�ไรที่ได้
จ�กก�รจัดประชุม หรือเขียนได้ต�มสูตร คือ ร�ยได้ – ค่�ใช้จ่�ย = กำ�ไร
 
  2.2 ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณด้�นก�รเงิน (Financial Planning and 
Financial  Budget) ประกอบด้วย
  • งบประม�ณจ่�ยลงทุน (Capital Expenditure หรือ Capital Budget)
  • งบประม�ณเงินสด (Cash Budget)
  • งบประม�ณงบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยประม�ณ (Budgeted balance sheet)
  • บกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)

  ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณด้�นก�รเงิน เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงก�รใช้เงิน 
และฐ�นะท�งก�รเงิน แนวคิดในก�รจัดทำ�ได้ม�จ�กงบแสดงฐ�นะก�รเงินหรืออ�จกล่�ว
ได้ว่�งบประม�ณก�รเงิน คือ งบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยประม�ณ และงบกระแสเงินสดโดย
ประม�ณ ต่�งกันเพียงงบประม�ณก�รเงินนั้นใช้ข้อมูลที่ค�ดไว้ล่วงหน้� โดยปกติงบประม�ณ
ก�รเงิน ประกอบด้วย งบประม�ณจ่�ยลงทุน งบประม�ณเงินสด งบแสดงฐ�นะก�รเงินโดย
ประม�ณ และงบกระแสเงินสดโดยประม�ณ โดยนำ�ข้อมูลจ�กงบประม�ณดำ�เนินง�นม�เป็น
ข้อมูลในก�รจัดทำ�ด้วย

  จ�กข้ันตอนก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร ส�ม�รถสรุป
ประเภทและข้ันตอนก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรได้ดังภ�พ
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ขั้นการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

การวางแผนการเงินและ
งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณเงินสด

งบประมาณแสดงฐานะการเงินโดยประมาณ

งบกระแสเงินสดโดยประมาณ

งบประมาณการขาย

งบประมาณค่าแรงโดยตรง

งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

การวางแผนการเงินและ
งบประมาณต้านการเงิน

งบกำาไรขาดทุน งบประมาณจ่ายลงทุน

  
  ทั้งนี้ก�รใช้งบประม�ณแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�
ส�ม�รถแบ่งได้ดังนี้

  • งบประมาณคงที่ และงบประมาณยืดหยุ่น
งบประม�ณคงที่  (Fixed budget) คือ งบประม�ณที่ว�งไว้ต�ยตัวสำ�หรับกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
ในที่นี้ หม�ยถึงก�รประชุมองค์กร ถึงแม้ขน�ดของก�รประชุมองค์กรนั้นจะเปลี่ยนหรือไม่
ก็ต�มจะไม่เปลี่ยนแปลงงบประม�ณ ในกรณีที่ก�รประชุมองค์กรไม่แตกต่�งไปจ�กระดับ
ก�รประชุมองค์กรท่ีได้ประม�ณไว้ งบประม�ณคงที่จะมีประโยชน์ถ้�ห�กต้นทุนที่เกิดขึ้น
เป็นต้นทุนคงที่เกือบทั้งหมด เนื่องจ�กต้นทุนคงที่ จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ลักษณะก�รประชุม
องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไป งบประม�ณคงที่จะมีประโยชน์ในแง่ก�รควบคุมต้นทุนเท่�นั้น แต่
ไม่ได้แสดงก�รประม�ณค่�ใช้จ่�ยที่จะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรดำ�เนินก�รประชุมองค์กรในลักษณะ
ที่แตกต่�งกันไป ดังนั้นถ้�ก�รประชุมองค์กรมีแผนก�รดำ�เนินง�น ในช่วงกว้�งๆ ก็ควรจะใช้
งบประม�ณยืดหยุ่น 
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  งบประม�ณยืดหยุ่น (Flexible budget) คือ งบประม�ณท่ีเปล่ียนแปลงได้ต�ม
ประเภทของก�รประชุมองค์กร โดยปกติแบ่งต�มประเภทก�รประชุมองค์กร ต�มร�ยละเอียด
ในบทท่ี 1 ซ่ึงแบ่งเป็นต�มวัตถุประสงค์ ต�มภูมิศ�สตร์ ต�มว�ระของก�รประชุม และต�ม
ลักษณะขององค์กร ดังนั้นในก�รจัดทำ�งบประม�ณยืดหยุ่นจึงต้องศึกษ� ต้นทุนก�รประชุม
องค์กรแต่ละประเภทอย่�งละเอียด งบประม�ณที่จัดทำ�จะใช้ได้กับทุกประเภทของก�ร
ประชุมองค์กรเพร�ะเป็นงบประม�ณท่ีใช้ในก�รควบคุมเชิงเปลี่ยนแปลงม�กกว่�จะคงที่จึงใช้
ในก�รว�งแผน ควบคุมและวัดผลก�รปฏิบัติง�นจริง  ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ตัวอย่�งต้นทุน
ประเภทต่�งๆ ในก�รประชุมองค์กร ดังภ�พ

ต้นทุนประเภทต่างๆ ในการประชุมองค์กร

Meetings Costs

ต้นทุนทางตรง 
Direct Cost 

เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น
โดยตรง เช่น ค่�พนักง�น 

ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้น
ระหว่�งก�รว�งแผน 
ก�รสำ�รวจสถ�นที่ 
ค่�กิจกรรมต่�งๆ 

เป็นต้น

ต้นทุนทางอ้อม 
Indirect Cost
ค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ดำ�เนินก�รที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับก�รประชุม

องค์กร เช่น ค่�เช่�
สำ�นักง�น 

ค่�บริห�รคว�มเสี่ยง 
ค่�ประกันภัย เป็นต้น

ต้นทุนผันแปร 
Variable Cost   

เกิดจ�กปัจจัยหล�ยๆ 
อย่�ง เช่น จำ�นวนผู้เข้�

ร่วมประชุม
ต้นทุนอ�ห�ร เครื่องดื่ม 

เป็นต้น

  • งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budget)
งบประม�ณฐ�นศูนย์ คือ งบประม�ณที่จัดทำ�ขึ้นโดย มิได้คำ�นึงถึงประม�ณค่�ใช้จ่�ยเดิม
ของปีที่ผ่�นม� แต่จะเริ่มลงมือพิจ�รณ�และวิเคร�ะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดซึ่ง ผู้เสนอของบ
ประม�ณต้องแสดงร�ยละเอียดเกี่ยวกับโครงก�รหรือกิจกรรมต่�งๆ ที่กิจก�รต้องดำ�เนินก�ร
ในปีงบประม�ณอย่�งชัดเจนพร้อมเหตุผลและวงเงินที่เสนอ โดยมีก�รวิเคร�ะห์ ประเมินค่� 
และจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของโครงก�รหรือกิจกรรม   ต่�ง ๆ ก่อน-หลัง ต�มผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์ที่มีต่อองค์กร พร้อมจัดสรรทรัพย�กรให้เหม�ะสมต�มที่ได้วิเคร�ะห์
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  • งบประมาณส่วนเพิ่ม (Incremental-Based Budget)
งบประม�ณส่วนเพิ่ม  คือ งบประม�ณที่ช่วยในก�รตัดสินใจในกรณีที่มีท�งเลือกตั้งแต่ 2 ท�ง
เลือกโดยงบประม�ณส่วนเพิ่มนี้จะแสดงคว�มแตกต่�งของต้นทุนในระหว่�งท�งเลือก 2 ท�ง
เลือก คือ ต้นทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นต้นทุนในอน�คตที่จะเกิดขึ้น หรือต้นทุนที่ประหยัดได้หรือ
ลดลงจ�กต้นทุนรวม เนื่องจ�กร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อระดับกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อมี
ก�รตัดสินใจกระทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจอย่�งหนึ่ง ก�รประม�ณต้นทุนส่วนเพิ่มอ�จ
วิเคร�ะห์เป็นต้นทุนต่อหน่วย หรือเปรียบเทียบต้นทุนต่�งๆ เป็นยอดรวมก็ได้

  • งบประมาณตามงวดระยะเวลาและงบประมาณต่อเนื่อง (Period-Based 
Budget and Process-Based Budget)
งบประม�ณต�มงวดระยะเวล� คือ งบประม�ณที่จัดทำ�ขึ้น สำ�หรับช่วงระยะเวล�ใดเวล�หนึ่ง           
อ�จเป็น ระยะสั้นคือ 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือระยะย�วคือ 3 ปี 5 ปี หรือม�กกว่�นั้น ในก�ร
ว�งแผนประจำ�งวดนั้น จะต้องมีก�รว�งแผนทุกขั้นตอนของกิจกรรมที่ควรมี และคำ�นึงถึงค่�
ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นประจำ�ในแต่ละงวด ส่วนงบประม�ณต่อเนื่อง คือ งบประม�ณที่จัดทำ�
ขึ้นอย่�งต่อเนื่องในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพ่ือให้กิจก�รบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และดำ�เนินง�น
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป เช่น เมื่อได้มีก�รจัดทำ�งบประม�ณในก�รจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
ต่อม�จะมีก�รตั้งประม�ณก�รเก่ียวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รซ่อมแซม บำ�รุงรักษ�และอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  • งบประมาณตามกิจกรรม (Activity-Based Budget)
งบประม�ณต�มกิจกรรม คือ งบประม�ณที่เน้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกระบวน
ก�รก�รว�งแผนและควบคุมกิจกรรมต่�ง ๆ ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในองค์กร เช่น ก�รข�ย ก�ร
โฆษณ� คงเหลือ เป็นต้น เมื่อระบุกิจกรรมต่�ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วจึงจะประม�ณต้นทุนที่
จะเกิดขึ้นสำ�หรับกิจกรรมนั้น  

3. วิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

  วิธีก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรมีขั้นตอนสำ�คัญที่ควร
จะมีประกอบด้วย 

  3.1 ก�รประเมินสภ�วะแวดล้อมขององค์กร (Environmental analysis) เช่น 
สภ�วะแวดล้อมภ�ยนอก องค์กร (External analysis) สภ�พอุตส�หกรรม (Industrial 
analysis) คู่แข่งขัน (Competitive analysis) ลูกค้� (Customer analysis) เป็นต้น 
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  3.2 ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Organization objectives) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร 
  3.3 ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น (Goals) ให้สอดคล้องและส�ม�รถบรรลุ
ผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
  3.4 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยเชิงกลยุทธ์ (Strategies) เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�นบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย ที่ว�งไว้
  3.5 ก�รประเมินและจัดทำ�แผนโครงก�ร (Evaluating and planning projects)
  3.6 ก�รจัดทำ�แผนงบประม�ณ ทั้งงบประม�ณระยะย�ว (Strategic plan) และงบ
ประม�ณระยะสั้น (Tactical plan) ซึ่งประกอบด้วย ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณ
ต�มแผนง�น (Financial Planning and Master Budget) และก�รว�งแผนก�รเงินและ
งบประม�ณด้�นก�รเงิน (Financial Planning and Financial  Budget) เมื่อจัดทำ�งบ
ประม�ณเสร็จ และนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินง�นแล้ว ในระหว่�งก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�น 
ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ (Analysis report) และร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น (Perfor-
mance report) เพื่อติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นต�มงบประม�ณด้วย ซึ่งร�ยง�นเหล่�นี้จะ
แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น ขององค์กรเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงและพัฒน�
องค์กรอย่�งต่อเนื่อง (Continuous development) 

ส�ม�รถสรุปวิธีก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร ดังภ�พ

วิธีการวางแผนการเงินและงบประมาณของการประชุมองค์กร

การประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กร

การกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงาน

การประเมินและจัดทำาแผนโครงการ

การกำาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร

การกำาหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์

การจัดทำาแผนงบประมาณ
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  ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร มีคว�มสำ�คัญและ
จำ�เป็น เนื่องจ�กในปัจจุบันธุรกิจมีก�รแข่งขันกันอย่�งสูงม�ก จึงจำ�เป็นที่ผู้บริห�รต้องมี
คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก�รว�งแผนก�ร
เงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กร จะส�ม�รถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มเป้�
หม�ยต�มท่ีองค์กรได้ต้ังเป้�หม�ยไว้ ทั้งนี้ก�รว�งแผนก�รเงิน และงบประม�ณของก�ร
ประชุมองค์กรที่สำ�คัญได้แก่ ประเภทก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุม
องค์กรที่สำ�คัญได้แก่ ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณต�มแผนง�นขององค์กรในด้�น
ต่�ง ๆ และก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณด้�นก�รเงินซึ่งเป็นก�รแสดงให้เห็นถึงก�รใช้
จ่�ยเงิน   และฐ�นะท�งก�รเงินขององค์กร

  จึงกล่�วได้ว่� ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรเป็นก�ร
ประม�ณก�รท�งก�รเงินหรือทรัพย�กรอื่นที่กำ�หนดขึ้นอย่�งมีระบบซึ่งช่วยให้องค์กรได้
พิจ�รณ�และทบทวนข้อมูลร�ยละเอียดที่เกี่ยวข้อง งบประม�ณจึงกล�ยเป็นเครื่องมือพื้น
ฐ�นในก�ร สร้�งคว�มร่วมมือและสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีของทุกส่วนง�น ทั้งนี้ก�รจัดทำ�งบ
ประม�ณที่มีประสิทธิภ�พต้องได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รระดับสูงให้ทุกส่วนง�นได้มี
ส่วนร่วมในก�รจัดทำ�บนพื้นฐ�นของระบบง�นและระบบบัญชีที่ดี
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			คำาถามท้ายบทที่	4	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1.  จงอธิบ�ยคว�มหม�ยก�รว�งแผนท�งก�รเงินงบประม�ณก�รประชุมองค์กร
2.  ประเภทก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรมีกี่ประเภท

จงอธิบ�ย
3.  วิธีก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณของก�รประชุมองค์กรมีขั้นตอนสำ�คัญ         

ที่ควรจะมีประกอบด้วยอะไรบ้�ง จงอธิบ�ย

			กรณีศึกษาการวางแผนการเงินและงบประมาณ

  บริษัท ABC มีก�รจัดก�รประชุมองค์กรหล�ยครั้งภ�ยใน 1 ปี และจะมีก�รตั้งงบ
ประม�ณไว้ล่วงหน้� โดยงบประม�ณในก�รจัดง�นแต่ละครั้งไม่เท่�กัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้�
หม�ยที่ต้องก�ร  ให้ม�เข้�ร่วมง�น ซึ่งในที่นี้ อ�จเป็นพนักง�นในองค์กร ลูกค้� เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่�นี้เป็นตัวแปรสำ�คัญในก�รเลือกสถ�นที่ วิทย�กร ลักษณะก�รจัดง�น ช่วงเวล�ที่เหม�ะ
สมในก�รจัดง�น ฯลฯ เพื่อให้ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย

  บริษัทฯ มีก�รเปรียบเทียบงบประม�ณจ�กก�รง�นลักษณะเดียวกันในปีก่อน ๆ เพื่อ
เป็นบรรทัดฐ�นก�รจัดง�นในงบประม�ณปัจจุบัน  โดยจะต้องดูถึงค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดเทียบกับ
คว�มค�ดหวังที่จะได้รับจ�กก�รจัดง�นแต่ละครั้ง ซึ่งงบประม�ณที่ได้รับจ�กฝ่�ยบริห�รจะ
เป็นงบประม�ณระยะย�วที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี พนักง�นผู้มีหน้�ที่ในก�รจัดง�นต้องว�งแผนใน
ก�รใช้งบประม�ณนี้ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด จัดแบ่งงบเป็นงบประม�ณระยะสั้นในแต่ละครั้ง
ให้เพียงพอที่จะใช้ตลอดทั้งปี โดยอิงกับนโยบ�ยก�รตล�ดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ก�รเจรจ�ต่อ
รองร�ค�กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถ�นที่จัดง�น ที่พัก เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รที่จะบริห�ร
จัดก�รงบประม�ณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ในก�รนี้ บริษัทฯ อ�จทำ�ก�รประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุมล่วงหน้� เช่น         
ค่�สถ�นที่ ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่ม ค่�วิทย�กร ค่�ที่พัก ค่�รถรับส่ง ค่�ของที่ระลึก เป็นต้น
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บทที่	

5

การบริหารโครงการ
สำาหรับการจัดประชุมองค์กร	
(กระบวนการ,	ขั้นตอน)
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การบริหารโครงการสำาหรับ
การจัดประชุมองค์กร	

(กระบวนการ,	ขั้นตอน)

  การจัดการประชุมองค์กรให้ดำาเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความ
สำาเร็จได้นั้น คือ การทำาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดประชุม       
นั้นๆ ซึ่งเป็นแนวทางการนำาไปสู่กรอบการดำาเนินงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วย
การบริหารจัดการ และการวางแผน การดำาเนินงานต่าง ๆ  ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมองค์กร การวางแผนการจัดการประชุมองค์กร  
การจัดทำาและนำาเสนอข้อเสนอโครงการในการประชุมองค์กร และการประเมินผล
โครงการการประชุมองค์กร เพ่ือให้การดำาเนินการจัดประชุมมีความราบรื่น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดประชุมขององค์กร

  สำาหรับเนื้อหาบทที่ 5 ประกอบด้วย การจัดการธุรกิจการประชุมองค์กร การจัด
ทำาและนำาเสนอข้อเสนอโครงการในการประชุมองค์กร และการประเมินผลโครงการการ
ประชุมองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ใจและอธิบ�ยก�รจัดก�รธุรกิจก�รประชุมองค์กร 
บทบ�ทหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ในก�รจัดก�ร
ประชุมองค์กร และก�รว�งแผนก�รจัดประชุมองค์กรได้อย่�งเหม�ะสม 

2. เพื่อให้ผู้ เรียนส�ม�รถเข้�ใจและอธิบ�ยก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รใน
 ก�รประชุมองค์กร ได้อย่�งถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนส�ม�รถ เข้ � ใจและอธิ บ �ยก�รประ เมิ นผล โคร งก�ร
 ก�รประชุมองค์กร ได้อย่�งถูกต้อง

บทที่	

5
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1. การจัดการธุรกิจการประชุมองค์กร

  ก�รประชุมองค์กร (Meetings) เป็นก�รประชุมโดยจัดให้คนม�รวมตัวกันเพื่อแลก
เปลี่ยน ข้อมูลข่�วส�ร โดยเป็นก�รจัดประชุมภ�ยในองค์กรหรือหน่วยง�น ก�รประชุมอ�จ
จัดในสถ�นที่อื่นๆ นอกบริษัทโดยมีก�รเช่�สถ�นที่จัดง�นด้วย โดยผู้ที่ประชุมจะม�จ�กที่
ทำ�ง�นเดียวกัน หรืออ�จม�จ�กหล�ยๆ ส�ข�ก็เป็นได้ ส่วนใหญ่แล้วบริษัทหรือหน่วยง�น
จะเป็นผู้จ่�ยค่�ใช้จ่�ยให้แก่ผู้เข้�ประชุม โดยวัตถุประสงค์ ของก�รประชุมองค์กรในแต่ละ
ครั้งนั้น ประกอบไปด้วย ก�รสร้�งคว�มผูกพัน คว�มส�มัคคี เพื่อให้พนักง�นของบริษัทและ
องค์กรมีคว�มเข้�ใจถึงทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทม�กขึ้น ต้องก�รให้พนักง�นของ
องค์กรได้มีโอก�สพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนคว�มรู้ระหว่�งส�ข�ต่�งประเทศ   เป็นต้น

  ก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจก�รจัดง�นประชุมองค์กร จำ�เป็นต้องอ�ศัยผู้ที่เก่ียวข้อง
หล�ยฝ่�ย ทั้งส่วนของผู้เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ เจ้�ภ�พ นักว�งแผนจัดประชุม สถ�นที่จัดง�น 
ผู้รับช่วงให้บริก�ร และผู้เข้�ประชุม ตลอดจนผู้สนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจรักษ�คว�มปลอดภัย 
ธุรกิจรับทำ�คว�มสะอ�ด ธุรกิจรับจัดกิจกรรมพิเศษ ธุรกิจโฆษณ� ระบบส�ธ�รณูปโภค 
องค์กรและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องมีก�รบริห�รโครงก�รโดยว�งแผนและ
ก�รประส�นง�น ทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีมจึงจะทำ�ให้ก�รจัดง�นประสบคว�มสำ�เร็จ

  ก�รพัฒน�และก�รจัดประชุมให้ประสบผลสำ�เร็จ นับเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งเริ่ม
ต้นจ�กก�รว�งแผนง�น ที่มีประสิทธิภ�พและลงร�ยละเอียดเชิงลึก จนกระทั่งดำ�เนินก�ร
จัดประชุมแล้วเสร็จด้วยคว�มร�บรื่น ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนควรใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์เสริมองค์
คว�มรู้ที่ทันสมัย และควบคุมสถ�นก�รณ์ต่�งๆ   ให้ได้ เนื่องจ�กนักว�งแผนก�รจัดประชุมมี
บทบ�ทหน้�ที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำ�นวนม�ก ดังนั้น ก�รบริห�รจัดประชุมจึงต้องอ�ศัยขั้น
ตอนก�รบริห�รโครงก�รเพื่อให้ก�รจัดประชุมเป็นไปอย่�งร�บรื่นและประสบคว�มสำ�เร็จ

 

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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  1.1 บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของนักว�งแผนก�รจัดประชุม คือก�ร
วิเคร�ะห์และประเมินคว�มเป็นไปได้ในก�รจัดก�รประชุมองค์ก�ร ร�ยก�รตรวจสอบเหล่�
นี้ นับเป็นขั้นตอนแรกในก�รทำ�คว�มเข้�ใจขอบข่�ยของก�รจัดประชุมองค์กร ทั้งนี้ร�ยก�ร
ตรวจสอบดังกล่�วจะช่วยประเมินคว�มต้องก�รเบื้องต้น และจะช่วยให้ก�รดำ�เนินก�รจัด
ประชุมประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งก�รมีข้อมูลที่สำ�คัญๆ จะช่วยให้ประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ย 
ตลอดกระบวนก�รจัดประชุมได้

การดำาเนินการก่อนการประชุม
ข้อมูลทั่วไปสำาหรับการประชุมที่จำาเป็นต้องประเมิน
 • ชื่อก�รประชุม
 • ชื่อองค์กรผู้จัดก�รประชุม
 • ประเภทธุรกิจ
 • ว�ระก�รประชุม
 • เป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ของก�รประชุม
 • งบประม�ณทั้งหมดในก�รจัดประชุม
 • ระยะเวล�ในก�รจัดประชุม
  • ระยะเวล�สำ�รองในก�รจัดประชุม (ถ้�มี)
 • สถ�นที่จัดประชุม
 • ปัจจัยในก�รเลือกสถ�นที่จัดประชุม
 • กำ�หนดเวล�ในก�รประชุม
 • วันที่และชื่อเทศก�ลวันหยุด และ/ หรือ ง�นกิจกรรมสำ�คัญๆ ที่มีผลต่อก�รจัดประชุม
 • ประม�ณก�รผู้เข้�ร่วมประชุม

2. การจัดทำาและนำาเสนอโครงงานในการประชุมองค์กร 

2.1 กระบวนการและขั้นตอน ดังนี้
ก�รเตรียมข้อมูลผู้จัดก�รฝ่�ยก�รประชุม 
 • ชื่อบุคคล
 • ตำ�แหน่ง
 • ชื่อบริษัท
 • ที่อยู่บริษัท
 • หม�ยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ที่อยู่ท�งอีเมล์
 • เว็บไซต์
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 • ช่วงเวล�ที่เหม�ะสมในก�รติดต่อท�งโทรศัพท์
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้มีอำ�น�จตัดสินใจในก�รจัดประชุม (ห�กแตกต่�งจ�กข้อมูล
  ผู้จัดก�รประชุมที่ให้ไว้)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อผู้ว�งแผน ณ วันที่จัดประชุม (ห�กแตกต่�งจ�กข้อมูลผู้จัดก�ร
  ประชุมที่ให้ไว้
 • ขอบข่�ยก�รว�งแผนที่ต้องก�รจัดจ้�งองค์กรหรือบุคคลภ�ยนอก
 • ช่ือและข้อมลูตดิตอ่บริษทัหรือผูรั้บชว่งทีไ่ดร้บัหน้�ทีใ่นก�รว�งแผนจัดจ�้งองคก์ร              
  หรือบุคคลภ�ยนอก
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลผู้มีส่วนร่วมหลักในคณะว�งแผนจัดประชุม

ที่มาของการจัดประชุม
 • ข้อมูลวัน เวล�และสถ�นที่ของก�รประชุมที่จัดเป็นประจำ�ในอดีตที่ผ่�นม�
 • บันทึกก�รว�งแผนจัดประชุมที่ผ่�น ๆ ม� (มีหรือไม่)
 • ประเมินผลก�รประชุมที่ผ่�นม� (มีหรือไม่)
 • สื่อประช�สัมพันธ์ก�รตล�ดของก�รประชุมที่ผ่�นม� (มีหรือไม่)
 • ร�งวัลและของที่ระลึกที่มอบให้ในก�รประชุมที่ผ่�นม�
 • แนวท�งก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รประชุมที่ผ่�นม�ข้อมูลผู้เข้�ร่วมประชุม
 • อัตร�ส่วนร้อยละของผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กในและนอกพื้นที่
 • อัตร�ส่วนร้อยละของผู้เข้�ร่วมประชุมเพศช�ยและเพศหญิง
 • ค่�เฉลี่ยอ�ยุของผู้เข้�ร่วมประชุม
 • จำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมที่พ�คู่สมรสและบุตรหล�นม�ด้วย
 • อัตร�ส่วนร้อยละของผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กในและต่�งประเทศ
 • ร�ยน�มบุคคลสำ�คัญที่เข้�ร่วมประชุม

วาระ/เนื้อหาสาระการประชุม
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลก�รพัฒน�ว�ระหรือเนื้อห�ส�ระก�รประชุมครั้งนี้
 • จำ�นวนวันของก�รจัดประชุมครั้งนี้
 • ว�ระก�รประชุม
 • จำ�นวนหัวข้อก�รประชุมย่อยที่จะเกิดขึ้น
 • จำ�นวนหัวขอ้ก�รประชมุม�กทีส่ดุทีส่�ม�รถจดัขึน้พรอ้มกนัก�รดำ�เนนิก�รจดัประชมุ –  
  วิทย�กร (Speaker)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลวิทย�กรในก�รประชุมนี้
 • ชื่อบุคคลที่ประส�นง�นด้�นก�รนำ�เสนอข้อมูล (ถ้�มิใช่วิทย�กรเอง)
 • จำ�นวนวิทย�กร
 • ก�รประชุมต้องก�รวิทย�กรจ�กภ�ยในหรือภ�ยนอกองค์กร
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การดำาเนินการจัดประชุม – การสำารองสถานที่ (Venue Reservation)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลก�รสำ�รองสถ�นที่สำ�หรับก�รประชุมครั้งนี้
 • ประเภทของสถ�นที่จัดประชุมที่ต้องก�ร
 • สถ�นที่ที่ต้องก�รจัดประชุม
 • ชื่อบุคคลที่ดูแลด้�นก�รสำ�รวจสถ�นที่ (ถ้�มี)
 • เงื่อนไขสัญญ�ก�รใช้สถ�นที่ที่ต้องพิจ�รณ�
 • ชื่อบุคคลที่เซ็นสัญญ�ฉบับล่�สุด
 • วิธีก�รชำ�ระเงินค่�เช่�สถ�นที่

การดำาเนินการจัดประชุม – โรงแรมที่พัก (Hotel/ Accommodation)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลที่พักระหว่�งก�รจัดประชุม
 • ช่วงเวล�ที่เข้�พัก
 • จำ�นวนห้องที่เข้�พักต่อคืน
 • ประเภทห้องเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่
 • จำ�นวนห้องพักสำ�หรับบุคคลสำ�คัญ
 • โรงแรมสำ�รองในกรณีที่คว�มต้องก�รห้องพักเกิน (มีหรือไม่มี)
 • อัตร�ค่�เช่�ห้องพัก
 • ก�รสำ�รองห้องพักผ่�นท�งเอกส�รร�ยน�มผู้เข้�พักหรือก�รโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง

การดำาเนินการจัดประชุม – สถานที่จัดประชุม (Venue)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลสถ�นที่จัดประชุม
 • จำ�นวนห้องประชุมที่ต้องก�รในแต่ละวัน
 • ก�รสำ�รองห้องประชุมเผื่อใช้ภ�ยใน 24 ชั่วโมง (ได้หรือไม่)
 • โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องก�รในก�รประชุม
 • ขน�ดพื้นที่สำ�หรับก�รจัดประชุมทั่วไป
 • วิธีก�รจัดห้องประชุมสำ�หรับก�รประชุมทั่วไป
 • จำ�นวนห้องสำ�หรับก�รประชุมกลุ่มย่อย
 • จำ�นวนผู้เข้�ร่วมก�รประชุมที่ห้องประชุมกลุ่มย่อยแต่ละห้องส�ม�รถรองรับได้
 • วิธีก�รจัดห้องประชุมกลุ่มย่อย
 • ร�ยก�รขน�ดพื้นที่พิเศษที่ต้องก�ร
 • ส่วนลงทะเบียน อ�ห�รและบริเวณต้อนรับ ส่วนนิทรรศก�ร กิจกรรม พื้นที่สำ�นักง�น
  ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องพักวิทย�กร และอื่นๆ
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  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

การดำาเนินการจัดประชุม – โสตทัศนูปกรณ์/ การผลิต (Audio Visual/ Production)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลด้�นโสตทัศนูปกรณ์ของก�รประชุมนี้
 • ใช้บริก�รโสตทัศนูปกรณ์จ�กผู้ให้บริก�รภ�ยในหรือภ�ยนอกองค์กร
 • ร�ยก�รโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องก�ร (อ�ทิ ฉ�กที่ใช้ในก�รฉ�ยวีดิทัศน์และเวที) 

การดำาเนินการจัดประชุม – บริการจัดเลี้ยง (Banquet)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลก�รจัดเลี้ยงสำ�หรับก�รประชุมนี้
 • ใช้บริก�รจัดเลี้ยงจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยในหรือภ�ยนอกองค์กร
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลในแผนก/ บริษัทที่ให้บริก�รจัดเลี้ยง
 • จำ�นวนอ�ห�รเช้�ที่ให้บริก�ร
 • จำ�นวนอ�ห�รกล�งวันที่ให้บริก�ร
 • จำ�นวนอ�ห�รเลี้ยงรับรองที่ให้บริก�ร
 • จำ�นวนอ�ห�รค่ำ�ที่ให้บริก�ร
 • จำ�นวนอ�ห�รว่�งที่ให้บริก�ร
 • เวล�และสถ�นที่ที่ให้บริก�รจัดเลี้ยง
 • บริก�รจัดเลี้ยงขณะดำ�เนินก�รประชุม (มีหรือไมมี)
 • เวล�และสถ�นที่ที่ให้บริก�รจัดเลี้ยงภ�ยนอกสถ�นที่จัดก�รประชุม (ถ้�มี)
 • ประม�ณก�รจำ�นวนผู้เข้�รับบริก�รจัดเลี้ยง
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  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด

การดำาเนินการจัดประชุม – การเดินทาง (Transportation)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลก�รเดินท�งสำ�หรับก�รประชุมนี้
 • วิธีก�รเดินท�ง
 • ใช้บริก�รก�รเดินท�งจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยในหรือภ�ยนอกองค์กร
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลในแผนก/บริษัทที่ให้บริก�รก�รเดินท�ง
 • ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมนำ�ย�นพ�หนะม�เอง (ใช่หรือไม่)
 • ก�รต่อรองข้อเสนอพิเศษสำ�หรับก�รเดินท�งเป็นหมู่คณะโดยเครื่องบิน (มีหรือไม่)
 • ก�รต่อรองข้อเสนอพิเศษสำ�หรับก�รเดินท�งเป็นหมู่คณะโดยรถโดยส�ร (มีหรือไม่)
 • ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งทั้งหมดที่ผู้เข้�ร่วมประชุมและวิทย�กรต้องดูแลตนเอง

การดำาเนินการจัดประชุม – กิจกรรมพิเศษ/ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 
(Special Activities/ Entertainment Activities)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลด้�นกิจกรรมพิเศษ/ กิจกรรมเพื่อคว�มบันเทิง
  สำ�หรับก�รประชุมนี้
 • วัน เวล�และชื่อกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในก�รประชุมนี้
 • ร�ยก�รกิจกรรมนอกสถ�นที่
 • กิจกรรมพิเศษสำ�หรับคู่สมรส (มีหรือไม่)
 • กิจกรรมพิเศษสำ�หรับบุตรหล�น (มีหรือไม่)
 • ต้องก�รบริก�รช่�งถ่�ยภ�พ (มีหรือไม่)
 • ร�ยก�รก�รแสดงที่ต้องก�ร
 •  ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยของผู้เข้�ร่วมประชุมในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมพิเศษ/กิจกรรมเพ่ือคว�มบันเทิง
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รางวัลและของที่ระลึก (Giveaways and Souvenir)
- ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลร�งวัล ของที่ระลึกและของขวัญสำ�หรับก�รประชุมนี้
- ชื่อบริษัทที่ดูแลด้�นร�งวัล ของที่ระลึกและของขวัญ
- ร�ยละเอียดของที่ระลึกและของขวัญ และผู้ที่ได้รับ
- ร�ยละเอียดร�งวัล และผู้ที่ได้รับ

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

การลงทะเบียน (Registration) – ช่วงก่อนการจัดประชุม
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลก�รลงทะเบียนสำ�หรับก�รประชุมนี้
 • วิธีก�รลงทะเบียนสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
 • วันเปิดระบบและวันหมดเขตก�รลงทะเบียน
 • ร�ยก�รส่วนลดก�รลงทะเบียนล่วงหน้�สำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
 • ข้อคว�มส่งถึงผู้เข้�ร่วมประชุม เพื่อเตือนวันหมดเขตก�รลงทะเบียน (มีหรือไม่)
 • นโยบ�ยยกเลิกและขอคืนค่�ลงทะเบียน
 • ข้อคว�มส่งถึงผู้เช้�ร่วมประชุม เพื่อยืนยันก�รลงทะเบียน (มีหรือไม่)
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การลงทะเบียน (Registration) – ระหว่างการจัดประชุม
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อบุคคลที่ดูแลก�รลงทะเบียนสำ�หรับก�รประชุมนี้
 • วันและเวล�ก�รลงทะเบียน ณ สถ�นที่จัดประชุม
 • พื้นที่สำ�หรับก�รลงทะเบียน ณ สถ�นที่จัดประชุม
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รลงทะเบียน (มีหรือไม่)
 • จำ�นวนเครื่องโทรศัพท์และส�ยรับส่งสัญญ�ณที่ต้องก�ร

แผนงบประมาณ
ก�รจัดทำ�แผนงบประม�ณก�รจัดประชุม ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำ�คัญม�ก ก�รตัดสินใจใน
แต่ละครั้งส�ม�รถส่งผลกระทบถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรกำ�หนดแนวท�งให้
ชัดเจน โดยมีก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณ ดังนี้
 •  ทำ�ร�ยก�รจำ�แนกร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยต่อเดือน
 •  มอบหม�ยให้พนักง�นคนใดคนหนึ่งติดต�มผล และร�ยง�นข้อมูลร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย 
  ในแผนงบประม�ณเป็นประจำ�ทุกเดือน
 • ปรับแผนงบประม�ณถ้�จำ�เป็น เพื่อให้ทร�บถึงจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมที่เพิ่มขึ้นหรือ
  ลดลง รวมถึงผลกระทบจ�กปัจจัยสำ�คัญอื่นๆ 

วิทยากร
ระบุแนวคิดและหัวข้อการจัดประชุม
 • ทบทวนแนวคิดก�รจัดประชุมที่สรุปไว้
 • ระบุหัวข้อก�รจัดประชุมที่สอดคล้องกับแนวคิดก�รจัดประชุม
 • กำ�หนดงบประม�ณ และรูปแบบก�รรับรองวิทย�กร
 • ระบุวิทย�กรที่ต้องก�รเรียนเชิญจ�กก�รจัดประชุมครั้งที่ผ่�นม�
 • ระบุวิทย�กรที่มีชื่อเสียงหรือคว�มรู้เกี่ยวกับหัวข้อก�รประชุมครั้งนี้ที่ต้องก�รเรียนเชิญ

การคัดเลือกวิทยากร
 • เตรียมร�ยน�มวิทย�กรที่ต้องก�รเรียนเชิญ
 • เตรียมเรียกรับเอกส�รก�รประชุม หรือส่งหม�ยเชิญ โดยระบุร�ยละเอียดดังนี้
  ชื่อก�รประชุม วัน เวล�และสถ�นที่จัดประชุม เป้�หม�ยในก�รจัดประชุม จำ�นวน   

และข้อมูลกลุ่มผู้เข้�ร่วมประชุม แนวคิดก�รประชุม ผู้สนับสนุนหรือผู้มีส่วนร่วมจัด
ประชุม หัวข้อก�รประชุมที่แนะนำ� ก�รจัดสรรเวล�ของแต่ละหัวข้อก�รประชุมข้อ
ตกลงในก�รจัดเก็บค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ
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การดำาเนินการจัดประชุม – ช่วงก่อนการจัดประชุม
 • รวบรวมอัตชีวประวัติของวิทย�กร เพื่อนำ�ม�ผลิตสื่อประช�สัมพันธ์
 • ประส�นง�นขอรูปถ่�ยของวิทย�กร เพื่อนำ�ม�ผลิตสิ่งประช�สัมพันธ์
 • รับและตรวจสอบข้อมูลและเอกส�รต่�งๆ และดำ�เนินก�รแก้ไขถ้�จำ�เป็น
 • จัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์ก�รประชุม สำ�หรับจัดส่งไปยังสถ�นที่จัดประชุม
 • ประส�นง�นให้วิทย�กรกรอกแบบฟอร์มคว�มต้องก�รในห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
  โสตทัศนูปกรณ์ รูปแบบก�รว�งผังห้องประชุม กำ�หนดวันเดินท�งม�ถึงและวันเดิน
  ท�งกลับ
 • ดำ�เนินก�รสำ�รองห้องพัก
 • จัดทำ�แผนก�รเดินท�งโดยเครื่องบิน
 • จัดทำ�แผนก�รเดินท�งโดยรถโดยส�ร
 • ระบุคว�มต้องก�รพิเศษและก�รดูแลรักษ�คว�มปลอดภัย
 • จัดทำ�บัตรติดหน้�อกเพื่อขอรับ ณ จุดลงทะเบียน
 • ระยะเวล� 2 สัปด�ห์ก่อนถึงวันง�น ควรจัดทำ�และส่งข้อมูลต�ร�งก�รจัดประชุม                

ซึ่งประกอบด้วย วันและเวล�ก�รจัดประชุม โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ ข้อมูลโรงแรม
ที่พักพร้อมคำ�อธิบ�ยเส้นท�ง หม�ยเลขโทรศัพท์ และหม�ยเลขยืนยันก�รสำ�รองห้อง
พัก บริก�รด้�นก�รเดินท�งที่จัดเตรียมไว้ พร้อมระบุเวล�และคำ�ยืนยันก�รให้บริก�ร 
ข้อมูลบุคคลติดต่อ (ณ โรงแรมและสถ�นที่จัดก�รประชุม) พร้อมหม�ยเลขโทรศัพท์ 
ตำ�แหน่งที่ตั้งห้องพักวิทย�กร ชื่อหัวข้อก�รประชุม วันและเวล�ก�รนำ�เสนอหัวข้อ
ก�รประชุม ตำ�แหน่งที่ตั้งห้องนำ�เสนอหัวข้อก�รประชุม คำ�ยืนยันคว�มพร้อมก�รจัด
ผังห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องแต่งก�ย  ต�ร�งเวล�ซักซ้อมก�รดำ�เนินก�ร 
ข้อมูลสำ�คัญล่�สุดอื่นๆ

การดำาเนินการจัดประชุม – ระหว่างการจัดประชุม
 • เตรียมคณะต้อนรับวิทย�กรบุคคลสำ�คัญ ณ ท่�อ�ก�ศย�น หรือ ณ สถ�นที่จัดง�น
 • ให้ก�รต้อนรับวิทย�กร และมอบสื่อก�รประชุม บัตรติดหน้�อก ฯลฯ
 • ยำ้�เตือนเรื่องต�ร�งเวล�ซักซ้อมก�รดำ�เนินก�ร
 • แจ้งข้อมูลตำ�แหน่งที่ตั้งห้องวิทย�กร
 • นัดพบวิทย�กร ณ ห้องประชุม เพื่อซักซ้อมและตรวจสอบระบบเสียง
 • ดำ�เนินก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงโสตทัศนูปกรณ์ หรือผังก�รจัดห้องประชุมเป็นครั้งสุดท้�ย
 • ประส�นง�นด�้นเวล�และสถ�นทีใ่นก�รแนะนำ�ตวัวทิย�กรใหพ้ธิกีร ผูด้ำ�เนนิร�ยก�ร       
  ผู้ดูแลห้องและเจ้�หน้�ที่เทคนิคให้รับทร�บ
 • ตรวจสอบเวล�เริ่มต้นและจบก�รนำ�เสนอหัวข้อก�รประชุมกับวิทย�กร
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 • ประส�นง�นเรื่องคว�มต้องก�รพิเศษด้�นอื่นๆ
 • ระหว่�งก�รนำ�เสนอหัวข้อก�รประชุม โดยแจกและรวบรวมแบบฟอร์มประเมินผล  
  ตรวจสอบจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุม (รวมถึงร�ยละเอียดผู้เข้�ร่วมประชุม ห�กเป็นไปได้)
 • ภ�ยหลังก�รนำ�เสนอหัวข้อก�รประชุม ห�กใกล้กำ�หนดเวล�เดินท�งออก ต้องแน่ใจว่� 
  มีบริก�รรถรับส่งวิทย�กรไปยังท่�อ�ก�ศย�น

การติดตามผล
 • จัดเตรียมข้อมูลวิเคร�ะห์แบบประเมินผลให้แก่วิทย�กร
 • จัดส่งจดหม�ยขอบคุณแด่วิทย�กร
 • ทำ�สรุปและชำ�ระค่�จ้�งวิทย�กร

2.2 การประเมินผลโครงการการประชุมองค์กร
 • ห�กเคยมีก�รประเมินผลในก�รจัดประชุมครั้งที่ผ่�นม� ส�ม�รถอ้�งอิงวิธีก�รและ 
  ผลลัพธ์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้
 • ทำ�โครงร่�งวัตถุประสงค์ในก�รประเมินผลและก�รนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
  ด้�นต่�งๆ
 • ระบุประเด็นที่ต้องก�รประเมินผล และพิจ�รณ�จัดทำ�แบบประเมินผลแยกหมวดหมู่ 
  ต่�งๆ ได้แก่ หัวข้อก�รประชุม วิทย�กร กิจกรรมพิเศษ สถ�นที่จัดประชุม บริก�รห้อง 
  พัก บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม
 • กำ�หนดเจ้�หน้�ที่รับผิดชอบด้�นก�รจัดทำ�เนื้อห� แจกจ่�ย รวบรวม และทำ�ต�ร�ง 
  วิเคร�ะห์แบบประเมินผล
 • กำ�หนดวิธีก�รกรอกและส่งแบบประเมินผล (อ�ทิ ณ สถ�นที่จัดประชุม สแกนเอกส�ร 
  ส่งผ่�นระบบอินเทอร์เน็ต หรือส่งกลับท�งไปรษณีย์)
 • กำ�หนดระยะเวล�และวิธีก�รแจกจ่�ย รวบรวม และทำ�ต�ร�งวิเคร�ะห์แบบประเมินผล
 • อัตร�ก�รตอบกลับแบบประเมินผลจะมีม�กกว่� เมื่อขอผู้เข้�ประชุมให้กรอกและ

เก็บรวมรวม ณ สถ�นที่จัดก�รประชุม วิธีก�รที่จะช่วยกระตุ้นและเพิ่มอัตร�ก�รตอบ
กลับแบบประเมินผลให้มีม�กยิ่งขึ้น เช่น ก�รมอบของที่ระลึก ประก�ศให้ช่วยทำ�แบบ
ประเมินผล ติดตั้งป้�ยระบุสถ�นที่ส่งคืนแบบประเมินผล กำ�หนดเจ้�หน้�ที่รวบรวม
แบบประเมินผลหลังจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมออกนอกห้องแล้ว

 • จัดทำ�แบบประเมินผล
 • ตรวจท�นเนื้อห�ในแบบประเมินผลอย่�งละเอียด และขออนุมัติจ�กผู้ให้บริก�ร   
  ห�กมีคว�มจำ�เป็น
 • สั่งพิมพ์และจัดส่งแบบประเมินผล
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 • เมื่อเดินท�งถึงสถ�นที่จัดประชุมแล้ว เร�ควรแจกจ่�ยและรวบรวมแบบประเมินผล
 • จัดทำ�ต�ร�งวิเคร�ะห์แบบประเมินผล และสแกนแบบประเมินผลของบุคคลสำ�คัญ 
  เพื่อเก็บไว้ใช้ในก�รผลิตสื่อก�รตล�ดในอน�คต
 • สรุปรูปแบบก�รนำ�เสนอก�รวิเคร�ะห์แบบประเมินผล เช่น บรรย�ยคว�มโดยรวม 
  หรือก�รนำ�เสนอกร�ฟและข้อมูลประกอบ
 • จัดส่งผลลัพธ์จ�กก�รประเมินผลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  วิทย�กร ผู้สนับสนุน 
  ก�รจัดประชุม ผู้เข้�ร่วมประชุม เจ้�ของสถ�นที่จัดประชุม  ผู้ให้บริก�รด้�นต่�งๆ  
  เจ้�หน้�ที่

เนื้อหาในแบบประเมินผลควรประกอบด้วย
 • ชื่อ-น�มสกุลและข้อมูลติดต่อ
 • ก�รประเมินผลก�รจัดประชุมโดยรวม
 • คว�มสะดวกสบ�ยต่อบริก�รลงทะเบียน
 • คว�มเหม�ะสมของช่วงเวล�และคว�มย�วของก�รจัดประชุม
 • ปัจจัยที่ชื่นชอบม�กที่สุดและน้อยที่สุด
 • เอกส�รประช�สัมพันธ์ก�รจัดประชุม
 • คำ�แนะนำ�เรื่องหัวข้อก�รประชุม วิทย�กรหรือสถ�นที่จัดประชุม เพื่อเป็นข้อมูลอ้�งอิง 
  ในก�รจัดประชุมครั้งต่อไป
 • ประเด็นเรื่องวิทย�กร อ�ทิ เนื้อห�และคว�มเกี่ยวข้องกับก�รประชุม คว�มรู้ของ  
  วิทย�กรที่มีต่อหัวข้อก�รประชุม ก�รนำ�เสนอ สื่อและอุปกรณ์ต่�งๆ คว�มย�วของก�ร 
  จัดประชุมคว�มคุ้มค่�ในก�รเข้�ร่วมประชุมนี้ ข้อเสนอแนะให้กับวิทย�กร
 • วิธีดำ�เนินก�ร  ได้แก่ สถ�นที่จัดประชุม โรงแรมที่พัก อ�ห�รและเครื่องดื่ม กิจกรรม
  เพื่อคว�มบันเทิง  กิจกรรมพิเศษ ก�รตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน
 • กำ�หนดช่วงเวล�รับใบเรียกเก็บเงิน รวมถึงบุคคลรับผิดชอบก�รชำ�ระค่�โรงแรมที่พัก  
  ภ�ษีและค่�ใช้จ่�ยพิเศษต�มแต่สถ�นก�รณ์ของผู้เข้�ร่วมประชุม
 • จัดทำ�เอกส�รงบบัญชีกล�ง
 • ส่งข้อมูลร�ยน�มผู้มีอำ�น�จในก�รเซ็นอนุมัติแก้ไขเอกส�รงบบัญชีกล�งให้เจ้�ของ
  สถ�นที่จัดประชุม
 • ทำ�นัดหม�ยกับส่วนง�นบัญชีในระหว่�งก�รจัดประชุม เพื่อทบทวนข้อแก้ไข แจ้งข้อ 
  กังวล และพิจ�รณ�ภ�พรวมของงบบัญชีกล�ง
 • จัดเก็บสำ�เน�เอกส�รคำ�สั่งบริก�รต่�ง ๆ ที่ได้เซ็นกำ�กับทุกใบ
 • สรุปและตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินทันทีเมื่อได้รับ เพื่อให้แน่ใจว่�ข้อมูลดังต่อไปนี้
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   ครบถ้วนและถูกต้อง ค่�ใช้จ่�ยที่ได้ตรวจสอบแล้วก่อนหน้�นี้และค่�ใช้จ่�ยที่เกิด
ขึ้นจริงทั้งหมด ประเภทกิจกรรมและกลุ่มบุคคลที่ขอรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยเท่�นั้น จำ�นวนผู้รับ
บริก�รจริงและจำ�นวนค่�ใช้จ่�ยแบบเหม�กลุ่มที่เหม�ะสม ค่�โรงแรมที่พัก ค่�อ�ห�รและ
เครื่องดื่ม ค่�เช่�โสตทัศนูปกรณ์ ค่�บริก�รขนส่งและจัดเก็บพัสดุ ค่�ธรรมเนียมก�รใช้บริก�ร
ศูนย์บริก�รธุรกิจ ค่�เช่�ห้องประชุม ค่�ธรรมเนียมก�รให้บริก�รและสินน้ำ�ใจ ค่�ธรรมเนียม
ก�รให้บริก�รจอดรถ ติดต�มผลร�ยก�รที่ไม่ถูกต้องในใบเรียกเก็บเงินนั้นๆ ประส�นง�นขอ
ใบเรียกเก็บเงินใบใหม่ ที่แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว เก็บบันทึกข้อมูลก�รชำ�ระเงินทุกร�ยก�รข้อมูล
สรุปค่�ใช้จ่�ยต�มจริง แต่ละร�ยก�รในเอกส�รงบประม�ณกล�ง เพื่อตรวจสอบว่�ได้บรรลุ
เป้�หม�ยต�มแผนงบประม�ณที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
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			คำาถามท้ายบทที่	5	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1. ก�รจัดก�รธุรกิจก�รประชุมองค์กร บทบ�ท หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่
สำ�คัญของแต่ละหน้�ที่คือส่วนไหนและเป็นอย่�งไร จงอธิบ�ยพร้อมยกตัวอย่�ง
ประกอบ

2.  ก�รจัดทำ�และนำ�เสนอข้อเสนอโครงก�รในก�รประชุมองค์กรมีกระบวนก�รและ
 ขั้นตอนอย่�งไร

กรณีศึกษาการบริหารโครงการสำาหรับการจัดประชุม
องค์กร	(กระบวนการ,	ขั้นตอน)

  พนักง�นบริษัท ABC เดินท�งจ�กประเทศไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้�น เพื่อเข้�ร่วม
ประชุม ที่องค์กรจัดขึ้น พนักง�นมอบหม�ยให้ผู้จัดง�นในประเทศนั้นเป็นผู้ลงทะเบียนให้ 
เมื่อถึงวันง�นจริงพนักง�นจึงเดินท�งไปยังประเทศดังกล่�วเพื่อเข้�ร่วมประชุม เมื่อเดินท�ง
ไปถึงพบว่� ก�รประชุมนั้น เลื่อนระยะเวล�ก�รจัดง�นไปอีก 1 อ�ทิตย์ โดยไม่มีก�รแจ้งใดๆ 
ล่วงหน้�จ�กผู้จัดง�น ทำ�ให้พนักง�น  ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมง�นได้ จึงเดินท�งกลับประเทศไทย
และไม่ได้กลับไปเข้�ร่วมง�นประชุมในอีกอ�ทิตย์ ถัดม�เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น พนักง�นม�ท
ร�บภ�ยหลังจ�กผู้จัดง�นว่� เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นคนก่อนล�ออก ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นไม่มี
คว�มต่อเนื่อง จะเห็นว่� ก�รทำ�ง�นบริห�รโครงก�รให้มีคว�มต่อเนื่อง รวมถึงก�รสื่อส�รที่
ดีมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รจัดง�น บ�งครั้งผู้จัดง�นอ�จเห็นว่�เป็นเรื่องเล็กน้อยและมอง
ข้�ม แต่ส่งผลกระทบในวงกว้�ง เช่น ภ�พลักษณ์องค์กร, ต้นทุนในก�รจัดง�น ฯลฯ รวมถึง
ร�ยละเอียดแต่ละด้�นของก�รจัดง�นก็มีคว�มสำ�คัญเช่นกัน ผู้จัดง�นจึงควรมีก�รว�งแผน
อย่�งเป็นระบบและมีเช็คลิสต์ในก�รทำ�ง�นเพื่อป้องกันปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น
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บทที่	

6

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์สำาหรับการจัดประชุม
องค์กร
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำาหรับการจัดประชุมองค์กร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำาหรับการจัดประชุมองค์กรนั้น องค์กร หน่วยงาน ต้อง
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ประกอบด้วยการสรรหาและ
คัดเลือก การพัฒนาบุคลากร ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้จะก่อให้เกิด ประโยชน์แก่
องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ประกอบการจัดประชุมองค์กร และบุคลากรที่ทำางานในองค์กร 

สำาหรับเนื้อหาของบทที่ 6 จะอธิบายถึง บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำาหรับ
การจัดประชุมองค์กร อาชีพและตำาแหน่งงานการประชุมองค์กร ตำาแหน่งงานที่อยู่ใน
องค์กร สถานที่การจัดงาน (Venue) และโรงแรม (Hotel) รวมทั้งการสรรหาและคัด
เลือก การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.  เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ใจแนวคิด และบทบ�ทของก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์
สำ�หรับธุรกิจก�รประชุมองค์กรได้อย่�งถูกต้อง

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนส�ม�รถเข้�ใจและอธิบ�ย กระบวนก�รก�รสรรห�และคัดเลือก 
ก�รพัฒน�บุคล�กรสำ�หรับธุรกิจก�รประชุมองค์กรได้อย่�งถูกต้อง 

บทที่	

6
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1. บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำาหรับการจัดประชุมองค์กร

  ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ หม�ยถึง กระบวนก�รที่ผู้บริห�ร ผู้ที่มีหน้�ที่เกี่ยวกับ
ง�นบุคล�กรหรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติง�นเกี่ยวกับบุคล�กรขององค์กร ร่วมกันใช้คว�มรู้ ทักษะ 
และประสบก�รณ์ในก�รสรรห�ก�รคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสมให้
เข้�ปฏิบัติง�นในองค์กร พร้อมทั้งดำ�เนินก�รธำ�รงรักษ�และพัฒน�ให้บุคล�กรขององค์กร         
มีศักยภ�พที่เหม�ะสมในก�รปฏิบัติง�น และมีคุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสม ตลอด
จนเสริมสร้�งหลักประกันให้กับบุคล�กรเมื่อต้องพ้นจ�กก�รร่วมง�นกับองค์กร ให้ส�ม�รถ
ดำ�รงชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุขในอน�คต 
  
  ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กรนั้น องค์กรต้องเข้�ใจเกี่ยว
กับแนวคิดเกี่ยวกับก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ ซึ่งก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์จะก่อให้เกิด 
ประโยชน์แก่องค์กร และบุคล�กร ที่ทำ�ง�นในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กร ทั้งนี้ได้สรุปแนวคิด
ดังกล่�วไว้ดังนี้ 

  1) ก�รทำ�ง�นช�ญฉล�ด (Work Smarter) องค์กรก�รจัดประชุมองค์กรควรมีก�ร
บริห�รทรัพย�กรมนุษย์ที่ทำ�ให้องค์กร ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ลดคว�มสิ้น
เปลือง และสูญเปล่�ในก�รทำ�ง�น ทำ�ให้พนักง�นมีคว�มรักและผูกพันกับองค์กร และมีก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม

  2) ก�รเชื่อมโยงระบบบริห�รทรัพย�กรมนุษย์แบบบูรณ�ก�ร (Integrated 
Management) ควรมีก�รเชื่อมโยงหน่วยง�นทุกหน่วยง�น ให้ทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ เพื่อสร้�งคุณค่�เพิ่มให้อย่�งมีคุณค่�ในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 
  3)  ก�รมีส่วนร่วมในก�รว�งแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) ส่งเสริมให้บุคล�กรมี
ส่วนร่วม  ในก�รว�งแผนกลยุทธ์ขององค์กร ท�งธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ

  4) นำ�ก�รจัดก�รด้�นทรัพย�กรมนุษย์เป็นสื่อนำ�ในก�รเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) มีระบบก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ที่ช่วยให้บุคล�กร ส�ม�รถปรับตัวเองให้เข้�กับ
ก�รเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง เช่น ก�รนำ�เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ม�ใช้ในก�รดำ�เนินท�งธรุกิจ
   
  5) ก�รสร้�งบุคล�กรให้มีมูลค่�เพิ่ม ด้วยก�รทำ�ให้พนักง�นมีผลง�น (Employee 
Champion) สร้�งให้เกิดคว�มร่วมมือร่วมใจในก�รทำ�ง�น ให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�ร
แสดงคว�มคิดเห็น และก�รตัดสินใจ ตัวอย่�งเช่น
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• ก�รให้พนักง�นมีส่วนร่วม ในก�รเป็นกรรมก�รในคณะทำ�ง�นต่�งๆ ขององค์กร
•  ก�รให้พนักง�นเข้�ร่วมในก�รกำ�หนดรูปแบบก�รปฏิบัติง�น
•  ก�รเปิดเผยข้อมูลให้พนักง�นได้รับทร�บ

  6) องค์กรต้องมีก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์อย่�งเชี่ยวช�ญ (Administrative            
Expert) มีก�รจัดก�รในด้�นต่อไปนี้ 

• ก�รคัดเลือกบุคคลที่เหม�ะสมเข้�ม�ทำ�ง�น
•   มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและสร้�งสรรค์ 
•  พัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พสูงสุด 
• เปิดโอก�สให้พนักง�นใช้ศักยภ�พอย่�งเต็มที่ 
• ระบบก�รจ่�ยค่�ตอบแทนอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และส�ม�รถจูงใจให้คนดีมี

คว�มส�ม�รถ อยู่กับองค์กรได้ในระยะย�ว 
•  ก�รสร้�งให้พนักง�นมีทัศนคติที่ดี มีก�รทำ�ง�นร่วมกัน เป็นทีม มีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ

ทำ�ง�น และทำ�ง�นกับองค์กรตลอดไป 
•  คำ�นึงและให้คว�มสำ�คัญกับระบบแรงง�นสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรทำ�ง�นได้อย่�ง
 ต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบจ�กข้อพิพ�ทแรงง�น 
• ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พชีวิตที่ดีในก�รทำ�ง�นทั้งชีวิตคว�มเป็นอยู่และสภ�พ

แวดล้อม

  จ�กเนื้อห�ข้�งต้น ส�ม�รถสรุปเนื้อห�ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�ร          
จัดประชุมองค์กร ดังภ�พ

Work 
Smarter

Integrated
Management

Administrative
Expert

Strategic
Planner

Employee
Champion

Human
Resource

Management

Change
Agent

แนวคิดก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กร
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  1.1 อ�ชีพและตำ�แหน่งง�นก�รประชุมองค์กร
ในบทที่ 6 อ�ชีพและตำ�แหน่งง�นของก�รประชุมองค์กรจะนำ�เสนอตำ�แหน่งง�นที่มีคว�ม
เกี่ยวข้องใน MICE Value Chain คือ ห่วงโซ่มูลค่�ของอุตส�หกรรมไมซ์ คือ ธุรกิจผู้จัดง�น 
(Organizer)  ผู้ว�งแผนจัดง�น (Meeting Planner)  

  • Project Director คือ ตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการ มีหน้�ที่ 
  1. ว�งแผนง�นให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต�มที่ผู้ที่เป็นหน่วยง�นเจ้�ภ�พต้องก�ร 
  2. กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รบริห�รโครงก�รทั้งหมด ร�ยละเอียดในก�รปฏิบัติง�น
ตลอดทั้งโครงก�รในก�รจัดประชุมองค์กร
  3. ระบุและเลือกสรรทรัพย�กรที่จำ�เป็นให้แต่ละส่วนของก�รจัดประชุมองค์กร               
เพื่อให้ก�รจัดประชุมองค์กรส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ 
  4. ควบคุมก�รดำ�เนินก�รจัดประชุมองค์กรให้เป็นไปต�มเวล�และค่�ใช้จ่�ยที่
กำ�หนดไว้ 
  5. ประส�นง�นกับโครงก�รอื่น ๆ เพื่อให้ก�รดำ�เนินโครงก�รทั้งหมดของหน่วยง�น            
เป็นไปโดยร�บรื่นและบรรลุถึงเป้�หม�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
  6. ติดต�มและประเมินผลคว�มก้�วหน้�ของก�รจัดประชุมองค์กรและร�ยง�นผล
ก�รดำ�เนินง�นให้หน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งภ�ยนอก และภ�ยในองค์กรได้ทร�บถึงคว�มก้�วหน้�
และอุปสรรคในก�รดำ�เนินโครงก�ร

   • Project Manager คือ ตำาแหน่งผู้จัดการโครงการ บุคคลที่ทำ�หน้�ที่ในส่วนของ
ก�รบริห�รก�รจัดประชุมองค์กร รับผิดชอบในส่วนของก�รว�งแผน ก�รดำ�เนินก�ร และก�ร
จัดประชุมองค์กร โดยส่วนใหญ่หน้�ที่ของผู้จัดก�รโครงก�รทำ�หน้�เป็นตัวแทนของบริษัทใน
ก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ในก�รจัดก�ร เวล� ร�ค� และคุณภ�พของง�นให้เป็น
ไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ โดยนอกจ�กนี้  ยังบริห�รคว�มเสี่ยง และพนักง�นอีกด้วย

  • Project Coordinator คือ ตำาแหน่งผู้ประสานงาน ทำ�หน้�ที่ในขอบข่�ย
ของก�รประส�นง�นก�รเตรียมก�รก�รจัดประชุมองค์กร ตั้งแต่ก�รประส�นง�นกับ
ประธ�นที่ประชุม สม�ชิกที่ประชุม รวมทั้งหน่วยง�นที่สนับสนุนในด้�นสถ�นที่ที่ประชุม                         
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องดื่ม อ�ห�ร และสิ่งอ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ ที่ทำ�ให้ก�รประชุมดำ�เนิน
ไปได้ด้วยคว�มเรียบร้อย

  1.2 ตำ�แหน่งง�นที่อยู่ในองค์กรในธุรกิจผู้จัดง�น (Organizer) และผู้ว�งแผนจัดง�น 
(Meeting Planner)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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  • Event Service Manager คือ ตำาแหน่งผู้จัดการในการจัดงาน บุคคลที่ทำ�
หน้�ที่ในส่วนของก�รบริห�รจัดก�ร ก�รจัดประชุมองค์กร ด้�นก�รจัดง�นแสดง (ที่มีคว�ม
รื่นเริง แสง สี เสียง เพื่อคว�มบันเทิงของผู้เข้�ร่วมง�น) และกิจกรรมพิเศษ
      • Catering Manager คือ ตำาแหน่งของผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง มีหน้�ที่ควบคุม
ดูแลก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มในก�รจัดเลี้ยงภ�ยใน และภ�ยนอกโรงแรม จัดทำ�ร�ย
ละเอียดต่�งๆ ในก�รบริก�รจัดเลี้ยง ในแต่ละง�น ตรวจสอบสภ�พของพื้นที่ปฏิบัติง�น ให้
เรียบร้อย พร้อมใช้ง�น ควบคุม และช่วยเหลือพนักง�นในขณะปฏิบัติง�นและแก้ปัญห�ต่�งๆ 
ในก�รปฏิบัติง�น
   • Sales Coordinator คือ ตำาแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายขายของโรงแรม มีหน้�ที่
หลักในก�รติดต่อ ประส�นง�น ทำ�ง�นเอกส�ร จะได้รับมอบหม�ยง�นม�จ�ก Sales Man-
ager อีกที เช่น ก�รทำ�   ร่�งสัญญ� ก�รทำ�ใบเสนอร�ค�ส่งให้ลูกค้� เป็นต้น

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  ก�รสรรห� (Recruitment) หม�ยถึง กระบวนในก�รสรรห�ผู้มีคว�มรู้ คว�ม
ส�ม�รถ และทัศนคติที่ดีให้เข้�ม�ปฏิบัติง�นในบริษัท เพื่อให้ได้บุคล�กรที่เหม�ะสมที่สุดกับ
ตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�นที่มอบหม�ย 

  ก�รคัดเลือก (Selection) หม�ยถึง กระบวนก�รต่อเนื่องจ�กก�รสรรห�บุคล�กรที่
ใช้ในก�รตรวจสอบก�รพิจ�รณ� และก�รตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเข้�ร่วม
ง�นกับองค์กร ก�รคัดเลือกบุคล�กร เป็นกิจกรรมที่ต้องอ�ศัยคว�มรู้และศิลปะในก�รคัด
เลือกบุคคลท่ีเหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น โดยผู้ที่ทำ�หน้�ที่คัดเลือกบุคล�กรต้องมีคว�มรู้ใน
หลักก�รและคว�มเข้�ใจในเทคนิคก�รคัดเลือกบุคคลออกจ�กผู้สมัครได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  กระบวนก�รในก�รสรรห�บุคล�กรในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กร แตกต่�งจ�กก�ร
สรรห�โดยทั่วไป เนื่องจ�กเป็นองค์กรที่มีขน�ดเล็ก ที่ทรงประสิทธิภ�พ โองก�ร ไชยองค์กร 
(2548) ได้ให้ส้มภ�ษณ์ไว้ว่� ก�รสรรห�คัดเลือกพนักง�นในธุรกิจนี้อ�จใช้วิธีก�รในเชิงรุก
ด้วยก�รมองห�ผู้ที่เหม�ะสม และติดต่อท�บท�มเข้�ทำ�ง�น แต่ก็ได้มีก�รนำ�ขั้นตอนในก�ร
สรรห�โดยทั่วไปม� ใช้ประกอบด้วย 

  1. ก�รคัดเลือกจ�กใบสมัคร 
  2. ก�รสัมภ�ษณ์เพื่อดูแนวโน้มด้�นศักยภ�พในก�รทำ�ง�น 
  3. ก�รทดสอบก�รทำ�ง�น เพื่อดูประสบก�รณ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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  จ�กเนื้อห�ข้�งต้น ส�ม�รถสรุปคว�มสัมพันธ์ของก�รสรรห� และคัดเลือกบุคล�กร 
ดังภ�พ

การสรรหา การคัดเลือก การรับเข้าทำางาน

คว�มสัมพันธ์ของก�รสรรห� และคัดเลือกบุคล�กร

   3. การพัฒนาบุคลากร
ก�รพัฒน�บุคล�กรเป็นกิจกรรมที่จำ�เป็นสำ�หรับองค์กรในปัจจุบันที่แต่ละองค์กรต้อง
พย�ย�มดำ�เนินก�ร เพื่อก�รดำ�รงอยู่ ก�รเจริญเติบโต และก�รแข่งขัน โดยที่องค์กรจะต้อง
พย�ย�มพัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะ  และศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�น

  ก�รพัฒน�บุคล�กร หม�ยถึง ก�รดำ�เนินง�นที่ต่อเนื่องและมีคว�มสัมพันธ์กัน
อย่�งเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ศักยภ�พ และทัศนคติ
ของบุคล�กรให้เป็นไปต�มที่องค์กรต้องก�ร พร้อมกับส่งเสริมให้บุคล�กรที่มีศักยภ�พและ
พัฒน�ก�รได้เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�นอ�ชีพ

  บุคล�กรในธุรกิจก�รจัดก�รประชุมองค์กร ควรได้รับก�รเสริมสร้�งคว�มพร้อม
ทุกด้�น ทั้งด้�นคว�มคิด สติปัญญ� อ�รมณ์ คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห� รวมทั้งคว�ม
ส�ม�รถท�ง ร่�งก�ยที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติง�นด้วย ซึ่งหลักทฤษฎีที่จะนำ�ไปใช้ในก�รอบรม 
และพัฒน�บุคล�กรของก�รจัดก�รประชุมองค์กร มีดังนี้
   
   1. พัฒน� EQ (Emotional Intelligence Quotient) หม�ยถึง วุฒิภ�วะท�ง
อ�รมณ์หรือทักษะชีวิต คว�มส�ม�รถ ท�งจิตใจ อ�รมณ์และสังคม คนที่มี EQ สูงจะมีก�ร
ตัดสินใจที่ดี ควบคุมอ�รมณ์ตนเองได้ มีคว�มอดกลั้น ไม่หุนหัน พลันแล่น ทนคว�มผิดหวัง 
เข้�ใจไม่ปล่อยให้คว�มเครียด ม�ทำ�ล�ยคว�มคิด เข้�ใจจิตใจของผู้อื่น เข้�ใจสถ�นก�รณ์ ท�ง
สังคม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่�งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่�งๆ
   
   2. พัฒน�ด้�นก�รสร้�งมนุษยสัมพันธ์ บุคล�กรควรได้รับก�รพัฒน�ด้�น
มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้� และเพื่อนร่วมง�น 
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  3. สร้�งบุคลิกภ�พ บุคล�กรควรได้รับก�รเสริมสร้�งบุคลิกภ�พที่ดูน่�เชื่อถือ และ
ยอมรับจ�กลูกค้� 

  4.  ทักษะในก�รติดต่อสื่อส�ร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
  4.1 ก�รเตรียมตัวกำ�หนดหัวเรื่องที่จะพูดต�มขั้นตอน ก�รเกริ่นนำ� ก�รนำ�เสนอ 
ก�รสรุป พร้อมกับจัดเตรียมสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมก�รพูด เช่น เอกส�ร รูปภ�พ ต�ร�ง สถิติ            
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  4.2 ก�รทำ�ให้สิ่งที่จะพูดชัดเจน ผู้พูดต้องทบทวน ตนเองว่�สิ่งที่จะพูดนั้นตนเอง
เข้�ใจอย่�งลึกซ้ึง ลองต้ังคำ�ถ�มท่ีคิดว่�ผู้ฟังน่�จะถ�ม และเช่ือมโยงส่ิงท่ีจะพูดให้ สัมพันธ์กัน 
  4.3 ทำ�ให้สั้นและง่�ยต่อก�รเข้�ใจผู้พูดต้องพย�ย�มพูดให้เข้�ใจง่�ย ยกตัวอย่�ง        
ให้เข้�ใจง่�ย เปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีก�รสรุปสิ่งที่พูด
  4.4 ทำ�ให้ก�รสนทน�มีชีวิตชีว� ใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจ วิธีก�รนำ�เสนอที่น่�สนใจ ท่�ท�ง
กระฉับกระเฉง สอดแทรก อ�รมณ์ขัน ทำ�ให้เป็นธรรมช�ติ
  4.5 รับและให้ข้อมูลย้อนกลับ มีก�รถ�มเพื่อตรวจ สอบให้แน่ใจว่�เข้�ใจตรงกัน

  5. ก�รบริห�รหน้�ง�นและก�รมอบหม�ยง�น เพ่ือให้ก�รทำ�ง�นแต่ละส่วนง�น               
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พร�บรื่น กล่�วคือ ลักษณะง�นของก�รประชุม มีร�ยละเอียดของ
ง�นม�กม�ย ดังนั้น พนักง�นในก�รประชุมองค์กร ต้องมีทักษะก�รบริห�รหน้�ง�นและก�ร
มอบหม�ยง�นที่ชัดเจน และต้องมีก�รแก้ปัญห�ที่มิอ�จค�ดก�รณ์ได้ เพร�ะพนักง�นจะต้อง
ประจำ�ในแต่ละจุด เช่น ก�รลงทะเบียนในห้องประชุม ก�รประจำ�จุดที่ต้องให้ข้อมูลในที่
ประชุม ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในเรื่อง ที่พักต่�งๆ

  จ�กเนื้อห�ข้�งต้น ส�ม�รถสรุป หลักทฤษฎีที่นำ�ไปใช้ในก�รอบรมและพัฒน�
บุคล�กรของก�รจัดก�รประชุมองค์กร ดังภ�พ

หลักทฤษฏี
การพัฒนาบุคลากร

พัฒนา EQ

การบริหาร
หน้างานและการมอบ

หมายงาน

ทักษะในการ
ติดต่อส่ือสาร

การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์

สร่้าง
บุคลิกภาพ

หลักทฤษฎีที่นำ�ไปใช้ในก�รอบรม และพัฒน�บุคล�กรของก�รจัดก�รประชุมองค์กร
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  4. สมรรถนะของตำ�แหน่งผู้ประส�นง�นและผู้ว�งแผนปฏิบัติก�รในอุตส�หกรรม 
ไมซ์ในก�รประชุมองค์กรและก�รประชุมน�น�ช�ติ

  กองทุนส่งเสริมก�รจัดก�รประชุมน�น�ช�ติ (CPF)  ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของอุตส�หกรรมไมซ์ในประเทศไทย จึงจัดทำ�คู่มือม�ตรฐ�น
ก�รปฏิบัติง�นของตำ�แหน่งผู้ประส�นง�นไมซ์ และผู้ว�งแผนปฏิติก�รไมซ์ เพื่อใช้คู่มือนี้เป็น
เครื่องมือในก�รยกระดับคว�มส�ม�รถของบุคล�กรในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมไมซ์  ซึ่ง
ในท่ีนี้จะนำ�สมรรถนะของตำ�แหน่งผู้ประส�นง�น และผู้ว�งแผนปฏิบัติก�รในอุตส�หกร
รมไมซ์ในก�รประชุมองค์กรและก�รประชุมน�น�ช�ติ ม�นำ�เสนอ ดังต�ร�งที่ 6.1

สมรรถนะของตำาแหน่งผู้ประสานงานและผู้วางแผนปฏิบัติการในอุตสาหกรรมไมซ์
ในการประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ

1.สมรรถนะด้านความรู้ คุณสมบัติของสมรรถนะด้านความรู้

คว�มรู้เกี่ยวกับอุตส�หกรรมก�รจัด
ประชุมองค์กรและประชุมน�น�ช�ติใน
ประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มตล�ด
และก�รแข่งขัน

คว�มรู้และก�รตระหนักถึงสถ�นก�รณ์
ปัจจุบันของอุตส�หกรรมก�รจัดประชุม
และประชุมน�น�ช�ติในด้�นแนวโน้ม
ตล�ด ผู้มีอิทธิพลหลักในอุตส�หกรรม 
รูปแบบก�ร แข่งขัน

2.สมรรถนะด้านคุณลักษณะ คุณสมบัติของสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะ

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในอุตส�หกรรม
ก�รจัดประชุมและประชุมน�น�ช�ติ

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในอุตส�หกรรม
ก�รจัดประชุมและ ประชุมน�น�ช�ติ 
ซึ่งพิจ�รณ�จ�กระยะเวล�ก�รทำ�ง�น 
ชื่อเสียงขององค์กร ที่เคยทำ�ง�นม�รวม
ถึงตำ�แหน่ง และ คว�มสำ�เร็จในช่วงเวล�
ที่ทำ�ง�นในองค์กรนั้นๆ

  ที่ม� : คู่มือม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น ผู้ประส�นง�นและผู้ว�งแผนปฏิบัติก�รไมซ์(ไทย), 2557



MEETINGS 101128 MEETINGS 101 129

  ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กรนั้น องค์กรต้องเข้�ใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ ซึ่งก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และบุคล�กร ที่ทำ�ง�นในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กร 
กระบวนก�รในก�รสรรห�บุคล�กรในธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กร แตกต่�งจ�กก�รสรรห�
โดยทั่วไป เนื่องจ�กเป็นองค์กรที่มีขน�ดเล็กที่ทรงประสิทธิภ�พ ก�รสรรห�คัดเลือกพนักง�น
ในธุรกิจนี้อ�จใช้วิธีก�รใน เชิงรุกด้วยก�รมองห�ผู้ที่เหม�ะสม และติดต่อท�บท�มเข้�ทำ�ง�น 
โดยก�รนำ�ขั้นตอนในก�รสรรห�โดยทั่วไปม�ใช้ประกอบด้วยก�รพัฒน�บุคล�กรในธุรกิจ  
ก�รจัดก�รประชุมองค์กร ควรได้รับก�รเสริมสร้�งคว�มพร้อมทุกด้�น ทั้งด้�นคว�มคิด          
สติปัญญ� อ�รมณ์ คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห� รวมทั้งคว�มส�ม�รถท�ง ร่�งก�ยที่จำ�เป็น
ต่อก�รปฏิบัติง�นด้วยเช่นกัน

			คำาถามท้ายบทที่	6	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1. บทบ�ทของก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์สำ�หรับธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กรนั้น
ควรเป็นอย่�งไร

2. กระบวนก�รสรรห�และคัดเลือกบุคล�กรสำ�หรับธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กรนั้น
ควรเป็นอย่�งไร

3. ก�รพัฒน�บุคล�กรสำ�หรับธุรกิจก�รจัดประชุมองค์กรนั้นควรเน้นทักษะด้�นใด
เป็นสำ�คัญ

กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำาหรับ
การจัดประชุมองค์กร

   กรณีศึกษาที่ 6.1
  
  ในก�รจัดประชุมองค์กรโดยส่วนใหญ่นั้น อ�จแบ่งก�รทำ�ง�นและก�รบริห�ร
ทรัพย�กรมนุษย์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. องค์กรนั้นๆ ทำ�ก�รจัดประชุมเอง โดยใช้พนักง�นภ�ยในองค์กร ซึ่งอ�จจะเป็น
พนักง�น ที่ม�จ�กหล�ยๆ แผนกรวมกัน หรืออ�จแบ่งคว�มรับผิดชอบไปที่ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง 
เช่น ฝ่�ยก�รตล�ด  ฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ 
  2. จ้�งนักว�งแผนจัดประชุม ให้เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดประชุมแทน โดยองค์กรอยู่ใน
สถ�นะเจ้�ภ�พที่มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจและทำ�ง�นร่วมกัน 
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  อย่�งไรก็ต�มก�รทำ�ง�น 2 ประเภทดังกล่�วข้�งต้น มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่�งกัน 
องค์กรจึงควรพิจ�รณ�ก�รทำ�ง�นอย่�งรอบคอบ นอกจ�กนี้ก�รจัดประชุมองค์กรควรคำ�นึง
ถึง ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์หน้�ง�น (On-site Staffs) เนื่องจ�กอ�จต้องใช้พนักง�น
จำ�นวนม�ก เพื่อดูแลให้ง�นประชุม เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย ซึ่งอ�จทำ�ได้โดยก�รแบ่ง
หน้�ที่คว�มรับผิดชอบให้ชัดเจน บ�งบริษัทอ�จจัดทำ�เป็นคู่มือก�รทำ�ง�น (Operation 
Manual) ซึ่งจะเป็นตัวกำ�หนดหน้�ที่ก�รทำ�ง�น และร�ยละเอียดปลีกย่อยต่�งๆ ทั้งหมด เพื่อ
ให้ก�รทำ�ง�นเป็นไปในทิศท�งเดียวกันและประสบคว�มสำ�เร็จ

   กรณีศึกษาที่ 6.2
  
   บริษัท ABC จัดประชุมองค์กร โดยจ้�งนักว�งแผนจัดประชุม ให้เป็นผู้ดำ�เนินก�ร
จัดประชุมแทน โดยส�ม�รถแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�นหลักๆ ได้ดังนี้
   1. หัวหน้�ง�น (Head) ทำ�หน้�ที่บริห�รภ�พรวม ควบคุมก�รทำ�ง�นให้เป็นไปใน
ทิศท�งที่ได้ว�งแผนไว้ รวมถึงเป็นผู้ติดต่อหลักกับบริษัท ABC ในก�รประส�นง�นต่�งๆ
   2. ผู้ประส�นง�นด้�นโรงแรมที่พักและก�รลงทะเบียน (Hotel and Registration) 
ทำ�ก�รประส�นง�นกับผู้เข้�ร่วมง�น ตั้งแต่กระบวนก�รก�รเข้�พัก รวมถึงก�รลงทะเบียนเข้�
ร่วมประชุม
   3. ผู้ประส�นง�นด้�นโลจิสติกส์ (Logistics) ทำ�ก�รประส�นง�นก�รเดินท�ง โดย
รับ-ส่ง ตั้งแต่สน�มบินไปยัง ที่พัก ก�รขนย้�ยคนจ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รถรับ-ส่งระหว่�ง
โรงแรม สถ�นที่จอดรถ ก�รเดินท�งไปยังสถ�นที่ต่�ง ๆ เพื่อเข้�ร่วมกิจกรรม เป็นต้น
   4. ผู้ประส�นง�นด้�นอ�ห�ร (Food and Beverage) ทำ�ก�รประส�นง�นด้�น
อ�ห�ร และเครื่องดื่ม ตรวจสอบเมนูอ�ห�ร ก�รจัดว�ง ก�รเสิร์ฟ เป็นต้น
   5. ผู้ประส�นง�นด้�นก�รผลิต (Production) ทำ�ก�รประส�นง�นที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รประชุม เช่น ก�รจัดเวที แสง สี เสียง พนักง�นให้บริก�รหลังเวที (Backstage) ง�นที่
เกี่ยวข้องกับโสตทัศนูปกรณ์
   ซึ่งส�ม�รถแสดงเป็นโครงสร้�งก�รทำ�ง�น ได้ดังนี้

  อย่�งไรก็ต�มก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์รวมถึงก�รแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
อ�จแตกต่�งกันไปต�มแต่ละองค์กร ดังนั้นในก�รจัดง�นแต่ละครั้ง องค์กรแต่ละแห่งจึงควร
พิจ�รณ�ถึงข้อมูลและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

Hotel & 
Registration

Hotel & 
Registration Logistics

Head

Logistics
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7

การตลาด	การขาย	
และการเชื่อมโยงการ
จัดประชุมองค์กร
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การตลาด	การขาย	
และการเชื่อมโยง

การจัดประชุมองค์กร

  การจัดลำาดับขั้นตอนการสื่อสารเป็นส่ิงที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้องนำาเสนอ
ข้อมูล ให้แก่ทางเจ้าภาพ เข้ามาร่วมพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
เพ่ือให้ได้รับรู้ถึงคุณลักษณะเบ้ืองต้นของสถานที่จัดงานและการบริการสนับสนุนท่ีครบ
ถ้วน พร้อมกับการใช้ศิลปะการสื่อสารของเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตาม ในประโยชน์ของ
ข้อมูลต่างๆ ที่จะได้รับโดยจะต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมที่มาจากประสบการณ์         
การทำางานในสายอาชีพ รวมทั้งอาศัยการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน เพื่อนำาเอาข้อมูลมาใช้สนับสนุนความน่าสนใจของสถานที่จัดงานประชุม
องค์กรให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ยังเป็นแนวทางสำาคัญที่ใช้ในการประเมิน
ศักยภาพของทรัพยากรภายในองค์กร รวมท้ังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำาเสนอ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ การจัดประชุมองค์กรภายนอกสถานท่ี 
ในขณะเดียวกันนักวางแผนจัดประชุมต้องกำาหนดช่องทางการส่ือสารเกี่ยวกับสินค้าการ
บริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการกำาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำามา
ใช้ในการประเมินความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง
 
  สำาหรับ เนื้อหาของบทที่ 7 อธิบายถึงความหมายและความสำาคัญของการตลาด
ในธุรกิจการประชุมองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดในธุรกิจการประชุม การวางแผน
ทางการตลาดในธุรกิจการประชุม การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวาง
ตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรูู้้

1. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถอธิบ�ยคว�มหม�ยของก�รตล�ดและคว�มสำ�คัญของก�ร
ตล�ดในธุรกิจก�รประชุมองค์กร 

2. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ของปัจจัยท่ีมีผลต่อก�รตล�ดใน
ธุรกิจก�รประชุมองค์กร

3.  เ พ่ือให้ผู้ เรียนส�ม�รถจำ�แนกกระบวนก�รท�งก�รตล�ดสำ�หรับธุรกิจ                      
ก�รจัดประชุมองค์กรอย่�งเป็นลำ�ดับขั้นตอน

บทที่	

7



MEETINGS 101132 MEETINGS 101 133

1. ความหมายและความสำาคัญของการตลาดในธุรกิจการประชุม 

  ก�รตล�ด (Marketing) หม�ยถึง กิจกรรมที่สร้�งขึ้นเพื่อก�รตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ยจนเกิดคว�มพึงพอใจ โดยจะมีก�รแสดงเงื่อนไขก�ร         
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ม�ซึ่งสินค้� และบริก�รแต่ละครั้ง อีกทั้งก�รตล�ดยังเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในก�รสื่อส�รที่ส�ม�รถกระตุ้นก�รกลับม�ใช้บริก�รซ้ำ�อย่�งสม่ำ�เสมอ ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ใช้
ในก�รวัดผลสำ�เร็จของก�รตล�ดได้จ�กกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น และก�รยอมรับจ�กกลุ่มผู้บริโภคร�ย
ต่อไป (William & Charles, 1987) แต่สำ�หรับประภ� เตรียมศศิธร (2544) ได้กำ�หนดนิย�ม
ก�รตล�ดในอุตส�หกรรมไมซ์ หม�ยถึง ก�รติดต่อสื่อส�รไปยังกลุ่มเป้�หม�ยเพื่อให้รับรู้เกี่ยว
กับก�รจัดง�น ซึ่งท�งผู้จัดง�นจะต้องอธิบ�ยจุดเด่นและคุณค่� เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้จัดง�น 
เกิดคว�มต้องก�รต�มแผนง�นต�มวัตถุประสงค์ที่ฝ่�ยก�รตล�ดได้กำ�หนดไว้ ดังนั้น 
ก�รตล�ด จึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนก�รหนึ่งในกลยุทธ์ท�งก�รจัดก�ร 

  ก�รตล�ดสำ�หรับก�รจัดประชุมเป็นก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รสื่อส�รและก�ร
ประช�สัมพันธ์ผ่�นช่องท�งออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้�หม�ย ซึ่งในที่นี้คือ ผู้เข้�ร่วมง�น ซึ่ง
ประเด็นท่ีใช้เผยแพร่เพ่ือเชิญชวนมุ่งเน้นไปท่ีคว�มสะดวกด้�นทำ�เลที่ตั้งของสถ�นที่จัดง�น 
รวมถึงก�รแนะนำ�ร�ยละเอียดก�รเดินท�งด้วยย�นพ�หนะประเภทต่�งๆ และแหล่งท่อง
เที่ยวหรือกิจกรรมเพิ่มเติมประสบก�รณ์ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้�หม�ย เกิดคว�มสนใจในก�ร
เข้�ร่วมง�นประชุมม�กยิ่งขึ้น โดยท�งนักว�งแผนจัดประชุมต้องยึดหลักก�รสร้�งคว�มน่�
เชื่อถือและข้อมูลที่เป็นคว�มจริง  (วรุฒ บินล่�เต๊ะ, 2558)

  ภ�ยใต้แนวคิดของจุฑ�ม�ส ค�ร์รันโค (2562) ได้กำ�หนดคว�มหม�ยของก�รตล�ด
ในธุรกิจก�รประชุม หม�ยถึง ก�รสร้�งเนื้อห�เกี่ยวกับร�ยละเอียดของห้องประชุมและ
บริก�รให้มีจุดข�ยที่น่�สนใจ แบบครบวงจร โดยจะต้องมีก�รประเมินคว�มพึงพอใจของ
กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�น เพื่อออกแบบก�รบริก�ร ต่�งๆ ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รม�กที่สุด ซึ่งจะ
มีผู้สื่อส�รที่แสดงออกถึงคว�มเป็นมืออ�ชีพ และกลับม� ใช้บริก�รซ้ำ�อีกครั้ง สอดคล้องกับ
คว�มหม�ยของกฤษณ� จรรย�ย�สุกลวงศ์ (2562) ได้อธิบ�ยถึงคว�มหม�ยของก�รตล�ด
ในธุรกิจก�รประชุมองค์กร คือ ก�รแสดงออกถึงศักยภ�พของสถ�นที่จัดประชุม เพื่อให้ได้
รับเลือกเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รจัดง�นประชุม พร้อมกับก�รสนับสนุนก�รบริก�ร  
ของพนักง�นและเครื่องมืออุปกรณ์ แก่กลุ่มเป้�หม�ยที่จะเข้�ร่วมรวมง�น สำ�หรับเนื้อห�                 
ก�รประช�สัมพันธ์จะต้องมีคว�มแตกต่�งจ�กสถ�นที่จัดประชุมอื่นๆ อย่�งชัดเจน 
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  ถึงแม้ว่�ก�รข�ย (Sale) หม�ยถึง ก�รใช้ทรัพย�กรบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนในก�ร
แนะนำ�สินค้�และบริก�รแก่กลุ่มเป้�หม�ย ซึ่งจะต้องอ�ศัยเทคนิคก�รชักจูงให้ผู้รับฟัง
เกิดคว�มเชื่อมั่นในเนื้อห�ที่ได้มีก�รสื่อส�รแต่ละครั้ง ก�รวัดผลสำ�เร็จของก�รข�ยที่มี
ประสิทธิภ�พส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กปริม�ณคำ�สั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยบทบ�ทสำ�คัญของ
นักข�ยจะมีคุณสมบัติในก�รเจรจ�ต่อรองที่ดี หลังจ�กที่กระบวนก�รหลังก�รข�ยสิ้นสุดจะ
ต้องทำ�หน้�ท่ีสอบถ�มคว�มคิดเห็นที่มีต่อสินค้�และบริก�รเพื่อนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับ 
ก�รปรับคุณภ�พในรอบก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รต่อไป (สุวิทย์ น�มบุญเรือง, 2555) ใน
ขณะที่นิย�มก�รข�ยของกิ่งแก้ว พรอภิรักษ์สกุล (2556) อธิบ�ยเอ�ไว้ว่� ก�รข�ย หม�ยถึง 
กระบวนก�รปฏิบัติง�น ที่มุ่งหวังผลกำ�ไรแก่องค์กร โดยอ�ศัยแรงง�นบุคคลที่มีทักษะก�รนำ�
เสนอสินค้�และบริก�รได้อย่�งน่�สนใจ ร่วมกับก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้�ม�เป็นช่องท�ง
สำ�หรับก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร และสร้�งคว�มสัมพันธ์กับผู้ซื้อต่อไปในระยะย�ว รวมทั้ง
ก�รมีคว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้�และบริก�รทุกร�ยที่เก่ียวข้องรวมถึงคว�มส�ม�รถในก�ร
ควบคุมอ�รมณ์ระหว่�งก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มสุภ�พ  อ่อนน้อม
  
  โดยก�รสร้�งเทคนิคก�รข�ยที่เปรียบเสมือวิธีก�รก�รโน้มน้�วจิตใจด้วยก�รสื่อส�ร
ของนักว�งแผนจัดประชุมเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย�กรที่สำ�คัญต่อองค์กร ที่จะต้องพัฒน�
ทักษะคว�มส�ม�รถให้เกิด คว�มพร้อมในก�รติดต่อสื่อส�รกับเรื่องร�วที่สำ�คัญในแต่ละครั้ง 
เร่ิมต้นก�รศึกษ�คว�มสนใจของกลุ่มเป้�หม�ยให้แน่ชัดเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นของกลุ่มเป้�
หม�ย จ�กนั้นจึงเชิญชวนให้หันม�สนใจสินค้�และบริก�รด้วยก�รนำ�เสนอคว�มแตกต่�งจ�ก
คู่แข่งขันในช่องท�งต่�งๆ รวมถึงก�รเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สำ�หรับก�รนำ�เสนอข�ยสินค้�
และบริก�ร เช่น แผ่นพับ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น พร้อมกับก�ร ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขพิเศษแก่
ผู้ซื้อแบบร�ยบุคคลเพื่อก�รตอบสนองคว�มพึงพอใจม�กที่สุด อ�ทิ ก�รให้ส่วนลดและก�ร
บริก�ร หลังก�รข�ยอื่นๆ (กรรณิก�ร์ เน�วแสงศรี, 2558) 

  ก�รนำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับก�รข�ยห้องประชุมเป็นส่วนหน่ึงของภ�รกิจท่ีนักว�งแผน
จัดประชุมจะต้องจัดเตรียมเน้ือห�เก่ียวกับขน�ดของห้องประชุมให้สอดคล้องจำ�นวนของผู้
เข้�ร่วมง�น และประเด็นห�รือว�ระต่�ง ๆ พร้อมกับก�รสำ�รวจส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกท่ีนำ�
ม�ใช้ในก�รจัดง�น และก�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยท่ีเป็นก�รบริก�รสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ค่�เอกส�ร
ประกอบก�รอบรม ค่�อ�ห�รและเคร่ืองด่ืม ค่�เชิญวิทย�กร ค่�ย�นพ�หนะ เป็นต้น ซ่ึง
ท้ังหมดจะถูกสรุปออกม�ในลักษณะก�รจำ�แนกต�มหมวดหมู่ท่ีชัดเจน ร่วมกับก�รจัดทำ�ต�
ร�งหรือรูปภ�พตัวอย่�งสำ�หรับก�รอธิบ�ยเน้ือห�ให้มีคว�มชัดเจนม�กย่ิงข้ึน โดยข้อมูลเหล่�
น้ีจะถูกนำ�เสนอแก่กลุ่มเป้�หม�ยเพ่ือนำ�ไปประกอบก�รตัดสินใจสำ�หรับก�รจัดง�นประชุม ใน
กรณีท่ีท�งเจ้�ภ�พเสนอให้มีก�รแก้ไข จะต้องนำ�ข้อเสนอแนะต่�งๆ กลับม�ปรับปรุงร่วมกับ
นักว�งแผนจัดประชุมเพ่ือจัดทำ�ข้อมูลใหม่อีกคร้ังจนกว่�จะได้ในส่ิงท่ีเจ้�ภ�พต้องก�ร อย่�งไร
ก็ต�มก�รใช้เทคนิคท�งก�รตล�ดก�รจัดประชุมองค์กรยังมีองค์ประกอบสำ�คัญท่ีเก่ียวข้องดังน้ี
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  ก�รแนะนำ�ก�รบริก�รให้แก่เจ้�ภ�พผู้จัดง�นได้ทร�บร�ยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำ�นวย       
คว�มสะดวกต่�งๆ ที่จะได้รับก�รจัดเตรียมภ�ยในง�น ก�รจัดเตรียมบริก�รพิเศษที่จำ�แนก
ต�มอัตร�ค่�บริก�ร เช่น เวที เครื่องเสียง อ�ห�รและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมทั้งก�รชี้แจ้ง
เงื่อนไขก�รประกันภัย  จ�กคว�มเสี่ยงต่�งๆ ต�มนโยบ�ยที่นักว�งแผนจัดประชุมจะเป็นผู้รับ
ผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุผลขัดข้อง
  
  ก�รสร้�งประเด็นหัวข้อห�รือว�ระก�รประชุมที่มีคว�มน่�สนใจและร่วมสมัยจะมี
ส่วนช่วยในก�รประช�สัมพันธ์แก่กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นให้ตัดสินใจเข้�ร่วมระดับองค์กรซึ่งยัง
ส�ม�รถจำ�แนกต�มกลุ่มส�ข�อ�ชีพของแต่ละแผนก โดยเนื้อห�ดังกล่�วจะมุ่งเน้นก�รเสริม
สร้�งองค์คว�มรู้และทักษะก�รทำ�ง�นรวมทั้งท�งผู้จัดประชุมองค์กรส�ม�รถสอดแทรกแนว
คิดใหม่ๆ ที่ผ่�นก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคว�มน่�สนใจแก่ผู้เข้�ร่วมประชุม อ�ทิ 
ก�รจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ที่ควบคุมก�รใช้พลังง�นและก�รใช้เทคโนโลยีเข้�ม�
ช่วยสนับสนุนก�รประชุม ลดปริม�ณของเสียที่จะเกิดขึ้น จ�กก�รจัดง�น รวมถึงประเด็นก�ร
เปลี่ยนแปลงหลังจ�กก�รก้�วเข้�สู่ก�รเป็นสม�ชิกในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน  ตลอดจน
ประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะขั้นพื้นฐ�นของแรงง�นที่จำ�เป็นต�มบริบทไทยแลนด์ 4.0
   
  ก�รนำ�เสนอวิทย�กรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในก�รบรรย�ยให้คว�มรู้ เป็นอีกหนึ่งข้อมูล
ที่ถูกนำ�ม�ใช้ร่วมกับเนื้อห�บนสื่อประช�สัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้เข้�ร่วมง�นคว�มน่�สนใจ
ของวิทย�กรจะต้องมีศิลปะในก�รพูดโน้มน้�วใจแก่ผู้ฟังอย่�งน่�ติดต�ม ซึ่งในขณะเดียวกัน
วิทย�กรรับเชิญจะช่วยสร้�งก�รยอมรับในภ�พรวมแก่ง�นประชุมนั้นๆ โดยนักว�งแผนจัด
ประชุมจะต้องมีก�รประส�นง�นกับผู้ดูแลวิทย�กรโดยตรง เพื่อขอนัดหม�ยและเรียนเชิญ
ให้เข้�ม�เป็นส่วนหน่ึงของก�รประชุม รวมทั้งก�รจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและก�ร
บริก�รอื่นๆ ต�มที่วิทย�กรได้ร้องขอให้ครบถ้วน

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตลาดในธุรกิจการประชุมองค์กร

  ก�รสร้�งเนื้อห�ท�งก�รตล�ดสำ�หรับเพ่ือวัตถุประสงค์ก�รส่งเสริมก�รข�ยในธุรกิจ
ก�รประชุมองค์กรนักว�งแผนจัดประชุมควรมีก�รศึกษ�สิ่งสนับสนุนที่เกิดขึ้นจ�กสภ�พ
แวดล้อมต่�งๆ ที่อ�จส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นในด้�นของก�รสร้�งผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นภ�ยใน
ระยะเวล�อันรวดเร็ว ในบ�งครั้งอ�จเป็นคว�มได้เปรียบห�กก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์
ในก�รสร้�งเนื้อห�เกี่ยวกับก�รบริก�รที่น่�สนใจตั้งแต่วิน�ทีแรกที่มีก�รประช�สัมพันธ์
ในแต่ละช่องท�งก�รส่ือส�ร รวมท้ังก�รใช้ทรัพย�กรในแต่ละแผนกขององค์กรอย่�งเต็ม
ประสิทธิภ�พ โดยมุ่งหวังในก�รเพิ่มยอดข�ยที่สูงขึ้นและก�รให้ง�นประชุมเป็นที่รู้จัก สำ�หรับ
ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตล�ดในธุรกิจก�รประชุมส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยดังนี้
    
  • การต่อยอด (Extension) หม�ยถึง ก�รที่นักว�งแผนจัดง�นประชุมองค์กร
ส�ม�รถนำ�ผลง�นคร้ังที่ผ่�นม�ในลักษณะของก�รจัดทำ�ประมวลภ�พถ่�ยหรือแฟ้มนำ�เสนอ
ผลง�น เพื่อม�นำ�เสนอร�ยละเอียดต่�ง ๆ ภ�ยในง�นแก่เจ้�ภ�พเพื่อศึกษ�และนำ�ไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจล่วงหน้� เช่น ก�รจัดห้องประชุม ร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวล�ก�รใช้ว�งแผนให้สั้นกระชับและประหยัด
ทรัพย�กรที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นและแสดงถึงคว�มเป็นมืออ�ชีพของนักว�งแผนจัดง�น
ประชุม
    
  • การสร้างเครือข่าย (Networking) หม�ยถึง ก�รที่นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถ
ประส�นง�นไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับก�รจัดง�นและกลุ่มผู้สนับสนุนก�รประชุมในรูปแบบ
ต่�งๆ เช่น เงินบริจ�ค สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก สถ�นที่จัดง�น ของระลึก เป็นต้น มีสถ�นะ
เป็นองค์กร ทั้งภ�ครัฐบ�ลและเอกชนที่มีคว�มยินดีในก�รให้คว�มอนุเคร�ะห์ ซึ่งเป็นเครือ
ข่�ยโดยตรงของนักว�งแผนจัดประชุมที่จะต้องมีก�รเจรจ�ต่อรองเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งในองค์
ประกอบของก�รจัดประชุมองค์กร จะช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ที่เป็นต้นทุนก�รดำ�เนิน
ง�นได้เป็นอย่�งดี ข้อได้เปรียบของนักว�งแผน จัดประชุมที่มีเครือข่�ยในแต่ละหน่วยง�น
จำ�นวนม�ก จะช่วยให้เกิดคว�มน่�เชื่อถือแก่เจ้�ภ�พม�กยิ่งขึ้น ตลอดจนเครือข่�ยก�รเรียน
เชิญวิทย�กรที่มีชื่อเสียงระดับช�ติและน�น�ช�ติ ในก�รประชุมองค์กรนั้นบ�งครั้งท�งเจ้�
ภ�พไม่จำ�เป็นต้องประส�นกับกลุ่มผู้สนับสนุน เนื่องจ�กนักว�งแผนจัดประชุมเป็นผู้เชื่อมโยง
เครือข่�ยเหล่�นี้เป็นที่เรียบร้อย 
    
  • การกำาหนดจุดหมายปลายทาง (Destination Designation) หม�ยถึง              
ก�รที่นักว�งแผนจัดประชุมพิจ�รณ�สถ�นที่จัดง�นและทรัพย�กรต่�งๆ ภ�ยในเขต
พื้นที่ เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลและแหล่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมก�รบริก�รและ              
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ก�รเดินท�ง เช่น ห้�งสรรพสินค้� สถ�นที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้�นอ�ห�ร ร้�นจำ�หน่�ยของ
ฝ�กของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมต่�งๆ เพื่อเป็นท�งเลือกแก่     
ผู้เข้�ร่วมง�นประชุมที่สนใจกิจกรรมหลังจ�กก�รประชุมในแต่ละวัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมือง
ที่ได้รับประช�สัมพันธ์จ�กภ�ครัฐบ�ลต�มนโยบ�ยยุทธศ�สตร์ก�รเดินท�ง ประเทศไทย อ�ทิ 
เมืองรอง 55 จังหวัด และเมืองแห่งไมซ์อีก 5 เขตพื้นที่ 
  
  • การพัฒนาสู่การตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing) หม�ยถึง ก�รที่
นักว�งแผนจัดประชุมหันกลับทบทวนศักยภ�พของทรัพย�กรต่�งๆ เพื่อนำ�กลับม�ปรับปรุง
กระบวนก�รบริก�รให้มีคว�มหล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของกลุ่มเจ้�ภ�พผู้จัดง�น โดย
ก�รแบ่งก�รบริก�รก�รจัดประชุมออกเป็นลักษณะต่�ง ๆ ให้เลือกได้ต�มงบประม�ณ รวมทั้ง
ก�รศึกษ�ถึงรูปแบบก�รจัดประชุมองค์กร ในระดับส�กล ควบคู่กับก�รศึกษ�แบบประเมิน
ผลก�รจัดง�นให้ครั้งที่ผ่�นม� เพื่อนำ�ข้อมูลม�ปรับปรุงแก้ไขต�มคว�มคิดเห็นของผู้เข้�ร่วม
ง�นม�กยิ่งขึ้น

  นอกจ�กนี้ในส่วนหนึ่งของเนื้อห�บทบทคว�มโดย จักรกฤษณ์ โปณะทอง (2560) 
ได้อธิบ�ยถึงก�รบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เป็นก�รแสดงคว�มส�ม�รถในก�รรับมือ
กับปัญห�ท่ีอยู่นอกแผนก�รทำ�ง�นที่ได้กำ�หนดไว้ล่วงหน้� ซึ่งกล�ยเป็นอีกหนึ่งบทสอบครั้ง
สำ�คัญของผู้บริห�รทีต้องค้นห�ส�เหตุ ที่ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงอย่�งแท้จริง  โดยจะต้องอ�ศัย
ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นเพื่อส�ม�รถวิเคร�ะห์ปัจจัยต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังนี้  

  2.1.1 ปัจจัยทางตรง คือ ก�รค้นห�คำ�ตอบที่เกี่ยวข้องกับสภ�พแวดล้อมภ�ยใน
องค์กร ที่อ�จส่งผลกระทบต่อกระบวนก�รทำ�ง�น เช่น นโยบ�ยของผู้บริห�ร วัตถุประสงค์
และแผนง�น บุคล�กร เครื่องมืออุปกรณ์ สถ�นที่จัดง�น เงินลงทุน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเปรียบ
เสมือนปัจจัยนำ�เข้�ในกระบวนก�รผลิตที่เกิดขึ้นจ�กภ�ยในองค์กร โดยจะต้องใช้ทรัพย�กร
ทุกชนิดเพื่อสร้�งสรรค์สินค้�และบริก�ร ให้อยู่ในสภ�พที่สมบูรณ์ม�กที่สุด และยังเป็นหน้�ที่
ของฝ่�ยผู้บริห�รที่จะต้องหมั่นตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์อย่�งใกล้ชิดในทุกๆ เดือน  

  2.1.2 ปัจจัยทางอ้อม  คือ ก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยนอกองค์กรที่เกิดจ�ก
กระแสโลก�ภิวัฒน์ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและร�ยได้ขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้รับ
บริก�รเป้�หม�ย  ส�ม�รถเรียนรู้ได้จ�กหลักแนวคิดทฤษฎี STEEP Analysis ประกอบด้วย 
(1) ด้�นสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) เริ่มต้นจ�กก�รเปลี่ยนรูปแบบก�รดำ�เนิน
ชีวิตและก�รขย�ยตัวของจำ�นวนประช�กร (2) ด้�นเทคโนโลยี (Technology) ที่ม�พร้อมกับ
ก�รก้�วกระโดดของเครื่องมืออุปกรณ์ ในก�รค้นคว้�ห�ข้อมูลในก�รดำ�เนินชีวิตได้ง่�ยยิ่งขึ้น 
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(3) ด้�นเศรษฐกิจ (Economic) บ่งบอกถึงร�ยได้ ในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วันที่ปรับเปลี่ยนไป
ต�มอุปสงค์และอุปท�น (4) ด้�นสิ่งแวดล้อม (Environment) ท่�มกล�ง ก�รเปลี่ยนแปลง 
และก�รลดจำ�นวนของพื้นที่สีเขียวและก�รเกิดภัยท�งธรรมช�ติในรูปแบบ เช่น อุทกภัย 
ว�ตภัย อัคคีภัย   เป็นต้น และ (5) ด้�นกฎหม�ยและก�รปกครองบ้�นเมือง (Political) ที่
จะมีก�รปรับเปลี่ยนไปต�มนโยบ�ยก�รปกครองของผู้นำ�ประเทศ โดยเฉพ�ะช่วงเวล�ก�ร
เปลี่ยนผ่�นของนโยบ�ยจ�กน�ยกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และหน่วยง�นต่�ง ๆ ซึ่งมักจะไม่
ได้รับก�รส�นต่อระหว่�งคณะรัฐบ�ลชุดเก่�และใหม่ 

3. การวางแผนทางการตลาดในธุรกิจการประชุม

  ณิชช� ปะณะรักษ์ (2562) ได้ให้กำ�หนดนิย�มของก�รว�งแผนท�งก�รตล�ด หม�ย
ถึง ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รสร้�งคว�มโดดเด่นที่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้ง่�ยขึ้นรวม
ทั้งยังเป็นวิธีก�รกระตุ้นให้เกิดก�รเดินท�งเข้�ม�อย่�งต่อเน่ืองโดยก�รนำ�เสนอจุดเด่นของ
คุณลักษณะของก�รบริก�รให้มีคว�มแตกต่�งและก�รให้คว�มสำ�คัญกับร�ค�ร่วมกับช่อง
ท�งก�รจัดจำ�หน่�ยท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้�หม�ยเพ่ือให้เกิดก�รกลับม�ซ้ำ�
อีกครั้งและก�รบอกต่อไปยังกลุ่มเป้�หม�ยใหม่ให้ม�กยิ่งขึ้น ในขณะที่คอทเลอร์ (Kotler, 
1994) อธิบ�ยว่�ก�รว�งแผนท�งก�รตล�ดในธุรกิจ คือ ก�รศึกษ�กลุ่มเป้�หม�ยที่ส�ม�รถ
สร้�งผลกำ�ไรต่อองค์กรได้ในอน�คตโดยก�รออกแบบกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยและก�ร
ประช�สัมพันธ์ที่ส�ม�รถดึงดูดใจให้สนใจสินค้�และบริก�รด้วยเคร่ืองมือท�งก�รตล�ดหล�ก
หล�ยประเภท ซึ่งก�รวัดผลคว�มสำ�เร็จไม่ใช่ก�รตัดสินใจเลือกซื้อสินค้�และบริก�ร แต่จะ
ต้องครอบคลุมถึงก�รกลับม�ซื้อซ้ำ�ในมูลค่�ที่สูงขึ้น 

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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  ต�มแนวท�งของ ศิว�วุธ ไพรีพิน�ศ (2556) กลับมองว่�ก�รว�งแผนท�งก�รตล�ดใน
ธุรกิจสู่ตล�ดมวลชนภ�ยใต้อัตลักษณ์ท�งตร�สินค้� เป็นกระบวนก�รที่มีลำ�ดับข้ันตอนและ
มีคว�มยืดหยุ่นที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนเพื่อคว�มเหม�ะสมในแต่ละสถ�นก�รณ์ โดยเริ่มต้นจ�ก
ก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รสร้�งสินค้�และบริก�รให้มีคุณลักษณะที่แตกต่�งจ�กคู่แข่งขัน 
จ�กนั้นจึงมีก�รสำ�รวจพฤติกรรมคว�มต้องก�ร และคว�มค�ดหวังของกลุ่มเป้�หม�ย ต่อม�
จะเป็นก�รกำ�หนดทุนสร้�งและก�รกำ�หนดร�ยได้ขั้นตำ่�  ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะ
เป็นก�รประเมินสภ�พแวดล้อมของปัจจัยภ�ยนอกที่อ�จเป็นข้อจำ�กัด หรืออุปสรรคต่อสินค้�
และบริก�ร อย่�งไรก็ต�มก�รว�งแผนก�รตล�ดจ�กผลก�รวิจัยของประภ�  เตรียมศิศิธร 
(2544) ได้อธิบ�ยว่�ก�รว�งแผนก�รตล�ดในธุรกิจประชุม คือ กลยุทธ์ก�รประช�สัมพันธ์
ด้วยสื่อโฆษณ�และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นผับ เพื่อใช้สำ�หรับก�รกระจ�ยข้อมูลให้แก่กลุ่ม
เป้�หม�ยสำ�หรับก�รตัดสินใจที่ประกอบด้วยขั้นตอนก�รปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
  3.1 ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร�ยละเอียดก�รประชุม ที่บ่งบอก
ถึงหัวข้อก�รจัดง�น สถ�นที่จัดง�น และร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รติดต่อ เพื่อใช้เป็นช่องท�ง
สำ�หรับก�รนำ�เสนอข�ยเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้�หม�ย แต่ในขณะเดียวกันขั้นตอนนี้ยังส�ม�รถ
สำ�รวจคว�มคิดเห็นและผลตอบรับได้ในเบื้องต้น เมื่อเกิดก�รสอบถ�มเกี่ยวข้อมูลเพิ่มเติม
เป็นก�รแสดงให้เห็นว่�กำ�ลังมีผู้ที่สนใจสินค้� และบริก�ร รวมถึงก�รแสดงข้อวิพ�กษ์ต่อร�ย
ละเอียด ๆ ที่กลุ่มเป้�หม�ยไม่เห็นด้วยในเบื้องต้น นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็น
ข้อมูลสำ�หรับก�รแก้ไขก่อนจะมีก�รจัดง�น 
 
  3.2 ก�รประช�สัมพันธ์ช่วงเร่ิมก�รเสนอบริก�รด้วยวัตถุประสงค์ของก�รตอกยำ้�
กลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วมง�นให้เข้�ใจถึงกำ�หนดก�รและร�ยละเอียดต่�งๆ รวมยังเป็นก�ร
สร้�งคว�มมั่นใจแก่ผู้เข้�ร่วมง�นอีกครั้งก่อนง�นจะเร่ิมต้นขึ้น ผ่�นช่องที่ส�ม�รถติดต่อ
สื่อส�รได้โดยตรง อ�ทิเช่น จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องคอย
ตอบข้อซักถ�มเก่ียวกับผู้เข้�ร่วมง�นให้ครบถ้วน โดยจะต้องคำ�นึงถึงคว�มเป็นส่วนตัวของ
ผู้รับส�รในช่วงเวล�ที่เหม�ะสม 
 
  3.3 ก�รประช�สัมพันธ์สิ่งสำ�คัญก่อนก�รจัดง�น โดยเฉพ�ะสิ่งของสำ�คัญที่ผู้เข้�ร่วม
ง�นจะต้องนำ�ม�ใช้กับก�รประชุม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกส�รก�รประชุม บัตรประจำ�
ตัวประช�ชน เป็นต้น เพื่อเป็นก�รช่วยเหลือไม่ให้ผู้เข้�ร่วมง�นหลงลืมและนำ�ติดตัวม�ด้วย 
  
  3.4 ก�รประช�สัมพันธ์ระหว่�งก�รประชุมเพ่ือก�รแจ้งข้อมูลข่�วส�รเก่ียวกับ
ก�รบริก�รสนับสนุน เช่น ห้องอ�ห�ร ห้องนำ้� สถ�นที่จอดรถยนต์ จุดลงทะเบียน 
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แหล่งด�วน์โหลดเอกส�รออนไลน์ เป็นต้น รวมท้ังก�รประก�ศแจ้งเตือนเร่ืองสำ�คัญท่ีอยู่นอก
เหนือกำ�หนดก�รและภัยเส่ียงต่�งๆ ท่ีนักว�งแผนจัดประชุมและเจ้�ภ�พไม่ส�ม�รถป้องกันได้ 
  
  3.5 ก�รประช�สัมพันธ์หลังเสร็จสิ้นก�รจัดประชุม เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มขอบคุณ
ผู้เข้�ร่วมง�น และเจ้�ภ�พผู้จัดง�น อีกทั้งยังเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์และเป็นก�รแสดง
คว�มสัมพันธ์ในระยะย�วต่อไป ในปัจจุบันนักว�งแผนจัดง�นประชุมจะมีก�รชี้แจ้งแหล่ง
สืบค้นรูปภ�พของผู้เข้�ร่วมง�น รวมทั้งเอกส�รประกอบก�รบรรย�ยให้ผู้เข้�ร่วมง�นผ่�นท�ง
จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ 
   
  นอกจ�กนี ้มมุมองของเย�วลกัษณ ์ช�วบ�้นโพธิ ์ (2560) ไดเ้สนอก�รว�งแผนก�รตล�ด 
ก�รจัดประชุมองค์กรออกม�เป็นนโยบ�ยที่ได้รับก�รถอดบทเรียนม�จ�กง�นวิจัยพบว่� 
ทิศท�งของก�รจัดประชุมองค์กรเป็นก�รประชุมขน�ดเล็กยังคงได้รับก�รเพิ่มจำ�นวน 
ทุกปี รวมทั้งก�รขย�ยไปสู่ก�รประชุมควบคู่กับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล ในลักษณะของ
ก�รศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นท่ี โดยส่วนใหญ่จะเป็นก�รรับฟังนโยบ�ยและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรจ�กคณะผู้บริห�รในแต่ละปี ซึ่งมีจำ�นวนผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นจำ�นวนม�ก และมี
ยอดก�รจองห้องพักสำ�หรับพักอ�ศัยค้�งคืนจำ�นวนม�ก รวมท้ังก�รพัฒน�เป็นแนวท�งที่
นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ ดังนี้ 
  
  • ก�รค้นห�กลุ่มตล�ดเป้�หม�ยเฉพ�ะกลุ่มที่ต้องก�รจัดประชุมองค์กร เพื่อเข้�ม�
เป็น  ท�งเลือกใหม่แก่นักว�งแผนจัดประชุมองค์กร โดยอ้�งอิงจ�กนโยบ�ยหรือยุทธศ�สตร์
ของภ�ครัฐบ�ลในขณะเดียวกัน ก�รเริ่มต้นทำ�ก�รตล�ดกับกลุ่มเป้�หม�ยใหม่อ�จเริ่มต้นจ�ก
ก�รจัดประชุมภ�ยในองค์กรที่ใช้ระยะเวล�ก�รจัดง�นเพียงแค่ 1 วันเท่�นั้น หรืออ�จเลือก
เพียงแค่ครึ่งเช้�หรือครึ่งบ่�ยเท่�นั้น รวมทั้งก�รเจ�ะกลุ่มเป้�หม�ย  ในกลุ่มองค์กรขน�ดเล็ก
ที่มีบุคล�กรจำ�นวนไม่ม�ก 
  
  • ก�รมุ่งเน้นก�รประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับคว�มคุ้มค่�ของก�รจัดง�นประชุมองค์กรใน
ลักษณะ ของแคมเปญที่รวมรวบองค์ประกอบต่�ง ๆ ของก�รประชุมเอ�ไว้ด้วยกัน ทั้งด้�น
คว�มพร้อมของสถ�นที่จัดง�น ก�รคมน�คมขนส่ง ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่�
สนใจในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จนี้จะต้องมีคว�มคุ้มค่�ด้�น
ร�ค�และมีก�รปรับลดระยะเวล�ให้หล�กหล�ย เพื่อเป็นท�งเลือกสำ�หรับกลุ่มของเจ้�ภ�พที่
ต้องก�รจัดง�น 
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  ก�รปรับปรุงก�รด้�นงบประม�ณท�งก�รตล�ดด้วยวิธีก�รยื่นข้อเสนอด้�น                
งบประม�ณจ�กหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมไมซ์ภ�ยในประเทศไทย รวมทั้ง
ก�รติดต่อขอคว�มอนุเคร�ะห์ไปยังภ�ครัฐบ�ลต่�งประเทศ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ประส�นง�นก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับก�รจัดประชุมองค์กร โดยเชื่อมโยงไปยังเส้นท�งอื่นๆ
ในประเทศที่มีเขตแดนใกล้เคียง เพื่อก�รขย�ยประสบก�รณ์ของกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นให้มีคว�ม
น่�สนใจ ในขณะเดียวกันยังส�ม�รถเพิ่มโอก�สในก�รประช�สัมพันธ์ศักยภ�พในก�รจัดง�น
ประชุมกลับม�ยังประเทศไทยได้อีกด้วย ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งวิธีก�รสร้�งแบรนด์ก�รจัดประชุม
สัมมน�ภ�ยใต้ตร�สินค้�ที่มีภูมิศ�สตร์และวัฒนธรรมสู่ตล�ดระดับน�น�ช�ติต่อไป โดย
เฉพ�ะประเทศในกลุ่มสม�ชิกอ�เซียนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�คเอเชีย
  
4. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์

  นันทน� อินทรสว่�ง และคณะ (2558) หลักก�รแบ่งกลุ่มท�งก�รตล�ดเป็นวิธีก�ร
กำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยที่แสดงถึงจุดยืนอย่�งชัดเจนของสินค้�และบริก�ร โดยมีก�รแบ่งกลุ่ม
ตล�ดเป้�หม�ยที่ชัดเจนด้วยวิธีก�รรวบรวมพฤติกรรมที่คล้�ยคลึงกันม�ไว้ด้วยกัน อ�ทิ 
จำ�แนกต�มสัญช�ติ เชื้อช�ติ และภูมิภ�คต่�งๆ ควบคู่กับก�รพิจ�รณ�ช่วงอ�ยุ ในลำ�ดับตอบ
ถัดม�เป็นขั้นตอนก�รสร้�งคว�มแตกต่�งของสินค้� และบริก�รที่เลียนแบบย�กด้วยก�ร
เชื่อมโยงกับทรัพย�กรเดิมหรือต้นทุนเดิมขององค์กร จ�กนั้นจึงเป็นก�รสร้�งกระบวนก�ร
บริก�รที่เหม�ะสมและส่งไปยังกลุ่มเป้�หม�ยให้ได้รับรู้ สำ�หรับกระบวนดังกล่�ว   ถูกสร้�ง
ขึ้นม�ภ�ยใต้นิย�มของ STP จ�กง�นวิจัยของ อรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร (2561) แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ประกอบด้วย 
    
  • การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) คือ ขั้นตอนก�รแบ่งย่อยกลุ่มตล�ด          
เป้�หม�ย ได้แก่ ประช�กรศ�สตร์ ภูมิศ�สตร์ พฤติกรรมศ�สตร์ และจิตวิทย� 
    • การกำาหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) คือ ขั้นตอนก�รเลือกกลุ่มเป้�หม�ยที่
แบ่งส่วนไว้แล้ว รวมทั้งศึกษ�ร�ยละเอียดเชิงลึกถึงคุณลักษณะ โดยก�รตัดสินที่จะเลือกก�ร
ตล�ดแบบมวลชนที่มุ่งเน้นหล�ยส่วนหรือเป็นแบบเฉพ�ะ
    • การวางตำาแหน่งทางการตลาด (Positioning) คือ ขั้นตอนก�รว�งตำ�แหน่ง
ตร�สินค้�ที่มีจุดยืนชัดเจนและแตกต่�งจ�กคู่แข่งขันด้วยส่วนประสมท�งก�รตล�ด 

  ในขณะที่ก�รประชุมองค์กรอ�จเป็นคว�มท้�ท�ยที่นักว�งแผนจัดประชุมต้องเริ่ม
เรียนรู้ เนื่องจ�กกลุ่มเป้�หม�ยเป็นระดับองค์กรมีเข้�ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก ซึ่งก�รจัดง�น
แต่ละครั้งก�รเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและเป้�หม�ยของผู้บริห�รจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องนำ�
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ม�พิจ�รณ�ควบคู่กัน ตลอดจนก�รเลือกสถ�นที่จัดง�นเป็นสิ่งที่จะต้องนำ�เสนอให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่เจ้�ภ�พต้องก�ร ภ�ยใต้งบประม�ณที่ถูกกำ�หนดเอ�ไว้ในแต่ละครั้ง โดยร�ยละเอียด
เนื้อห�ของกระบวนก�รดังกล่�วเป็นสิ่งที่จำ�เป็น และเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกิจกรรมท�งก�ร
ตล�ดที่นักว�งแผนง�นประชุมจะต้องออกแบบให้ชัดเจนต�มเงื่อนไขดังนี้ 

  4.1 ก�รแบ่งส่วนตล�ดสำ�หรับก�รจัดประชุมองค์กร เป็นแนวท�งก�รประเมินระดับ
คว�มต้องก�ร ของท�งเจ้�ภ�พและกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วม เพื่อนำ�ม�จัดกลุ่มเป้�หม�ยออก
เป็นส่วนย่อยๆ ต�มแผนก และส�ยง�น โดยแต่ละกลุ่มจะพิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นด้�นงบ
ประม�ณ ด้�นสถ�นที่จัดง�น ด้�นคว�มค�ดหวังของผู้บริห�ร และด้�นรูปแบบกิจกรรม ซึ่ง
ทั้งหมดจะต้องมีคว�มสอดคล้องกับจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมง�นและก�รประเมินสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รรองรับ ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้ 
  
  4.1.1 กลุ่มที่มีก�รจัดง�นประชุมภ�ยในองค์กร คือ กลุ่มเป้�หม�ยที่มีคว�มต้องก�ร     
ที่จะใช้สถ�นที่ภ�ยในองค์กรสำ�หรับก�รจัดง�น โดยนักว�งแผนจัดประชุมมีหน้�ที่แค่เพียง
ประส�น กับฝ่�ยต่�งๆ ที่ดูแลสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น อ�ห�รและเครื่องดื่ม 
เอกส�ร ของที่ระลึก ช่�งภ�พ วิทย�กร เป็นต้น ซึ่งจะมีอัตร�ค่�บริก�รต่อครั้งที่ประหยัดกว่� 
เนื่องจ�กไม่มีค่�ใช้จ่�ยในก�รเช่�ห้องประชุม ค่�บุคล�กรบริก�ร ค่�ที่พักอ�ศัย และค่�ย�น
พ�หนะในก�รขนส่งผู้เข้�ร่วมง�น
  
  4.1.2 กลุ่มที่มีก�รจัดง�นประชุมภ�ยนอกองค์กร คือ กลุ่มเป้�หม�ยที่มีคว�ม
ต้องก�รที่จะดำ�เนินก�รประชุมนอกสถ�นที่ โดยท�งเจ้�ภ�พจะเป็นผู้กำ�หนดจุดหม�ยปล�ย
ท�งด้วยตนเอง เนื่องจ�กเป็นนโยบ�ยของผู้บริห�รองค์กร ซึ่งกำ�หนดก�รจัดง�นประชุมจะมี
ระยะเวล�ที่แตกต่�งกันไป ต�มหัวข้อ และว�ระต่�ง ๆ  ส่วนใหญ่จะมีระยะเวล�ม�กกว่� 1 วัน
ขึ้นไป ส�ม�รถจำ�แนกย่อยออกเป็น
2 กรณีดังนี้ 
   
   4.1.2.1 ท�งนักว�งแผนจัดประชุมได้มีก�รจัดเตรียมที่พักและร�ยก�รอ�ห�ร
สำ�หรับกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นโดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม ซึ่งก�รประชุมในกรณีดังกล่�ว
จะเป็นก�รประชุมภ�ยในโรงแรมขน�ดใหญ่ที่ส�ม�รถประชุมและเข้�พักอ�ศัยในสถ�น
ที่เดียวกันได้ทันที หรือกรณีท่ีเป็นก�รจัดง�นที่ศูนย์ประชุมหรือสถ�นที่สำ�คัญอ่ืนๆ เช่น 
มห�วิทย�ลัย สวนส�ธ�รณะ ศูนย์อำ�นวยก�ร เป็นต้น  และกำ�หนดให้มีบริก�รย�พ�หนะรับ-
ส่งจ�กที่พักถึงสถ�นที่จัดง�นประชุม
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   4.1.2.2 ท�งผู้จัดง�นมีหน้�ที่เพียงแค่อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นห้องประชุมเท่�นั้น 
สำ�หรับก�รบริก�รด้�นที่พักกลุ่มจะเป็นคว�มรับผิดชอบของกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นที่ต้องสืบค้น
แหล่งข้อมูลและสำ�รองห้องพักด้วยตนเอง ตลอดจนก�รรับผิดชอบค่�บริก�รที่อยู่นอกเหนือ
ก�รประชุม  ในแต่ละวัน สำ�หรับก�รบริก�รย�นพ�หนะรับ-ส่ง เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อ�จอยู่
ในคว�มดูแลของเจ้�ภ�พหรือไม่ก็ได้ 
  
  4.1.3 กลุ่มที่มีก�รจัดง�นประชุมร่วมกับกิจกรรมก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลด้วย
เนื้อห� ท่ีอ�จไม่ได้มุ่งเน้นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ในอ�ชีพให้แก่ผู้เข้�ร่วมประชุมม�กนักแต่
เป็นก�รจัดประชุมที่กระตุ้นจิตสำ�นึกและก�รสร้�งคว�มภักดีแก่องค์กร โดยก�รใช้กิจกรรม
นันทน�ก�รเข้�ม�สร้�งบรรย�ก�ศคว�มผ่อนคล�ยและคว�มสนุกสน�นของสม�ชิกที่ได้
ภ�รกิจร่วมกันระหว่�งพนักง�นและผู้บริก�ร จ�กนั้นจะมีระยะเวล�สำ�หรับก�รพักผ่อนใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับสถ�นที่จัดก�รประชุม ซึ่งกลุ่มที่มีก�รจัดประชุมในลักษณะนี้
จะมีระยะเวล�ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป และจะมอบหม�ยให้นักว�งแผน จัดประชุม ได้ค้นห�ข้อมูล
ตั้งแต่ที่พัก ร้�นอ�ห�ร สถ�นที่จัดง�น และแหล่งท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ 
  
  4.1.4 กลุ่มที่มีก�รจัดประชุมร่วมกับกิจกรรมก�รศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่ มีลักษณะ          
ที่คล้�ยคลึงคว�มต้องก�รของกลุ่มก�รประชุมร่วมกับก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัล รวมทั้งก�ร
จัดก�รบริก�ร   ที่จะมีภ�ยในห้องประชุมและก�รเดินท�งไปยังสถ�นอื่น ๆ  แต่ท�งเจ้�ภ�พให้
คว�มสำ�คัญกับเนื้อห�ก�รเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ีก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของบุคลก�ร 
รวมทั้งก�รใช้กรณีศึกษ� จ�กองค์กรต้นแบบที่มีชื่อเสียงประสบคว�มสำ�เร็จม�แล้ว และมี
เครือข่�ยเดียวกัน เพื่อคว�มสะดวกในก�รติดต่อเข้�ไปในสถ�นที่เพื่อรับฟังก�รบรรย�ยและ
วิสัยทัศน์จ�กคณะผู้บริห�ร ตลอดจนก�รเข้�ไปสังเกตกระบวนก�รทำ�ง�นต่�งๆ ในแต่ละ
แผนก โดยกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นประชุมจะส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลลัพธ์ จ�กก�รศึกษ�ดูง�นเพื่อนำ�
ม�ปรับใช้กับองค์กรของตนเองต่อไป ซึ่งในปัจจุบันยังพบว่�ก�รศึกษ�ดูง�นนั้นส�ม�รถขย�ย
ขอบเขตไปยังองค์กรที่มีจุดหม�ยปล�ยท�งต่�งประเทศได้อีกด้วย สำ�หรับศึกษ�ดูง�นต่�ง
ประเทศ จะเป็นหน้�ที่ของนักว�งแผนจัดประชุมที่จะต้องเพิ่มเติมก�รบริก�รด้�นคำ�แนะนำ�
ก�รทำ�หนังสือเดินท�ง ก�รสำ�รองที่นั่งบนเครื่องบินโดยส�ร ร้�นอ�ห�ร และที่พัก 
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  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

  4.2 ก�รกำ�หนดตล�ดเป้�หม�ยต�มแนวท�งของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุม
และนิทรรศก�ร (2561) ได้อธิบ�ยถึง คว�มน่�สนใจของกลุ่มตล�ดก�รจัดประชุมอ�จไม่ถูก
จำ�กัดแค่ตล�ดภ�ยในประเทศอีกต่อไป เนื่องจ�กคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรด้�นก�รเดินท�ง
และกลุ่มธุรกิจบริก�รในจังหวัดต่�งๆ ที่เป็นเมืองใหญ่ สะท้อนให้เห็นโอก�สในก�รรองรับ
กลุ่มประชุมองค์กรจ�กต่�งประเทศได้ โดยตล�ดเป้�หม�ย ทั้ง 2 กลุ่ม ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�
บริก�รจะมีคว�มแตกต่�งกันไปด้�นคว�มต้องก�รส่วนบุคคล  และพฤติกรรมองค์กร  สำ�หรับ
กลุ่มประชุมองค์กรจ�กต่�งช�ติอ�จมีคว�มค�ดหวังที่สูงกว่�กลุ่มประชุมองค์กรภ�ยใน
ประเทศ เนื่องจ�กเป็นก�รเดินท�งไปยังอ�ณ�เขตประเทศที่ไม่คุ้นเคย ก�รเตรียมคว�มพร้อม
ด้�นของระบบก�รดูแล และประส�นง�นจะต้องคำ�นึงถึงคว�มรวดเร็วและครบวงจร ได้แก่ 
  
  4.2.1 ก�รยกระดับโครงสร้�งของเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รที่อำ�นวย     
คว�มสะดวกในก�รเข้�ถึงข้อมูลและเอกส�รประกอบก�รประชุมผ่�นระบบออนไลน์ รวมทั้ง             
ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�รก่อนก�รจัดง�นผ่�นท�งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
สังคมออนไลน์ 
  
  4.2.2 ก�รเสนอท�งเลือกเกี่ยวกับสถ�นที่จัดง�นประชุมที่ครบวงจรและหล�กหล�ย    
ไม่ซ้ำ�กัน เนื่องจ�กเจ้�ภ�พจ�กต่�งประเทศส�ม�รถตัดสินใจด้วยพิจ�รณ�จ�กแหล่งข้อมูลที่
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ค�ดว่�เหม�ะสมกับก�รประชุมม�กที่สุด เช่น สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ ประวัติของเมือง 
สถ�นที่จัดง�น  เป็นต้น 
 
  4.2.3 ก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรมก�รบริก�รด้วยสิ่งที่แปลกใหม่ที่ไม่
เคยสัมผัสม�ก่อน อ�ทิ ร�ยก�รอ�ห�รอินทรีย์มังสวิรัติจ�กแปลงของเกษตรกรต้นแบบใน
จังหวัด ซึ่งเป็นวิธีก�รสร้�งก�รรับรู้ของทรัพย�กรในพื้นที่ และมีส่วนช่วยในก�รลดต้นทุน
ด้�นของอ�ห�รและเครื่องดื่ม  พร้อมกับก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
 
  4.3 ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดต�มแนวท�งของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒน� (2558) 
อธิบ�ยสิ่งที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้รับบริก�รในกลุ่มก�รจัดประชุม ที่นักว�งแผนจัดง�น
ประชุมจะต้องแสดง ส่ิงที่แตกต่�งจ�กคู่แข่งขันและก�รนำ�เสนอจุดข�ยภ�ยใต้ก�รใช้ส่วน
ประสมท�งก�รตล�ดเฉพ�ะท�งที่ผ่�นก�รปรับแต่งเนื้อห�ให้เหม�ะสมกับกิจกรรมและระยะ
เวล�ก�รจัดง�น หรือเรียกว่� 8P’s  มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
  4.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยนักว�งแผนจัดง�นประชุมจะต้องกำ�หนดหัวข้อ
ก�รประชุมและว�ระต่�ง ๆ ต�มที่ได้รับจ�กแผนกที่ต้องก�ร พร้อมกับก�รเลือกรูปแบบของ
กิจกรรมให้เหม�ะสมกับผู้เข้�ร่วมง�น เช่น ก�รประชุม ก�รสัมมน� ก�รอบรมเชิงปฏิบัติ
ก�ร เป็นต้น รวมทั้งก�รจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้เพียงพอต่อสม�ชิกที่ลงทะเบียน 
ตลอดจนก�รติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับถ่�ยทอดสดก�รประชุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก�ร
บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่มระหว่�งช่วงเวล�พักก�รประชุม 
  
  4.3.2 ร�ค� (Price) โดยนักว�งแผนจัดง�นประชุมส�ม�รถศึกษ�ค่�ใช้จ่�ยและ
ต้นทุนก�รจัดง�นให้ครอบคลุมร�ยละเอียดต่�งๆ ภ�ยในง�นทั้งหมด เช่น ค่�เช่�สถ�นที่ ค่�ที่
พัก ค่�อ�ห�ร และเครื่องดื่ม ค่�แรงเจ้�หน้�ที่ วิทย�กรผู้บรรย�ย เป็นต้น สำ�หรับก�รประชุม
บ�งรูปแบบจะมีก�รกำ�หนดค่�ลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อก�รสร้�งร�ยได้พิเศษแก่ท�งเจ้�ภ�พ 
  
  4.3.3 สถ�นที่จัดจำ�หน่�ย (Place) โดยนักว�งแผนจัดง�นประชุมจะต้องคัดเลือก
สถ�นที่ จัดง�นที่มีทำ�เลที่ตั้งที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย รวมถึงก�รติดป้�ยสัญลักษณ์เพื่อบอก
ทิศท�งระหว่�งห้องประชุม จุดลงทะเบียน ห้องสุข� ห้องอ�ห�ร และจุดบริก�รอื่นๆ อีกทั้ง
ภ�ยในบริเวณของสถ�นที่ จัดง�น ท�งนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องดูแลคว�มเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมทั้งก�รตกแต่งสถ�นที่จัดง�นให้มีคว�มสวยง�มสอดคล้องกับหัวข้อก�ร
ประชุมและอัตลักษณ์ขององค์กร 
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  4.3.4 ก�รส่งเสริมตล�ด (Promotion) โดยนักว�งแผนจัดง�นประชุมจะมุ่งเน้น            
ก�รใช้เครื่องมือสำ�หรับก�รให้ข้อมูลของก�รประชุมด้วยสื่อประเภทต่�งๆ เช่น ก�รโฆษณ�
ผ่�นช่องท�งออนไลน์ ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ ก�รข�ยโดยพนักง�น เป็นต้น รวม
ถึงก�รใช้กิจกรรมก�รส่งเสริมก�รข�ย ด้วยส่วนก�รมอบลดร�ค�พิเศษในกรณีที่ง�นประชุมมี
ก�รกำ�หนดค่�ลงทะเบียน แก่ผู้เข้�ร่วมง�น อ�ทิ ห�กชำ�ระค่�ลงทะเบียนในกำ�หนดจะได้รับ
ส่วนลดทันทีร้อยละ 5 พร้อมของที่ระลึก นอกจ�กนี้ ก�รจัดประชุมที่เพิ่มเติมก�รอบรมเชิง
ปฏิบัติก�รส�ม�รถมอบใบประก�ศนียบัตรแก่ผู้เข้�ร่วมง�นทุกคน 
  
  4.3.5 ผู้จัดง�นและผู้บริก�ร (People) โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องดำ�เนิน
กิจกรรม ก�รฝึกอบรมด้วยทักษะคว�มรู้เบื้องต้นที่เกี ่ยวกับก�รจัดง�นประชุม เช่น 
ก�รเจรจ�ต่อรอง ก�รใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น ซึ่งนักว�งแผน
จัดประชุมจะต้องปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รบริก�รระหว่�งก�รปฏิบัติหน้�ที่แก่ผู้จัดง�นทุกคน      
เพื่อให้เห็นถึงก�รจัดก�รอ�รมณ์และก�รหลีกเลี่ยงปัญห�กับผู้ที่เข้�ร่วมง�น 
  
  4.3.6 แพ็คเกจ (Package) โดยนักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถกำ�หนดโปรแกรม       
ก�รประชุม ในรูปแบบก�รเหม�จ่�ยที่รวมระหว่�งค่�ที่พัก ค่�ตั๋วเครื่องบิน ค่�กิจกรรมก�ร
เดินท�งค่�หนังสือหรือเอกส�รประกอบอบรม และค่�ใช้สอยเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นก�รจัดประชุมที่มีกำ�หนดก�รม�กกว่� 1 วันขึ้นไป อีกทั้งก�รจัดง�นลักษณะของกิจกรรม
ก�รอบรมและสัมมน� ร่วมกับกิจกรรมก�รศึกษ�ดูง�นภ�ยในภูมิภ�คและสถ�นที่สำ�คัญที่ได้
รับคว�มนิยมจ�กนักเดินท�งทั่วไป
  
  4.3.7 กระบวนก�รว�งแผน (Planning Process) โดยนักว�งแผนจัดประชุมจะต้อง
กำ�หนดขั้นตอนก�รทำ�ง�น เริ่มต้นจ�กก�รวิเคร�ะห์และสืบค้นง�นประชุมที่เคยประสบคว�ม
สำ�เร็จม�แล้วจ�กที่อื่น โดยต่อม�จะมีก�รสำ�รวจพื้นที่สำ�หรับก�รจัดง�นเพื่อประเมินคว�ม
พร้อมในก�รรองรับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�น และก�รเชิญชวนสม�ชิกต�มลำ�ดับร�ยชื่อที่เข้�ร่วม
ประชุม พร้อมจัดส่งเอกส�รประกอบ ก�รประชุมให้ได้พิจ�รณ�ล่วงหน้� แต่สำ�หรับรูปแบบ
ของก�รประชุมบ�งประเภท อ�ทิ ก�รประชุมประจำ�ปีร่วมกับเครือข่�ยองค์กรอื่นๆ ก�ร
อบรมเชิงปฏิบัติก�ร ซึ่งเป็นก�รประชุมที่มีว�ระสำ�คัญเกี่ยวข้องกับสม�ชิกภ�ยนอกองค์กร  
นักว�งแผนจัดประชุมส�ม�รถค้นห�ผู้สนับสนุนด้�นงบประม�ณ หรือของที่ระลึกเข้�ม�เป็น
ส่วนหนึ่งของง�นได้
  
  4.3.8 กระบวนก�รหลังก�รข�ย (Post Sale Process) โดยนักว�งแผนจัดประชุม    
ควรมีก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมง�นประชุมแบบร�ยด้�น เช่น ด้�นหัวข้อ            
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ก�รประชุมด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ด้�นคว�มรู้ที่ได้รับ ด้�นวิทย�กร ด้�นสถ�นที่ เป็นต้น 
เพื่อนำ�ก�รวัดผลลัพธ์  ที่สะท้อนข้อบกพร่องก�รทำ�ง�นและข้อเสนอแนะต่�งๆ จ�กนั้นจึงนำ�
ม�ใช้ปรับปรุงก�รจัดง�นประชุม  ในครั้งต่อไป 

5. การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม

  ก�รประช�สัมพันธ์ หม�ยถึง กระบวนก�รแลกเปล่ียนข้อมูลข่�วส�รระหว่�ง
บุคคลผ่�นช่องท�งต่�งๆ ของผู้ส่งส�รโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รบอกเล่�ข้อเท็จจริง                      
ก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ก�รสร้�งคว�มรู้ และก�รกระตุ้นพฤติกรรมคว�มต้องก�รของ
ผู้รับส�ร (Roger, 1976) นอกจ�กนี้ ก�รจัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์แต่ละประเภทบ�งครั้งอ�จ
จะต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็นหรือคว�มเร่งด่วนขององค์กร พร้อมกับก�รเลือกใช้ช่องท�ง
ที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเข้�ม�ใช้ในก�รประช�สัมพันธ์ที่หล�กหล�ย อ�ทิ ก�รพัฒน�แอพ
พลิเคชั่นสำ�หรับก�รประชุม ก�รใช้จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ ก�รจัดง�นนิทรรศก�รเกี่ยวกับ
ประชุม ในขณะที่นภดล พูลพุทธพงษ์ และคณะ (2559) ให้คำ�นิย�มที่คล้�ยคลึงกันเกี่ยวกับ
คว�มหม�ย ของก�รสื่อส�รที่เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ใช้สำ�หรับก�รส่งผ่�นข้อมูลระหว่�ง
มนุษย์ด้วยกัน เพื่อก�รสร้�งคว�มเข้�ใจและก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและก�รโน้มน้�ว
จิตใจต�มคว�มค�ดหวังที่ได้กำ�หนดไว้ในแต่ละองค์กร 
 
  5.1 การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ 
ก�รส่งผ่�นข้อมูลข่�วส�รท�งธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกองค์กรจะต้องพึงพ�คว�มก้�วหน้�            
ของเทคโนโลยีและฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ เพื่อเป็นช่องท�งก�รกระจ�ยก�รสื่อส�รไปยังกลุ่ม
เป้�หม�ย ร�ยเก่�และร�ยใหม่ อีกทั้งก�รออกแบบเนื้อห�บนผ่�นระบบอินเตอร์เน็ทส�ม�
รถเผยแพร่ภ�ยในระยะเวล�อย่�งรวดเร็ว โดยจะต้องเลือกใช้เนื้อห�ที่สอดคล้องกับประเด็น
ที่ร่วมสมัย (Hot Issue) ทันต่อสถ�นก�รณ์ประจำ�วัน และประเด็นที่ให้คว�มรู้ (Evergreen 
& Knowledge) แก่มวลชนจนในลักษณะของคำ�แนะนำ� (สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์, 2562)  
ซึ่งก�รเลือกใช้ช่องท�งก�รสื่อส�รออนไลน์สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจส�ม�รถแบ่งออกเป็น            
3 ประเภท ดังนี้ 
  
  5.1.1 เว็บไซด์หลัก (Official Website) เป็นช่องท�งที่ผ่�นก�รจดทะเบียนที่ถูกต้อง      
ต�มกฎหม�ยเพื่อใช้สำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร รวมถึงรูปภ�พของห้อง
ประชุมตัวอย่�งและก�รแสดงอัตร�ค่�บริก�ร พร้อมกับก�รเพิ่มชุดคำ�สั่งในก�รระบุจำ�นวน
ในก�รจองสินค้�    และบริก�รแต่ละประเภท โดยกลุ่มเป้�หม�ยส�ม�รถกดยืนยันคำ�สั่งก�ร
ซื้อและชำ�ระเงินค่�บริก�รได้ทันที นอกจ�กนี้ ภ�ยในเว็บไซด์ยังส�ม�รถระบุข้อมูลสำ�หรับ
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ก�รติดต่อด้วยช่องท�งอื่นๆ อีกม�กม�ย เช่น อีเมล์ หม�ยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น สำ�หรับ
ข้อดีของก�รใช้เว็บไซด์หลักยังส�ม�รถเพ่ิมคว�มสะดวกผ่�นโปรแกรมก�รค้นห� (Search                 
Engine) บนหน้�เว็บไซด์อื่นๆ อ�ทิ กูเกิ้ล (Google) และย�ฮู (Yahoo) ซึ่งจะปร�กฏชื่อของ
เว็บไซด์หลักของกิจก�รเป็นอันดับต้นๆ ก่อนสื่อส�รสนเทศประเภทอื่น 
  
  5.1.2 เว็บไซด์ตล�ดกล�ง (Middle Market) เป็นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยออนไลน์
สินค้�และบริก�รท่ีมีบุคล�กรภ�ยนอกเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับก�รนำ�ข้อมูลก�รจัดประชุมและ
สัมมน�เพื่อนำ�ไปจัดจำ�หน่�ยแก่กลุ่มเป้�หม�ยที่สนใจและมีก�รแจ้งเตือนกำ�หนดก�รให้
ทร�บล่วงหน้� โดยกลุ่มเป้�หม�ย ที่สนใจส�ม�รถชำ�ระค่�บริก�รได้ทันที อ�ทิ เว็บไซด์อีเว้
นท์ป๊อบดอทมี (www.eventpop.me) ซึ่งจะต้อง  เสียค่�ธรรมเนียมให้แก่ผู้ดูแลระบบเมื่อมี
ก�รจำ�หน่�ยท่ีนั่งโดยคิดอัตร�ค่�บริก�รคิดเป็นร้อยละต�มจำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นท่ีเข้�ม�เลือก
ซื้อสินค้�และบริก�ร
  
  5.1.3 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นกลุ่มเว็บไซด์ที่ถูกสร้�งขึ้นม�พร้อม
กับพื้นที่สำ�หรับก�รจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อคว�ม รูปภ�พ และภ�พเคลื่อนไหว โดยจะต้อง
สมัครบัญชีผู้ใช้ง�น และกำ�หนดรหัสผ่�นเพื่อเข้�สู่ก�รใช้ง�น ซึ่งกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์จะ
ไม่มีก�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมก�รใช้พื้นที่ประช�สัมพันธ์แต่อย่�งใด รวมทั้งยังมีระบบกล่อง
ข้อคว�มอัตโนมัติ สำ�หรับก�รโต้ตอบกลับไปยังกลุ่มเป้�หม�ยที่สนใจสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม 
อ�ทิ เฟซบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) ข้อดีของก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์จะมีชุดคำ�สั่งที่
ส�ม�รถเผยแพร่ข้อมูลไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นและกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

  5.2 การเลือกใช้ช่องทางออฟไลน์ 
ก�รส่งผ่�นข้อมูลข่�วส�รท�งธุรกิจด้วยก�รนำ�พ�ข้อมูลเก่ียวกับสินค้�และบริก�รให้ปร�กฏ      
ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่�งๆ เช่น หนังสือ แผ่นพับ ใบปิด เป็นต้น โดยกลุ่มเป้�
หม�ยที่เป็น ผู้รับส�รจะส�ม�รถพบเห็นได้ ก็ต่อเมื่อท�งนักว�งแผนจัดประชุมได้มีก�รนัดพบ
ม�เพื่อนำ�เสนอข้อมูลให้ทร�บโดยละเอียด ก�รใช้สื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นก�รเพิ่มต้นทุนขององค์กร
ในแต่ละเดือน ซึ่งมีก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยต่อจำ�นวนชิ้นง�น  ที่ได้มีก�รตีพิมพ์ (ด�ร� ทีปะป�ล 
และธนวัฒน์ ทีปะป�ล, 2557) ข้อดีสำ�หรับก�รเลือกใช้ช่องท�งออฟไลน์ จะเป็นชุดข้อมูลที่
กลุ่มเป้�หม�ยส�ม�รถนำ�กลับไปศึกษ�เพิ่มเติมต่อได้ ดังนั้นข้อมูลที่เลือกใช้ช่องท�งออฟไลน์
จะต้องระบุข้อมูลสำ�หรับก�รติดต่อภ�ยหลัง
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  ก�รตล�ดในก�รจัดประชุมองค์กรเป็นอีกหน่ึงสิ่งท่ีสำ�คัญในก�รบริห�รข้อมูลที่เก่ียว
กับก�รบริห�รให้เกิดคว�มน่�สนใจ ซ่ึงนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องทำ�หน้�ที่ประส�นง�น
ร่วมกับเจ้�ภ�พ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำ�หรับในช่องท�งต่�งๆ แก่ผู้เข้�ร่วมง�นประชุมได้รับรู้
อย่�งเท่�เทียมกัน โดยมีก�รอ้�งอิงถึงทฤษฎีท�งก�รตล�ดอย่�ง STP เพื่อให้เข้�คว�มต้องก�ร
และพฤติกรรมองค์กรม�กยิ่งขึ้น คว�มท้�ท�ยของนักว�งแผนจัดประชุม คือ ก�รออกแบบ
ก�รบริก�รที่มุ่งเน้นคว�มแปลกใหม่และก�รสร้�งมูลค่�ก�รรับรู้ด้วยก�รใช้ทรัพย�กรใน
แต่ละเมืองม�จุดข�ย ร่วมก�รบูรณ�ก�รร่วมกับส่วนประสมท�งก�รตล�ดบริก�รเพิ่มเติม
สำ�หรับก�รประชุมองค์กร เพื่อเนรมิตรูปแบบกิจกรรมก�รประชุมอยู่เหนือคว�มค�ดหม�ย 
พร้อมกับก�รแสวงห�โอก�สในก�รขย�ยตล�ดเป้�หม�ยไปยังกลุ่มต่�งช�ติเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ก�รสร้�งเครือข่�ยที่บูรณ�ก�รทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�ค
ใกล้เคียงในขณะเดียวกันก�รกำ�หนดช่วงเวล�ในก�รประช�สัมพันธ์ก่อนง�นประชุมจะเริ่ม
และก�รติดต�มผลหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประชุมยังคงเป็นเร่ืองที่จำ�เป็นที่จะช่วยให้มิติท�งก�ร
ตล�ดมีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น  
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			คำาถามท้ายบทที่	7	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1. จงอธิบ�ยคว�มหม�ยของก�รตล�ดและคว�มสำ�คัญของก�รตล�ดในธุรกิจ          
ก�รประชุมองค์กร

2. จงอธิบ�ยปัจจัยที่มีผลต่อก�รตล�ดในธุรกิจก�รประชุมองค์กรมีทั้งสิ้นกี่ประเภท 
พร้อมยกตัวอย่�งประกอบให้ชัดเจนแต่ละประเด็น

3.  จงอธิบ�ยก�รแบ่งส่วนตล�ด (Segmentation) ก�รกำ�หนดตล�ดเป้�หม�ย 
(Targeting) และก�รว�งตำ�แหน่งท�งก�รตล�ด (Positioning) ที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รจัดประชุมองค์กร 

กรณีศึกษาการตลาด	การขาย	และการเชื่อมโยง
การจัดประชุมองค์กร

  บริษัท ABC มีก�รจัดง�นประชุมเพื่อว�งแผนกลยุทธ์ก�รทำ�ง�น มีเป้�หม�ย
เป็นพนักง�นในองค์กร เ พ่ือระดมสมองจัดทำ�แผนก�รทำ�ง�น บริษัทฯ จึ งทำ �
ก�รประช�สัมพันธ์ง�นประชุมดังกล่�ว โดยก�รส่งจดหม�ยเชิญที่ระบุชื่อพนักง�นโดยตรง 
รวมถึงก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นระบบอินทร�เน็ตภ�ยในองค์กร ก�รจัดทำ�โปสเตอร์ โบรชัวร์ 
เพื่อประช�สัมพันธ์ต�มป้�ยประช�สัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้บุคคล  ที่สนใจได้เข้�ร่วมง�น

  ซึ่งในก�รประชุมองค์กรดังกล่�วนั้น มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยชัดเจน งบประม�ณใน
ก�รจัดง�นก็เป็นงบประม�ณที่บริษัทฯ ได้ว�งแผนไว้แล้วล่วงหน้� จึงเป็นก�รประช�สัมพันธ์
ง�นเพื่อให้กลุ่มเป้�หม�ยม�เข้�ร่วมง�น และจัดสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้ตรงต�มคว�ม
ต้องก�รกับผู้เข้�ร่วมง�น จัดสภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รเรียนรู้และก�รรับฟังข่�วส�รข้อมูล
นั้นได้อย่�งดีที่สุด ผู้เข้�ร่วมง�นเกิดคว�มประทับใจ มีแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�น เพื่อตอบ
สนองวัตถุประสงค์ของบริษัท แตกต่�งจ�กง�นประชุมวิช�ชีพ (Conventions) ที่มีคว�ม        
ซับซ้อนม�กกว่� เช่น แหล่งเงินทุนของง�นประชุมวิช�ชีพ ที่ได้ม�จ�กผู้สนับสนุน หรือก�รห�       
สปอนเซอร์สำ�หรับง�นประชุม
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บทที่	

8

มาตรฐานอุตสาหกรรม
การประชุมองค์กร	และการจัด
ประชุมองค์กรแบบย่ังยืน
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มาตรฐานอุตสาหกรรม
การประชุมองค์กรและ

การจัดประชุมองค์กรแบบย่ังยืน

  การสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดประชุมองค์กรด้วยการดำาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานที่ถูกกำาหนดจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกเอกชนที่เป็นผู้กำาหนดแบบแผน
อย่างแพร่หลาย เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ ในการยกระดับกระบวนการดำาเนินงานที่มี
ความปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมาตรฐานเหล่านี้ ยังมีส่วนช่วยให้นักวางแผน
จัดประชุมสามารถคัดสรรสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานที่จัดงานให้มีความ
เหมาะสมกับจำานวนของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนงาน
ประชุม ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบต่างๆ จากบุคลากร ในฐานะผู้ให้บริการที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมาตรฐานของการประชุม
องค์กรยังเปรียบเสมือนการใช้มาตรวัดการประเมินผลคุณลักษณะของสินค้าและบริการ
ที่นักวางแผนจัดประชุมจะต้องศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดที่เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานสำาคัญสำาหรับการตรวจประเมินเป็น
ไปอย่างราบรื่น ในขณะเดียวทรัพยากรท่ีเกี่ยวกับข้องกับการจัดงานที่ได้รับมาตรฐาน
ยังสามารถนำามาใช้เป็นเครื่องหมายในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความแตก
ต่างจากคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี

สำาหรับเนื้อหาของบทที่ 8 จะอธิบายถึงมาตรฐานห้องประชุม มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 
และมาตรฐานการประชุมองค์กรอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้ เรียนได้นำ�เสนอม�ตรฐ�นของห้องประชุมและม�ตรฐ�นส�กล                     
ที่เกี่ยวข้อง

2.  เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์ม�ตรฐ�นก�รประชุมองค์กรอย่�งยั่งยืน

บทที่	

8
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1. มาตรฐานห้องประชุม

  ก�รจัดประชุมองค์กรเป็นก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสร้�งสรรค์จุดนัดพบระหว่�งบุคคล
ตั้งแต่ 2 คน ภ�ยใต้ก�รกำ�หนดระยะเวล�และสถ�นที่ ที่ท�งนักว�งแผนจัดประชุมองค์กร
จะต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ โดยก�รคัดเลือกห้องประชุมที่มีคว�มพร้อมในก�รบรรจุ              
ผู้เข้�ร่วมง�น ก�รจัดว�งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก และก�รประเมินโครงสร้�งของสถ�นที่จัด
ง�นประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท ศูนย์ประชุม ภ�ครัฐบ�ลหรือเอกชน ต�มองค์ประกอบ
ของฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 
(2559) ดังต�ร�งที่ 8.1

รายละเอียด

1. ด้านกายภาพ 2. ด้านเทคโนโลยี 3. ด้านบริการและการจัดการ

1.1 ภ�ยในห้องประชุม 2.1 ระบบเสียง 3.1 บริก�รรับจองล่วงหน้�

1.2 ผนังห้องหรือผนังกั้นห้อง 2.2 ระบบภ�พ 3.2 เวล�ในก�รเข้�พื้นที่สำ�หรับ
ฝ่�ยจัดประชุม

1.3 โต๊ะและเก้�อี้สำ�หรับก�รจัด
ประชุม

2.3 จุดกระจ�ย
สัญญ�ณอินเต
อร์เน็ทไร้ส�ย

3.3 บริก�รวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับ  
ก�รจัดประชุม

1.4 องค์ประกอบสำ�หรับห้องประชุม 2.4 อุปกรณ์สื่อส�ร 3.4 บริก�รพัดลมไฟฟ้�

1.5 ส�ยไฟและอุปกรณ์ในห้อง
ประชุม

2.5 เจ้�หน้�ที่โสต
ทัศนูปกรณ์

3.5 บริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม

1.6 เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�สำ�รอง 3.6 พนักง�นผู้ให้บริก�รประจำ�
กลุ่มประชุม

1.7 เต้�รับไฟฟ้� 3.7 พนักง�นผู้ให้บริก�รต�มจุด
บริก�ร

1.8 แสงสว่�งในห้องประชุม 3.8 เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย

1.9 ระบบไฟส่องสว่�งในห้องประชุม 3.9 บุลคลิกภ�พของพนักง�น
บริก�รกลุ่มประชุม

1.10 ระบบปรับอ�ก�ศ 3.10 คว�มรู้ของพนักง�นบริก�ร 
       กลุ่มประชุม

1.11 ระบบระบ�ยอ�ก�ศ 3.11 ทักษะม�ตรก�รส่งเสริม 
       ภ�ษ�ต่�งประเทศของ 
       พนักง�นบริก�รกลุ่มประชุม 
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1.12 ระบบป้องกันอัคคีภัย 3.12 ก�รจัดก�รบุคล�กรในด้�น 
       ก�รให้บริก�รก�รประชุม 

1.13 พื้นที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และ 
       พักคอย

3.13 ระบบสวัสดิก�รพนักง�น

1.14 พื้นที่สำ�หรับก�รจัดนิทรรศก�ร 
       ขน�ดย่อม

3.14 ก�ร้องเรียนและก�รประเมิน
       ผลก�รบริก�ร

1.15 พื้นที่บริก�รอ�ห�รว่�งและ 
       เครื่องดื่ม

3.15 ระบบป้องกันและระงับ 
       อัคคีภัย

1.16 พื้นที่บริก�รอ�ห�รมื้อหลัก 3.16 บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 
       ให้แก่แขกพิเศษ

1.17 ห้องน้ำ� 3.17 ก�รจัดก�รคว�มสะอ�ด
       และขยะ

1.18 ประชุมย่อย 3.18 คว�มใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม

1.19 ห้องสำ�นักง�นของฝ่�ยจัด
ประชุม

3.19 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

1.20 ห้องรับรอง

1.21 ห้องแต่งตัว

1.22 ห้องรับฝ�กของ

1.23 ห้องประกอบพิธีท�งศ�สน�

1.24 ห้องปฐมพย�บ�ลและ
       เจ้�หน้�ที่

1.25 พื้นที่สูบบุหรี่

1.26 ป้�ยบอกท�ง

1.27 อุปกรณ์รักษ�คว�มปลอดภัย

1.28 พื้นที่จอดรถยนต์

1.29 จุดจอดรถยนต์เพื่อรับส่งผู้เข้� 
       ร่วมง�น

1.30 สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับ
       ผู้พิก�ร หรือทุพพลภ�พ และ 
       คนชร�

1.31 ระบบสำ�รองน้ำ�ใช้สำ�หรับ
       ก�รประชุม

ต�ร�งที่ 8.1 แสดงองค์ประกอบก�รประเมินสถ�นที่จัดประชุมจำ�แนกต�มประเภท
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  จ�กต�ร�งที่ 8.1 แสดงร�ยละเอียดของตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบที่นำ�ม�ใช้
ประเมินสถ�นท่ีจัดประชุมทุกประเภท ที่นักว�งแผนจัดประชุมเลือกใช้ภ�ยใต้ม�ตรฐ�น
สถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards: TMVS) ซึ่งแต่ละองค์กร
จะเกณฑ์คะแนนส่ิงจำ�แนกประสิทธิภ�พของสถ�นที่จัดง�น โดยมีเกณฑ์ก�รให้คะแนนทั้ง
สิ้น 4 ระดับ ได้แก่ (1) คว�มครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีค่�น้ำ�หนักเท่�กับ 3 คะแนน (2) ข�ด 
1 ร�ยก�ร จะมีค่�น้ำ�หนักเท่�กับ 2 คะแนน (3) ข�ด 2 ร�ยก�ร จะมีค่�น้ำ�หนักเท่�กับ                  
1 คะแนน และ (4) ข�ด 3 ร�ยก�รขึ้นไป จะมีค่�น้ำ�หนักเท่�กับ 0 คะแนน แต่สำ�หรับ
องค์ประกอบด้�นก�ยภ�พในส่วนของแสงสว่�งในห้องประชุมจะมีตัวชี้วัดที่แตกต่�งกับองค์
ประกอบอื่นๆ โดยเงื่อนไข จะพิจ�รณ�ให้ค่�น้ำ�หนักคะแนนจ�กปริม�ณคว�มสว่�งของแสง
ไฟที่ใช้ ห�กมีคว�มสว่�งตั้งแต่ 400 ต่อพื้นที่ (Lux) ขึ้นไปจะได้ 3 คะแนน 300-399 ต่อ
พื้นที่จะได้ 2 คะแนน 250 – 299 ต่อพื้นที่จะได้ 1 คะแนน และต่ำ�กว่� 250 ต่อพื้นที่ จะได้ 
0 คะแนนต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ ก�รใช้บุคล�กรในฐ�นะผู้ให้บริก�รแต่ละตำ�แหน่งง�นยังคง
เป็นสิ่งสำ�คัญที่ถูกสอดแทรกในแต่ละด้�น ซึ่งนักว�งแผนจัดประชุม ควรมีก�รว�งแผนก�ร
พัฒน�ต่อยอดทักษะคว�มส�ม�รถให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�กยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มวิช�ชีพ
เฉพ�ะท�งที่เข้�ม�มีส่วนร่วมกับก�รประชุมในฐ�นะผู้สนับสนุน อ�ทิ เจ้�หน้�ที่พย�บ�ล เจ้�
หน้�ที่โสตทัศนูปกรณ์ เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย 

ISO 22301 
Business Continuity 
Management Systems

ISO 14001
Environmental 
Management 
Systems

TISI 22300
MICE Security 
Management 
System

ISO 20121
Event Sustainability 
Management Systems

ISO 9001
Quality 
Management 
Systems

ISO 50001
Energy 
Management 
Systems 

ISO 22000
Food Safety 
Management Systems 

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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2. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

  ก�รสร้�งคว�มแตกต่�งของก�รจัดประชุมองค์กรด้วยก�รอ้�งอิงม�ตรฐ�นก�ร
จัดง�นประชุมในแต่ละคร้ังเป็นส่ิงที่นักว�งแผนจัดประชุมควรให้คว�มสำ�คัญอย่�งเร่งด่วน 
เนื่องจ�กก�รจัดประชุมองค์กร ภ�ยใน 1 ง�น จำ�เป็นจะต้องอ�ศัยสิ่งสนับสนุนม�กกว่� 
1 ร�ยก�ร ตลอดจนก�รคัดเลือกก�รบริก�รในรูปแบบต่�งๆ ที่ต้องนำ�เข้�จ�กผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมในขณะเดียวกันนักว�งแผนจัดประชุมจะต้องไม่ละเลยนโยบ�ย
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินท�งม�ร่วมง�น ตลอดจนก�ร
แสดงคว�มรับผิดชอบจ�กกระบวนก�รปฏิบัติง�นที่อ�จส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมในอน�คตอีกด้วย ซึ่งแนวท�งเหล่�นี้จะช่วยสนับสนุนคว�มน่�เชื่อถือและคว�มเป็น
มืออ�ชีพม�กยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในก�รประช�สัมพันธ์ภ�พลักษณ์ของก�รจัดง�นได้
เป็นอย่�งดี นอกจ�กนี้ คว�มท้�ท�ยของนักว�งแผนจัดประชุมที่จะต้องพัฒน�คว�มรู้ด้�น
ก�รจัดง�นระดับส�กล ด้วยม�ตรฐ�นแต่ละประเภทม�ประยุกต์ใช้ และก�รเดินหน้�เข้�         
สู่ก�รประเมินจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ดังนี้

  ก�รอ�ศัยสิ่งสนับสนุนในกลุ่มของอ�ห�รและเครื่องด่ืม ส�ม�รถเรียงลำ�ดับต�ม
ปริม�ณอ�ห�รในแต่ละมื้อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�น โดยเฉพ�ะ
ร�ยก�รอ�ห�รประเภทก�รจัดเลี้ยงที่จะต้องพิจ�รณ�เรื่องของอุณหภูมิที่เหม�ะสมและ
สภ�พของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องป้องกันก�รปนเปื้อนได้เป็นอย่�งดี อ้�งอิงจ�กม�ตรฐ�น
ประก�ศของกระทรวงส�ธ�รณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องม�ตรฐ�นอ�ห�รที่มีส�ร
ปนเปื้อน ที่อธิบ�ยว่�อ�ห�รที่มีส�รปนเปื้อนซึ่งเกิดจ�กกระบวนก�รผลิต  เพื่อจัดจำ�หน่�ย 
อ�จเกิดส�รปนเปื้อนกับอ�ห�รซึ่งมีกระบวนก�รผลิต กรรมวิธีก�รผลิต โรงแรมหรือสถ�น
ที่ก�รผลิต ก�รดูแลรักษ� ก�รบรรจุ ก�รขนส่งหรือก�รบรรจุเก็บรักษ� หรืออ�จเกิดจ�ก           
ก�รปนเปื้อนจ�กสภ�พแวดล้อม อ�ห�รที่มีส�รปนเปื้อน ระหว่�งก�รปรุงและก�รจัดเตรียม
ไว้สำ�หรับ  ก�รบริก�ร จะต้องตรวจสอบส�รปนเปื้อนไม่เกินข้อกำ�หนด ดังต�ร�งที่ 8.2
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ชื่อสาร ปริมาณที่ต้องเฝ้าระวัง

ดีบุก 250 มิลลิกรัมต่ออ�ห�ร 1 กิโลกรัม 

สังกะสี 100 มิลลิกรัมต่ออ�ห�ร 1 กิโลกรัม

ทองแดง 20 มิลลิกรัมต่ออ�ห�ร 1 กิโลกรัม

ส�รหนูในรูปอินทรีย์ 
• สัตว์น้ำ�และอ�ห�รทะเล 
• อ�ห�รอื่นๆ

2 มิลลิกรัมต่ออ�ห�ร 1 กิโลกรัม 

ปรอท 0.5 มิลลิกรัมต่ออ�ห�ร 1 กิโลกรัม

อฟล�ทอกซิน 20 ไมโครกรัมต่ออ�ห�ร 1 กิโลกรัม

ส�รปนเปื้อนอื่นๆ ต�มที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักคณะกรรมก�รอ�ห�ร
และย�

ต�ร�ง 8.2 แสดงส�รปนเปื้อนที่ต้องเฝ้�ระวัง

  จ�กต�ร�งที่ 8.2 ได้อธิบ�ยถึงคว�มจำ�เป็นที่นักว�งแผนจัดง�นต้องมีคว�มเอ�ใจใส่
ในก�รคัดสรรรูปแบบร�ยก�รอ�ห�รคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�น รวมทั้ง
ก�รมอบหม�ยที่ให้มีบุคล�กรเข้�ม�รับผิดชอบเงื่อนไขต่�งๆ ต�มที่กำ�หนด ในขณะเดียวกัน
ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รยกระดับคุณภ�พอ�ห�ร ในระดับส�กลยังคงเป็นสิ่งที่นักว�งแผน
จัดประชุมจะต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือนำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจในก�รสร้�ง
คว�มน่�เชื่อถือแก่ผู้เข้�ร่วมง�น จะเห็นได้ว่� ก�รจัดประชุมองค์กร บ�งแห่งอ�จให้คว�ม
สำ�คัญกับคว�มแตกต่�งของร�ยก�รอ�ห�รและรสช�ติ เนื่องจ�กก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์
ในก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่แตกต่�ง นำ�ไปสู่ก�รละเลยขั้นตอนก�รตรวจรับวัตถุดิบและก�ร
คำ�นึงถึงกรรมวิธีก�รปรุงด้วยเทคนิคต่�งๆ ที่ถูกหลักอน�มัยไป รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลงรูป
แบบก�รจัดว�ง สำ�หรับก�รรับรองจ�กสถ�บันอ�ห�ร กระทรวงอุตส�หกรรม (2562) ที่ได้
อธิบ�ยเกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์อันตร�ยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ที่เรียกว่�ระบบ HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ที่ทำ�หน้�ที่เป็นระบบประกัน
คุณภ�พในก�รควบคุมก�รผลิตอ�ห�รให้มีคว�มปลอดภัยจ�กสิ่งแปลกปลอมประเภทต่�ง 
ๆ ประกอบด้วย (1) ชีวภ�พ (Biological) เป็นอันตร�ยที่เกิดจ�กเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้ส�ร
พิษ (2) ส�รเคมี (Chemical) เป็นอัตร�ที่เกิดจ�กกลุ่มส�รเคมีที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูกและเลี้ยง
สัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุในก�รประกอบอ�ห�รประเภทต่�ง ๆ รวมไปถึงส�รเคมีที่ใช้ ภ�ยในโรงง�น
ผลิตเนื้อสัตว์และผักผลไม้บ�งแห่ง (3) ก�ยภ�พ (Physical) เป็นอันตร�ยที่เกิดจ�กปนเปื้อน     
บนผิวสัมผัสของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นเองต�มธรรมช�ติ เช่น เศษแก้ว เศษดิน เป็นต้น 
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  แนวท�งก�รเตรียมข้อมูลสำ�หรับกระบวนก�รผลิตและก�รเตรียมจะต้องพิจ�รณ�
โอก�สที่จะเกิดก�รปนเปื้อนขณะจัดเตรียม ที่มีคว�มเก่ียวข้องกับก�รประเมินระยะเวล�ที่
ใช้ในก�รปรุงอ�ห�รแต่ละร�ยก�ร ตลอดจนก�รคำ�นึงถึงก�รกระจ�ยร�ยก�รอ�ห�รและ
ก�รจัดเก็บ ข้อได้เปรียบของนักว�งแผนจัดประชุม  ที่นำ�เอ�หลักก�รของ HACCP ม�ใช้
เป็นเกณฑ์จะช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่�งๆ เป็นวิธีก�รสร้�งก�รตรวจสอบวัตถุดิบในขั้นตอน
สุดท้�ยด้วยระบบก�รยืนยันม�ตรฐ�นด้วยเอกส�รที่มีคว�มน่�เช่ือถือ ประกอบก�รมอบ
หม�ยคณะทำ�ง�นในก�รบันทึกผลก�รตรวจสอบอย่�งต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่�นั้นยังเป็นก�รค้น
พบวิธีก�รแก้ไขในกระบวนก�รผลิต หรือก�รประส�นง�นเพื่อยกเลิกกระบวนก�รผลิตและ
วัตถุดิบบ�งชนิดที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รบริโภค อย่�งไรก็ต�มหลักของ HACCP ยัง
ส�ม�รถสรุปเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติที่นักว�งแผนจัดประชุมองค์กรส�ม�รถนำ�ไปตรวจสอบ
ต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม ดังต�ร�งที่ 8.3

การบันทึกรายละเอียด แนวทางการตรวจสอบ การกำาหนดค่าวิกฤติ 
(CCP)

1. ชื่อของวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่
จะนำ�ม�ใช้

1. ก�รตรวจสอบคุณลักษณะของ
วัตถุดิบและรูปลักษณ์ของบรรจุ
ภัณฑ์

1. อุณหภูมิ

2. คุณลักษณะสำ�คัญของ
ผลิตภัณฑ์

2. ก�รสร้�งแผนภูมิที่แสดงก�ร      
รับเข้�วัตถุดิบ

2. เวล�

3. วิธีก�รใช้ผลิตภัณฑ์ 3. ก�รบันทึกร�ยละเอียดของเวล�
และอุณหภูมิที่ใช้ในก�รผลิต

3 ค่�คว�มชื่น

4. รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ 4. ก�รลำ�ดับก�รแปรรูปหรือ
ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่

5. ระยะเวล�หรืออ�ยุก�รจัดเก็บ 5. ก�รนำ�เครื่องมืออุปกรณ์ม�ใช้ใน
ก�รตรวจสอบ

6. สถ�นที่จัดจำ�หน่�ย

7. คำ�แนะนำ�บนบรรจุภัณฑ์

8. วิธีก�รควบคุมขณะขนส่ง

9. คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่ม           
ผู้บริโภค

ต�ร�งที่ 8.3 หลักก�รตรวจสอบและร�ยละเอียดก�รประเมิน HACCP
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  จ�กต�ร�งที่ 8.3 แสดงก�รกำ�หนดแนวท�งก�รวิเคร�ะห์อันตร�ยและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม โดยผู้ประเมินภ�ยในจะทำ�หน้�ที่สำ�คัญในก�รกำ�หนดค่�วิกฤต (CCP) เพื่อนำ�
ม�ใช้เป็นตัวชี้วัดต�มคว�มเหม�ะสมของวัตถุดิบหรือส่วนผสมแต่ละประเภทที่มีคว�มเสี่ยง
ต่อก�รบริโภค หรือก�รนำ�ไปใช้ในกระบวนก�รปรุงอ�ห�รและเคลื่อนย้�ย สำ�หรับค่� CCP 
ที่ถูกประยุกต์ใช้ในร�ยก�รอ�ห�รเพื่อก�รจัดง�นประชุมองค์กรแต่ละครั้ง อ�จมีปรับระดับ
ค่�วิกฤตม�กหรือน้อยแตกต่�งกันไปต�มม�ตรฐ�นและก�รให้คว�มหม�ยของผู้ประเมิน         
แต่ละท่�น รวมทั้งก�รอ้�งอิงคุณลักษณะของวัตถุดิบหรือส่วนผสมเฉพ�ะบ�งร�ยก�รที่ระบุ
ไว้ในเอกส�รก�รประเมินของแต่ละง�น ขั้นตอนก�รประเมินเริ่มต้นจ�กก�รตั้งคำ�ถ�มเกี่ยว
กับม�ตรก�รควบคุม หรือป้องกันภ�ยในง�น จ�กนั้นจึงเข้�สู่ขั้นตอนก�รออกแบบก�ร
ลดข้อจำ�กัดอันตร�ยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น พร้อมกับก�รประเมินปนเปื้อนอันตร�ยต�มเกณฑ์
ของค่� CCP ที่ผู้ประเมิน แต่ละท่�นได้กำ�หนด และในขั้นตอนสุดท้�ยจะเป็นก�รกำ�จัด
อันตร�ยที่เกิดขึ้นด้วยวิธีก�รยกเลิกร�ยก�รอ�ห�ร หรือปรับปรุงกระบวนก�รใดกระบวนก�ร
หนึ่งอีกครั้ง นอกจ�กนี้ ท�งคณะทำ�ง�นในต�มหลักก�ร HACCP จะต้องมีก�รบันทึกร�ย
ละเอียดที่เกิดจ�กก�รตรวจสอบในแต่ละรอบ เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นฐ�นข้อมูลสำ�หรับปรับเปลี่ยน
กระบวนก�รต่อไป 

  อีกหนึ่งพันธกิจที่สำ�คัญของฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรมไมซ์ (2562) ได้นำ�
เสนอประเด็นก�รสร้�งคว�มเข็มแข็งของอุตส�หกรรมไมซ์ โดยรวมด้วยวิธีก�รยกระดับ
คุณภ�พของบุคล�กรในส�ยอ�ชีพ ก�รปรับปรุงเนื้อห�ของก�รประชุม รวมถึงก�รถอดบท
เรียนจ�กม�ตรฐ�นส�กลต่�งๆ ที่ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รประชุมองค์กรได้ โดย
ยุทธศ�สตร์ที่ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องจะโครงก�รม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นอ�เซียน 
(ASEAN MICE Venue Standards: AMVS) ที่ถูกประก�ศใช้ในปี 2560 เป็นต้นม� โดยมีคณะ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอ�เซียนเข้�ร่วมประชุมพร้อมกัน 10 ประเทศ (Thailand Convention & 
Exhibition Bureau, 2018) โดยมีก�รเปิดรับสมัครและคัดเลือกสถ�นที่จัดง�นจ�กหน่วย
ง�นภ�ครัฐและเอกชน จ�กนั้นจึงเข้�สู่กระบวนก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รและก�รเข้�สู่ก�ร
ตรวจประเมินม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดที่คล้�ยคลึงกับ TMVS แต่จะมีบ�งตัวชี้วัดของ
บ�งองค์ประกอบที่มีร�ยละเอียดเพิ่มเติม  ดังต�ร�งที่ 8.4 
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มาตรฐาน TMVS มาตรฐาน AMVS

ด้�นก�ยภ�พมีทั้งหมดจำ�นวน 31 ตัวชี้วัด ด้�นก�ยภ�พมีทั้งหมดจำ�นวน 32 ตัวชี้วัด 

โดยมีก�รเพิ่มเติมม�อีก 1 ตัวชี้ คือ ระยะ

เวล�ก�รตั้งค่�ห้องประชุมสำ�หรับผู้จัด

ด้�นเทคโนโลยีมีทั้งหมดจำ�นวน 32 ตัวชี้วัด ด้�นเทคโนโลยีมีทั้งหมดจำ�นวน 10 ตัวชี้วัด 

โดยมีก�รเพิ่มเติมร�ยละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวกได้แก่ ปลั๊กไฟฟ้� ระบบ

ไฟฉุกเฉิน ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบอ�ก�ศและ

ไฟฟ้� และก�รบริก�รแปลภ�ษ�โดยบุคคล

และเครื่องมือ

ด้�นบริก�รและก�รจัดก�รมีจำ�นวน               

19 ตัวชี้วัด

ด้�นบริก�รมีทั้งหมดจำ�นวนเหลือแค่ 13 

ตัวชี้วัด โดยมีก�รลดถอนตัวชี้ลำ�ดับที่ 14 – 

19 จ�ก TMVS ออกไป

ต�ร�งที่ 8.4 แสดงคว�มแตกระหว่�งม�ตรฐ�น TMVS กับ AMVS จำ�แนกต�มองค์ประกอบแต่ละด้�น

  จ�กต�ร�งที่ 8.4 ก�รเปรียบเทียบม�ตรฐ�นระหว่�ง TMVS กับ AMVS พบว่� ระดับ
อ�เซียนได้มีก�รเพิ่มเติมจำ�นวนส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในด้�นก�ยภ�พและด้�นเทคโนโลยี 
รวมทั้งมีก�รแก้ไขก�รบริก�รด้วยก�รปรับลดคว�มสำ�คัญของระบบป้องกันอัคคีภัยก�ร
รักษ�คว�มปลอดภัย ก�รจัดก�รคว�มสะอ�ด และก�รคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นก�รปรับเปลี่ยน
กระบวนก�รให้กระชับเพื่อคว�มสะดวกต่อก�รจัดง�นที่มีม�ตรฐ�นที่ดียิ่งขึ้น โดยนักว�งแผน
จัดประชุมส�ม�รถเลือกสถ�นที่จัดง�นที่มีเกณฑ์ม�ตรฐ�นต�มลักษณะพฤติกรรมและคว�ม
ต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ร่วมง�น สำ�หรับก�รยกระดับม�ตรฐ�นก�รประชุมสู่ระดับ
ส�กลยังเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�กลอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมองค์กร 
ดังต�ร�งที่ 8.5
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มาตรฐาน รายละเอียด แนวทางการจัดการ

ISO 22000                   
Food Safety 
Management 
System 

ม�ตรฐ�นคว�ม
ปลอดภัยท�งด้�น
อ�ห�ร 

1. ก�รจัดก�รจัดทำ�เอกส�รตั้งแต่ระดับนโยบ�ย
และก�รบันทึกผลอย่�งต่อเนื่อง

2. คว�มรับผิดชอบของฝ่�ยบริห�ร โดยก�ร
ตั้งแต่ผู้รับผิดชอบทำ�หน้�ที่ก�รสื่อส�ร
นโยบ�ย

3. ก�รจัดก�รอัตร�กำ�ลังคนให้สอดคล้องกับ
บุคล�กรและอุปกรณ์

4. ก�รว�งแผนด้�นคว�มปลอดภัยโดยอ้�งอิง
จ�กโปรแกรมพื้นฐ�นด้�นสุขลักษณะ เช่น 
HACCP GMP เป็นต้น 

5. ก�รตรวจประเมินโดยใช้ก�รเฝ้�ระวัง เครื่อง
มืออุปกรณ์ และก�รบันทึกผล

ISO 50001          
Energy 
Management 
System 

ม�ตรฐ�นด้�นก�ร
จัดก�รพลังง�น

1. ก�รว�งแผนพลังง�น เริ่มต้นโดยก�รกำ�หนด
นโยบ�ย วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย และก�ร
สร้�งตัวชี้วัด

2. ก�รดำ�เนินง�นด้วยก�รสื่อส�รและก�รฝึก
อบรมบุคล�กร ตลอดจนก�รปรับเปลี่ยน
กระบวนก�รจัดซื้อที่คำ�นึงถึงก�รใช้พลังง�น

3. ก�รตรวจสอบปริม�ณพลักงง�นที่ใช้อย่�ง
เป็นประจำ�และต่อเนื่อง 

4. ก�รทบทวนทิศท�งก�รบริห�รพลังง�น 

ISO 9001         
Quality 
Management 
System 

ม�ตรฐ�นจัดทำ�
ระบบบริห�ร
คุณภ�พ

1. ก�รจัดสรรทรัพย�กรที่จำ�เป็นต้องเร่ง
ปรับปรุง

2. ก�รฝึกอบรมบุคล�กร 
3. ก�รสำ�รวจปัจจัยพื้นฐ�นที่สนับสนุนก�รผลิต 

เช่น อ�ค�ร เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี 
เป็นต้น 

4. ก�รประเมินสภ�พแวดล้อมในที่ทำ�ง�น เช่น 
อ�ก�ศ อุณหภูมิ แสงสว่�ง เป็นต้น

5. ก�รทบทวนโดยกระบวนก�รจ�กผู้บริก�ร
และกลุ่มเป้�หม�ย 

ต�ร�งที่ 8.5 ม�ตรฐ�นส�กลที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมองค์กร
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มาตรฐาน รายละเอียด แนวทางการจัดการ

22300            
MICE Security 
Management 
System

ม�ตรฐ�นระบบ
ก�รจัดก�รด้�น
ก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัย สำ�หรับ
ก�รจัดประชุม 
สัมมน�และ
นิทรรศก�ร

1. ก�รสร้�งข้อกำ�หนดด้�นคว�มปลอดภัยใน
ก�รจัดง�นที่มีก�รบูรณ�ก�รกับแผนกต่�งๆ 
ภ�ยในองค์กร

2. ก�รจัดทำ�นโยบ�ยและก�รว�งแผนด้�นคว�ม
ปลอดภัยจ�กอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�น รวมถึง
คว�มปลอดภัยจ�กสภ�พแวดล้อม และก�
ดูแลรักษ�คว�มปลอดภัยที่เกี่ยวกับเอกส�ร 

3. ก�รป้องกันคว�มเสี่ยห�ยจ�กชื่อเสียงของ
บุคล�กรและองค์กร 

4. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยจ�กกำ�ลังคน 
อุปกรณ์เครื่องมือ อ�ห�รและเครื่องดื่ม 

ต�ร�งที่ 8.6 ม�ตรฐ�นส�กลที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมองค์กร (ต่อ)

  จ�กต�ร�งที่ 8.6 แสดงม�ตรฐ�นระดับส�กลที่ส�ม�รถนำ�ใช้เป็นแนวท�งก�รยก
ระดับสถ�นที่จัดง�นให้มีคว�มน่�เช่ือถือแก่กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นม�กยิ่งขึ้น โดยม�ตรฐ�นบ�ง
ประเภทของ ISO ที่อ�จมีตัวชี้วัด ที่มีคว�มใกล้เคียงซึ่งกันและกัน รวมทั้งก�รเตรียมคว�ม
สำ�หรับก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นย้อนหลังด้วยก�ร จดบันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำ�ม�ใช้
เป็นข้อมูลย้อนหลังสำ�หรับก�รปรับเปลี่ยนแก้ไข ก�รดำ�เนินง�นประชุมให้มีประสิทธิภ�พที่สูง
ขึ้น ซึ่งข้อได้เปรียบของก�รจัดประชุมองค์กรภ�ยในประเทศไทยจะเป็นวิธีก�รคัดเลือกสถ�น
ที่จัดง�นแต่ละภูมิภ�ค ที่มีคว�มพร้อมด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ต�มประเภทของสถ�นที่
จัดง�น 

3. มาตรฐานการประชุมองค์กรอย่างยั่งยืน 

  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (2561) ได้ตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญในก�รจัดง�นประชุมองค์กร ที่มีก�รรวบรวมทรัพย�กรต่�งๆ เพื่อม�สร้�งสรรค์เป็น
รูปแบบกิจกรรมที่ส�ม�รถส่งเสริมคว�มรู้แก่กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นได้และก�รเพิ่มผลกำ�ไรอย่�ง
ต่อเนื่องแก่องค์กร จึงต้องอ�ศัยวิธีก�รที่จะกำ�หนดขั้นตอนก�รปฏิบัติที่มีคว�มซับซ้อน ซึ่ง
อ�จก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ  และระบบเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ก�รสูญเสียดุลยภ�พในก�รแข่งขันระหว่�งผู้ประกอบก�รภ�ยในอุตส�หกรรมไมซ์ สสปน. 
ได้มองเห็นคว�มเลื่อมล้ำ�ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นต่อไป ห�กนักว�งแผนจัดประชุมองค์กร ข�ด
คว�มรู้ในก�รบริห�รจัดก�รที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน พร้อมกับข�ดแผนกลยุทธ์ที่
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ใช้เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้วยก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือจ�กผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตส�หกรรมไมซ์ ก�รศึกษ�ม�ตรฐ�น ISO 20121 ระบบก�รบริห�รคว�มยั่งยืนในก�รจัด
ง�น (Event Sustainability Management System- Requirement with Guidance 
for use) และม�ตรฐ�นระดับส�กลหมวดอื่นๆ ถูกนำ�ม�ใช้ต้นแบบในก�รสร้�งม�ตรฐ�น
ก�รบริห�รจัดง�นอย่�งยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management 
Standard: TSEMS) มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รสร้�งแผนก�รดำ�เนินง�นภ�ยในห่วงโซ่อุปท�น
ที่มีคว�มยั่งยืนของอุตส�หกรรมไมซ์ ควบคู่กับก�รดูแลรักษ� ด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ และก�รส่งเสริมให้เกิดก�รรับรู้ที่ดีแก่กลุ่มเป้�หม�ยและสร้�งศักยภ�พท�งที่เหนือ
ชั้นกว่�กลุ่มคู่แข่งในประเทศใกล้เคียง 

  ก�รกำ�หนดขอบเขตของก�รนำ�ม�ตรฐ�น TSEMS มีคว�มคล้�ยคลึงกับก�รจัดทำ�
ระบบประกันคุณภ�พส�กลทั่วไป โดยก�รนำ�เอ�แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจร PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) เข้�ม�ใช้อย่�งมีแบบแผน ส�ม�รถตรวจสอบขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ย้อนหลังได้ และก�รส่งเสริมก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มคืบหน้�ของแผนง�นในรอบต่อๆ ไป 
โดยนโยบ�ยของม�ตรฐ�นสู่คว�มยั่งยืนยังส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักก�รจัด
ประชุมองค์กรด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
  
  3.1 ก�รว�งแผน (Plan) เป็นก�รตระหนักถึงทิศท�งก�รดำ�เนินง�นที่เกิดม�จ�ก
แนวคิดของนักว�งแผนจัดประชุม และกลุ่มผู้บริห�ร โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่สร้�ง
คว�มพึงพอใจและมูลค่�  จ�กกลุ่มเป้�หม�ยแต่เพียงอย่�งเดียว ก�รกระบวนก�รดำ�เนินง�น
ของฝ่�ยง�นต่�งๆ จะเกิดข้อผิดพล�ดน้อยขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดปริม�ณก�รใช้ทรัพย�กร
ที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นประชุมได้อีกด้วย ซึ่งก�รคำ�นึงถึงปัจจัยภ�ยนอกระดับมห�ภ�คยังคง
เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยรักษ�ดุลยภ�พของก�รว�งแผนที่ดีประกอบด้วย
  
  • ด้�นสิ่งแวดล้อมท่ีมีจุดเร่ิมต้นจ�กก�รปลูกฝังจิตสำ�นึกก�รใช้ทรัพย�กรที่เป็นต้น
ทุนองค์กรอย่�งรู้คุณค่� เช่น น้ำ� ไฟฟ้� เป็นต้น รวมถึงก�รรณรงค์ก�รลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิตหรือก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ อ�ทิ ควันพิษ ปริม�ณ
ขยะ และเสียงรบกวนอีกทั้งปัญห�ต่�งๆ  อ�จกล�ยเป็นคว�มเสี่ยงที่อ�จส่งกระทบต่อสุขภ�พ
ของผู้เข้�ร่วมง�นประชุม

  • ด้�นสังคมที่มีจุดเร่ิมต้นจ�กก�รส่งเสริมก�รใช้กฎหม�ยแรงง�นด้วยคว�มถูกต้อง       
และเป็นธรรมแก่บุคล�กรในฐ�นะลูกจ้�ง ในขณะเดียวกันควรให้คว�มเอ�ใจใส่ด้�นคว�ม
ปลอดภัยแก่ชีวิต   และทรัพย์สินของบุคล�กร รวมทั้งก�รยึดหลักจริยธรรมในก�รดำ�เนินง�น
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วัตถุดิบหรือวัสดุที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และผิดกฎหม�ย ในอน�คตห�กหน่วยง�นพร้อมจะเป็นผู้
ถ่�ยทอดคว�มรู้แก่สถ�นศึกษ� ควรมีก�รส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเข้�ม�ศึกษ�ดูง�นและก�รให้
ข้อมูลที่มีประโยชน์เชิงวิช�ก�ร 
    
  • ด้�นเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มต้นจ�กก�รจ้�งแรงง�นจ�กชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดก�ร 
กระจ�ยร�ยได้ไปยังแต่ละครัวเรือน ร่วมกับก�รจัดซ้ือวัตถุดิบแต่ละประเภทที่ม�จ�กกลุ่ม
เกษตรกร  ภ�ยในชุมชน รวมถึงกลุ่มสินค้�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมองค์กร มีส่วน
ช่วยในก�รลดก�รนำ�เข้�สินค้�จ�กต่�งพื้นที่ ตลอดจนก�รนำ�เอ�อัตลักษณ์ที่มีร�กฐ�นม�จ�ก
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้�ม�เชื่อมโยงกับก�รจัดประชุมให้มีคว�มแตกต่�ง รวมทั้งก�ร
เชื่อมโยงเส้นท�งก�รเดินท�งภ�ยในพื้นที่ และอำ�เภอในเขตใกล้เคียง 

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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  นอกจ�กน้ีก�รว�งแผนด้�นก�รสื่อส�รภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรควรถูกระบุเอ�ไว้   
ในเชิงนโยบ�ย ก�รปฏิบัติร่วมกันของสม�ชิกแต่ละแผนก เพื่อให้เกิดก�รรับรู้เนื้อห�คว�ม
สำ�คัญ   แบบเดียวกันผ่�นช่องท�งต่�งๆ ภ�ยในองค์กรที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย รวมทั้ง
ก�รเริ่มต้นก�รสร้�งรูปแบบก�รอบรมแก่สม�ชิกในองค์กรให้เกิดก�รตระหนักรู้ถึงก�รแสดง
คว�มรับผิดชอบสังคม   และสิ่งแวดล้อม นอกจ�กนี้ ก�รว�งแผนจัดก�รที่ดีควรมีก�รระบุ
ตัวช้ีวัดสำ�หรับใช้ในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นต�มม�ตรฐ�นและมอบหม�ยผู้ที่ทำ�หน้�ที่
สำ�คัญในก�รควบคุมประเมินผล ภ�ยใต้งบประม�ณที่กำ�หนดเอ�ไว้ 
 
  3.2 ก�รปฏิบัติต�มแผน (Do) เป็นก�รดำ�เนินง�นต�มแบบแผนที่ได้มีก�รจัดทำ�ขึ้น              
ต�มช่วงระยะเวล� ห�กพบว่� กระบวนก�รมีคว�มซับซ้อนหรือเกิดเหตุขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 
จำ�เป็นต้อง  จดบันทึกเพื่อร�ยง�นคว�มคืบหน้�ต่อไป รวมทั้งก�รใช้เครื่องมืออุปกรณ์อำ�นวย
คว�มสะดวกเพิ่มเติมส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นสิ่งสนับสนุนได้ 
 
  3.3 ก�รเฝ้�ระวังและติดต�ม (Check) เป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่�งก�รปฏิบัติต�มแผน
และหลังจ�กที่แผนง�นสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ที่ทำ�หน้�ที่ในก�รตรวจสอบจะต้อง
สังเกตพฤติกรรมของบุคล�กรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีคว�มสอดคล้องหรือขัดแย้งต่อนโยบ�ย
หรือไม่ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพล�ดที่อ�จเป็นอุปสรรคในก�รจัดง�น ควรมีก�รเสนอท�งเลือก
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนง�นให้ได้ม�กที่สุด
 
  3.4 ก�รทบทวนและก�รจัดทำ�ร�ยง�นผล (Act) เป็นก�รบันทึกร�ยละเอียดและก�ร
จัดทำ�ร�ยง�นเพื่อใช้เป็นข้อมูลก�รปรับปรุงแก้ไขกระบวนก�รทำ�ง�นในครั้งต่อไป รวมท้ัง
ก�รนำ�ไปใช้ในก�รเผยแพร่ภ�พรวมของก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�น วัตถุประสงค์ และผล
ที่ได้รับแก่สม�ชิกภ�ยในองค์กรและหน่วยง�นภ�ยนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
  อย่�งไรก็ต�มก�รสร้�งตัวชี้วัดคว�มประเมินยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยของนักว�งแผน
จัดประชุม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ�กแผนกต่�งๆ ที่ต้องร่วมกันกำ�หนดเงื่อนไขที่ใช้ในก�ร
จำ�แนกคว�มเหม�ะสมของกิจกรรมต่�งๆ หรือผลลัพธ์ที่จะต้องสอดคล้องกับก�รว�งแผนที่
กำ�หนดไว้ โดยก�รสร้�งเครื่องมือ ถูกม�ใช้ในเกณฑ์ก�รประเมินแต่ละข้อด้วยเทคนิคที่แตก
ต่�ง พร้อมกับก�รคำ�นึงถึงคว�มยืดหยุ่นของก�รประเมินในแต่ละครั้งต�มรอบเวล� และก�ร
จัดสรรทรัพย�กรภ�ยในองค์กรที่มีประสิทธิภ�พด้วยเงื่อนไขดังต�ร�งที่ 8.7
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ประเด็นการ
ประเมิน

กรอบนโยบาย กิจกรรม ตัวชี้วัดต่อปี

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดก�รใช้ทรัพย�กร เปลี่ยนอุปกรณ์และ   
ลดก�รใช้ผ้�ปูโต๊ะ

ü ค่�ไฟลดลง 15% 
และค่�น้ำ�ลดลง 10% 

ลดก�รเกิดปริม�ณ
ขยะ

ลดก�รใชข้วดพล�สตกิ
และกระด�ษ

ü ลดปริม�ณก�รใช้
พล�สติกลง 10% 
เศษอ�ห�รลดลง 10%

ลดมลภ�วะท�งเสียง รณรงค์ก�รใช้ย�น
พ�หนะส�ธ�รณะ

ü ผู้เข้�ร่วมง�นใช้ย�น
พ�หนะส�ธ�รณะม�กกว่� 
60% ต่อครั้ง

ลดมลภ�วะท�ง
อ�ก�ศ

งดก�รใช้วัสดุจ�กโฟม ü ลดภ�วะเรือนกระจก 
10%

ก�รฟื้นฟูธรรมช�ติ วัสดุที่ทำ�จ�กไม้นำ�
กลับม�ใช้ซ้ำ�

ü ลดปริม�ณก�ร
ใช้ไม้ในก�รจัดง�น
ลง 50%

ด้านสังคม ก�รสร้�งโอก�ส
แก่ผู้อื่น

รับนักศึกษ�ฝึกง�น
และเป็นวิทย�กรให้
คว�มรู้

ü มีนักศึกษ�ง�นอย่�ง
น้อยปีละ 10 คน และเป็น
วิทย�กรอย่�งน้อย 30% 
ของชั่วโมงก�รทำ�ง�น

ก�รส่งเสริมก�รจ้�ง
ง�นอย่�งเป็นธรรม
และเสมอภ�ค

มีก�รจ้�งคนพิก�ร
ม�ทำ�ง�น

ü สัดส่วนคนพิก�รเป็น
ไปต�มกฎหม�ยแรงง�น

ก�รเสริมเสร้�งคว�ม
ปลอดภัยในที่ทำ�ง�น

ก�รตรวจสอบก�รติด
ตั้งอุปกรณ์ต่�งๆ

ü มีก�รตรวจสอบ
อุปกรณ์อย่�งน้อยปีละ 
1 ครั้ง

ก�รดำ�เนินง�นโดยยึด
หลักจริยธรรมในทุก
กระบวนก�ร

เลือกบริษัทคู่ค่�ที่มี 
ธรรม�ภิบ�ล

ü ไม่มีข้อร้องเรียนจ�ก
ทุกภ�คส่วน และกิจกรรม
ก�รบริจ�คแก่ชุมชนอย่�ง
น้อยปีละ 4 ครั้ง
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ด้านเศรษฐกิจ ก�รสร้�งอ�ชีพแก่
ชุมชน

ก�รจ้�งแรงง�นท้อง
ถิ่นและก�รใช้บริก�ร
จ�กชุมชน

ü มีร�ยได้ก�รจัดง�น
ร่วมกับชุมชนอย่�งน้อยละ 
40% และมีสัดส่วนก�ร
จ้�งง�นจ�กชุมชนในรัศมี 
5 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 10%

ก�รจัดซื้อสีเขียวและ
ก�รลดก�รขนส่ง
วัตถุดิบจ�กต่�งพื้นที่

มีร�ยชื่อร้�นค้�ที่ขึ้น
ทะเบียนจ�กกรม
ควบคุมมลพิษ

ü มีวัตถุดิบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 50% จ�ก
ร�ยก�รซื้อทั้งหมดต่อครั้ง 
และมีแหล่งที่ม�จ�กผู้
ประกอบก�รภ�ยในชุมชน 
50% จ�กร�ยก�รซื้อ
ทั้งหมดต่อครั้ง

ก�รสร้�งอัตลักษณ์
ของชุมชนให้เป็นที่
รู้จัก

ก�รเปิดพื้นที่ให้ชุมชน
นำ�สินค้�ม�ข�ยและ
ก�รจัดกิจกรรมให้ผู้
เข้�ร่วมง�นมีโอก�ส
ซื้อสินค้�และเพิ่ม
กิจกรรมก�รเรียน
รู้และสัมผัสวิถีชีวิต
ท้องถิ่น

ü ชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 10% 
และก�รมีร�ยได้ของ
ชุมชนอย่�งน้อย 40% คิด
เป็นร�ยทั้งหมดของก�ร
จัดง�นต่อปี

ต�ร�งที่ 8.7 เทคนิคก�รสร้�งหัวข้อสำ�หรับก�รประเมินผลและก�รกำ�หนดตัวชี้วัด

  จ�กต�ร�งที่ 8.7 แสดงให้เห็นถึงก�รกำ�หนดตัวชี้วัดแต่ละประเภทให้สัมพันธ์กับ        
ก�รจัดกิจกรรม เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับก�รจัดประชุมองค์กร โดยนักว�งแผนจัดประชุม
และกลุ่มผู้บริห�รส�ม�รถลดหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขท่ีใช้ให้เหม�ะสมกับลักษณะของง�น
ประชุมแต่ละพื้นท่ี ซึ่งผลท่ีได้จ�กก�รประเมินจะช่วยอธิบ�ยถึงคว�มสำ�เร็จในแต่ละด้�น 
รวมถึงข้อเสียที่เกิดจ�กก�รทรัพย�กร ภ�ยในองค์กรต่�งๆ อ�จใช้ระยะเวล�ก�รประเมิน
ผลม�กกว่� 6 เดือนไปจนถึง 1 ปี และก�รลงร�ยละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่ปร�กฏ
ในต�ร�ง ควรระบุระยะเวล�หรือชื่อของเดือนกำ�กับเอ�ไว้ในทุกขั้นตอน เพื่อคว�มสะดวก
ในก�รตรวจสอบติดต�ม และร�ยง�นผล นอกจ�กนี้ ผลก�รประเมินจะต้องจำ�แนกสิ่งที่ไม่
สอดคล้อง หรือกระบวนก�รปฏิบัติง�นที่ไม่ตรงต�มม�ตรฐ�นรวมทั้งก�รนำ�ข้อเสนอแนะจ�ก
ผู้ประเมินไปพิจ�รณ�เพ่ือปรับใช้ในก�รแก้ไขแผนง�นและก�รเปลี่ยนแปลงระบบง�นประชุม
ให้มีม�ตรฐ�นที่ดีต่อไป
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  ก�รนำ�ม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รรับรองจ�กหน่วยง�นเข้�ม�ช่วยเสริมสร้�งคว�มน่�
เชื่อถือแก่ผู้เข้�ร่วมง�นประชุมที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ย โดยก�รปรับเปลี่ยนขั้นตอนก�รดำ�เนิน
ง�นตั้งแต่ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ที่สอดคล้องกับผลกระทบในด้�นต่�งๆ ซึ่งในลำ�ดับต่อม�จะ
เป็นก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นที่ส�ม�รถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน รวมทั้งก�รประเมิน
ผลลัพธ์ที่จะทำ�ให้ทร�บถึงคว�มประหยัดต้นทุนก�รดำ�เนินง�นได้อย่�งชัดเจน รวมถึงก�ร
เสริมสร้�งคว�มปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รประชุมทั้งใน
ฐ�นะผู้จัดง�นและผู้เข้�ร่วมง�นด้วยร�ยก�รอ�ห�ร และเครื่องด่ืมร่วมกับก�รจัดสรรสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกที่ค�ดก�รณ์ว่�จะเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มผู้เข้�ร่วมง�น ในขณะเดียวกัน
ม�ตรฐ�นที่มีร�ยละเอียดปลีกย่อยยังมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงข้อจำ�กัด หรือสิ่งท่ีองค์กรยังไม่
ส�ม�รถพัฒน�ไปสู่เป้�หม�ยผ่�นก�รสร้�งตัวชี้วัดที่ใช้กำ�กับคุณภ�พของง�น นอกจ�ก
นี้ ก�รนำ�ม�ตรฐ�นเข้�ม�ใช้ภ�ยในก�รจัดประชุมจำ�เป็นจะต้องมีก�รประส�นง�นระหว่�ง
แผนกที่ทำ�หน้�ที่ดูแล ส่วนต่�ง ๆ ของง�นประชุม ควบคู่กับก�รผลักดันให้บุคล�กรได้เข้�ร่วม
อบรมเพิ่มพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่เกี่ยวข้องกับส�ยอ�ชีพ ตลอดจนก�รพึ่งพ�อ�ศัยเครื่อง
มืออุปกรณ์สำ�หรับใช้ในก�รตรวจสอบภ�พรวมหลังก�รนำ�ม�ตรฐ�นเข้�ม�ใช้ในก�รจัดง�น 

ASEAN MICE VENUE
Standards Certification Manual

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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			คำาถามท้ายบทที่	8	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	

1. จงอธิบ�ยคว�มแตกต่�งของม�ตรฐ�น TMVS และ AMVS โดยจำ�แนกในแต่ละ
องค์ประกอบที่ชัดเจน

2. จงยกตัวอย่�งม�ตรฐ�นระดับส�กลที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดประชุมองค์กร พร้อมยก
ตัวอย่�งประกอบให้ชัดเจน

กรณีศึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรและ
การจัดประชุมองค์กรแบบยั่งยืน

  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�รร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และองค์กร 22 พันธมิตร ในก�รจัดทำ�โครงก�ร Care the bear: Change the 
Climate Change by Eco Event เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภ�วะโลกร้อนด้วย
ก�รลดก๊�ซเรือนกระจก จ�กก�รจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ ซึ่งในก�รจัดทำ�โครงก�รนี้ค�ดว่� 
จะส�ม�รถลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้ 2,000 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�
ต่อปี หรือเทียบเท่�ก�รปลูกป่� 2,000 ไร และเป็นก�รสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 “Climate           
Action”

  นอกจ�กนี้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ� Care the Bear: Eco Event Kit สำ�หรับ
เป็นคู่มือก�รจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ และก�รคำ�นวณก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก โดย
มีองค์ประกอบ 6 เรื่อง ได้แก่    
    1. รณรงค์ให้เดินท�งโดยรถส�ธ�รณะหรือเดินท�งม�ร่วมกัน
    2. ลดก�รใช้กระด�ษและพล�สติก จ�กเอกส�รต่�งๆ และบรรจุภัณฑ์
    3. งดก�รใช้โฟม จ�กบรรจุภัณฑ์ หรือโฟมเพื่อก�รตกแต่ง
    4. ลดก�รใช้พลังง�นจ�กอุปกรณ์ไฟฟ้�หรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังง�น
    5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้
    6. ลดขยะจ�กอ�ห�รเหลือทิ้ง ในง�นอีเว้นท์    

  โครงก�รดังกล่�วค�ดว่�จะนำ�ไปปฏิบัติเพ่ือผลลัพธ์ทั้งก�รลดโลกร้อน ลดค่�ใช้จ่�ย
ก�รดำ�เนินง�น และยังเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รประกอบธุรกิจอีกด้วย
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ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การจัดประชุมองค์กร

   อุตสาหกรรมการประชุมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีความละเอียดอ่อน 
เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อให้การจัดประชุมองค์กรนั้นๆ
สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ผู้จัดงาน
จำาเป็นต้องมีการร่วมมือกับหลายๆ ฝ่ายท่ีมีความเชี่ยวชาญและชำานาญที่แตกต่างกัน
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

  เพื่อให้ผู้เรียนเข้�ใจภ�พรวมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดในอุตส�หกรรมก�ร
จัดก�รประชุม และเกิดคว�มเข้�ใจ รวมถึงทร�บถึงบทบ�ทหน้�ที่ของส่วนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุตส�หกรรมก�รจัดก�รประชุมทั้งหมด

บทที่	
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1. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ 

  หน่วยง�นที่เป็นเจ้�ภ�พ กล่�วได้ว่�เป็น องค์กรผู้จัดก�รประชุมที่เป็นผู้ริเริ่มก�ร
ประชุม หรือเป็นผู้ว�งแผน   จัดง�น (Meeting Planner)  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บริษัท 
(Corporate) และรัฐบ�ล (Government)

  1.1 บริษัท (Corporate)
  บริษัท (Corporate)  คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงห�กำ�ไรท�งก�รเงินจ�กผล
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเพื่อเจ้�ของบริษัท โดยก�รประชุมองค์กรมักจะประกอบไปด้วย
รูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ต้องก�ร อย่�งไรก็ดีวัตถุประสงค์หลักของก�รประชุมองค์กร คือ 
เพื่อดำ�เนินก�รสื่อส�รด้�นต่�งๆ ให้แก่พนักง�นองค์กรหรือลูกค้�และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
ก�รประชุมองค์กรนั้นจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รจัดเตรียมว�งแผนด้�นต่�งๆ เพื่อให้ก�รประชุม
ดังกล่�วบรรลุเป้�หม�ย ซึ่งท�งด้�นบริษัทที่ต้องก�รจัดง�นประชุมองค์กรมักจะมีระยะเวล�
ในก�รเตรียมง�นที่สั้นกว่�ก�รจัดประชุมวิช�ชีพและประชุมสม�คม และโดยส่วนม�กแล้ว
บริษัทนั้นๆ มักจะไม่ได้ลงทุนที่จะจัดตั้งฝ่�ยหรือแผนกที่ดูแลเรื่องก�รจัดประชุม ขึ้นม�โดย
เฉพ�ะ แต่มักจะส่งต่อก�รเตรียมง�น จัดประชุมให้กับบริษัทที่มีคว�มเชี่ยวช�ญภ�ยนอก เช่น 
นักว�งแผนจัดประชุม (Meeting Planner) หรือ Destination Management Company 
(DMC) เพื่อที่จะจัดเตรียมง�นดังกล่�ว เนื่องจ�กบ�งบริษัทที่เป็นบริษัทข้�มช�ติที่มีส�ข�
กระจ�ยอยู่ทั่วโลก มักจะต้องมีขั้นตอนในก�รดูแลเรื่องก�รเดินท�งม�กเป็นพิเศษ ในขณะที่
บ�งองค์กรมักจะจัดประชุมองค์กร โดยเชิญลูกค้�ให้เข้�ร่วมด้วย โดยมีก�รผนวกกิจกรรมที่
น่�สนใจ  เข้�ไปเพื่อรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีกับลูกค้�ไว้

   ก�รจัดก�รประชุมองค์กรนั้นเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รขององค์กร
ธุรกิจเป็นอย่�งม�กในก�รประชุมในรูปแบบบริษัท ส�ม�รถแบ่งเป็น 8 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1) ก�รประชุมทั่วไป
  2) ก�รประชุมระดับบริห�ร
  3) ก�รประชุมฝ่�ยข�ย
  4) ก�รประชุมฝึกก�รปฏิบัติง�น
  5) ก�รประชุมผู้ถือหุ้น
  6) ก�รประชุมตัวแทนจำ�หน่�ย
  7) ก�รประชุมแนะนำ�สินค้�ใหม่
  8) ก�รประชุมสร้�งคว�มกระตือรือร้น
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  เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจม�กขึ้น ได้นำ�แนวคิดของ Hoyle, Dorf, and Jones (1989) 
ได้อธิบ�ยเหตุผลของก�รจัดก�รประชุมองค์กรของบริษัทไว้ดังนี้

  1) เหตุผลของก�รจัดประชุม (Reasons for Holding Meeting) ของบริษัทไว้ว่� 
บริษัทจะจัดให้มีง�นประชุมขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร 
  2) อำ�น�จในก�รตัดสินใจ  (Decision - Making Authority) ซึ่งอำ�น�จก�รตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมกันนั้น ขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รของบริษัท
   3) ก�รพิจ�รณ�งบประม�ณ (Budget Considerations) ซึ่งก�รให้งบประม�ณ
ก�รจัดก�รประชุมแต่ละคร้ัง โดยบริษัทจัดสรรให้เฉพ�ะเจ�ะจงลงไปว่�ควรใช้งบประม�ณ
ก�รดำ�เนินง�นเป็นจำ�นวนเท่�ไร ทั้งนี้บริษัทมักจะได้จัดทำ�งบประม�ณล่วงหน้�แต่ละ
ปีงบประม�ณไว้แล้ว 

  1.2 รัฐบาล (Government)
  หน่วยง�นรัฐบ�ล เป็นหน่วยง�นของรัฐที่ให้บริก�รแก่ประช�ชนและนักแสวงห�ร�ย
ได้ก�รจัดก�รประชุม จึงใช้งบประม�ณของรัฐซึ่งมักมีจำ�กัดผู้เข้�ร่วมประชุม แม้จะไม่ให้ไม่
ได้ออกค่�ใช้จ่�ยเองก็จำ�เป็นต้องใช้จ่�ยอย่�งประหยัด สถ�นที่จัดประชุมจึงมักมีร�ค�ถูกเช่น
ศูนย์สัมมน� และฝึกอบรมของมห�วิทย�ลัยโรงแรมระดับ 3 ด�ว เป็นต้น 

  ประเภทของก�รประชุมโดยหน่วยง�นรัฐบ�ลที่มักนิยมจัดทำ�ก�รประชุมภ�ยในและ
ภ�ยนอก   เช่น  ก�รประชุมผู้บริห�รก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รฝึกอบรมก�รสัมมน�และ
ก�รประชุมเพื่อแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้น เป็นต้น  ก�รประชุมขององค์กรภ�ครัฐ มีลักษณะสำ�คัญ
ของก�รประชุมดังนี้
   1) ก�รตัดสินใจเลือกจุดหม�ยและสถ�นที่จัดก�รประชุมมักมีก�รเมืองเข้�ม�
เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�รตัดสินใจเลือกผู้ให้บริก�รด้�นต่�งๆ
  2) หน่วยง�นรัฐบ�ล มักจัดประชุมเพื่อปรึกษ�ห�รือ หรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  3) ก�รจัดที่พักแรมของผู้เข้�ร่วมประชุมมักเป็นที่พักแรมแบบประหยัด เช่น ที่พัก
ค้�งคืนต�มสถ�บันก�รศึกษ� โรงแรมระดับ 3 ด�ว เป็นต้น
  4) ก�รประชุมของหน่วยง�นรัฐบ�ล ไม่ให้คว�มสำ�คัญต่อกิจกรรมท�งสังคมม�กนัก
  5) ก�รประชุมของหน่วยง�นรัฐบ�ล ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รส่งเสริมก�รตล�ด มีแค่เพียง
ก�รประช�สัมพันธ์เท่�นั้น
  6) ประเภทของก�รประชุมจะให้บริก�รด้�นต่�งๆ เป็นกึ่งธุรกิจ
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2. ธุรกิจผู้จัดงาน (Organizer)
  
  2.1 Destination Management Company (DMC)
  องค์กรมืออ�ชีพที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในท้องถิ่น คว�ม เข้�ใจในทรัพย�กรต่�งๆ ที่มี
อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่�จะเป็นผู้ให้บริก�รอื่นๆ ทั้งด้�นโรงแรม ระบบขนส่ง และมีคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจ ในก�รจัดก�รดำ�เนินก�ร ก�รเตรียมง�น ก�รว�งแผน และจัดง�นต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น
กิจกรรมพิเศษ (Special Events) ก�รประชุม รวมไปถึงก�รขนส่งและก�รท่องเที่ยว แม้ว่�
บทบ�ทของ DMC อ�จจะมีคว�มทับซ้อนกับบริษัทนำ�เที่ยวในท้องถิ่นบ้�ง อย่�งไรก็ดีด้วย
คว�มรู้คว�มเข้�ใจในพื้นที่ทั้ง ในด้�นวัฒนธรรม ทรัพย�กรธรรมช�ติ กฎระเบียบต่�ง ๆ นอก
เหนือไปจ�กก�รจำ�หน่�ยตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมเหมือน Travel Agent และก�รดำ�เนินก�ร
พัฒน�โปรแกรม ก�รท่องเที่ยวอย่�งบริษัทนำ�เที่ยวแล้ว ก�รใช้บริก�รของ DMC จะช่วยให้
ลูกค้�ได้รับประโยชน์ต่�งๆ ดังต่อไปนี้
   1) ก�รให้บริก�รแบบครบวงจร (One Contact-One Payment and One Stop 
Service) ตั้งแต่เรื่องก�รจอง สถ�นที่พัก ก�รเดินท�ง กิจกรรมพิเศษต่�งๆ กฎระเบียบ และ
พิธีก�รต่�งๆ ก�รเตรียมง�นจัดง�น ฯลฯ
   2) คว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงบริก�รที่ดีที่สุดที่อุตส�หกรรม ในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่�จะเป็นด้�น
สถ�นที่ จัดง�น ร้�นอ�ห�ร ระบบขนส่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริก�รได้รับประสบก�รณ์ที่ดีที่สุด ภ�ยใต้
งบประม�ณที่กำ�หนด
   3) คว�มสัมพันธ์อันดีอย่�งต่อเนื่องกับผู้ให้บริก�รด้�นต่�งๆ ในท้องถิ่นส่งผลให้ DMC 
ส�ม�รถเจรจ�ต่อรองให้ ลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
  4) คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รพัฒน�รูปแบบของกิจกรรมต่�งๆ ต�มวัตถุประสงค์ 
และต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่จะดำ�เนินก�รจัดประชุม แม้จะผ่�น
ท�ง TMC หรือไม่ก็ต�ม เมื่อได้ประเทศปล�ยท�งในก�รจัดง�นแล้ว ห�กไม่ดำ�เนินก�รจัด
เตรียมง�นเองทั้งหมดด้วยบุคล�กรในบริษัทเอง ก็มักจะว่�จ้�งบริษัท DMC ให้ดำ�เนินก�ร จัด
เตรียมง�นทั้งหมดให้ 

  2.2 สถานที่จัดงาน (Venue)
  สถ�นที่จัดง�นเป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สุดในก�รเลือกจัดง�นก�รประชุม
องค์กร ซึ่งเป็นสถ�นที่ที่ส�ม�รถรองรับก�รจัดง�นนั้นมีหล�กหล�ยรูปแบบขึ้นอยู่กับขน�ด
จำ�นวนผู้เข้�ร่วมง�นและประเภทของง�น ไม่ว่�จะเป็นง�นประชุมองค์กร ก�รประชุมวิช�ชีพ 
หรือง�นแสดงสินค้� และนิทรรศก�รน�น�ช�ติ โดยสถ�นที่ที่เหม�ะสำ�หรับก�รจัดก�ร
ประชุมองค์กร ได้แก่ โรงแรม  ศูนย์ประชุม เป็นต้น
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  ในปัจจุบันโรงแรมเร่ิมให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดง�นก�รประชุมองค์กรม�กขึ้น 
เนื่องจ�กโรงแรมส�ม�รถที่จะให้บริก�รที่พักในขณะที่ส�ม�รถให้บริก�รสถ�นที่หรือห้อง
ประชุมได้ ในขณะเดียวกันก็สะดวกสำ�หรับผู้เข้�ร่วมง�น และส�ม�รถประหยัดต้นทุนและ
เวล�ในก�รเดินท�งลงไปได้ เมื่อก�รแข่งขันท�งธุรกิจม�กขึ้น ท�งศูนย์ประชุมก็ได้เริ่มมีก�ร
ก่อสร้�งและเพิ่มเติมสถ�นที่พัก เข้�ไว้ในบริเวณของศูนย์ประชุม ซึ่งก�รเพิ่มสถ�นที่พักเข้�ไป
ในบริเวณของศูนย์ประชุมดังกล่�วนั้น ส่งผลให้สถ�นที่ดังกล่�วส�ม�รถให้บริก�รสถ�นที่พัก
ระดับ 5 ด�ว ในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถให้บริก�รสถ�นที่จัดง�นขน�ดใหญ่ที่ส�ม�รถรองรับ
ง�นประชุมได้ ในขณะที่โรงแรมไม่ส�ม�รถจะรองรับก�รจัดง�น ขน�ดใหญ่ได้ ซึ่งโดยปกติ
แล้วขน�ดของง�น และคว�มต้องก�รของผู้เข้�ร่วมง�นจะเป็นตัวกำ�หนดสถ�นที่ที่จะใช้          
จัดง�น ดังนั้นสถ�นที่จัดง�นจึงจำ�เป็นที่จะต้องส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้เข้�ร่วม
ง�นประชุมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

3. หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Infrastructure)

  3.1 สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ Thailand Convention 
and Exhibition Bureau (TCEB)

  
  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่
ก่อตั้งโดยพระร�ชกฤษฎีก� ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดง�นกิจกรรมท�ง
ธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีคว�มมุ่งมั่นทำ�ง�นเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กล�งก�รจัดง�นกิจกรรมท�งธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย โดยก�รสนับสนุนก�ร
จัดง�นที่มีคว�มคล่องตัวและเน้นก�รบริก�รเป็นหลักสำ�หรับนักเดินท�งที่เข้�ร่วมก�รประชุม
และก�รท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัลจ�กทั่วโลก รวมถึงผู้เข้�ร่วมก�รประชุมสัมมน�และก�รจัด
แสดงนิทรรศก�ร 

  สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) ตั้งอยู่ที่ อ�ค�ร   
สย�มพิวรรธน์ท�วเวอร์ ชั้นที่ 25 -26 ยูนิต เอ 2 บี 1 และบี 2 เลขที่ 989 ถนนพระร�ม 1 
แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน 10330
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      ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุม
     และนิทรรศก�ร (สสปน.)

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

   
  สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 ด้วยคว�ม
ร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ และภ�คเอกชน ได้แก่ ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท 
ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) และหน่วยง�นต่�งๆ ที่ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รแก่ก�รประชุม 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ คือ สนับสนุนให้มีก�รประชุม โดยเฉพ�ะระดับน�น�ช�ติเกิดขึ้น
ให้ม�ก สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ (ไทย) คือ สม�คมที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงห�
กำ�ไร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสถ�นที่เป้�หม�ยของ
นักเดินท�งและผู้จัดง�นไมซ์ทั้งจ�กง�นประชุมองค์กรก�รเดินท�งเพื่อเป็นร�งวัลในขณะ
เดียวกันมีหน้�ที่ส่งเสริมปรับปรุงหน่วยง�นที่ให้บริก�รต่�งๆ ให้มีคุณภ�พอยู่ในระดับ
ม�ตรฐ�นส�กล เพื่อรองรับก�รประชุมต่�งๆ ได้ดี รวมทั้งประส�นง�นกับหน่วยร�ชก�ร                  
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดประชุมช�วต่�งช�ติ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดินท�งเข้�ม�
เพื่อปฏิบัติง�นในประเทศไทย และตลอดช่วงเวล�ที่พำ�นักอยู่จนถึงเมื่อเดินท�งกลับออกไป 

  สม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ(ไทย) ตั้งอยู่ที่ 99/7 อ�ค�ร เดอะเลก�ซีวิภ�วดี 
ชั้น 4 ซอยล�ดพร้�ว 8 ถนนล�ดพร้�ว แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 10900  
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  3.3 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)  Thai Exhibition Association (TEA)
 

 
 

  สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยกลุ่มแกนหลักของผู้จัด
ง�นแสดงสินค้� ผู้รับง�น และผู้ดำ�เนินก�รค่�ระว�ง โดยมีบทบ�ทสำ�คัญคือ
  1. เสริมสร้�งคว�มเข้�ใจและก�รยอมรับจ�กหน่วยร�ชก�ร สม�คมธุรกิจ สถ�บัน 
องค์ก�รสื่อมวลชน และนักธุรกิจทั่วไป ในเรื่องประโยชน์ต่�งๆ ที่ประเทศจะได้รับจ�กก�รจัด
ง�นแสดงสินค้�ระดับน�น�ช�ติ โดยก�รนำ�เสนอในรูปของตัวเลข พร้อมข้อมูลต่�งๆ ทั้งที่เกิด
ขึ้นในต่�งประเทศ  และในประเทศไทยเอง
  2. ส่งเสริมให้มีก�รจัดแสดงสินค้�น�น�ช�ติ ให้จำ�นวนผู้แสดงสินค้�และผู้ชมง�น
จ�กต่�งประเทศ   เดินท�งเข้�ม�ในประเทศเพิ่มขึ้น
  3. ยกระดับม�ตรฐ�นก�รจัดง�นให้ทัดเทียมกับน�น�ประเทศ โดยให้ก�รฝึกอบรม                
และประสบก�รณ์ แก่บุคคลทั้งในส่วนที่อยู่ในธุรกิจนี้และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  4. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกันและ
อุตส�หกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่�วส�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
  5. ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่นักเรียน นักศึกษ� ในรูปของก�รประช�สัมพันธ์ และร่วม
มือกับสถ�บันก�รศึกษ�จัดท�วิช�ก�รง�นแสดงสินค้�บรรจุในหลักสูตรเพื่อผลระยะย�ว

  สม�คมก�รแสดงสินค้� (ไทย)  ตั้งอยู่ที่ 88 อ�ค�ร ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุม
ไบเทค ชั้นใต้ดิน ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร 
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  3.4 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Council of          
Thailand (TCT)

  
  สภ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นองค์กรนิติบุคคลจัดตั้งโดย
พระร�ชบัญญัติสภ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์และ
อำ�น�จหน้�ที่ต�มที่บัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติ ดังนี้
  • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในด้�นก�รประส�นง�นอย่�งมี
ระบบระหว่�งรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
  • ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�ก�รประกอบอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมให้มีก�รอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถ�นที่ท่องเที่ยว โบร�ณสถ�น
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเอกลักษณ์ของคว�มเป็นไทย
  • ส่งเสริมให้มีจรรย�ม�รย�ทในก�รท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมให้มีระบบก�รรับรองคุณภ�พ ระบบม�ตรฐ�นและระบบประกันคุณภ�พ
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้�หรือบริก�รสำ�หรับนักท่องเที่ยว
  • ควบคุมดูแลให้สม�ชิกผู้ประกอบอุตส�หกรรมท่องเที่ยวดำ�เนินก�รอย่�งมีคุณภ�พ 
มีคุณธรรม และมีจรรย�บรรณ
  • ส่งเสริมสนับสนุนก�รศึกษ� ค้นคว้� วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิช�ก�รและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตส�หกรรมท่องเที่ยวให้แก่สม�ชิกหรือจัดเป็นบริก�รแก่บุคคลทั่วไป
  • ประช�สัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รท่ีเก่ียวกับอุตส�หกรรมท่องเที่ยวต่อ
สม�ชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภ�ยในประเทศและภ�ยนอกประเทศ
  • เสนอคว�มเห็นหรือให้คำ�ปรึกษ�ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตส�หกรรม   
ท่องเที่ยว
  • ให้คว�มร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริม
กิจก�รด้�นก�รท่องเที่ยวทั้งภ�ยในประเทศและภ�ยนอกประเทศ
  • คุ้มครองและรักษ�ผลประโยชน์ของสม�ชิกเกี่ยวกับอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมให้มีก�รช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่�งสม�ชิกด้วยกัน
  • ศึกษ�และห�ท�งแก้ไขปัญห�เกี่ยวกับก�รประกอบอุตส�หกรรมท่องเที่ยว



MEETINGS 101182 MEETINGS 101 183

  • ดำ�เนินกิจก�รอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตส�หกรรมท่องเที่ยว
  • ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�มีส่วนร่วมในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

  สภ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 17 อ�ค�รก�รท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  
4. องค์กรภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนการประชุมองค์กร 
  
  4.1 กรมศุลกากร (The Customs Department) 
กรมศุลก�กร คือ องค์กรภ�ครัฐภ�ยใต้สังกัดกระทรวงก�รคลังที่มีหน้�ท่ีในก�รจัดเก็บ
ภ�ษีอ�กรสินค้�ที่มีก�รส่งออกและนำ�เข้�รวมท้ังยังมีบทบ�ทในก�รพัฒน�ส่งเสริมด้�น
ก�รค้�ระหว่�งประเทศ และก�รส่งออกของไทยหน่วยง�นดังกล่�วจึงมีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตส�หกรรมก�รประชุมจะต้องมีก�รนำ�สินค้�จ�กต่�งประเทศหรืออุปกรณ์ต่�งๆ เข้�
ม�จัดก�รประชุมองค์กรระหว่�งประเทศ ซึ่งจะต้องผ่�นข้ันตอนและเสียอ�กรต�มที่กรม
ศุลก�กรกำ�หนด โดยห�กพิธีก�รท�งศุลก�กรมีคว�มซับซ้อน และไม่ชัดเจนก็อ�จจะเป็น
ปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้จัดง�นประชุม ไม่เข้�ม�จัดง�นในประเทศได้

  4.2 กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)
กระทรวงก�รต่�งประเทศเป็นหน่วยง�นรัฐบ�ลที่มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รดำ�เนินนโยบ�ย       
และส่งเสริมคว�มสัมพันธ์กับต่�งประเทศ ซึ่งมีหน่วยง�นย่อยหล�ยหน่วยง�นท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมประชุมองค์กร เช่น กรมก�รกงศุล

  4.3 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau)
มีบทบ�ทหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รตรวจลงตร� (Visa) และก�รเดินท�งเข้�สู่
ประเทศไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักเดินท�งร่วมในก�รประชุมองค์กรจะต้องเข้�ไปเกี่ยวข้อง 
โดยคว�มซับซ้อนของขั้นตอน และกฎระเบียบในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ก�รตัดสินใจของผู้จัดง�นในก�รประชุมองค์กรและนักเดินท�งไมซ์ในก�รเลือกสถ�นที่จัดง�น 
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5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ส�ม�รถแบ่งเป็นได้ 2 แบบด้วยกัน คือ
  
  5.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นที่มีความสำาคัญลำาดับแรกๆ ได้แก่
   5.1.1 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
    • โรงแรมที่พัก
     • ธุรกิจที่พักแรม
    • ธุรกิจก�รจัดก�รด้�นก�รท่องเที่ยว
   5.1.2 กลุ่มธุรกิจโลจิกติกส์
    • ระบบขนส่งมวลชนทั้งในและต่�งประเทศ
    • ระบบขนส่งสินค้�
   5.1.3 กลุ่มธุรกิจรับจัดง�น
           • ธุรกิจรับจัดง�น
    • สถ�นที่จัดง�น

  5.2 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องลำาดับรอง ได้แก่
   5.2.1  ธุรกิจภัตต�ค�รและผู้จัดอ�ห�ร
   5.2.2  ธุรกิจโฆษณ�ประช�สัมพันธ์
   5.2.3  ธุรกิจรับส่งเอกส�ร
   5.2.4  ธุรกิจก�รพิมพ์
   5.2.5  ธุรกิจลงทะเบียน
   5.2.6  ธุรกิจทำ�คว�มสะอ�ด
   5.2.7  ธุรกิจบริก�รด้�นก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�
   5.2.8  ธุรกิจด้�นรักษ�คว�มปลอดภัย
   5.2.9  ธุรกิจรถเช่�
   5.2.10 ธุรกิจล่�มหรือผู้แปลภ�ษ�ต่�งประเทศ
   5.2.11 ธุรกิจให้เช่�อุปกรณ์ระบบภ�พ แสงและเสียง 
   5.2.12 ธุรกิจเทคโนโลยีส�รสนเทศ
   5.2.13 ธุรกิจง�นไฟฟ้�
   5.2.14 ธุรกิจผลิตหรือจำ�หน่�ยของที่ระลึก
   5.2.15 ธุรกิจจัดดอกไม้
   5.2.16 ธุรกิจถ่�ยภ�พและบันทึกวิดีโอ
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  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

			คำาถามท้ายบทที่	9	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	
  
  1. จงอธิบ�ยถึงคว�มสำ�คัญของบทบ�ทหน้�ที่ หน่วยง�นที่เป็นเจ้�ภ�พที่เกี่ยวกับ
อุตส�หกรรมก�รจัดประชุมองค์กร  
  2. องค์กรภ�ครัฐท่ีมีส่วนสนับสนุนก�รประชุมองค์กร ในประเทศไทยมีหน่วยง�นใดบ้�ง

			กรณีศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กร

  บริษัท ABC เป็นบริษัทต่�งช�ติที่อยู่ในต่�งประเทศ มีคว�มสนใจที่จะจัดประชุม
องค์กรในประเทศไทย แต่ไม่ได้มีคว�มเชี่ยวช�ญเรื่องก�รบริห�รจัดก�รในพื้นที่นั้นๆ จึง
ทำ�ก�รติดต่อบริษัทรับจัดก�ร ณ จุดหม�ยปล�ยท�ง (Destination Management             
Company – DMC) ในประเทศไทยให้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่�ว ตั้งแต่ก�รเดินท�งโดย
เครื่องบิน ก�รเดินท�งภ�คพื้นดิน (Ground Transportation) ก�รห�สถ�นที่จัดง�น 
(Venue) และที่พัก (Accommodation) ที่เป็นโรงแรมระดับ 5 ด�ว รวมถึงอ�ห�รที่ใช้ในก�ร
จัดประชุม ซึ่งในที่นี้ใช้บริก�รจ�กท�งโรงแรมโดยคิดเป็นแพ็คเกจ ก�รจัดประชุม (Meeting 
Package) รวมถึงก�รประส�นง�นกับบริษัทโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual)  ในก�รจัดห�
อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รประชุมนอกเหนือจ�กที่โรงแรมจัดห�ให้ เช่น โปรเจคเตอร์ จอคว�ม
ละเอียดสูง ไมโครโฟน เป็นต้น
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  นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีก�รจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รจัดประชุม เช่น        
ก�รจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถ�นที่ ก�รนำ�ผู้เข้�ร่วมง�นไปใช้บริก�รสป�หรือชอปปิง ก�รซื้อของ
ที่ระลึกจ�กร้�นค้�ต่�งๆ รวมถึงมีก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐบ�ล คือ สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัด
ประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) ในก�รจัดทำ�ไมซ์เลน (MICE Lane) ที่สน�มบิน เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกในก�รเดินท�งม�ร่วมง�น ในประเทศไทย ลดทอนขั้นตอนเข้�ประเทศให้ง่�ยขึ้น
และรวดเร็วขึ้น
   
  จะเห็นได้ว่�ก�รจัดง�นในคร้ังหน่ึงๆ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำ�นวนม�ก 
ไม่ว่�จะเป็น เจ้�ภ�พก�รจัดง�น ภ�ครัฐบ�ล ภ�คเอกชน ส�ยก�รบิน บริษัทนำ�เที่ยว ร้�น
อ�ห�รแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่ส�ม�รถแยกจ�กกันได้และในแต่ละภ�คส่วนมีคว�ม
ชำ�น�ญที่แตกต่�งกันออกไปรวมถึงมีคว�มสำ�คัญเปรียบเสมือนจ๊ิกซอว์แต่ละชิ้นต่อกันเป็น
ภ�พใหญ่ เพื่อให้ก�รจัดง�นในแต่ละครั้งประสบคว�มสำ�เร็จและเป็นไปได้ด้วยดี

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)
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บทที่	

10

แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุม
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แนวโน้มอุตสาหกรรม
การจัดประชุม

  ทิศทางการพัฒนากลยุทธ์สำาหรับการจัดประชุมองค์กรยังคงมุ่งไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการจัดงานประชุมด้วยวิธีการส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพของบุคลากรใน
การจัดประชุมให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักวางแผนจัดประชุมองค์กร ที่มีบทบาทสำาคัญ
หลักในการประสานงาน เพื่อการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ภายในประเทศไทยให้กลาย
เป็นการกระบวนการบริการที่มีความพร้อมและอำานวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้เข้าร่วม
งานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการกำาหนดรูปแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ 
และยังเป็นการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนภาพรวมของอุตสาหกร
รมไมซ์ที่มุ่งเน้น การสร้างศูนย์ประชุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเมืองแห่งไมซ์ และเมือง
รองตามนโยบายของทางรัฐบาล ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยสำาหรับการจัดประชุมให้มีความครบวงจร
เท่าเทียมกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงที่เป็นโอกาส แก่นักวางแผนจัดประชุม แต่
อย่างไรก็ตามนักวางแผนจัดประชุมควรแสดงความเอาใจใส่ต่อภารกิจที่อาจสร้างผลกระ
ทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

   สำาหรับเนื้อหาของบทที่ 10 จะกล่าวถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ประชุมองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับการประชุม
องค์กร 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนิย�มคว�มหม�ยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีส�รสนเทศ
 ในก�รประชุมองค์กร 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�เสนอกระบวนก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมในก�รประชุมองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถอธิบ�ยองค์ประกอบของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมกับ
 ก�รประชุมองค์กร 

บทที่	

10
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1. ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมองค์กร

  นวัตกรรม (Innovation) มีร�กศัพท์ม�จ�กคำ�ว่� Innovate ที่หม�ยถึง คำ�ว่� สร้�ง
ใหม่ รวมทั้งก�รพัฒน� ร�กศัพท์เพิ่มเติมจ�กคำ�ว่� Nova แปลว่� ใหม่ เมื่อนำ�ม�รวมกัน
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนดนิย�มที่มีขอบเขตกว้�งม�กขึ้น คือ ก�รปรับปรุงสิ่งเก่�ด้วย
ก�รนำ�เอ�สิ่งใหม่เข้�ม�ผสมผส�นด้วยคว�มคิด วิธีก�ร เครื่องมืออุปกรณ์ (เทพรัตน์ พิมล
เสถียร, 2562) ในขณะที่พรรณี สวนเพลง (2552) ได้นิย�มคว�มหม�ยของนวัตกรรม คือ 
ก�รนำ�คว�มรู้ไปพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันขององค์กร ให้มีศักยภ�พที่สูงขึ้น 
มีคว�มพร้อมต่อก�รแข่งขันในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับพยัต วุฒิรงค์ (2553) ที่ให้คว�ม
หม�ยของนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีม�กก่อนภ�ยในองค์กร ภ�ยในประเทศและระดับ
น�น�ช�ติ รวมทั้งก�รแสดงส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริงแต่ละวัน เพื่อสร้�งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
สังคม หรือจิตใจของผู้สร้�งนวัตกรรม 

  ในขณะที่เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ได้กำ�หนดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ 
ก�รคิดใหม่และก�รสร้�งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดและสร้�งร�ยได้ จ�กนิย�ม
ต่�งๆ ที่กล่�วถึงนวัตกรรมยังมีคว�มคล้�ยคลึงกับคว�มหม�ยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
หม�ยถึง สิ่งที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และสื่อส�รสนเทศ เพื่อ
ช่วยให้องค์กรส�ม�รถผลิตสินค้�หรือบริก�รให้ตอบสนอง คว�มต้องก�รท�งธุรกิจ รวมทั้ง
ก�รบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์กรได้สำ�เร็จ (สุรีย์ เข็มทอง, 2553) โดยมีหน้�ที่
หลักก�รนำ�เสนอสินค้�และบริก�รผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีภ�พ
เคลื่อนไหว พร้อมกับก�รใช้ระบบอินเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่�ยของหล�ยๆ ธุรกิจ
ในอุตส�หกรรมเดียวกัน ซ่ึงเป็นก�รทะล�ยข้อจำ�กัดด้�นระยะท�งที่มีทำ�เลที่ตั้งห่�งไกลกัน 
นอกจ�กนี้ องค์ประกอบของเทคโนโลยีส�รสนเทศส�ม�รถแบ่งออกเป็น 5 ด้�น ได้แก่ 

  • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รประมวลผลข้อมูลระหว่�ง
อุปกรณ์นำ�เข้�-ส่งออก เพื่อให้ผู้ใช้ส�ม�รถรับรู้และใช้ง�นข้อมูลได้ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล คอมพิวเตอร์ว�งตัก แท็บเล็ต เป็นต้น ภ�ยในฮ�ร์ดแวร์จะมีคว�มจำ�ที่มีปริม�ณ       
คว�มจุที่แตกต่�งกันไป ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในห้องประชุมทั่วไปที่มีกิจกรรมก�รบรรย�ย
เพื่อให้คว�มรู้ 
  
  • ซอฟแวร์ (Software) คือ กลุ่มโปรแกรมคำ�สั่งที่ถูกออกแบบม�ใช้คู่กับอุปกรณ์
และก�รใช้ง�นที่เกี่ยวข้องกับภ�ระง�นหรือแผนกง�นต่�งๆ เช่น ก�รลงทะเบียน ก�รชำ�ระ
เงิน ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลก�รจัดซื้อ ก�รลงเวล�เข้�-ออกง�น เป็นต้น ท�งกลุ่มผู้พัฒน�จะ
มีก�รปรับปรุงโปรแกรมอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงผู้ใช้ระบบจะต้องมีก�รยืนยันสิทธ์ิก�รใช้ง�นและ         
เข้�สู่เงื่อนไขก�รปรับปรุง
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  • ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของพื้นที่ที่ใช้สำ�หรับก�รบรรจุข้อมูลเพื่อก�รนำ�
ไปใช้ประมวลผลและก�รจัดทำ�ร�ยง�นในลักษณะต่�งๆ ส�ม�รถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
ภ�ยนอกองค์กรได้ และก�รใช้ง�นส�ม�รถแบ่งระดับก�รเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งปลอดภัย อ�ทิ 
หมวดข้อมูลผู้เข้�ร่วมง�น หมวดข้อมูลเกี่ยวกับก�รแสดงร�ยรับร�ยจ่�ยท�งก�รเงิน 
  
  • เครือข่ายการเชื่อมต่อ (Networking & Telecommunication) คือ กลุ่มโครง
ข่�ยที่ใช้ในก�รส่งผ่�นข้อมูลระหว่�งคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ส�ม�รถกำ�หนดระยะ
ห่�งของก�รสื่อส�ร ที่ใช้เฉพ�ะภ�ยในองค์กรและภ�ยนอกองค์กร นอกจ�กนี้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถ
เลือกผู้ให้บริก�รโครงก�รที่มีระดับคว�มเร็วที่แตกต่�งกันออกไป สำ�หรับก�รจัดประชุมท�ง
ไกลจำ�เป็นจะต้องมีก�รใช้สัญญ�ณก�รถ่�ยทอดสดผ่�นด�วเทียม เพื่อลดข้อจำ�กัดในก�รเดิน
ท�งของผู้เข้�ร่วมง�นที่อยู่ต่�งภูมิภ�ค
  
  • บุคลากรและคู่มือการใช้งาน (Peopleware & Produce) คือ กลุ่มบุคล�กรใน
ฐ�นะผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้�งสรรค์ผลผลิตแก่องค์กร และก�รใช้คู่มือที่มีเนื้อห�เกี่ยว
กับวิธีก�รใช้ง�นโดยละเอียดซ่ึงก�รพัฒน�บุคล�กรในฐ�นะผู้ใช้ง�นจำ�เป็นจะต้องมีก�รฝึก
อบรมเตรียมคว�มพร้อมทักษะเหล่�นี้ ผ่�นอุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แต่ละประเภท 

  ต�มที่ได้กล่�วม�ส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่� นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�รสนเทศเป็นก�ร
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีคว�มแปลกใหม่ในก�รสนับสนุนและก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รดำ�เนิน
ง�นให้องค์กรมีประสิทธิภ�พที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับคว�มน่�เชื่อถือของกลุ่ม
เป้�หม�ยที่มีต่อองค์กรและตร�สินค้�ที่เชื่อมโยงไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ ในอุตส�หกรรมไมซ์ 
สำ�หรับก�รจัดประชุมองค์กรสิ่งที่นักว�งแผนจัดประชุมต้องก�ร คือ สิ่งสนับสนุนที่ช่วยลดขั้น
ตอนที่ยุ่งย�กซับซ้อน พร้อมกับก�รถ่�ยทอดคำ�สั่ง และก�รประส�นง�นต่�งๆ อย่�งมีระบบ
แบบแผน ในขณะเดียวกันยังส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งรวดเร็ว เพิ่มเติม
ก�รรับรู้เนื้อห�ก�รประชุมที่มีมิติครบวงจรทั้งภ�พและเสียงส่งผลต่อคว�มพึงพอใจของผู้เข้�
ร่วมง�น โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ใช้ในก�รประชุมส�ม�รถแบ่งออกเป็น 
ประเภทซึ่งมีคุณสมบัติก�รทำ�ง�น ดังนี้ 
  
  • การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Content) ที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�
ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในก�รแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นผ่�นระบบฐ�นข้อมูลหรือแบบ
สำ�รวจออนไลน์ เช่น หัวข้อ สถ�นที่จัดง�น วิทย�กร เป็นต้น ซึ่งอ�จเป็นขั้นตอนที่เริ่มต้น
ก่อนกระบวนก�รอื่นๆ ของก�รจัดง�นประชุม สำ�หรับข้อมูลที่ได้รวบรวมม�จะถูกนำ�ใช้
ออกแบบก�รประชุมองค์กรที่ตรงต�มคว�มต้องก�รในขณะเดียวกันผู้จัดง�นส�ม�รถจัดทำ�
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แบบสอบถ�มออนไลน์เพื่อใช้ในก�รประเมินคว�มคิดเห็นที่มีต่อง�นประชุมองค์กร จะช่วยให้
เกิดก�รปรับปรุงรูปแบบง�นดียิ่งขึ้นในก�รจัดง�นครั้งต่อไป
  
  • การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้�ม�ช่วยในก�รประช�สัมพันธ์
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รจัดประชุมและกำ�หนดก�รจัดง�น เนื่องจ�กเป็นสื่อที่
ส�ม�รถคัดลอกและเผยแพร่ต่อไปยังช่องท�งต่�งๆ ได้อย่�งรวดเร็วรวมถึงผู้ดูแลระบบเหล่�
นี้ยังส�ม�รถโต้ตอบข้อสักถ�มได้ อีกท้ังส่ือสังคมออนไลน์ยังส�ม�รถผลิตข้อมูลในลักษณะ
ของรูปภ�พและภ�พเคลื่อนไหวปรับแต่งแก้ไขได้ตลอดเวล�ซ่ึงต่�งจ�กต้นทุนก�รจัดทำ�               
ส่ือส่ิงพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ไม่ส�ม�รถแก้ไขเน้ือห�เมื่อพบข้อผิดพล�ดได้ นอกจ�กนี้ สื่อสังคม
ออนไลน์บ�งประเภทได้ถูกพัฒน�ให้ส�ม�รถใช้ง�นบนมือถือและเป็นก�รช่วยเพิ่มโอก�สเข้�
ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้ทุกที่ทุกเวล�

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

  ก�รนำ�เทคโนโลยีโปรแกรมสำ�เร็จรูปบิสคอนเนค (BIZ Connect) ที่ได้รับก�ร
สนับสนุนจ�กสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) เป็นช่องท�งสำ�หรับ
ก�รเจรจ�ต่อรองระหว่�งกลุ่มผู้จัดง�นและผู้เข้�ร่วมง�นในอุตส�หกรรมไมซ์ ซ่ึงก�รจัด
ประชุมองค์กรเป็นส่วนหน่ึงของอุตส�หกรรม ที่กลุ่มผู้เข้�ง�นหรือในฐ�นะผู้เข้�ร่วมง�นมี
โอก�สเลือกสรรสิ่งที่เหม�ะสมด้วยตนเอง รวมทั้งคว�มส�ม�รถของโปรแกรมดังกล่�วยัง
ส�ม�รถเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจบริก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รประชุมได้อย่�งครบวงจร เช่น 

บริษัท ABC
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เที่ยวบิน รถแท็กซี่ ที่พักแรม เป็นต้น ในอน�คตท�ง สสปน. ยังคงกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�
ให้ส�ม�รถเชื่อมโยงกับพันธมิตรระดับองค์กรอื่น เพื่อคว�มร่วมมือกัน และก�รว�งแผน
พัฒน�ก�รจัดง�นให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด นอกจ�กนี้ ยังมีโปรแกรมสำ�เร็จรูปอื่นๆ  อ�ทิ 
อีเวนต์ป๊อบ (Event Pop) ที่พัฒน�โดยบริษัทเอกชนที่นักว�งแผนจัดง�นประชุมองค์กร 
ส�ม�รถใช้เป็นช่องท�งในก�รให้บริก�ร และก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลก�รจัดง�นได้

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

    ก�รติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้ส�ยของผู้เข้�ร่วมง�น (Wi-Fi Access for Attendees) ที่
พัฒน�คว�มเร็วและก�รลดขั้นตอนก�รเชื่อมต่อที่ยุ่งย�กซับซ้อน เนื่องจ�กก�รจัดประชุมบ�ง
ง�นจำ�เป็นต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลปริม�ณม�ก รวมถึงก�รกำ�หนด
บัญชีร�ยชื่อและรหัสผ่�น ควรมีปริม�ณตัวอักษรที่เหม�ะสมไม่ย�วจนเกิน หรือก�รใช้ตัว
อักษรสลับกับตัวเลขที่อ�จเกิดคว�มสับสนวุ่นว�ย ดังนั้น นักว�งแผนจัดประชุมควรมีก�ร
เลือกใช้และออกแบบก�รกระจ�ยสัญญ�ณที่มีคลื่นคว�มถี่ ที่เหม�ะสมกับจำ�นวนผู้เข้�ร่วม
ง�นในแต่ละครั้ง 
    
  ก�รใช้ระบบข้อคว�มอัจฉริยะ (Digital Message) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับฐ�นข้อมูล          
ของผู้เข้�ร่วมง�น เพื่อสร้�งข้อคว�มที่มีปริม�ณสั้นกะทัดรัดประม�ณ 40–250 ตัวอักษร จ�ก
นั้นท�งผู้ดูแลระบบ จะส่งผ่�นไปยังหม�ยเลขโทรศัพท์และจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้
เข้�ร่วมง�นผลประโยชน์ของข้อคว�มเหล่�น้ีจะช่วยย้ำ�เตือนก�รนัดหม�ยสำ�คัญและสิ่งท่ีควร
ปฏิบัติก่อนเดินท�งม�เข้�ร่วมง�น ซึ่งควรมีก�รจัดส่งล่วงหน้�เป็นเวล�อย่�งน้อย 1 วันก่อน
ง�นก�รประชุมจะเริ่มขึ้น
  
  ก�รนำ�เสนออุปกรณ์แสดงภ�พเสมือน (Visual Reality) ที่ส�ม�รถแสดงผล                
ในลักษณะของภ�พเสมือนติดตั้งเอ�ไว้ด้วยตนเอง รวมทั้งคว�มส�ม�รถในก�รโต้ตอบและ
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ก�รแสดงคว�มคิดเห็นได้ทันทีกับผู้ร่วมง�น จึงมีส่วนช่วยเปิดประสบก�รณ์ก�รรับรู้ของ        
ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมที่ใกล้เคียงคว�มจริงม�กที่สุด โดยทั่วไปก�รนำ�เสนอภ�พเสมือนจริงใน
ง�นประชุมองค์กรอ�จนำ�ใช้ควบคู่กับระบบก�รถ่�ยทอดสด 
  
  ระบบลงทะเบียน (Registration System) ที่ถูกออกแบบม�ใช้สำ�หรับก�รกรอบ
ข้อมูลผู้เข้�ร่วมง�นเข้�สู่ก�รบันทึกและจัดเก็บในระบบฐ�นข้อมูล โดยคว�มส�ม�รถของ
ระบบยังส�ม�รถระบุตัวตนของผู้ใช้ง�นที่ถูกต้องควบคู่กับก�รแสดงร�ยละเอียดของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น รูปภ�พ ล�ยนิ้วมือ เป็นต้น รวมทั้งคว�มส�ม�รถของระบบยังส�ม�รถ
เชื่อมต่อกับก�รติดต�มสถ�นะของผู้เข้�ร่วมง�น (Attendees Tracking System) ควบคู่
กับก�รใช้ง�นอินเตอร์เน็ตของผู้เข้�ร่วมง�น (Internet Access for Attendees)  ที่มีคว�ม
ปลอดภัย และยังส�ม�รถก�รด�วน์โหลดเอกส�รประกอบก�รประชุมย้อนหลังได้อย่�งอิสระ 
รวมทั้งก�รนำ�ไปเชื่อมโยงกับก�รบริก�รพื้นที่ของกลุ่มก�รประมวลผล จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ 
(Cloud Computing) ที่ช่วยประหยัดต้นทุน ก�รจัดเก็บเอกส�ร 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในการประชุมองค์กร

  ทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของแต่ละองค์กรต่�งมุ่งหวังผลประกอบก�รต�มนโยบ�ย
ที่ผู้บริห�รได้กำ�หนดไว้ รวมทั้งก�รแสดงห�กลุ่มเป้�หม�ยใหม่ให้เพิ่มม�กยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่ง
กระบวนก�รเหล่�นี้มีคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องใช้ทรัพย�กรภ�ยในเขตพ้ืนที่หล�กหล�ยชนิด     
บ�งครั้งยังส่งผล    กระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ  ท�งธรรมช�ติ และก�รสร้�งมลภ�วะรูป
แบบต่�งๆ ภ�ยในองค์กรไปจนถึงชุมชนใกล้เคียง ห�กปล่อยว�งปัญห�เหล่�นี้ทิ้งไว้เป็นระยะ
เวล�ย�วน�น อ�จทวีคูณคว�มรุนแรงสู่ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่ย�กลำ�บ�ก  ต่อก�รควบคุม 
ดังนั้น ก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจสมัยใหม่ที่ผู ้ประกอบและกลุ่มผู้บริห�รได้หันม�             
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเพิ่มแนวท�งก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภ�ยในองค์กรแต่ละแผนกเพื่อเป็น              
ก�รรักษ�สมดุลระหว่�งก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้คว�มยั่งยืนของทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม 

  สำ�หรับนักว�งแผนจัดประชุมองค์กรจะเป็นเพียงผู้ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นกับธุรกิจ
ต่�งๆ เพื่อสร้�งสรรค์เป็นสินค้�และบริก�รสำ�หรับรองรับกลุ่มผู้เข้�ร่วมประชุม จำ�เป็นจะ
ต้องดำ�เนินง�นด้วยคว�มมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีคำ�นึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม                
โดยแนวท�งของอ�ภ�พรรณ จันทน�ม (2556) ยังได้อธิบ�ยสิ่งที่สอดคล้องกันภ�ยใต้
นิย�มก�รจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) หม�ยถึง ก�รจัดประชุมและสัมมน�ที่คำ�นึง
คว�มยั่งยืนและผลกระทบที่ม�จ�กก�รจัดง�น ซึ่งก�รจัดง�นประชุมแต่ละครั้งได้สร้�งขยะ
ปริม�ณม�ก รวมท้ังก�รใช้พลังง�นกระจ�ยไปยังส่วนต่�งของพื้นที่จัดง�นอย่�งสิ้นเปลือง 
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มีนักก�รตล�ดช�วไทยได้ประยุกต์ก�รจัดประชุมสีเขียวเพ่ือให้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของส่วน
ประสมท�งก�รตล�ด นอกจ�กนี้ ก�รจัดประชุมสีเขียวเป็นก�รสร้�งนโยบ�ยง่�ยๆ ที่เริ่ม
ต้นได้จ�กก�รจัดโครงก�รก�รจัดซื้อสีเขียว ก�รคัดเลือกที่พักแรม ก�รจัดประชุม ก�รลด
ประม�ณกระด�ษ ก�รขนส่งผู้เข้�ร่วมง�น ก�รจัดร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ซึ่งก�รจัด
ประชุมสีเขียวยังเป็นโครงก�รช่วยลดภ�วะโลกร้อนที่เป็นประเด็นที่คนทั่วโลกให้คว�มสนใจ 
อย่�งไรก็ต�มนโยบ�ยก�รจัดประชุมสีเขียวยังมีหลักก�รสำ�คัญที่พึงปฏิบัติไปในทิศท�งก�ร
ตล�ดมีทั้งสิ้น 3 ประก�ร ดังนี้ 
 
  ประการที่ 1 ก�รเจ�ะกลุ่มเป้�หม�ยก�รจัดประชุมสีเขียว เพื่อก�รคัดเลือกกลุ่ม           
ผู้เข้�ร่วมง�นท่ีมีคว�มพร้อมและมีคว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญในก�รประชุมที่ตระหนักถึงก�ร
ใช้ทรัพย�กรให้สมดุลเป็นอย่�งดี อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นผู้เข้�ร่วมง�นที่มีคุณภ�พ 
จึงไม่จำ�เป็นจะต้องชี้แจง หรืออธิบ�ยร�ยละเอียดใดๆ เพิ่มเติม ในก�รควบคุมพฤติกรรมที่
ค�ดว่�เป็นก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักว�งแผนจัดประชุมอ�จจัดทำ�กำ�หนดก�รหรือก�ร
ประก�ศแจ้งเตือนระหว่�งพักช่วงก�รประชุมก็เพียงพอ 
 
  ประการที่ 2 ก�รทำ�กิจกรรมอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รสร้�งคว�มร่วมมือหล�กหล�ย
หน่วยง�นที่ตอกย้ำ�แนวท�งก�รปฏิบัติสู่ก�รพัฒน�เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นจิตสำ�นึก
ส่วนบุคคลในฐ�นะผู้ปฏิบัติง�น ในแต่ละตำ�แหน่งที่ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รสิ่ง
แวดล้อมให้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำ�วันขององค์กร จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
ท�งสถิติตั้งแต่ปี 2551 ยังพบว่� ปริม�ณก�รใช้พลังง�นในภ�พรวมระดับประเทศได้ลดลง
อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 
  ประการที่ 3 ก�รยอมรับนโยบ�ยก�รจัดประชุมสีเขียวยังคงค�ดหวังที่จะเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม   ของคนทั่วไปให้เกิดคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำ�
วัน โดยมุ่งหวังไปที่กลุ่มผู้เข้�  ร่วมง�นได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับก�รปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�หรือคำ�เชิญชวนของกลุ่มเจ้�ภ�พและนักว�งแผนจัดประชุม
 
  อย่�งไรก็ต�มองค์กรธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Thailand Business Council for 
Sustainable Development: TBCSD) (2562) ได้นำ�เสนอเกี่ยวกับแนวท�งก�รจัดประชุมสี
เขียวที่สะท้อนมุมมองของก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อีกทั้งยังถูกนำ�ม�ใช้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นของนักว�งแผนจัดประชุมองค์และก�รนำ�
ไปใช้เป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับก�รประเมินประสิทธิภ�พของนักว�งแผนจัดง�นส�ม�รถสรุป
ออกเป็น 5 หลักก�รด้วยกัน ดังนี้
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  2.1 ก�รเรียนเชิญและก�รประช�สัมพันธ์ที่ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�กก�รแจ้งข้อมูล
ข่�วส�รผ่�นท�งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์และช่องท�งออนไลน์ต่�งๆ ของนักว�งแผนจัด
ประชุมและเจ้�ภ�พเพื่อเป็นแนวท�งก�รรณรงค์ลดก�รใช้กระด�ษในก�รจัดทำ�เป็นจดหม�ย
เชิญแบบดั้งเดิม และก�รแจ้งผู้เข้�ร่วมง�นในก�รขอคว�มร่วมมือให้มีก�รยกเว้นก�รใส่ชุดสูท
เข้�ร่วมง�น เพื่อลดก�รซักรีดที่จะกล�ยเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้เข้�ร่วมง�นแต่ละครั้ง
 
  2.2 ก�รจัดเตรียมเอกส�ร ที่ส�ม�รถใช้ก�รพิมพ์แบบข�ว-ดำ� หรือก�รใช้กระด�ษ
ที่ใช้แล้วนำ�กลับม�ใช้ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งก�รประเมินเนื้อห�ภ�ยในเอกส�รประกอบก�ร
บรรย�ย ควรสั้น กระชับ ได้ใจคว�ม เพื่อลดปริม�ณหน้�กระด�ษเกินคว�มจำ�เป็น ตลอด
จนก�รนำ�ระบบออนไลน์เข้�ม�ใช้สำ�หรับจัดเก็บไฟล์เอกส�รเพื่อให้ผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถ
ด�วน์โหลดข้อมูลเหล่�นี้ได้ด้วยตนเอง หรือก�รมอบแฟลชไดร์ฟที่บรรจุแฟ้มข้อมูลต่�งๆ 
กลับไปศึกษ�เพิ่มเติมภ�ยหลัง
 
  2.3 ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นสถ�นที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ส�ม�รถว�งแผน
อย่�งรอบคอบโดยเร่ิมต้นจ�กก�รเลือกสถ�นที่จัดง�นมีขน�ดคว�มจุพอดีต่อผู้เข้�ร่วมง�น 
โดยก�รประเมินผู้เข้�ร่วมง�นจ�กตอบรับในช่องท�งต่�งๆ สำ�หรับก�รพิจ�รณ�หลอดไฟและ
เครื่องปรับอ�ก�ศควรมีฉล�กประหยัดไฟเบอร์ 5 กำ�กับไว้ชัดเจน จ�กนั้นท�งนักว�งแผนจัด
ประชุมควรงดใช้ภ�ชนะที่ทำ�จ�กโฟมและพล�สติก ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกภ�ชนะ
ที่ส�ม�รถย่อยสล�ยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งก�รส่งเสริมให้มีก�รแยกขยะต�ม
ภ�ชนะสีต่�งๆ เพื่อคว�มสะดวกในก�รเคลื่อนย้�ยและก�รแปรรูปต่อไป
 
  2.4 ก�รจัดเตรียมร�ยก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม ที่ส�ม�รถบริก�รน้ำ�ดื่มในภ�ชนะ
ประเภทเหยือก หรือขวดแก้ว รวมถึงก�รให้บริก�รอ�ห�รจ�นเดียวสำ�หรับในกรณีที่มีกลุ่ม
ผู้เข้�ร่วมประชุมต่ำ�กว่� 20 คน และก�รเพิ่มนโยบ�ยเกี่ยวกับคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสม
สำ�หรับก�รประกอบอ�ห�รจ�กชุมชนท้องถิ่น นอกจ�กนี้ ก่อนเริ่มง�นท�งนักว�งแผนควรมี
ก�รสอบถ�มร�ยก�รอ�ห�รที่กลุ่มผู้เข้�ร่วมง�นมีคว�มต้องก�รบริโภคอย่�งแท้จริง 

  2.5 ก�รจัดก�รด้�นอื่นๆ ที่ส�ม�รถเพิ่มเติมได้จ�กก�รประเมินของนักว�งแผนจัด
ง�นประชุมในแต่ละสถ�นก�รณ์ อ�ทิ ก�รปิดก�รจ่�ยกระแสไฟกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทต่�งๆ เมื่อไม่มีก�รใช้ง�น หรือก�รมอบร�งวัลหรือของที่ระลึกแก่ผู้เข้�ร่วมง�นที่เป็น
ภูมิปัญญ�หรือสินค้�ท้องถิ่น 
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   นอกจ�กนี้ยังมีกรณีศึกษ�ที่เก่ียวข้องกับก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมของศูนย์ประชุม
แห่งช�ติสิรกิิติ์ ในฐ�นะสถ�นที่จัดง�นระดับประเทศที่ได้รับม�ตรฐ�น ISO 14000 : 
ม�ตรฐ�นระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รปัญห�สิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งก�รได้รับม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย และได้ก�รรับรองม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�น
ประเทศไทยในประเภทห้องประชุม (Thailand MICE Venue Standard: Meeting Room) 
โดยหลักก�รบริห�รจัดก�รที่ค้นพบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส�ม�รถกำ�หนดเป็น 5 ประเด็น 
ได้แก่ 
    
  • ก�รจัดก�รปัญห�ขยะด้วยก�รใช้เครื่องบดขยะให้มีขน�ดเล็กลง เพื่อให้ง่�ยต่อก�ร
ขนย้�ย และนำ�ไปแปรรูป รวมทั้งก�รเข้�สู่กระบวนก�รย่อยสล�ยท�งธรรมช�ติต่อไป 

  • ประช�สัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้�ร่วมง�นนั่งรถไฟฟ้�แทนก�รใช้รถยนต์ม�ร่วม
ง�น เนื่องจ�กทำ�เลที่ตั้งของศูนย์ประชุมฯ มีเส้นท�งเชื่อมต่อกับสถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดิน 
(Metropolitan Rapid Transit: MRT) ที่ผู้เข้�ร่วมง�นส�ม�รถเลือกใช้ก�รเดินท�งด้วยย�น
พ�หนะดังกล่�ว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญห�ก�รจร�จรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของกรุงเทพมห�นคร 
และก�รจัดส่งหนังสือท�งไปรษณีย์ในง�นสัปด�ห์หนังสือแห่งช�ติที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก
แก่ผู้เข้�ร่วมง�น

  • ก�รใช้หลอดไฟแบบ LED เพื่อประหยัดพลังง�นม�กกว่�ก�รใช้หลอดธรรมด�                      
โดยท�งศูนย์ประชุมฯ ได้มีก�รทยอยปรับเปลี่ยนอย่�งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

  • ก�รนำ�เสนออัตลักษณ์คว�มเป็นไทยผ่�นโครงสร้�งอ�ค�รและก�รบริก�ร               
ก�รสถ�ปัตยกรรมร่วมสมัยส�กล ทำ�ให้มีต้นทุนที่ประหยัด 
  
  • วิธีก�รจัดก�รเศษอ�ห�รที่เหลือใช้นำ�ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อก�รนำ�ไปใช้
เป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้แต่ละส�ยพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ของศูนย์ประชุม
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  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)

  
3. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับการประชุมองค์กร 

  คว�มหม�ยของคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) คือ วิธีก�รที่องค์กรธุรกิจจะตอบแทนสังคม โดยเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งภ�ยใน
และภ�ยนอกองค์กร มีบทบ�ทที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน บุคล�กร ผู้ข�ยปัจจัยก�รผลิต กลุ่มเป้�
หม�ย รัฐบ�ลและหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดภ�พลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่
ดำ�รงอยู่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีช่วยให้ตร�สินค้�ได้รับก�รยอมรับและนำ�ไป
สู่ก�รสร้�งผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอน�คต (รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2556) แต่ในมุมมองระ
ช�นนท์ ทวีผล (2558) ได้ขย�ยนิย�มออกม�ในเชิงกระบวนก�รม�กยิ่งขึ้น CSR จึงหม�ยถึง 
แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในลักษณะของก�รผส�นคว�มร่วมมือทั้งภ�ยใน และภ�ยนอกองค์กร 
ภ�ยใต้กรอบค่�นิยมองค์กรที่ตระหนักว่�สิ่งที่กระทำ�แต่ละคร้ังที่ส่งผลกระทบต่อไป โดย
ก�รรวบรวมทรัพย�กรต่�งๆ แต่จะไม่สร้�งคว�มเดือดร้อนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับก�รแสดงคว�มเอ้ืออ�ธรต่อส่ิงที่เกิดขึ้นของกลุ่มสม�ชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกิจกรรม        
ต่�ง ๆ ได้แก่ (1) ก�รสร้�งนโยบ�ย CSR ในระดับองค์กร (2) ก�รดูแลสวัสดิก�รและสิทธิ
มนุษย์ชน (3) ก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อม (4) ก�รเอ�ใจใส่กลุ่มเป้�หม�ยหรือผู้บริโภค (5) ก�รยก
ระดับศักยภ�พของชุมชน 

  ในขณะที่นิย�มของ สสปน. (2561) ได้ให้คว�มหม�ยของ CSR ในที่ธุรกิจก�รประชุม
องค์กร คือ กิจกรรม  ยอดนิยมที่นิยมใช้ในก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ดอย่�งแพร่หล�ย โดยก�ร
สร้�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยให้พันธมิตรและกลุ่มเป้�หม�ยมีก�รรับรู้ถึงภ�พลักษณ์
ที่ดี ซึ่งในขณะเดียวกันสม�ชิกในฐ�นะคณะทำ�ง�น จะเกิดคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจในกิจกรรม
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ที่มีคุณค่�ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังช่วยให้เข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่นและก�ร
สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�เป็นเครื่อง
มือที่ช่วยเพิ่มศักยภ�พของ CSR จ�กก�รประชุมองค์กรให้เป็นที่รู้จักม�กขึ้น อ�ทิ ก�รจัด
กิจกรรมแข่งขันเพื่อระดมทุนบริจ�ค ก�รจัดทำ�เนื้อห�ออนไลน์ของสถ�นที่ท่องเที่ยวที่เชื่อม
โยงกับสถ�นที่จัดง�นประชุม และก�รใช้ทรัพย�กรท้องถิ่นเข้�ม�สนับสนุนกิจกรรมก�รจัด
ง�นประชุม รวมถึงกลุ่มบุคล�กรที่มีคว�มรู้และทักษะคว�มส�ม�รถในด้�นต่�งๆ 

   3.1 การบริหารกิจรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
   หัวใจสำ�คัญของกิจกรรม CSR ขึ้นอยู่กับคว�มรู้คว�มเข้�ใจของผู้บริห�รที่จะ
ต้องประเมินผล ที่ได้จ�กนโยบ�ยที่สังคมจะได้รับ เนื่องจ�กเป็นกระบวนก�รที่สิ้นเปลือง
ทรัพย�กรภ�ยในองค์กร เช่น บุคล�กร เงินลงทุน  สถ�นที่ ระยะเวล� เป็นต้น ในขณะที่
บ�งครั้ง CSR อ�จถูกคัดลอก เพื่อนำ�ไปใช้กับองค์กรอื่นๆ ทั่วไป โดยข�ดก�รดัดแปลงให้
สอดคล้องกับบริบทและสภ�พแวดล้อมขององค์กรที่ถูกต้อง จึงนำ�ไปสู่คว�มล้มเหลว  และไม่
ประสบคว�มสำ�เร็จของ CSR ในที่สุด จ�กแนวคิดดังกล่�วของพิพัฒน์ ยอดพฤติก�ร (2555) 
ได้อธิบ�ยเพิ่มเติมว่� CSR ที่มีคว�มยั่งยืนควรยึดหลักก�รปฏิบัติทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ประกอบ
ด้วย 

  3.1.1 ก�รทำ�ให้ CSR ให้มีคว�มโปร่งใส่ภ�ยในองค์กรทุกด้�น รวมถึงก�รนำ� CSR 
เข้�ม�เป็นนโยบ�ยหลักด้วยวิธีก�รที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ใจร�ยละเอียดต่�งๆ ได้แก่ ก�รกำ�กับ
ดูคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนอย่�งเท่�เทียมก�รแสดงคว�ม
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ก�รร่วมกับพัฒน�ชุมชนและสังคม ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม และ
ก�รจัดทำ�ร�ยง�น CSR เพื่อร�ยง�นคว�มคืบหน้� จ�กนั้นจึงออกแบบเป็นขั้นตอนก�รปฏิบัติ
ที่ชัดเจน เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติที่ถูกต้อง เริ่มต้นจ�กก�รสร้�งคว�มเข้�ใจร่วม
กันระหว่�งสม�ชิกภ�ยในองค์กรจ�กน้ันจึงนำ�ไปสู่ก�รสื่อส�รแบบย่อยภ�ยในแต่ละภ�คส่วน 
ก�รดำ�เนินก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด ก�รคิดทบทวนและก�รปรับปรุงพัฒน�แนวคิดดังกล่�ว
ร่วมกันด้วยคว�มสมัครใจ 

  3.1.2 เมื่อดำ�เนิน CSR ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วควรปรับให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์   
ในขณะนั้น โดยพิจ�รณ�จ�ก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
  
  บุคล�กร (People) ที่มุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมพร้อมกับก�ร
สร้�งคว�มผูกพันแก่องค์กรด้วยกิจกรรมต่�งๆ เนื่องจ�กในบ�งแห่งบุคล�กรส่วนใหญ่อ�จ
ไม่ใช่คนในท้องถิ่น ก�รแสดงคว�มเอ�ใจใส่ควรมีก�รปลูกฝังในก�รแสดงคว�มเอ�ใจใส่ เช่น
เดียวกับบ้�นเกิดของตนเอง โดยบุคล�กรทุกคนจะต้องเข้�ใจภ�พรวม รวมทั้งก�รถ่�ยทอด
แนวคว�มคิดดังกล่�วสู่บุคล�กรรุ่นใหม่อย่�งต่อเนื่อง 



MEETINGS 101198 MEETINGS 101 199

  กระบวนก�รดำ�เนินง�น (Process) ที่มีก�รบันทึกร�ยละเอียดของกิจกรรม CSR 
อย่�งต่อเนื่องเพื่อคว�มสะดวกในก�รสืบค้นย้อนหลัง และส�ม�รถนำ�ใช้ในก�รประเมินผลก
ระทบที่อ�จมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือในกรณีที่ CSR อ�จไม่ตรงต�มวัตถุประสงค์
ของก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรเร่งดำ�เนินก�รทบทวนและปรับ
เปลี่ยนให้มีคว�มน่�สนใจ 
    
  สินค้�และบริก�ร (Product) ที่ผู้ตรวจสอบหันกลับม�ปรับเปลี่ยนก�รคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภ�พม�กที่สุด เพื่อส่งมอบวัตถุดิบเหล่�นั้นต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่ม
เป้�หม�ย รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์เกี่ยวสินค้�และบริก�รที่บ่งบอกถึงแหล่งที่ม�และคุณค่�
ที่จะได้รับ
  
  3.1.3 ก�รดำ�เนินกิจกรรม CSR เมื่อพบว่�มีประเด็นปัญห�เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีก�ร
ศึกษ�ข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่อย่�งจริงจัง เนื่องจ�ก
บ�งครั้ง CSR ถูกมอบให้แต่กลับไม่เป็นที่ต้องก�รและอ�จไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เปรียบเสมือนก�รหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ต้องก�รและสิ้นเปลืองมูลค่� โดยเฉพ�ะกิจกรรม 
CSR ที่มีรูปแบบเดิมที่มีคว�มคล้�ยคลึงกัน จ�กหล�กหล�ยองค์กร ดังนั้นจำ�เป็นจะต้องใช้
คว�มคิดสร้�งสรรค์เพื่อให้ CSR มีคว�มแตกต่�งอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่�งแท้สิ่งแก่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
  3.2 องค์ประกอบของการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ก�รจัดก�รประชุมองค์กรในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุตส�หกรรมไมซ์ที่มี
ก�รดำ�เนินกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยค�ดหวังก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�ง
ยั่งยืนท�งธุรกิจ และยังเป็นเครื่องหม�ยท�งก�รตล�ดที่ทรงอิทธิพลต่อคู่แข่งขัน ตลอด
จนยังใช้เป็นแนวท�งสำ�หรับก�รสร้�งก�รรับรู้ที่ดีต่อสังคมและกลุ่มเป้�หม�ยที่ต้องก�ร 
(Pongtongmuang & Sukbut, 2018) ซึ่งก�รจัดรูปแบบกิจกรรม CSR ส�ม�รถนำ�ม�
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับก�รประชุมองค์กรภ�ยใต้ 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
  
  3.2.1 องค์ประกอบด้�นสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยกลุ่มนักว�งแผนจัด
ประชุมจะต้องพิจ�รณ�ผลกระทบต่อก�รใช้ทรัพย�กร อันเกิดจ�กระบวนก�รผลิตและก�ร
ปฏิบัติง�นในแต่ละแผนก ซึ่งจะต้องปลูกฝังจิตสำ�นึกให้บุคล�กรทุกคน อ�ทิ ก�รหลีกเลี่ยง
ก�รปล่อยสิ่งปฏิกูลสู่ระบบนิเวศท�งธรรมช�ติ และก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับก�รจัดก�รมลพิษ 
พร้อมกับก�รกำ�จัดขยะในก�รจัดก�รกับเศษอ�ห�ร โดยก�รแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นอกจ�ก
นี้ ก�รคัดเลือกส่วนผสมและวัตถุดิบก�รประกอบ  จ�กท้องถิ่นเข้�ม�ใช้ในองค์กร จะเป็นก�ร
กระจ�ยร�ยได้ให้แก่ประช�ชนท้องถิ่นได้มีอ�ชีพในฐ�นะผู้ผลิต 
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  3.2.2 องค์ประกอบด้�นสังคมและเศรษฐกิจ (Social & Economic) โดยกลุ่ม          
นักว�งแผนจัดประชุมด้วยก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยของประเทศประกอบกับส�เหตุก�รจัด
ง�นแต่ละครั้ง ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นที่จัดง�นจะต้องสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นส�ม�รถนำ�เอ�ม�ใช้เป็นทรัพย�กรในก�รจัดง�นประชุม
ให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้มีก�รจ้�งแรงง�นในบ�งตำ�แหน่งเข้�สนับสนุนกิจกรรม        
ต่�งๆ ภ�ยในง�นจัดประชุม อ�ทิ ห�กก�รประชุมองค์กรมีก�รจัดกิจกรรมนำ�เที่ยวส�ม�รถ
ให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นม�เป็นผู้แนะนำ�เส้นท�งก�รเดินท�งภ�ยในท้องถิ่นได้อย่�งน่�สนใจ 
  
  3.2.3 องค์ประกอบด้�นผู้ผลิตสินค้� (Producer) โดยกลุ่มนักว�งแผนจัดประชุม
ได้มีก�รสร้�งเครือข่�ยร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รจัดง�น ได้แก่ ผู้จัดง�น ศูนย์
ประชุม ที่พักแรม สสปน. บริษัทจัดนำ�เที่ยว และหน่วยง�นภ�ครัฐบ�ลที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ร
ทำ�กิจกรรมก�รมีส่วนร่วมกันในลักษณะพื้นที่ส่วนกล�ง สำ�หรับก�รใช้เป็นเวทีก�รสื่อส�รและ
ก�รเจรจ�ต่อรองร่วมกัน เช่น ก�รจัดประชุม สัมมน� อบรม ก�รศึกษ�ดูง�น ก�รเดินท�ง
เพื่อเป็นร�งวัล เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดคว�มสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ในก�รดำ�เนินง�นภ�ยใน
อุตส�หกรรมไมซ์ และก�รจัดประชุมองค์กร 

  ที่ม�: สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.)



MEETINGS 101200 MEETINGS 101 201

  ก�รประชุมองค์กรจำ�เป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมให้มีคว�ม
น่�สนใจต�มยุคสมัย โดยเฉพ�ะสิ่งที่นักว�งแผนจัดประชุมจะต้องเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องเกี่ยว
กับก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�มีบทบ�ทในฐ�นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
อำ�นวยคว�มสะดวก พร้อมกับก�รเลือกใช้ให้เหม�ะสมกับรูปแบบก�รจัดง�นแต่ละประเภท
และจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมง�นแต่ละครั้ง ในขณะที่ก�รจัดประชุมประสบคว�มสำ�เร็จทำ�ให้เกิด
ร�ยได้มห�ศ�ล แต่ในท�งกลับกันพบปัญห�และอุปสรรค ภ�ยในพื้นจัดง�นแต่ละภูมิภ�คที่
ถูกใช้ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติไปอย่�งสิ้นเปลืองและอ�จก่อให้เกิดปัญห�มลภ�วะในรูปแบบ
ต่�งๆ ต่อชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นอีกหนึ่งบทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญของนักว�งแผนจัดประชุมจะต้อง
ประเมินผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้นหลังก�รจัดง�นแต่ละครั้ง พร้อมจัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�ร     
กับปัญห�อย่�งมีระเบียบแบบแผนต้ังแต่ก�รจัดทำ�ในลักษณะของร่�งนโยบ�ยก�รสร้�ง
จิตสำ�นึก และก�รตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่ม�จ�กก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกทุก
คนองค์กร เพื่อยึดถือปฏิบัติและมีคว�มเข้�ใจไปในทิศท�งเดียว ส�ม�รถดำ�รงไว้ซึ่งร�กฐ�น
ของทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน รวมทั้งก�รสร้�งโอก�สและก�รกระจ�ยร�ยได้ให้
แก่สังคมจ�กก�รดำ�เนินง�นประชุม โดยผลลัพธ์จ�กก�รพัฒน�ด้วยกลยุทธ์ต่�งๆ อ�จนำ�ไป       
สู่ก�รผลักดันอุตส�หกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับส�กลม�กยิ่งขึ้น

			คำาถามท้ายบทที่	10	จงตอบคำาถามต่อไปนี้	
 

1.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รประชุมองค์กรหม�ยถึงอะไร
2.  กระบวนก�รจัดก�รสิ่ งแวดล้อมในก�รประชุมองค์กรมีทั้ งสิ้นกี่ขั้นตอน 
 จงอธิบ�ยพร้อมยกตัวอย่�งประกอบให้ชัดเจน
3.  คว�มรับผิดชอบต่อสังคมกับก�รประชุมองค์กรมี ก่ีทั้งสิ้นกี่องค์ประกอบ 
 จงนำ�เสนอหลักก�รและวิธีก�รปฏิบัติ

			กรณีศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุม

  ก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็วในปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่ทุกอุตส�หกรรมต้องปรับตัว
ให้ทันต�มสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอุตส�หกรรมไมซ์ ซึ่งในปัจจุบัน
มีก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รจัดง�นม�กข้ึนรวมถึงก�รคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
โดยตรง 
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  บริษัท ABC ตระหนัก และให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องดังกล่�ว จึงรณรงค์ให้ในก�ร
ประชุมย่อยระหว่�งส�ข�ผู้เข้�ร่วมประชุมไม่ต้องเดินท�งม�ที่สำ�นักง�นใหญ่โดยนำ�
เทคโนโลยีม�ใช้ เช่น ก�รประชุมท�งไกล (Teleconference) โดยที่ผู้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถ
มองเห็นหน้�กันและสื่อส�รกันได้ผ่�นท�งจอโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์  ทำ�ให้ลดต้นทุนใน
ก�รเดินท�ง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ นอกจ�กนี้ยัง
มีแผนในก�รส่งเสริมให้ก�รจัดง�นประชุมของบริษัท แต่ละครั้ง เลือกใช้สถ�นที่จัดง�นที่ไม่
ใช้ขวดนำ้�พล�สติก ใช้หลอดกระด�ษแทนหลอดพล�สติก เป็นต้น รวมถึงก�รใช้เทคโนโลยี
ในก�รส่งเอกส�รประกอบก�รประชุมผ่�นอีเมล์ ด�วน์โหลดบนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น
บนมือถือเพื่อลดก�รใช้กระด�ษที่เกิดจ�กง�นประชุมเป็นจำ�นวนม�ก

บริษัท ABC

  ที่ม�: บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
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			คำาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประชุมองค์กร

บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดประชุมองค์กร
Brainstorming Meeting  หม�ยถึง ก�รประชุมระดมสมอง
Lecture  หม�ยถึง ก�รบรรย�ยท่ัวไป
Panel Forum Meeting  หม�ยถึง ก�รประชุมอภิปร�ย
Seminar  หม�ยถึง ก�รประชุมสัมมน�
Workshop  หม�ยถึง ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

บทท่ี 2 กลยุทธ์และกระบวนการจัดการประชุมองค์กร
Opportunities: O  หม�ยถึง ก�รวิเคร�ะห์โอก�ส
Strengths: S หม�ยถึง ก�รวิเคร�ะห์จุดแข็ง
SWOT Analysis  หม�ยถึง ก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก
Threats: T                          หม�ยถึง ก�รวิเคร�ะห์อุปสรรค 
Weaknesses:  W หม�ยถึง ก�รวิเคร�ะห์จุดอ่อน

บทท่ี 3 การเลือกสถานท่ีประชุมองค์กร ส่ิงอำานวยความสะดวกในการจัดประชุม 
และบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม
Audio Visual   หม�ยถึง เคร่ืองอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
Auditorium or Theatres  หม�ยถึง ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องโถง หรือ โรงภ�พยนตร์
Banquet Style or Round Table  หม�ยถึง ก�รจัดห้องประชุมแบบง�นจัดเล้ียงโต๊ะกลม
Classroom  หม�ยถึง ก�รจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน
English Shape  หม�ยถึง ก�รจัดห้องประชุมแบบตัวอักษรภ�ษ�  
            อังกฤษ เช่น E-Shape, U-Shape เป็นต้น

บทท่ี 4 การวางแผนการเงินและงบประมาณ
Direct Cost  หม�ยถึง ต้นทุนท�งตรง
Financial Planning and  หม�ยถึง ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณต�มแผนง�น
   Master Budget
Financial Planning and  หม�ยถึง ก�รว�งแผนก�รเงินและงบประม�ณด้�นก�รเงิน
   Financial Budget
Indirect Cost                         หม�ยถึง ต้นทุนท�งอ้อม (แฝง)   
Variable Cost  หม�ยถึง ต้นทุนผันแปร 
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บทท่ี 5 การบริหารโครงการสำาหรับการจัดประชุมองค์กร (กระบวนการ, ข้ันตอน)
Giveaways and Souvenir  หม�ยถึง ร�งวัลและของท่ีระลึก
Registration  หม�ยถึง ก�รลงทะเบียน
Speaker  หม�ยถึง วิทย�กร
Special Activities  หม�ยถึง กิจกรรมพิเศษ
Venue Reservation  หม�ยถึง ก�รสำ�รองสถ�นท่ี

บทท่ี 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำาหรับการจัดประชุมองค์กร
Meeting Planner  หม�ยถึง นักว�งแผนจัดประชุม
Organizer  หม�ยถึง ผู้จัดง�นประชุม
Project Coordinator  หม�ยถึง ตำ�แหน่งผู้ประส�นง�นโครงก�ร
Project Director  หม�ยถึง ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร
Project Manager  หม�ยถึง ตำ�แหน่งผู้จัดก�รโครงก�ร

บทท่ี 7 การตลาด การขาย และการเช่ือมโยงการจัดประชุมองค์กร
Commercial Marketing  หม�ยถึง ก�รตล�ดพ�ณิชย์ 
Destination  หม�ยถึง จุดหม�ยปล�ยท�งก�รจัดประชุม
Marketing  หม�ยถึง ก�รตล�ด
Networking  หม�ยถึง ก�รสร้�งเครือข่�ย

บทท่ี 8 มาตรฐานอุตสาหกรรมการประชุมองค์กรและการจัดประชุมองค์กรแบบย่ังยืน
ASEAN MICE Venue Standards:  หม�ยถึง ม�ตรฐ�นสถ�นท่ีจัดง�นอ�เซียน
   AMVS
Hazard Analysis and Critical  หม�ยถึง ก�รวิเคร�ะห์จุดอันตร�ยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม
   Control Point: HACCP
ISO 20121  หม�ยถึง ม�ตรฐ�นระบบก�รบริห�รคว�มย่ังยืนใน 
                       ก�รจัดง�นประชุม
Thailand MICE Venue Standards:  หม�ยถึง ม�ตรฐ�นสถ�นท่ีจัดง�นประเทศไทย
   TMVS  
Thailand Sustainable Event  หม�ยถึง ม�ตรฐ�นก�รบริห�รก�รจัดง�นประชุมอย่�งย่ังยืน 
Management Standard: TSEMS             ประเทศไทย
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บทท่ี 9 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดประชุมองค์กร
Corporate  หม�ยถึง บริษัท/องค์ก�ร
Government  หม�ยถึง รัฐบ�ล
One Stop Service  หม�ยถึง ก�รให้บริก�รแบบครบวงจร
Venue  หม�ยถึง สถ�นท่ีจัดง�น

บทท่ี 10 แนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุม
Corporate Social Responsibility:   หม�ยถึง คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท/องค์กร
   CSR
BIZ Connect  หม�ยถึง แอพพลิเคชันสำ�หรับก�รจัดก�รอีเวนท์ เพ่ือสร้�ง 
            ประสบก�รณ์ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้มีส่วนร่วมใน 
            กิจกรรม และเป็นก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เพ่ือสร้�ง 
            ร�ยได้จ�กก�รจัดง�นได้ม�กข้ึน
Social Media  หม�ยถึง ก�รใช้ส่ือสังคมออนไลน์
Sustainable Development      หม�ยถึง ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน
Wi-Fi Access for Attendees  หม�ยถึง ก�รเข้�ถึงอินเตอร์เน็ตไร้ส�ยสำ�หรับผู้เข้�ร่วม
                          ง�นประชุม
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สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	จนส�ำเร็จ
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บทที่1 บทนำ�

1.1. หลักก�รและเหตุผล
	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	 สสปน.	 

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 เพ่ือพัฒนำ

และยกระดับผู้ประกอบกำรด้ำนสถำนที่จัดงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล	 โดย	 สสปน.	 มีนโยบำย 

อย่ำงชดัเจนทีจ่ะพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตทดัเทียมกบักำรแข่งขนัของนำนำประเทศ	รวมถึง

กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	เป้ำหมำยหลักในกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล 

ที่มุ่งให้อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้ำงรำยได้หลักของประเทศ	 อย่ำงไรก็ตำม	 สสปน.	 

ได้ให้ควำมส�ำคัญทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพของสถำนที่และกำรบริกำร	 รวมถึงควำมใส่ใจ 

ในกำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบด้วย	

	 นโยบำยและกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ	 สสปน.ดังกล่ำว	 ส่งผลให้เกิดมำตรฐำน 

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	Thailand MICE Venue Standard (TMVS)	ครั้งแรกเมื่อปี	2556	 

และได้ด�ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนให้ครอบคลุมและรองรับกำรจัดงำนในอุตสำหกรรมไมซ์	 และ 

ได้พัฒนำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ (Exhibition  

Venue)	 ขึ้นในปี	 2558	 ซึ่งควำมส�ำเร็จในกำรบุกเบิกกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำน 

ประเทศไทยครั้งนี้	 กล่ำวได้ว่ำ	 ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนในอุตสำหกรรมไมซ ์

ในกลุ่มประเทศอำเซียนหรือหลำยประเทศทั่วโลก	 กำรด�ำเนินงำนเร่ืองกำรจัดท�ำมำตรฐำนสถำนที่ 

จัดงำนประเทศไทย	Thailand MICE Venue Standard (TMVS)	 จึงเป็นยุทธศำสตร์ส�ำคัญ

ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดปริมำณและคุณภำพของสถำนที่และกำรบริกำร	 รวมถึงกำรรักษำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	



6 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทยเป็นไปอย่ำง 

เท่ำทนัต่อสถำนกำรณ์	ครอบคลมุองค์ประกอบของอตุสำหกรรมไมซ์	และตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมไมซ์	ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรได้อย่ำงตรงเป้ำหมำย	และ

ถึงก�ำหนดในกำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ	

ครั้งที่	 1	 สสปน.	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทยและ 

เล่มคู่มือส�ำหรับกำรตรวจประเมิน	 สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อน 

อุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและน�ำไปใช้ในกำรตรวจรับรองมำตรฐำนในปี	 2562	 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์
	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	สสปน.	ได้จัดท�ำ	

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	

ขึ้นมำ	โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ	ดังนี้

	 1.1	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงส�ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรประเมินตนเองและพัฒนำตนเอง 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)

	 1.2	เพื่อใช้เป็นแนวทำงส�ำหรับ	สสปน.ในกำรส่งเสริม	ติดตำม	และให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่ม

ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำน

ที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)

	 1.3	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลคุณภำพมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)

	 1.4	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู ้บริโภค	 หรือผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรงำนแสดงสินค้ำ 

ทั้งในและต่ำงประเทศ

	 1.5	 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรมีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได ้

ทั้งในตลำดระดับอำเซียน	และระดับโลก	



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 7

	 กระบวนกำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำน 

แสดงสินค้ำ)	ปี	2562	มีขั้นตอน	วิธีด�ำเนินกำรและกิจกรรม	ดังนี้

	 1.3.1	 รวมรวมข้อมูล	 วิเครำะห์กระบวนกำร	 และตัวชี้วัด	 เพื่อน�ำมำปรับปรุงมำตรฐำน

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562

	 	 1)	 รวบรวมข้อมูลกำรตรวจประเมินในปีที่ผ่ำนมำ	 จำกรำยงำนกำรตรวจ

ประเมิน	และกำรสมัภำษณ์ผูต้รวจประเมนิ	ผูป้ระกอบกำร	นกัวชิำกำร	ผูท้รงคณุวฒุ	ิและผูเ้ชีย่วชำญ 

จำกสมำคมที่เกี่ยวข้อง	

	 	 2)	วิเครำะห์กระบวนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนฯ	และ	ตัวชี้วัด	จำกเล่มคู่มือ	

กำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจั่ดงำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ)	ปี	2558	

	 	 3)	 วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์	 สอบถำม	 และกำรสังเกตของ 

ผู้ตรวจประเมิน	ผู้เชี่ยวชำญจำกสมำคมที่เกี่ยวข้อง	ผู้ประกอบกำร	นักวิชำกำร	และผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 1.3.2	 ยก	 (ร่ำง)	 มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำน 

แสดงสนิค้ำ)	ฉบบัปรบัปรงุ	ปี	2562	โดยน�ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกกำรศึกษำในขัน้ตอนที	่1	มำยก	

(ร่ำง)	มำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนท่ีจดังำนแสดงสนิค้ำ)	ฉบบัปรับปรงุ	ปี	2562

	 1.3.3	 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อพิจำรณำ	 (ร่ำง)	 มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562

	 	 1)	 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในวันพุธที่	 10	 เมษำยน	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 

จูบิลี่	บอลรูม	ชั้น	11	โรงแรมเดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน�้ำ	

	 	 2)	 น�ำเสนอ	 (ร่ำง)	 มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนท่ี 

จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	เพื่อพิจำรณำ

	 1.3.4	 จัดท�ำคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่ 

จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562		เพื่อเผยแพร่

	 	 1)	 วิเครำะห์ข้อมูล	 สรุปผล	 กำรประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในข้ันตอนที่	 3	 และ 

จัดท�ำคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 

ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	

	 	 2)	 น�ำเสนอคู่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภท

สถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2562	 และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้ำหมำยและ

สำธำรณะ

1.3 กระบวนก�รปรบัปรงุม�ตรฐ�นสถ�นทีจ่ดัง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นทีจ่ดัง�น
แสดงสินค้�) ปี 2562



8 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

ขั้นตอนที่ 1 

รวมรวมข้อมูล วิเคร�ะห์กระบวนก�ร และตัวชี้วัด เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงม�ตรฐ�นสถ�นที่ 

จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ภ�พที่ 1.1 วิธีกำรด�ำเนินงำนปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่ 

จัดงำนแสดงสินค้ำ)	ปี	2562

ขั้นตอนที่ 2 

ยก (ร่�ง) ม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) 

ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 3 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจ�รณ� (ร่�ง) ม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย 

(ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 4 

จัดทำ�คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย 

(ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562  เพื่อเผยแพร่

	 จำกกระบวนกำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่ 

จดังำนแสดงสนิค้ำ)	ดงักล่ำว	ได้แสดงขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรตำมภำพที	่1.1	ดงันี้



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 9

บทที่2 ก�รตรวจ
ประเมินม�ตรฐ�น

2.1 นิย�มปฏิบัติก�ร

 2.1.1 สถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้� (Exhibition Venue) หมำยถึง	สถำนที่ที่ครอบคลุม

พื้นที่สองส่วน	 ได้แก่	 (1)	 ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ	 (Exhibition Hall)	 และ	 (2)	 พื้นที่สนับสนุน	 

(Supporting Area)	 ซ่ึงมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำรในด้ำนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ	 

(Facilities Service)

 2.1.2 ห้องจัดง�นแสดงสินค้� (Exhibition Hall)	หมำยถึง	พื้นที่จัดแสดงงำนภำยใน

อำคำร	ที่มีพื้นเรียบไม่ลำดเอียง	และมีผนังกั้นมิดชิดทุกด้ำน

	 กำรรับรองมำตรฐำนฯ	 ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ	 รับรองเป็นรำยห้อง	 ในกรณี

ที่ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำที่จะขอรับกำรตรวจประเมินสำมำรถแบ่งเป็นห้องย่อยได้	 ผู้ประกอบกำร

สำมำรถยื่นขอรับกำรตรวจประเมินได้ตำมสภำพกำรใช้งำนจริงของห้องจัดงำนแสดงสินค้ำนั้น	 

ได้ดังต่อไปนี้
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  1) ก�รแบ่งห้องจัดง�นแสดงสินค้�เพื่อขอรับก�รตรวจประเมิน

	 	 	 1.1)	ห้องหลกัท่ีไม่มกีำรแบ่งห้องย่อยโดยผนงักัน้ห้อง	(Partition) ตำมภำพประกอบที	่2.1

   ตัวอย่�ง	ผู้ประกอบกำรขอประเมินห้อง	Grand Exhibition	1	ห้อง

Grand Exhibition 

ภ�พที ่2.1	ห้องหลกัทีไ่ม่มกีำรแบ่งห้อง

	 	 1.2)	ห้องทีแ่บ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ห้อง (Partition)	ตำมภำพประกอบที	่2.2	

  ตวัอย่�ง	ผูป้ระกอบกำรขอประเมนิห้อง	Exhibition A 1 ห้อง Exhibition C 1	ห้อง		

	 	 รวมเป็น	2	ห้อง

Exhibition A Exhibition C

ภ�พที ่2.2	ห้องท่ีแบ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ห้อง	(Partition)



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 11

	 	 1.3)	ห้องตำมข้อ	1.2)	กรณท่ีีมมีำกกว่ำ	1	ห้องทีมี่พืน้ทีต่ดิกนั	ตำมภำพประกอบที	่2.3

  ตวัอย่�ง	ผูป้ระกอบกำรขอประเมนิห้อง	Exhibition A	รวมกบั	Exhibition B  

	 	 รวมเป็น	1	ห้อง

Exhibition A Exhibition B

ภ�พที ่2.3 ห้องตำมข้อ	1.2)	กรณีท่ีมมีำกกว่ำ	1	ห้องทีม่พ้ืีนทีต่ดิกนั

ภ�พที ่2.4 กำรวัดควำมสูงของห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

 2) ก�รวดัขน�ดพ้ืนท่ีห้องจดัง�นแสดงสินค้� ใช้วธิกีำรวดัระยะภำยในห้องจำกผนงัห้อง	

น�ำค่ำท่ีได้มำค�ำนวณหำขนำดพืน้ที	่โดยใช้วิธีกำรค�ำนวณทำงเรขำคณติ

 3) ก�รวดัคว�มสูง	กำรวัดควำมสงูของห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ (High: H)	วดัจำกพ้ืนห้อง

ถึงจุดต�ำ่สดุของโครงสร้ำงหลงัคำภำยในห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ
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  4) ก�รวดัระยะห่�งของเส� กรณีท่ีห้องจดังำนแสดงสนิค้ำมเีสำภำยในห้อง	จ�ำเป็นต้อง

วดัระยะห่ำงระหว่ำงเสำแต่ละต้น	ดงันัน้ต้องวดัระยะห่ำงของเสำแต่ละต้น	โดยให้ระยะห่ำงน้อยทีส่ดุเป็น

ไปตำมเกณฑ์

ภ�พที ่2.5	กำรวัดระยะห่ำงของเสำ	ของห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

	 ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำที่จะขอรับกำรประเมิน	 สำมำรถขอรับกำรประเมินได้	 2	 ขนำด	 

โดยทีห้่องทีข่อรบักำรประเมนินัน้	จะต้องมคุีณลกัษณะเบ้ืองต้นตำมเกณฑ์ต่อไปนี้
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ประเภท ควำมสูงขั้นต�่ำ

(เมตร)	

ขนำดพื้นที่ขั้นต�่ำ

(ตำรำงเมตร)

รับน�้ำหนักขั้นต�่ำ

(กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร)

กรณีที่มีเสำระยะห่ำง

ของเสำขั้นต�่ำ	(เมตร)

1

2

10

5

5,000

1,000

1,000

350

18

9

ต�ร�งท่ี 2.1	คุณลกัษณะเบ้ืองต้นของห้องประชุม

หม�ยเหตุ

 * ขน�ดพื้นที่ข้ันตำ่�	 ค�ำนวณจำกกำรวัดระยะควำมกว้ำงและควำมยำวของห้องจัดงำน 

	 	 แสดงสนิค้ำ	(ดูรำยละเอียดในหัวข้อ	“กำรวัดขนำดพืน้ทีห้่องจดังำนแสดงสนิค้ำ”)

 * คว�มสูงขัน้ตำ�่	วัดจำกพืน้ห้องถงึจุดต�ำ่สดุของเพดำน	หรอืโครงสร้ำงหลงัคำ	

						 	 (ดรูำยละเอยีดในหวัข้อ	“กำรวัดควำมสงู”)

 * รับนำ้�หนักขั้นตำ่�	 ตรวจสอบจำกเอกสำรแสดงกำรรับน�้ำหนักข้ันต�่ำของห้องจัดงำน 

	 	 แสดงสนิค้ำ

 * ระยะห่�งของเส�	 กรณีที่ในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำมีเสำ	 ให้วัดระยะห่ำงของเสำ 

	 	 แต่ละต้นร่วมด้วย	(ดูรำยละเอียดในหวัข้อ	“กำรวัดระยะห่ำงของเสำ”)

 2.1.3 พ้ืนท่ีสนับสนุน (Supporting Area) หมำยถงึ	 พ้ืนทีน่อกเหนือจำกห้องจดังำน 

แสดงสินค้ำ	ซึง่ใช้รบัรองและให้บริกำรแก่ผู้จดังำนและผูเ้ข้ำชมงำน	

 2.1.4 สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและบริก�รในด้�นก�รจัดง�นแสดงสินค้� (Facilities 

Service) หมำยถึง	สำธำรณูปโภค	วัสดุอุปกรณ์	และกำรบรกิำรในสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ	

คุณลักษณะเบื้องต้น

  5) คณุลกัษณะของห้องจดัง�นแสดงสินค้� (Exhibition Hall)

	 ห้องจดังำนแสดงสนิค้ำท่ีจะขอรบักำรประเมนิ	 จะต้องมคีณุลกัษณะตำมเกณฑ์เบ้ืองต้น	 

ทัง้เรือ่งนยิำมปฏิบติักำร	 ขนำด	 	 ควำมสงู	 กำรรบัน�ำ้หนกัขัน้ต�ำ่	 และระยะห่ำงระหว่ำงเสำ	 โดยแบ่ง

เป็น	2	ประเภท	ตำมขนำดพืน้ที	่ห้องท่ีขอรับกำรประเมนินัน้	จะต้องมคุีณลกัษณะตำมเกณฑ์ต่อไปนี้
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2.2 คณะผูต้รวจม�ตรฐ�น ประกอบด้วย
 1) ผู ้ตรวจประเมิน	 หมำยถึง	 บุคคลท่ีได้รับกำรมอบหมำยจำกส�ำนักงำนส่งเสริม 

กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 ให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจสอบควำมครบถ้วน 

ตำมตัวช้ีวดัของสถำนประกอบกำรทีข่อรบักำรตรวจประเมนิตำมมำตรฐำนฯ

 2) ผูเ้ชีย่วช�ญ หมำยถงึ	บคุคลทีไ่ด้รบักำรมอบหมำยจำกส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจดัประชมุ

และนทิรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)	ให้ท�ำหน้ำให้ค�ำแนะน�ำทำงเทคนคิแก่ผูต้รวจประเมนิ

2.3 เงือ่นไขและข้อปฏบิติัในก�รรบัก�รตรวจประเมิน
	 กำรสมคัรขอเข้ำรบักำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่

จดังำนแสดงสนิค้ำ)	นัน้	สถำนประกอบกำรทีส่นใจสมคัรขอรบักำรตรวจประเมนิต้องปฏิบตัติำมเงือ่นไข

ดงัต่อไปนี้

 2.3.1 ก่อนก�รตรวจประเมนิ

	 	 	 1)	 สถำนประกอบกำรท่ีขอรบักำรตรวจประเมนิ	ต้องปฏิบตัติำมระเบยีบและกฎหมำย

ท่ีเกี่ยวข้องกับประเภทกำรประกอบกิจกำรของตนอย่ำงถูกต้อง	 ทั้งน้ีในกำรยื่นใบสมัครขอเข้ำรับ 

กำรตรวจประเมนิ	ต้องแนบหลกัฐำนประกอบตำมท่ีระบใุนใบสมคัร

	 	 	 2)	 สถำนประกอบกำรพิจำรณำเลือกสมัครขอรับกำรตรวจประเมินเป็นรำยห้อง 

ได้ตำมประเภทและลกัษณะเบือ้งต้นของห้องจัดงำนแสดงสนิค้ำท่ีระบไุว้

	 	 	 3)	 สถำนประกอบกำรท่ีสมัครขอรับกำรตรวจประเมินจะต้องท�ำกำรตรวจประเมิน 

ตนเอง	(Self-Assessment) ตำมคูม่อืกำรประเมนิมำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนที ่

จดังำนแสดงสนิค้ำ)	และน�ำส่งรำยงำนกำรตรวจประเมนิตนเอง	พร้อมใบสมคัร	ภำยในเวลำทีก่�ำหนด

 2.3.2 ก�รตรวจประเมนิ

	 	 	 1)	 ข้ันตอนกำรเตรยีมควำมพร้อม

	 	 	 	 	 1.1)	 จดัเตรยีมสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำทีข่อรบักำรตรวจประเมนิให้มคีวำมพร้อม	

	 	 	 	 	 1.2)	 จัดสถำนทีส่�ำหรบักำรประชมุของผูต้รวจประเมนิ	ผูเ้ชีย่วชำญ	และผูแ้ทนสถำน	

ประกอบกำร

	 	 	 	 	 1.3)	 จดัเตรียมกำรน�ำเสนอข้อมูล	และตอบข้อซกัถำมของผูต้รวจประเมนิ	
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	 	 	 	 	 1.4)	 จัดเตรียมเอกสำร	 หลักฐำนกำรด�ำเนินงำน	 เช่น	 ใบจดทะเบียนธุรกิจ

จดหมำย	 ประกำศ	 ค�ำสั่ง	 รูปภำพ	 แผนผัง	 แผนภูมิ	 ตำรำงท�ำงำน	 แบบฟอร์ม	 แบบประเมิน 

ควำมพงึพอใจ	รำยงำน	ใบเสรจ็	ใบสัง่ซ้ือ	ฯลฯ	เพ่ือใช้อ้ำงอิงกำรปฏบิตัติำมตัวชีว้ดั	

	 	 	 	 	 1.5)	 จดัเตรียมบคุลำกรทีจ่ะน�ำเสนอและให้ข้อมลู

	 	 	 2)	 ข้ันตอนกำรตรวจประเมนิ	

	 	 	 	 	 2.1)	 ผูต้รวจประเมนิ	ผูเ้ช่ียวชำญ	และผูใ้ห้ข้อมลูของสถำนประกอบกำรเข้ำประชุม 

ร่วมกัน

	 	 	 	 	 2.2)	 ผูใ้ห้ข้อมลูของสถำนประกอบกำรน�ำเสนอข้อมลูเบือ้งต้น

	 	 	 	 	 2.3)	 ผูต้รวจประเมนิ	ท�ำกำรตรวจสอบเอกสำรและซักถำม

	 	 	 	 	 2.4)	 ผู ้ให้ข้อมูลของสถำนประกอบกำรน�ำผู ้ตรวจประเมิน	 และผู ้เชี่ยวชำญ	 

เยี่ยมชมสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำท่ีขอรับกำรตรวจประเมิน	 พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่ในกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวก	

	 	 	 	 	 2.5)	 ผูต้รวจประเมนิ	สรปุกำรตรวจเบือ้งต้น	และผูเ้ชีย่วชำญให้ค�ำปรึกษำ

  2.3.3 หลงัก�รตรวจประเมนิ

	 	 	 1)	กำรตดัสนิและแจ้งผลกำรตรวจประเมนิ

	 	 	 	 	 1.1)	 สสปน.	 น�ำผลกำรตรวจประเมนิเข้ำทีป่ระชมุคณะกรรมกำรรบัรองมำตรฐำน

ท่ีได้แต่งตัง้ข้ึนเพือ่พจิำรณำรบัรองผลกำรตรวจประเมนิ	

	 	 	 	 	 1.2)	 สสปน.	ส่งหนงัสอืแจ้งให้สถำนประกอบกำรทรำบผลกำรตรวจประเมนิ

	 	 	 	 	 1.3)	 สสปน.	จดัพธีิมอบตรำสญัลกัษณ์แก่สถำนประกอบกำรทีผ่่ำนกำรรบัรอง

	 	 	 2)	กำรตดิต้ังและกำรแสดงตรำสญัลกัษณ์

	 	 	 	 	 2.1)	 ตรำสญัลกัษณ์มำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนท่ีจดังำน 

แสดงสินค้ำ)	มอีำยกุำรรับรอง	3	ปี	

	 	 	 	 	 2.2)	 ผูป้ระกอบกำรต้องติดต้ังตรำสญัลกัษณ์	ภำยใน	30	วนั	นบัจำกวนัทีไ่ด้รบัมอบ	

ตำมวิธกีำรทีร่ะบไุว้ในภำคผนวก	

	 	 	 	 	 2.3)	 ผูป้ระกอบกำรต้องแสดงตรำสญัลกัษณ์	ชือ่ห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ		และช่วงเวลำ 

ทีไ่ด้รบักำรรบัรองมำตรฐำนบนเอกสำรเผยแพร่	 เอกสำรประกอบกำรขำย	และเวบ็ไซต์	 เพือ่ให้ผูใ้ช้บริกำร

ได้รบัทรำบ	
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	 	 	 3)	 กำรตดิตำมผล

	 	 	 	 	 3.1)	 มีกำรติดตำมผลกำรรับรองมำตรฐำนภำยหลังจำกที่ออกใบรับรองแล้ว 

อย่ำงน้อย	1	คร้ัง/ปี

	 	 	 	 	 3.2)	 กรณีที่มีกำรร้องเรียนว่ำผู้ได้รับกำรรับรองมิได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสถำนที ่

จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 ตำมที่ได้รับกำรรับรอง	 สสปน.หรือ 

หน่วยงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย	จะด�ำเนินกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเพือ่พิจำรณำต่อไป

	 	 	 4)	 กำรเรยีกคืนและกำรส่งมอบตรำสญัลกัษณ์

	 	 	 	 	 4.1)	 กรณหีมดอำยกุำรรบัรองมำตรฐำน	 ให้ถอดตรำสญัลกัษณ์ภำยใน	 1	 สปัดำห์	 

นบัจำกปีทีห่มดอำยกุำรรบัรองมำตรฐำน

	 	 	 	 	 4.2)	 กรณีทีผู่ไ้ด้รบักำรรบัรองไม่ปฏิบติัตำมมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	

(ประเภทสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ)	 ตำมทีไ่ด้รบักำรรบัรองและไม่ด�ำเนนิกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยใน

ระยะเวลำที่หน่วยรับรองก�ำหนด	 สสปน.	 มีอ�ำนำจสั่งพักใช้ตรำสัญลักษณ์ได้ไม่น้อยกว่ำ	 45	 วัน	 

แต่ไม่เกนิ	90	วนั	

	 	 	 	 	 4.3)	 สสปน.	 มีอ�ำนำจเพิกถอนกำรรับรองและขอคืนตรำสัญลักษณ์ได้	 หำก 

ผู้ได้รับกำรรับรองถูกสั่งพักแล้วยังไม่ด�ำเนินกำรตำมที่ได้รับกำรรับรอง	 และ/หรือตำมที่เห็นสมควร	 

และผู้ถูกเพกิถอนต้องส่งคนืตรำสญัลักษณ์ภำยใน	1	สปัดำห์	นบัจำกวนัทีถ่กูเพกิถอน	

2.4 องค์ประกอบ และตวัชีวั้ด
	 กำรก�ำหนดองค์ประกอบ	 ตัวช้ีวัด	 และเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่ 

จดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนท่ีจดังำนแสดงสนิค้ำ)	ได้ประยกุต์วธีิกำรประเมนิแบบ	Rubric	มำ

พฒันำเป็นแบบประเมนิในครัง้นี	้ ทัง้นีเ้พือ่ต้องกำรให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนคุณภำพโดยรวม 

ของแต่ละตวัชีวั้ดได้ชดัเจนขึน้	ดังมรีำยละเอียดท่ีก�ำหนดไว้ดังนี้

 2.4.1 องค์ประกอบในก�รตรวจประเมนิ

	 กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำน 

แสดงสินค้ำ)	มอีงค์ประกอบท่ีต้องตรวจประเมนิด้วยกัน	4	ด้ำน	คือ

	 	 	 1)	 ด้ำนกำยภำพ	(Physical Component – P)	หมำยถึง	ท�ำเลทีต่ัง้และกำรเข้ำถึง 

ของสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ	 สภำพห้องจัดงำนแสดงสินค้ำและพื้นที่สนับสนุน	 ซึ่งประกอบด้วย	

โครงสร้ำง	วสัดุอปุกรณ์	สำธำรณูปโภค	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	เป็นต้น	
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	 	 	 2)	 ด้ำนเทคโนโลยี	(Technology Component – T)	หมำยถึง	อปุกรณ์โทรคมนำคม	

และกำรจดักำรระบบกำรส่ือสำรและอินเทอร์เน็ตทีร่องรับกำรจดังำนแสดงสนิค้ำ

	 	 	 3)	 ด้ำนบรกิำร	 (Service Component – Sv)	หมำยถึง	กำรให้บรกิำร	กำรจัดกำร

บคุลำกร	กำรจดักำรด้ำนกำรป้องกนัอคัคภัีย	กำรรกัษำควำมปลอดภยั	กำรจดักำรฝงูชน	กำรบ�ำรงุรกัษำ	 

กำรจัดกำรเอกสำรรับจองและคู่มือกำรใช้สถำนที่	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่

เกีย่วข้อง	และกำรจดักำรจรำจรในพืน้ท่ี

	 	 	 4)		ด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื	(Sustainability Component – St)	หมำยถึง	กำร

จดักำรสิง่แวดล้อม	อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน		และควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

 2.4.2 ตวัชีว้ดัในก�รตรวจประเมิน

	 	 	 1)		ตวัชีว้ดัในกำรตรวจประเมนิ	แยกตำมคณุลกัษณะเบือ้งต้นของห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

และองค์ประกอบด้ำนกำรประเมนิ	4	ด้ำน	ดังน้ี

คุณลักษณะเบื้องต้นของห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ
ด้ำนกำรประเมิน

1. ก�ยภ�พ (P)

2. เทคโนโลยี (T)

3. บริก�ร (Sv)

4. ก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน (St)

รวม

36

6

15

6

63

38

6

15

6

65

ประเภทท่ี	1	 ประเภทที	่2

ต�ร�งที่ 2.2	จ�ำนวนตัวชี้วัดตำมคุณลักษณะเบื้องต้นของห้องจัดงำนแสดงสินค้ำและองค์ประกอบ

ด้ำนกำรประเมิน
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ตัวชี้วัด	/	ประเภท ห้องจัดแสดงงำนประเภทท่ี	1 ห้องจัดแสดงงำนประเภทท่ี	2

จำ�นวนตวัชีว้ดั

คะแนนเต็ม

เกณฑ์คะแนนที่

ผ่�นม�ตรฐ�น

65	ตัวช้ีวัด

ร้อยละ	100	หรอื	273	คะแนน

ร้อยละ	90	หรอื	245.70	คะแนน

	 	 	 2)	 ตัวชี้วัดมีค่ำน�้ำหนักคะแนนต่ำงกันเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 ตัวชี้วัดที่มีค่ำน�้ำหนัก 

เท่ำกับ	 2	 และตัวชี้วัดที่มีค่ำน�้ำหนักเท่ำกับ	 1	 ซึ่งค่ำน�้ำหนักน้ีจะน�ำมำใช้เป็นตัวคูณค่ำคะแนน 

ท่ีตรวจประเมนิได้	ตวัอย่ำงเช่น	ข้อ P01 ห้องจดัง�นแสดงสินค้� มค่ี�นำ�้หนกัเท่�กบั 2 ถ้ำคะแนน 

กำรตรวจประเมนิได้	2	คะแนน	ให้น�ำ	2	คะแนน	คณูค่ำน�ำ้หนกั	2	จะได้คะแนนรวมของข้อ	P01	เท่ำกบั	 

4	คะแนน

	 	 	 3)	ตวัชีว้ดัทีม่ค่ีำน�ำ้หนกัเท่ำกบั	2	สถำนประกอบกำรต้องได้คะแนนกำรตรวจประเมนิ	

(เมือ่คณูค่ำน�ำ้หนกัแล้ว)	 ไม่ต�ำ่กว่ำ	 4	 คะแนน	 ในกรณีทีต่�ำ่กว่ำ	 4	 คะแนน	 ผูต้รวจประเมนิจะแจ้ง

ให้สถำนประกอบกำรด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ	 แก้ไข	ภำยในระยะเวลำ	 30	 วนั	 ทัง้น้ีสถำนประกอบกำร 

ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ	 แก้ไข	 หำกเกนิก�ำหนด	 สถำนประกอบกำรต้องไป 

ขอรับกำรประเมนิใหม่ในปีต่อไป

2.5 เกณฑ์ก�รตรวจประเมนิ
	 กำรก�ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 

(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 แยกตำมกลุ่มประเภทกำรประเมินและเกณฑ์กำรผ่ำน 

มำตรฐำน	ดงันี้

ต�ร�งที่ 2.3	 เกณฑ์กำรผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภท 

สถำนท่ีจดังำนแสดงสนิค้ำ)

63	ตัวชีว้ดั

ร้อยละ	100	หรอื	261	คะแนน

ร้อยละ	90	หรือ	234.90	คะแนน
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2.6 คณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสถ�นทีจ่ดัง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นทีจ่ดัง�น
แสดงสนิค้�) ประกอบด้วย

 2.6.1 คณะกรรมก�รรับรองม�ตรฐ�น	 หมำยถึง	 กรรมกำรที่มีหน้ำที่ให้กำรรับรองผล 

กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ)	ของผูต้รวจ

ประเมนิ	และก�ำกบักำรด�ำเนนิกำรให้มกีำรรบัรองมำตรฐำนตำมนโยบำยของ	สสปน.ประกอบด้วย		

	 1)	ผูแ้ทนสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ	(ไทย)	 	 	 กรรมกำร

	 2)	ผูแ้ทนสมำคมโรงแรมไทย	 	 	 	 	 กรรมกำร

	 3)	ผูแ้ทนสมำคมกำรแสดงสนิค้ำ	(ไทย)	 	 	 	 กรรมกำร

	 4)	ผูแ้ทนสมำคมไทยธุรกจิกำรท่องเทีย่ว	 	 	 	 กรรมกำร

	 5)	ผูแ้ทนสมำคมธุรกจิกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ				 	 กรรมกำร

	 6)	ผูแ้ทนจำกโรงแรม	กำรท่องเท่ียวและกำรจดัประชุม	 	 กรรมกำร

	 7)	ผูแ้ทนจำกองค์กรภำครฐั	 	 	 	 	 กรรมกำร

	 8)	ผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนทิรรศกำร		 กรรมกำร	และเลขำนกุำร

				 	 		(องค์กำรมหำชน)

	 9)	ผูแ้ทนจำกสถำบนักำรศกึษำ	 	 	 กรรมกำร	และผูช่้วยเลขำนกุำร	

 2.6.2 ผูต้รวจประเมนิจ�กหน่วยง�นรบัรองม�ตรฐ�นระดบัส�กล หมำยถงึ	 ผูท้ีม่หีน้ำที่

ด�ำเนนิกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ)	

ตำมท่ีได้รบัมอบหมำยจำก	สสปน.	

 2.6.3 ทีป่รึกษ� หมำยถงึ	ผูเ้ช่ียวชำญ	ทีม่หีน้ำท่ีให้ค�ำปรกึษำ	และแนะน�ำทำงเทคนิคเกีย่วกบั 

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ)	ประกอบด้วย	

	 1)	ผูแ้ทนสมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติ	(ไทย)

	 2)	ผูแ้ทนสมำคมโรงแรมไทย	

	 3)	ผูแ้ทนสมำคมกำรแสดงสนิค้ำ	(ไทย)			

	 4)	ผูแ้ทนสมำคมไทยธุรกจิกำรท่องเทีย่ว	

	 5)	ผูแ้ทนสมำคมธุรกจิกำรท่องเทีย่วภำยในประเทศ	

	 6)	ผูแ้ทนจำกโรงแรม	กำรท่องเท่ียวและกำรจดัประชุม

	 7)	ผูแ้ทนจำกองค์กรภำครฐั

	 8)	ผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชุมและนทิรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)

	 9)	ผูแ้ทนจำกสถำบนักำรศกึษำ	
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2.7 ข้ันตอน และ กรอบเวล�ก�รตรวจประเมนิ
	 ขัน้ตอน	และกรอบเวลำกำรตรวจประเมนิ	ก�ำหนดกรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรรอบเวลำละ	

1	ปี	ดงันี้

ต�ร�งท่ี 2.4	ข้ันตอน	และกรอบเวลำกำรตรวจประเมนิ

ขั้นตอน กจิกรรม ช่วงเวลำด�ำเนินกำร

ก�รรับสมคัร

ก�รตรวจ

ประเมิน

1.	 ส่งใบสมัครและรำยงำนกำรประเมินตนเอง	 

เพือ่ขอเข้ำรับกำรตรวจประเมนิ

2.	พิจำรณำใบสมัคร	 และรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง	 เมื่อครบสมบูรณ์แล้วจะจัดล�ำดับกำรเข้ำ

ตรวจประเมนิ

3.	 แจ้งก�ำหนดกำรตรวจประเมนิให้ผูป้ระกอบกำร/

หน่วยงำนท่ีขอประเมนิรบัทรำบ

1.	 ขัน้ตอนกำรเตรียมควำมพร้อม	

	 1.1)	จัดเตรียมสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ 

ทีข่อรบักำรตรวจประเมินให้มคีวำมพร้อม	

	 1.2)	 จัดสถำนที่ส�ำหรับกำรประชุมของผู้ตรวจ

ประเมนิ	ผูเ้ช่ียวชำญ	และผูแ้ทนสถำนประกอบกำร

	 1.3)	จัดเตรียมกำรน�ำเสนอข้อมูล	 และตอบ 

ข้อซกัถำมของผูต้รวจประเมนิ	

ช่วงเดอืน	

มกรำคม	–	มนีำคม

อย่ำงน้อย	2	สปัดำห์

หลงัจำกได้รับใบสมคัร

และรำยงำนกำรประเมนิ

ตนเอง

ก่อนกำรตรวจประเมนิ

อย่ำงน้อย	2	สปัดำห์

กำรตรวจประเมิน

จะด�ำเนนิกำรในช่วง	

เดอืนพฤษภำคม	–

กนัยำยน	
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กิจกรรมขั้นตอน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร

	 1.4)	จดัเตรยีมเอกสำร	หลกัฐำนกำรด�ำเนนิงำน

เช่น	 ใบจดทะเบียนธุรกิจ	 จดหมำย	 ประกำศ	 

ค�ำสัง่	รปูภำพ	แผนผงั	แผนภูมิ	ตำรำงท�ำงำน	แบบ

ฟอร์ม	แบบประเมนิควำมพงึพอใจ	รำยงำน	ใบเสรจ็	 

ใบสัง่ซ้ือ	ฯลฯ	เพือ่ใช้อ้ำงอิงกำรปฏิบติัตำมตวัช้ีวดั

	 1.5)	จัดเตรียมบุคลำกรที่จะน�ำเสนอและให้

ข้อมลู	

2.	ขัน้ตอนกำรตรวจประเมนิ	

	 2.1)	ผูต้รวจประเมนิ	ผูเ้ชีย่วชำญ	และผูใ้ห้ข้อมลู

ของสถำนประกอบกำรเข้ำประชุมร่วมกนั

	 2.2)	ผูใ้ห้ข้อมูลของสถำนประกอบกำรน�ำเสนอ

ข้อมลูเบือ้งต้น

	 2.3)	ผูต้รวจประเมนิ	 ท�ำกำรตรวจสอบเอกสำร

และซักถำม

	 2.4)	ผู ้ ให ้ข ้อมูลของสถำนประกอบกำร 

น�ำผูต้รวจประเมนิ	และผูเ้ชีย่วชำญ	เยีย่มชมสถำนที่ 

จัดงำนแสดงสินค้ำที่ขอรับกำรตรวจประเมิน	 

พร้อมจดัเจ้ำหน้ำท่ีในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	

	 2.5)	ผูต้รวจประเมนิ	สรปุกำรตรวจเบือ้งต้น	และ

ผูเ้ช่ียวชำญให้ค�ำปรกึษำ
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กิจกรรมขั้นตอน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร

ก�รประก�ศผล

และมอบตร�

สัญลักษณ์

1.	คณะกรรมกำรรบัรองมำตรฐำนพจิำรณำรบัรอง

ผลกำรตรวจประเมนิ

2.	ประกำศผลกำรตรวจประเมิน

3.	ส่งหนงัสอืเชญิผูป้ระกอบกำร/หน่วยงำนทีผ่่ำน

กำรตรวจประเมนิเข้ำร่วมพธีิมอบตรำสญัลกัษณ์

4.	ร่วมกจิกรรมมอบตรำสญัลกัษณ์

ตลุำคม

พฤศจกิำยน

ธนัวำคม

(โดยจะแจ้งวนั	เวลำ	

และสถำนทีจ่ดังำน 

ให้ทรำบล่วงหน้ำ)



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 23

ส่งใบสมัครและรำยงำนกำรประเมินตนเอง

แจ้งก�ำหนดกำรตรวจประเมิน

พิจำรณำใบสมัคร	

รำยงำนกำรประเมินตนเอง	และจัดล�ำดับ
รับสมัคร

ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน	ที่ปรึกษำ	

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนพิจำรณำ

รับรองผลกำรตรวจประเมิน

ประกำศผลกำรตรวจประเมิน

ส่งหนังสือเชิญผู้ผ่ำนกำรตรวจประเมิน

เข้ำร่วมพิธีมอบตรำสัญลักษณ์

ร่วมกิจกรรมมอบตรำสัญลักษณ์

ประกำศผล

และ

มอบตรำ

สัญลักษณ์

ภ�พที่ 2.6	 กระบวนกำรตรวจประเมินและกำรมอบตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)

มกรำคม	-	มนีำคม

ภำยใน	2	สัปดำห์

ตุลำคม

พฤศจิกำยน

พฤศจิกำยน

ธันวำคม

พฤษภำคม	–	

กันยำยน

ก่อนตรวจฯ	 

2	สัปดำห์



24 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

บทที่3 ตวัชีว้ดัม�ตรฐ�นสถ�นที่ 
จัดง�นประเทศไทย 
(ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�)

	 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 หรือ	

Thailand MICE Venue Standard (Category: Exhibition Venue)	มอีงค์ประกอบ	4	ด้ำน	คอื

		 	 1)	ด้ำนกำยภำพ (Physical Component – P) 

	 	 2)	ด้ำนเทคโนโลยี	(Technology Component – T) 

	 	 3)	ด้ำนบริกำร	(Service Component – Sv) 

	 	 4)	ด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน	(Sustainability  Component – St) 

	 	 โดยแต่ละด้ำนประกอบด้วยรำยกำรดังนี้



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 25

3.1 ตัวชี้วัดด้�นก�ยภ�พ แสดงในตำรำงที่	3.1
	 ตัวช้ีวัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 

ด้ำนกำยภำพ	มีรำยละเอียดดังตำรำงที	่3.1

ต�ร�งที่ 3.1	ตัวชี้วัดด้ำนกำยภำพ	

 

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

ด้�นก�ยภ�พ (หมวดห้องจัดง�นแสดงสินค้�)

P01 ห้องจดัง�นแสดงสินค้� (ค่�นำ�้หนัก 2) 

หมำยถึง	สภำพภำยในห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ	 

ท่ีอยูใ่นสภำพดี	มคีวำมโปร่ง	โล่ง	สะอำด	

ปรำศจำกฝุน่ละออง	ครำบสกปรก	และกลิน่อัน 

ไม่พึงประสงค์	ประกอบด้วย

1.	ไม่มสีิง่กีดขวำงบนเพดำนหรอืโครงสร้ำง

หลงัคำในระยะควำมสงู	10	เมตร	(ส�ำหรบั 

ห้องจัดงำนแสดงสนิค้ำประเภทที	่1)	และ	5	เมตร	

(ส�ำหรบัห้องจัดงำนแสดงสนิค้ำประเภทท่ี	2)

2.	ห้องจดังำนแสดงสนิค้ำมคีวำมสะอำด	

ปรำศจำกฝุน่ละออง	เศษขยะ	ครำบสกปรก	 

ท้ังพ้ืน	ผนงั	และเพดำน

3.	ปรำศจำกกลิน่อนัไม่พงึประสงค์

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √



26 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P02 จดุแขวนอปุกรณ์ (Hoisting and  

Rigging) (ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	จดุท่ีติดต้ัง 

มำเพือ่ใช้ส�ำหรบัแขวนอุปกรณ์ประกอบ 

กำรจัดงำนแสดงสนิค้ำ	ประกอบด้วย

1.	มีกำรแจ้งกำรรบัน�ำ้หนกัให้ผู้ใช้งำนทรำบ

2.	มีแผนผงัแสดงต�ำแหน่งจดุแขวนอุปกรณ์

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

P03 ท�งเดนิเหนอืศีรษะ (ค่�นำ�้หนัก 2)  

หมำยถึง	โครงสร้ำงของช่องทำงเดินทีติ่ดต้ังอยู่

เหนอืศรีษะ	(Cat Walk)	ภำยในห้องจดังำน

แสดงสินค้ำ	ส�ำหรับให้เจ้ำหน้ำท่ีเดินเพือ่ติดต้ัง

อปุกรณ์	ดูแลรกัษำ	และกำรซ่อมบ�ำรงุอปุกรณ์	

ประกอบด้วย

1.	ช่องทำงเดินมขีนำดควำมกว้ำงไม่ต�ำ่กว่ำ	80	ซม.

2.	มีรำวกัน้กนัตกตลอดทำงเดิน

3.	มีข้อก�ำหนดกำรใช้งำนท่ีเน้น 

เร่ืองควำมปลอดภยั

4.	มแีผนผงัแสดงต�ำแหน่งของทำงเดินเหนอืศีรษะ

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

√



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 27

 P04 ระบบไฟฟ้�ภ�ยในห้องจดัง�นแสดง

สินค้� (ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถงึ	ระบบจ่ำย

กระแสไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	0.2	แอมแปร์ (A) 

ต่อตำรำงเมตร	รวมถงึวัสดุ	อุปกรณ์	กำรควบคมุ

ระบบไฟฟ้ำ	ภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ	 

จดัเตรยีมไว้เพือ่ให้ผู้จดังำนสำมำรถเช่ือมต่อ 

เพือ่ใช้ส�ำหรับกำรจดัแสดงงำน	ประกอบด้วย

1.	มีห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำ

2.	มีแผนผงัแสดงต�ำแหน่งของจดุบรกิำรไฟฟ้ำ

3.	มีเจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำเพือ่ดูแลและให้บรกิำร

ตลอดระยะเวลำของกำรจดังำน

4.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



28 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P05 ระบบแสงสว่�งภ�ยในห้องจดัง�นแสดง

สินค้� (ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	ระบบให้แสงสว่ำง

ภำยในห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ	รวมถงึวัสดุ	อุปกรณ์

ท่ีได้มำตรฐำน	มกีำรควบคมุ	และค่ำควำมเข้มของ 

แสงสว่ำง	ประกอบด้วย

1.	มีแสงสว่ำงในห้องจดังำนแสดงสนิค้ำไม่น้อยกว่ำ	

200	Lux เมือ่วัดทีร่ะยะสงูจำกพืน้	1	เมตร

2.	มีระบบควบคุมทีส่ำมำรถเลอืกเปิดแสงสว่ำง 

ได้ตำมควำมต้องกำร

3.	มีวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้ำท่ีได้มำตรฐำน	มอก.

4.	มีผงัแสดงต�ำแหน่งหลอดไฟแสงสว่ำงและสวทิช์

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

P06 ระบบนำ�้ภ�ยในห้องจัดง�นแสดงสินค้� 

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	มหีรอืสำมำรถจัดให้มี

จดุจ่ำยน�ำ้สะอำดเพือ่กำรจดัแสดงงำน	และระบบ

กำรระบำยน�ำ้เสียออกจำกห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ		

ประกอบด้วย	

1.	มีจุดจ่ำยน�ำ้สะอำดส�ำหรบักำรใช้จดังำน 

แสดงสินค้ำ	อย่ำงน้อย	1	จุด

2.	มีจุดระบำยน�ำ้เสยีออกจำกห้องจัดงำน 

อย่ำงน้อย	1	จดุ

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร

ที	่1	หรอื	2

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 29

 P07 ระบบปรบัอ�ก�ศภ�ยในห้องจดัง�น 

แสดงสนิค้� (ค่�นำ�้หนัก 2)	หมำยถงึ	ภำยใน 

ห้องจัดงำนแสดงสนิค้ำ	มีระบบปรบัอำกำศ 

ท่ีสำมำรถท�ำควำมเยน็ได้เพยีงพอต่อจ�ำนวน 

ผู้ร่วมงำน	ประกอบด้วย

1.	ก�ำลงัของเครือ่งปรับอำกำศเพยีงพอต่อขนำด

ของห้องและจ�ำนวนคนเต็มควำมจขุองห้อง

2.	ระบบปรบัอำกำศสำมำรถปรบัระดบัอณุหภูมไิด้

3.	มกีำรแยกควบคุมเครือ่งปรบัอำกำศแต่ละจดุได้

ในกรณทีีม่เีคร่ืองปรบัอำกำศมำกกว่ำ	1	ตัว	

4.	มรีะบบเตมิอำกำศบริสทุธ์ิ	(Make up fresh air) 

เข้ำภำยในห้องจดัแสดงงำน	

5.	ต�ำแหน่งตดิตัง้เคร่ืองปรบัอำกำศ	(คอยล์ร้อน)	

ไม่ก่อควำมร�ำคำญและกระทบสิง่แวดล้อมในอำคำร

6.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

P08 ระบบระบ�ยอ�ก�ศ (ค่�นำ�้หนัก 2)  

หมำยถึง	มกีำรระบำยอำกำศภำยในห้อง 

จดังำนแสดงสนิค้ำ	ประกอบด้วย

1.	ระบบระบำยอำกำศสำมำรถระบำยอำกำศได้

มำกกว่ำ	2	ลกูบำศก์เมตรต่อช่ัวโมงต่อตำรำงเมตร

2.	กำรท�ำงำนของระบบระบำยอำกำศไม่ก่อให้เกดิ	

ควำมเดือนร้อนต่อชุมชนใกล้เคียง

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



30 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P09 ป้�ยภ�ยในห้องจดัง�นแสดงสินค้�  

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	อุปกรณ์ทีอ่อกแบบมำ

เพ่ือส่ือควำมหมำยในกำรบอกช่ือห้อง	บอกทิศทำง	

และป้ำยฉกุเฉนิ	โดยป้ำยมลีกัษณะ	ประกอบด้วย

1.	วัสดทุีม่คีวำมคงทน	

2.	มีลักษณะกำรตดิตัง้แบบถำวร	

3.	ติดตัง้ในจุดทีเ่หน็ได้ชดัเจน	เป็นระเบยีบ

4.	ใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศก�ำกบัไว้ 

อย่ำงน้อย	1	ภำษำ	และ/หรอื	ใช้สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นสำกล

หม�ยเหต	ุวสัดทุีม่คีวำมคงทน	หมำยถงึ	โลหะ	

พลำสติก	ไม้	เป็นต้น

P10 อปุกรณ์คว�มปลอดภยั (ค่�นำ�้หนัก 2) 

หมำยถึง	มกีำรตดิตัง้	หรอื	มอุีปกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับ

กำรให้ควำมปลอดภยัทีเ่พยีงพอ	ครอบคลมุ 

ในห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ	และมสีภำพพร้อมใช้งำน	

ประกอบด้วย

1.	กล้องวงจรปิด	และมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด

พร้อมเจ้ำหน้ำทีด่แูลตลอดระยะเวลำกำรจัดแสดงงำน

2.	อุปกรณ์ตรวจจบัควนั	หรอืควำมร้อน

3.	หัวฉีดน�ำ้ดับเพลงิ	(Fire Sprinkler)

4.	ถังดบัเพลิง	หรอืสำยฉดีน�ำ้ดับเพลงิอยูใ่นบรเิวณ

ท่ีสะดวกต่อกำรใช้งำน

5.	ปุ่มเปิดสญัญำณเตอืนภัยท่ีเหน็ชัดเจน	

6.	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 31

 P11 ประตหูนไีฟภ�ยในห้องจดัง�นแสดงสินค้� 

(ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถึง	ช่องทำงส�ำหรับอพยพ

ผู้คนออกจำกห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ	กรณีเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน	ประกอบด้วย

1.	มีขนำดควำมกว้ำงและสงูเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย

ก�ำหนดในปีทีก่่อสร้ำง

2.	เป็นบำนผลกัออกสูภ่ำยนอก	และมีอุปกรณ์

บงัคบัให้ประตปิูดได้เอง

3.	สำมำรถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลำ

4.	มีป้ำยก�ำกับ

5.	ไม่มธีรณปีระตหูรอืขอบกัน้

6.	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

ด้�นก�ยภ�พ (หมวดพื้นที่สนับสนุน)

 P12 ก�รเข้�ถงึ (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	 

สถำนท่ีจดังำนแสดงสนิค้ำต้ังอยูใ่นท�ำเลทีเ่ข้ำถงึ

ง่ำย	สะดวก	มีเส้นทำงกำรจรำจร	รวมถงึระบบ

ขนส่งสำธำรณะรองรบั	ประกอบด้วย

1.	มีถนนตดัผ่ำนและเชือ่มไปยงัชุมชนโดยรอบ

2.	มีช่องทำงเข้ำออกมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

3.	มีระบบขนส่งสำธำรณะท้ังแบบประจ�ำและ 

ไม่ประจ�ำทำงเข้ำถงึ

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ 

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร 

ที	่1	หรอื	2

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



32 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P13 ท่ีจอดรถผูร่้วมง�น (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	

พ้ืนทีท่ีจ่ดัไว้เพือ่ให้บรกิำรจอดรถส�ำหรับ 

ผู้เข้ำร่วมงำน	ประกอบด้วย

1.	มีทีจ่อดทีแ่ยกประเภทรถ	

2.	มีทีจ่อดรถส�ำหรบัคนพิกำร	ทุพพลภำพ	 

และคนชรำ	

3.	มีป้ำยและสญัลักษณ์จรำจรรวมท้ังป้ำย 

เพ่ือควำมปลอดภัยอย่ำงชัดเจน

4.	มีกำรตดิต้ังกล้องวงจรปิดหรือเจ้ำหน้ำทีร่กัษำ

ควำมปลอดภยัในบรเิวณสถำนท่ีจอดรถ

5.	กรณไีม่มพ้ืีนทีจ่อดรถ	หรอืพ้ืนทีไ่ม่เพียงพอ	 

ต้องสำมำรถหำพ้ืนทีอ่ืน่รองรบัได้	และต้องค�ำนงึถงึ

ควำมปลอดภยั

P14 จดุจอดรถรบั-ส่งผูร่้วมง�น (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	จดุจอดรถชัว่ครำว	ส�ำหรบัรบัส่งผูม้ำ 

ชมงำน	ประกอบด้วย

1.	อยูใ่กล้ทีจั่ดงำน	แต่ในกรณีทีจ่ดุจอดรถรบัส่ง 

อยูไ่กล	มรีถรับส่งผูร่้วมงำน

2.	มีหลังคำปกคลมุ

3.	มีป้ำยบอกจุดจอดรถรับส่งผูเ้ข้ำงำนชัดเจน

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำดรำยกำร

ท่ี	1	หรอื	2

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 33

 

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

P15 ท่ีจอดรถขนส่งสินค้� (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	สถำนทีส่�ำหรบัให้รถขนส่งสนิค้ำจอด 

โดยมกีำรจดักำรอย่ำงเป็นสดัส่วน	ประกอบด้วย

1.	มีระบบกำรจดัล�ำดบัและกำรประสำนงำน 

เพ่ือให้รถเข้ำส่งสนิค้ำ

2.	มีระบบอ�ำนวยควำมสะดวกและปลอดภัย 

ในกำรรบัส่งสนิค้ำ

3.	มีเจ้ำหน้ำทีอ่�ำนวยควำมสะดวก

P16 พืน้ทีข่นถ่�ยสนิค้� (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	บรเิวณส�ำหรบัให้รถขนส่งสนิค้ำจอดเพือ่

กำรขนถ่ำยสนิค้ำเข้ำสูห้่องจดังำนแสดงสนิค้ำ	 

(ในกรณทีีห้่องจดัแสดงงำนอยูใ่นช้ันทีไ่ม่มทีีจ่อดรถ

ขนส่งสนิค้ำ	ต้องมลีฟิต์ขนส่งสนิค้ำ)	ประกอบด้วย

ประเภท 1

1.	มีประตขูนถ่ำยสนิค้ำทีมี่ขนำด	5x5	เมตร	 

อย่ำงน้อย	1	ประตูต่อ	1	ห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

2.	ในกรณทีีห้่องจดังำนแสดงสนิค้ำสำมำรถแบ่งได้	

ต้องมีประตตูำมจ�ำนวนห้องท่ีแบ่งได้

3.	มีระบบแสงสว่ำง

4.	มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำดรำยกำร

ที	่1	หรอื	2

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำดรำยกำร

ที	่1	หรอื	2

√ √

√



34 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 ประเภท 2

1.	มีประตขูนถ่ำยสนิค้ำอย่ำงน้อย	1	ประตู 

ต่อ	1	ห้องจดังำนแสดงสินค้ำ

2.	ในกรณทีีห้่องจดังำนแสดงสนิค้ำสำมำรถ 

แบ่งได้	ต้องมีประตคูรบตำมจ�ำนวนห้องท่ีแบ่งได้

3.	มีระบบแสงสว่ำง

4.	มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก

P17 จดุตดิตัง้ป้�ยประช�สัมพันธ์ 

ง�นนอกอ�ค�ร (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	 

มีโครงสร้ำงส�ำหรบัตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์ 

งำนด้ำนนอกอำคำรจดัแสดงสินค้ำ	ประกอบด้วย

1.	อยูใ่นบรเิวณทีเ่หน็ได้ชดัเจนท้ังในเวลำ 

กลำงวนัและกลำงคนื

2.	มีควำมมัน่คงแขง็แรง	

3.	อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำรที่	

1	หรือ	2

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 35

 P18 ระบบไฟฟ้�และแสงสว่�งภ�ยในพ้ืนที่

สนบัสนนุ (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	ระบบจ่ำย

กระแสไฟฟ้ำ	วัสด	ุอปุกรณ์ท่ีได้มำตรฐำน	 

กำรควบคมุระบบไฟฟ้ำกำรให้แสงสว่ำงภำยใน

สถำนท่ีจดังำนแสดงสินค้ำ	เช่น	พืน้ทีเ่อนกประสงค์	

บรเิวณห้องต่ำงๆ	ประกอบด้วย

1.	มีกำรตดิต้ังโคมไฟแสงสว่ำง

2.	มีวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้ำท่ีได้มำตรฐำน

3.	มีห้องควบคมุระบบไฟฟ้ำ

4.	มีแผนผงังำนระบบไฟฟ้ำ	

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

P19 เครือ่งกำ�เนดิไฟฟ้�สำ�รอง (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	มอีปุกรณ์ส�ำหรับผลติไฟฟ้ำส�ำรอง	 

(Generator)	ได้เมือ่เกดิกรณีไฟดับ	ประกอบด้วย

1.	สำมำรถท�ำงำนได้ทันทีท่ีกระแสฟ้ำดับ	 

(ไม่เกนิ	20	วินำท)ี

2.	สำมำรถผลติไฟฟ้ำส�ำรองต่อเนือ่งไม่น้อยกว่ำ	 

2	ชัว่โมง	

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



36 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P20 ระบบนำ�้ และสขุ�ภบิ�ลภ�ยในพ้ืนที่

สนับสนนุ (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	มรีะบบ 

กำรจ่ำยน�ำ้ดไีปยงัจดุต่ำงๆ	เพือ่กำรจดัแสดงงำน	

และภำยในพืน้ทีส่นบัสนนุ	อย่ำงเพยีงพอและ 

เหมำะสม	พร้อมทัง้มรีะบบสขุำภิบำลน�ำ้ 

ท่ีมีมำตรฐำน	ประกอบด้วย

1.	มีท่อจ่ำยน�ำ้ดสี�ำหรบักำรใช้ในพืน้ทีส่นบัสนนุ

2.	มีจุดจ่ำยน�ำ้และจดุระบำยน�ำ้ทีแ่ยกจำกห้องน�ำ้

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบระบบสขุำภิบำล 

ประจ�ำปี

P21 ระบบสำ�รองนำ�้ใช้ (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	

สถำนท่ีจดัแสดงสินค้ำมทีีเ่กบ็น�ำ้ส�ำรอง	กรณีท่ี 

น�ำ้ประปำไม่ไหล	ประกอบด้วย

ประเภท 1

1.	ท่ีเกบ็น�ำ้ส�ำรองถกูสขุลกัษณะ

2.	มีน�ำ้ส�ำรองไว้ใช้	อย่ำงน้อย	100	ลกูบำศก์เมตร	

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำดรำยกำร 

ที	่1	หรอื	2

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำดรำยกำร 

ที	่1	หรอื	2

√ √

√

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 37

 ประเภท 2

1.	ท่ีเกบ็น�ำ้ส�ำรองถกูสขุลกัษณะ

2.	มีน�ำ้ส�ำรองไว้ใช้	อย่ำงน้อย	20	ลกูบำศก์เมตร

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ 

ประจ�ำปี

P22 บริเวณต้อนรบั และลงทะเบยีน  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	มบีริเวณทีจ่ดัเตรยีมไว้

โดยเฉพำะเพือ่กำรต้อนรบัและลงทะเบียน 

ผู้ร่วมงำน	ประกอบด้วย

1.	มีพ้ืนท่ีลงทะเบยีนอย่ำงเป็นสดัส่วนอยูด้่ำนหน้ำ

ทำงเข้ำห้องจัดงำนแสดงสนิค้ำ	

2.	มีไฟส่องสว่ำง	

3.	มีเต้ำรบัไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	3	จุด

4.	มีจดุส�ำหรับตดิตัง้ป้ำยประชำสัมพนัธ์

5.	มีบรกิำรกระจำยเสยีงประชำสมัพันธ์

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร

ที	่1	หรอื	2

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร

ที	่1	หรอื	2

√

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



38 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

P23 ห้องสำ�หรบัผูจ้ดัง�น (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	ห้องทีม่ลีกัษณะเป็นห้องถำวร	ท่ีจัดไว้ให้

เป็นห้องส�ำหรับผูจ้ดังำน	ประกอบด้วย

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่กำรเป็น

ห้องส�ำหรบัผูจั้ดงำน		

2.	มคีวำมสะอำด	ปลอดภัย	และอยูใ่กล้ห้องจัดงำน

แสดงสินค้ำ	

3.	มเีครือ่งปรบัอำกำศ	ไฟส่องสว่ำง	และเต้ำรบัไฟฟ้ำ

4.	มีโต๊ะเก้ำอ้ีเพยีงพอ

5.	สำมำรถจดัหำอปุกรณ์ส�ำนกังำนไว้บรกิำรตำมที่

ลูกค้ำต้องกำร

6.	มีบริกำร	WIFI

หม�ยเหต	ุไม่สำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

P24 ห้องประชมุ (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ 

ห้องท่ีมีลกัษณะเป็นห้องถำวร	ท่ีจัดไว้ 

เพ่ือกำรประชุม	ประกอบด้วย	

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่ 

กำรจัดประชมุกลุม่ย่อย	

2.	มีควำมสะอำด	ปลอดภยั	

3.	มีโต๊ะเก้ำอ้ี	เพยีงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ข้ำประชุม

4.	มีระบบปรบัอำกำศ	ไฟส่องสว่ำง	และเต้ำรบั

ไฟฟ้ำ	พร้อมใช้งำน	

หม�ยเหต	ุไม่สำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 39

 P25 ห้องรบัรอง VIP (ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	

ห้องท่ีมลีกัษณะเป็นห้องถำวร	เพ่ือใช้เป็น 

ห้องรับรอง	ภำยในอำคำรจดังำนแสดงสนิค้ำ	 

ประกอบด้วย

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่กำรเป็น

ห้องรับรอง	มีอปุกรณ์ทีพ่ร้อมใช้งำน	

2.	มีระบบปรบัอำกำศ	ไฟฟ้ำส่องสว่ำง	และ 

เต้ำรับไฟฟ้ำ

3.	มีควำมสะอำด	ปลอดภัย

4.	มีห้องน�ำ้ส่วนตวั

หม�ยเหต	ุไม่สำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

P26 ห้องสือ่มวลชน (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	

มีห้องส�ำหรบักำรท�ำงำนของสือ่มวลชนภำยใน

อำคำรจดัแสดงสินค้ำ	ประกอบด้วย

ประเภท 1

1.	มีควำมเป็นสัดส่วน

2.	ตกแต่งอย่ำงดแีละสะอำด

3.	มีเครือ่งปรับอำกำศ	ไฟฟ้ำส่องสว่ำง	และ 

เต้ำรับไฟฟ้ำ

4.	มีโต๊ะเก้ำอ้ีทีเ่พยีงพอ

5.	มีอปุกรณ์ส�ำนกังำนไว้บรกิำร

6.	มีบรกิำร WIFI

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



40 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 ประเภท 2

1.	มีควำมเป็นสัดส่วนหรือ	มพีืน้ท่ีส�ำหรบั

ส่ือมวลชน

2.	ตกแต่งอย่ำงดแีละสะอำด

3.	มีเครือ่งปรับอำกำศ	ไฟฟ้ำส่องสว่ำง	และ

เต้ำรับไฟฟ้ำ

4.	มีโต๊ะเก้ำอ้ีทีเ่พยีงพอ

5.	มีอปุกรณ์ส�ำนกังำนไว้บรกิำร

6.	มีบริกำร	WIFI

P27 ห้องประกอบพธิที�งศ�สน� (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	ห้องทีใ่ช้ประกอบพธีิประจ�ำวัน 

ทำงศำสนำ	ประกอบด้วย

1.	เป็นห้องท่ีเป็นสดัส่วน	หรอืพ้ืนท่ีทีก่ัน้ไว้ 

เพ่ือกำรประกอบพธิทีำงศำสนำ

2.	มีเฟอร์นเิจอร์	และเครือ่งประกอบพธีิ 

ทำงศำสนำ

3.	มีไฟฟ้ำแสงสว่ำง

4.	มีควำมสะอำดและตกแต่งอย่ำงดี

หม�ยเหต ุสำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 41

 P28 ห้องปฐมพย�บ�ล (ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	

ห้องท่ีจดัไว้เป็นกำรเฉพำะเพือ่ใช้ในกำรปฐมพยำบำล

เบือ้งต้น	ในระหว่ำงกำรจดังำนได้แก่	ช่วงเวลำกำร

ตดิต้ังงำน	กำรแสดงงำน	และกำรรือ้ถอน	ประกอบด้วย

ประเภท 1

1.	มีห้องเฉพำะทีแ่ยกเป็นสดัส่วน	หรอืกัน้พ้ืนท่ี 

เป็นสัดส่วนอย่ำงมดิชดิ

2.	มีอปุกรณ์	เวชภณัฑ์	ทีพ่ร้อมใช้ในกำร

ปฐมพยำบำล

3.	มีเจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำล	หรอื	ผูผ่้ำนกำรอบรม 

ด้ำนกำรปฐมพยำบำล	ประจ�ำอยูใ่นระหว่ำง 

กำรจัดงำน

4.	สำมำรถจดัหำรถพยำบำลหรอืรถฉุกเฉนิ 

พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำไว้ให้บริกำร

ประเภท 2

1.	มีควำมเป็นสัดส่วน	หรือ	มพีืน้ท่ีเพือ่ใช้ในกำร

ปฐมพยำบำลเบือ้งต้น

2.	มีอปุกรณ์	เวชภณัฑ์	ทีพ่ร้อมใช้ในกำร

ปฐมพยำบำล

3.	มีเจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำล	หรอื	ผูผ่้ำนกำรอบรมด้ำน

กำรปฐมพยำบำล	ประจ�ำอยูใ่นระหว่ำงกำรจดังำน

4.	สำมำรถจดัหำรถพยำบำลหรอืรถฉุกเฉนิพร้อม

เจ้ำหน้ำทีป่ระจ�ำไว้ให้บรกิำร

หม�ยเหต ุสำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√

√

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



42 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P29 ศนูย์บรกิ�รธุรกจิ  (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	

สถำนท่ีทีจ่ดัไว้เพือ่ให้บรกิำรแก่ผูจ้ดัแสดงสนิค้ำ	

และผู้ร่วมงำน	กำรพมิพ์เอกสำร	รบัส่งโทรสำร	

ถ่ำยเอกสำร	ติดต่อสือ่สำร	บรกิำรรบัแจ้งของหำย	

เป็นต้น	ประกอบด้วย

1.	มีบริเวณส�ำหรบัให้บรกิำรท่ีเป็นสดัส่วน

2.	ตกแต่งอย่ำงดแีละสะอำด

3.	มีอปุกรณ์ส�ำนกังำนไว้บรกิำรตำมทีล่กูค้ำ

ต้องกำร

4.	มีเครือ่งปรับอำกำศ	ระบบระบำยอำกำศ	

ไฟฟ้ำส่องสว่ำง	และเต้ำรับไฟฟ้ำ

5.	มีโต๊ะเก้ำอ้ีนัง่ทีม่สีภำพดี

6.	มีบริกำร	WIFI

P30 ห้องนำ�้ (ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	ห้องส�ำหรบั

ถ่ำยอจุจำระและปัสสำวะ	ประกอบด้วย

1.	ห้องน�ำ้ต้องอยูไ่ม่ไกลจำกห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

2.	สภำพห้องน�ำ้ต้องถกูสขุลกัษณะ	คอื	สะอำด	

แห้ง	ไม่มกีล่ินเหมน็

3.	มีระบบระบำยอำกำศ

4.	มีระบบระบำยและบ�ำบดัของเสยีทีไ่ด้มำตรฐำน

5.	มีกระดำษช�ำระ	และสบูเ่หลวล้ำงมอื

6.	มีบนัทกึกำรท�ำควำมสะอำดและตรวจสอบ

อปุกรณ์

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 43

 P31 ห้องนำ�้สำ�หรบัคนพิก�รหรอืทุพพลภ�พ

และคนชร� (ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	 

ห้องส�ำหรบั 

ถ่ำยอจุจำระและปัสสำวะส�ำหรบัคนพกิำร 

โดยเฉพำะ	ประกอบด้วย

1.	ห้องน�ำ้ต้องอยูไ่ม่ไกลจำกห้องจดังำน 

แสดงสินค้ำ

2.	มีรำวจบัข้ำงโถส้วมและอ่ำงล้ำงมือ

3.	มีปุม่เปิดสัญญำณฉกุเฉนิ

4.	สภำพห้องน�ำ้ต้องถกูสขุลกัษณะ	คอื	สะอำด	

แห้ง	ไม่มกีล่ินเหมน็

5.	มีระบบระบำยอำกำศ

6.	มีกระดำษช�ำระ	และสบูเ่หลวล้ำงมอื

7.	มีบนัทกึกำรท�ำควำมสะอำดและตรวจสอบ

อปุกรณ์

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



44 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P32 ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในอ�ค�รสำ�หรบั 

คนพกิ�รหรอืทพุพลภ�พและคนชร� (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	มกีำรก่อสร้ำงหรอืติดต้ังอุปกรณ์ 

เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนพกิำรหรอื

ทุพพลภำพและคนชรำ	คนชรำ	ทีส่ำมำรถเข้ำถึง

สถำนท่ีจดังำนแสดงสนิค้ำได้ด้วยตนเอง	

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังน้ี

1.	มทีำงลำด	หรอื	ลฟิท์โดยสำร	หรอื	ลฟิท์รำวบนัได	

(Platform lift)	คนพิกำรหรอืทพุพลภำพ	และ 

คนชรำสำมำรถเข้ำถงึห้องแสดงสนิค้ำ 

ได้ด้วยตนเอง

2.	มีรำวจบัทำงเดนิ

3.	มี	หรอื	สำมำรถจดัหำรถเขน็	Wheel chair  

ให้ใช้ได้ตำมต้องกำร

4.	มีป้ำยสญัลกัษณ์แสดงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ส�ำหรับคนพกิำรหรอืทพุพลภำพ	และคนชรำ 

ท่ีชัดเจน

5.	มีทีจ่อดรถเฉพำะ																																				

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 45

 P33 อปุกรณ์คว�มปลอดภัยในพ้ืนทีส่นับสนุน 

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถึง	มกีำรติดต้ัง	หรอื	 

มีอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรให้ควำมปลอดภัย 

ท่ีเพียงพอ	ครอบคลมุในพ้ืนทีส่นบัสนุน	และ 

มีสภำพพร้อมใช้งำน	ประกอบด้วย

1.	กล้องวงจรปิด	และมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด

พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีดแูลตลอดระยะเวลำกำรจดั 

แสดงงำน

2.	อุปกรณ์ตรวจจบัควนั	หรอืควำมร้อน

3.	หัวฉดีน�ำ้ดับเพลงิ (Fire Sprinkler)

4.	ถงัดบัเพลิง	หรอืสำยฉดีน�ำ้ดับเพลงิอยูใ่นบรเิวณ

ท่ีสะดวกต่อกำรใช้งำน

5.	ปุ่มเปิดสญัญำณเตอืนภัยท่ีเหน็ชัดเจน	

6.	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

P34 ประตหูนไีฟภ�ยในพืน้ทีส่นบัสนนุ  

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	ช่องทำงส�ำหรบัอพยพผู้คน

ออกจำกอำคำร	กรณเีกิดเหตุฉกุเฉนิ	ประกอบด้วย

1.	มีขนำดควำมกว้ำงและสงูเป็นไปตำมท่ีก�ำหนด

ตำมกฎหมำยก�ำหนดในปีท่ีก่อสร้ำง

2.	เป็นบำนผลกัออกสูภ่ำยนอก	และมีอุปกรณ์

บงัคบัให้ประตปิูดได้เอง

3.	สำมำรถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลำ

4.	มีป้ำยก�ำกับ

5.	ไม่มธีรณปีระตหูรอืขอบกัน้

6.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



46 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P35 พืน้ทีเ่อนกประสงค์ (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	

พ้ืนทีโ่ล่งหน้ำห้องจดังำนแสดงสนิค้ำท่ีอยูใ่นอำคำร	

จดัไว้เพือ่ให้บรกิำรแก่ผูจ้ดังำนในกำรจัดกจิกรรม	

ประกอบด้วย	

1.	มีพืน้ทีท่ีมี่ควำมสะอำดและเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย

2.	มีไฟแสงสว่ำง

3.	มีเต้ำรบัไฟฟ้ำ	อย่ำงน้อย	3	จุด

4.	มีระบบปรบัอำกำศ	หรอืกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีดี

P36 พืน้ทีบ่รกิ�รจำ�หน่�ยอ�ห�ร (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	พืน้ทีท่ี่สถำนทีจั่ดแสดงสนิค้ำจดัไว้ 

เพ่ือบรกิำรจ�ำหน่ำยอำหำรในระหว่ำง 

กำรแสดงงำน		ประกอบด้วย	

1.	มีควำมเป็นสัดส่วน	

2.	ตกแต่งอย่ำงดแีละสะอำด

3.	มีกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีดี	

4.	มีไฟฟ้ำส่องสว่ำง	

5.	มีโต๊ะเก้ำอ้ีนัง่ทีม่สีภำพดแีละเพยีงพอ

6.	มีอปุกรณ์ส�ำหรบัรบัประทำนอำหำรท่ีอยูใ่น

สภำพดแีละสะอำด

7.	จ�ำหน่ำยอำหำรทีถ่กูสุขลกัษณะ	มคีวำมหลำกหลำย

และเพียงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ข้ำชมงำน

8.	มีบริกำรจ�ำหน่ำยอำหำรในช่วงเวลำกำรติดต้ัง

และช่วงเวลำกำรรือ้ถอน

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 47

 P37 พืน้ทีส่บูบุหรี ่(ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	พืน้ที่

ทีจ่ดัไว้เพือ่เป็นเขตสบูบหุรีโ่ดยเฉพำะ	ประกอบด้วย

1.	ไม่อยูใ่นบริเวณทำงเข้ำ	–	ออกของสถำนที	่และ

บรเิวณทีก่่อให้เกดิควำมเดือดร้อนร�ำคำญแก่ 

ผู้ไม่สูบบหุรี่

2.	ต้องตดิป้ำยทีแ่สดงให้ทรำบว่ำเป็นพืน้ท่ีท่ีจดัไว้

ส�ำหรับกำรสบูบุหรี่	

3.	มีกำรจดัเกบ็และท�ำควำมสะอำดทกุวันท่ีมี 

กำรใช้งำน

P38 พืน้ทีส่ำ�หรบัเดก็ (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	

สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดให้มพีืน้ท่ี	เจ้ำหน้ำที่

ดแูล	และอปุกรณ์ส�ำหรบัท�ำกจิกรรมส�ำหรบัเด็ก	

ด้ำนนอกห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ	ประกอบด้วย

1.	มีพืน้ทีส่�ำหรบัให้เด็กท�ำกจิกรรมได้อย่ำงเป็น

สัดส่วน

2.	มีเจ้ำหน้ำทีด่แูลให้บรกิำรอย่ำงเพยีงพอและ

เหมำะสม

3.	มีอปุกรณ์/เครือ่งเล่นส�ำหรบัเด็กทีเ่พียงพอและ

ปลอดภัย

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ 

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร 

ที	่1	หรอื	2

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



48 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

3.2 ตัวชีว้ดัด้�นเทคโนโลย ีแสดงในต�ร�งที ่3.2 
 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 

ด้ำนเทคโนโลย	ีมีรำยละเอยีดดังตำรำงที	่3.2	

ต�ร�งท่ี 3.2 รำยละเอยีดตวัช้ีวัดด้ำนเทคโนโลยี	

ด้�นเทคโนโลยี (Technology)

 

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

T01 เวบ็ไซต์ของสถ�นทีจ่ดัง�นแสดงสินค้� 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	สถำนทีจ่ดังำนแสดง

สินค้ำมีกำรจดัท�ำเวบ็ไซต์ท่ีเป็นทำงกำรของตนเอง

เพ่ือเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์	ให้ข้อมลูของสถำนท่ี	

และเป็นช่องทำงกำรสือ่สำรประกอบด้วย

1.	เป็นเวบ็ไซต์ทีม่	ีURL	เป็นของตนเอง

2.	มีกำรปรบัปรงุข้อมลูอย่ำงสม�ำ่เสมอ

3.	มีข้อมลูรำยละเอยีดของห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

ท่ีชัดเจน	ครบถ้วน

4.	มีกำรออกแบบเพือ่ให้ใช้งำนได้สะดวก	 

(User Friendly)

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร

ที	่1	หรอื	2

√ √



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 49

 T02 คว�มส�ม�รถในก�รรองรบัก�รเชือ่มต่อ

อินเทอร์เนต็ (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	มอุีปกรณ์

ส�ำหรับกำรแพร่กระจำยสัญญำณแบบไร้สำย	

(WIFI)	เพือ่ให้บรกิำรเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็ 

แก่ผูจ้ดังำนและผู้เข้ำชมงำนได้	ประกอบด้วย

1.	มจีดุแพร่กระจำยสญัญำณในห้องจัดงำนแสดงงำน

2.	มีจดุแพร่กระจำยสญัญำณในพืน้ท่ีสนบัสนนุ

3.	กำรแพร่กระจำยสญัญำณท่ัวถงึและเพยีงพอ 

ต่อกำรใช้งำน

4.	มีป้ำยสัญลักษณ์	WIFI	และค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน

T03 จออิเลก็ทรอนกิส์ (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	

จอภำพ	หรอืป้ำยแสดงผลด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์	

เพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์	ประกอบด้วย

1.	ติดตัง้ในจุดทีม่องเหน็ได้ชัดเจนและมจี�ำนวน

เพียงพอ

2.	มีสภำพสมบูรณ์ใช้งำนได้

3.	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำดรำยกำรที	่

1	หรือ	2

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

√ √



50 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 T04 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ก�รบรหิ�ร

จดัก�รลูกค้� (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	สถำนท่ี 

จดังำนแสดงสนิค้ำมกีำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ท่ีถูกลิขสทิธิเ์พือ่ให้กำรบรกิำรลกูค้ำมปีระสทิธิภำพ	

ประกอบด้วย

1.	จัดกำรฐำนข้อมลูลกูค้ำ

2.	จัดกำรกำรรบัจอง

3.	จัดกำรเร่ืองร้องเรยีน

T05 วิทยสุือ่ส�ร (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	

พนกังำนของสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำมีกำรใช้

วทิยส่ืุอสำรประสำนงำนภำยในสถำนทีจั่ดงำน

แสดงสินค้ำ	ประกอบด้วย

1.	วิทยสุือ่สำรมีสภำพดี

2.	สัญญำณกำรติดต่อครอบคลมุท้ังสถำนที่ 

จดัแสดงสนิค้ำ

3.	สำมำรถตดิต่อเจ้ำหน้ำทีส่่วนต่ำง	ๆ 	ได้สะดวกรวดเรว็

T06 ระบบกระจ�ยเสยีงประช�สัมพันธ์  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	มอุีปกรณ์ส�ำหรับ 

กำรกระจำยเสียงประชำสัมพนัธ์	ข้อมลูข่ำวสำร	

และกำรแจ้งเหตฉุกุเฉนิ	ประกอบด้วย	

1.	เป็นระบบท่ีมคีณุภำพให้เสยีงชัดเจน

2.	สำมำรถกระจำยเสยีงได้ครอบคลุมสถำนท่ี 

จดังำนแสดงสนิค้ำ

3.	เป็นระบบทีส่ำมำรถแยกพืน้ทีใ่นกำรกระจำยเสยีงได้

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 51

 

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

3.3 ตัวชีว้ดัด้�นบรกิ�ร แสดงในตำรำงท่ี	3.3
	 ตัวชีว้ดัมำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	(ประเภทสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ)	ด้ำนบรกิำร	

มีรำยละเอยีดดงัตำรำงท่ี	3.3

ต�ร�งท่ี 3.3 รำยละเอยีดตัวช้ีวัดด้ำนบรกิำร	

ด้�นบริก�ร (Service)

Sv01 ก�รจดัก�รบคุล�กรในด้�นก�รบรกิ�ร 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถึง	มำตรกำรในกำรพฒันำ	

และรกัษำคณุภำพในกำรให้บรกิำรของพนกังำน

ประจ�ำ	ประกอบด้วย

1.	มีนโยบำยกำรคดัเลอืกพนกังำนทีเ่น้นคณุภำพ

กำรให้บรกิำร	

2.	มีกำรอบรมหลกัสตูรกำรให้บริกำรแก่พนกังำน

เป็นประจ�ำ	

3.	มีกำรประเมนิกำรปฏิบติังำนของพนกังำน

4.	มีกำรมอบรำงวลัหรอืยกย่องพนกังำน 

ท่ีปฏิบตังิำนดีเด่นทกุปี

5.	มีค�ำชมเชยจำกผูร้บับรกิำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √



52 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 √ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

Sv02 บคุลิกภ�พของพนกัง�นบรกิ�ร  

(ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	ท่ำทำงและกำรแสดงออก

ของพนกังำนประจ�ำผูใ้ห้บรกิำร	ซ่ึงประกอบด้วย

1.	มีกริิยำมำรยำทด	ีมนี�ำ้เสยีงและกำรพดูจำสุภำพ

2.	มอีธัยำศยัไมตรมีคีวำมกระตือรอืร้นในกำรบรกิำร

3.	มีกำรแต่งเครือ่งแบบเฉพำะ	ท่ีสภุำพเรยีบร้อย

เหมำะสม	และติดป้ำยชือ่

4.	มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของเช้ือชำติ	

ศำสนำ	วฒันธรรมเพศและวัย

Sv03 คว�มรูข้องพนกัง�นบรกิ�ร (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	ควำมรูท้ีพ่นกังำนประจ�ำผู้ให้บรกิำรพงึมี	

ประกอบด้วย

1.	ควำมรูเ้ก่ียวกบัหลักกำรให้บรกิำร

2.	ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรจดังำนแสดงสนิค้ำ

3.	ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรป้องกนัอัคคภัียและ

สำธำรณภยั

4.	ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรปฐมพยำบำล	และ 

ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

5.	ควำมรูเ้ก่ียวกบัท้องถิน่ทีส่ถำนประกอบกำร 

ตัง้อยู่

6.	ควำมรูเ้ก่ียวกบัควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม

และศำสนำ

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 53

 Sv04 ทกัษะและม�ตรก�รส่งเสรมิภ�ษ�ต่�ง

ประเทศของพนกัง�นบรกิ�ร (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	ทกัษะและมำตรกำรส่งเสริมภำษำ 

ต่ำงประเทศของพนกังำนประจ�ำผูใ้ห้บรกิำร	 

ประกอบด้วย

1.	พนักงำนบริกำรส่วนใหญ่สำมำรถส่ือสำรภำษำ

ต่ำงประเทศได้อย่ำงน้อย	1	ภำษำ

2.	มีนโยบำยในกำรรบัสมคัรพนกังำนบรกิำรทีมี่

ทักษะภำษำต่ำงประเทศ

3.	มีกำรจดัฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศให้แก่

พนกังำนบรกิำรเป็นประจ�ำ

4.	มีกำรจดักิจกรรมโน้มน้ำวให้พนกังำนสนใจ 

เรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ

Sv05 สวัสดกิ�รพนกัง�น (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	สถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำมกีำรจดั

สวสัดกิำรให้แก่พนกังำนประจ�ำตำมกฎหมำย

ก�ำหนดประกอบด้วย

1.	ได้ค่ำแรงข้ันต�ำ่ตำมกฎหมำย

2.	ท�ำประกนัสังคมให้พนกังำนทกุคน

3.	มีวนัหยดุตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด

4.	มีกำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



54 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv06 ก�รบรกิ�รของพนกัง�นในจดุบรกิ�ร 

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	มพีนักงำนประจ�ำ 

ในกำรประสำนงำนทัง้ในห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

และพ้ืนทีส่นบัสนนุประกอบด้วย

1.	มพีนกังำนแยกกำรบริกำรกลุม่ผูจ้ดังำนโดยเฉพำะ

2.	มีพนกังำนบริกำรตลอดระยะเวลำกำรจดังำน

3.	ผู้จดังำนสำมำรถตดิต่อสือ่สำรกับพนกังำน 

ได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็

Sv07 บรกิ�รรบัจองล่วงหน้� (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	มบีริกำรรบัจองห้องจดังำนแสดงสนิค้ำ

ล่วงหน้ำ	ประกอบด้วย

1.	มีผู้รับผดิชอบในกำรประสำนงำนโดยตรง	

2.	มีกำรออกเอกสำรกำรรบัจองพร้อมระบุ 

ข้อตกลงชดัเจน	(คูม่อืกำรใช้สถำนที)่

3.	มีช่องทำงรับช�ำระเงนิมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน
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 Sv08 ก�รจดัก�รเรือ่งร้องเรยีน (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	ระบบกำรประเมินบรกิำร	และกำรจดักำร

ข้อร้องเรยีนต่ำง	ๆ	ประกอบด้วย

1.	มีระบบรบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบักำรให้บรกิำร

ได้หลำยช่องทำง

2.	มีกำรตอบสนองข้อร้องเรยีนอย่ำงรวดเรว็

3.	มีกำรประเมนิคณุภำพกำรบรกิำรโดยลกูค้ำ

Sv09 ก�รจดัก�รฝงูชน (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	มแีผนกำรจดักำรกบัผูค้นท่ีเข้ำมำชมงำน

เพ่ือให้เกดิควำมปลอดภัย	เป็นระเบยีบเรียบร้อย	

ประกอบด้วย

1.	มีกำรแสดงแผนผงัของสถำนท่ีจดังำนแสดงงำน

2.	มีกำรแสดงแผนผงัภำยในห้องจดังำน

แสดงสินค้ำ	

3.	มีเจ้ำหน้ำทีด่แูลและอ�ำนวยควำมสะดวก

4.	ในกรณฉีกุเฉนิ	มแีผนอพยพผูค้นออกจำกพืน้ท่ี

5.	มีกำรซ้อมแผนอพยพอย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



56 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv10 ก�รป้องกนัอคัคีภยั (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	มกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัอัคคีภัยไว้

อย่ำงเป็นระบบ	ประกอบด้วย

1.	มีป้ำยข้อปฏิบตัเิกีย่วกบักำรดับเพลงิและ 

กำรอพยพหนไีฟและปิดประกำศให้เห็น 

ได้อย่ำงชดัเจน

2.	มีแผนป้องกนัและระงบัอัคคภัีย

3.	มีฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ 

พร้อมกนัอย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้

4.	มีกำรฝึกอบรมกำรดบัเพลงิขัน้ต้น

5.	มีบนัทกึกำรตรวจสอบเครือ่งดับเพลงิให้อยูใ่น

สภำพท่ีใช้งำนได้ดโีดยกำรตรวจสอบ 

ต้องไม่น้อยกว่ำ	6	เดอืนต่อ	1	คร้ัง

6.	มีจุดรวมพล	โดยมป้ีำยแสดงชัดเจน

Sv11 ก�รรกัษ�คว�มปลอดภัย (ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	มกีำรก�ำหนดมำตรกำรกำรรกัษำ 

ควำมปลอดภยัในสถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำ	 

ประกอบด้วย

1.	มีแผนกำรรกัษำควำมปลอดภัยและรับมอื 

เหตุฉกุเฉนิ

2.	มีบนัทกึกำรเข้ำออกพืน้ทีน่อกเวลำท�ำกำร

3.	มีกำรฝึกอบรมเรือ่งกำรรกัษำควำมปลอดภัย

อย่ำงสม�ำ่เสมอ

4.	มีกำรฝึกอบรมกำรให้บรกิำรและควำมช่วยเหลอื

คนพกิำร	ทพุพลภำพ	และคนชรำอย่ำงสม�ำ่เสมอ

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถงึ	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน
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ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

Sv12 ก�รประกนัภยั (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	สถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำจัดท�ำประกัน

ภยัให้กบัอำคำร	สิง่ปลูกสร้ำง	และบคุคลที	่3	

ประกอบด้วย

1.	มีกำรต่ออำยกุรมธรรม์ทุกปี

2.	มีเงือ่นไขกำรประกันคุม้ครองผูเ้กีย่วข้องกรณี

เกดิอบุติัเหต	ุภยัพบิติัต่ำง	ๆ	และจำกกำรให้บรกิำร

ของสถำนที่

3.	มีกำรแจ้งรำยละเอยีดกำรคุม้ครองในสญัญำ 

ท่ีออกให้กบัลูกค้ำ

Sv13 ก�รจดัก�รจร�จรในพ้ืนที ่(ค่�นำ�้หนัก 2)

หมำยถึง	มกีำรเตรยีมกำร	วำงแผน	ซักซ้อม 

กำรจัดกำรจรำจรภำยในสถำนท่ีจดังำนแสดงสนิค้ำ	

เพ่ือรองรบักำรจรำจรในช่วงของกำรจดังำน

ประกอบด้วย

1.	มีกำรแยกช่องทำงจรำจรระหว่ำงรถผูเ้ข้ำชมงำน

กบัรถขนส่งสนิค้ำ

2.	มีแผนกำรจัดกำรจรำจรท่ีชัดเจน

3.	มีกำรมอบหมำยผูร้บัผดิชอบในกำรจดักำร

จรำจร

4.	มีกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูกำรจรำจรระหว่ำง 

วนัจดังำนให้ประชำชนท่ีอำศยัในพืน้ท่ีได้รบัทรำบ

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	มเีฉพำะ

รำยกำรที	่1	และ	2

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำดรำยกำร 

ที	่1	หรอื	2

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √



58 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv14 ก�รบำ�รงุรกัษ� (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	

มีหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในกำรดูแลรักษำสถำนท่ี	

ระบบ	วสัด	ุอุปกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจดังำน 

แสดงสินค้ำ	ประกอบด้วย

1.	มีหน่วยงำนท่ีดแูลรบัผดิชอบโดยตรง

2.	มีบคุลำกรเจ้ำหน้ำท่ีรบัผดิชอบกำรบ�ำรุงรกัษำ

3.	มีแผนกำรบ�ำรงุรกัษำให้สถำนท่ี	ระบบ	วัสดุ	

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรจัดงำนแสดงสนิค้ำ 

มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน

Sv15 คว�มร่วมมอืกบัหน่วยง�นภ�ยนอกที่

เกีย่วข้อง (ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	มแีผนกำร

ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอกทีเ่ก่ียวข้องกับ

กำรบรกิำรแก่ผูจ้ดังำนและผูเ้ข้ำชมงำน	เช่น	 

โรงพยำบำล	สถำนตี�ำรวจ	สถำนดัีบเพลงิ	เป็นต้น	

ประกอบด้วย

1.	มีศนูย์ประสำนงำนพร้อมเจ้ำหน้ำท่ีให้บรกิำร

ตลอดระยะเวลำของกำรจดังำน

2.	มีรำยชือ่ผูต้ดิต่อพร้อมหมำยเลขโทรศพัท์ 

หน่วยงำนภำยนอกทีเ่กีย่วข้อง	

3.	มีเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลรำยช่ือผู้ติดต่อ 

พร้อมหมำยเลขโทรศพัท์หน่วยงำนภำยนอก 

ท่ีเก่ียวข้อง	

4.	มีแผนและขัน้ตอนกำรปฏิบติัในกำรติดต่อ

ประสำนงำนอย่ำงชัดเจน

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน
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3.4 ตัวชีว้ดัด้�นก�รจดัก�รอย่�งยัง่ยนื แสดงในตำรำงที	่3.4
	 ตัวช้ีวัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ)	 

ด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยืน	มรีำยละเอียดดังตำรำงที	่3.4

ต�ร�งท่ี 3.4 องค์ประกอบ	ตัวช้ีวัด	ค่ำน�ำ้หนกั	และเกณฑ์กำรประเมนิ	ด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื

ด้�นก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน (Sustainability)

St01 นโยบ�ยด้�นสิง่แวดล้อม (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	สถำนประกอบกำรมนีโยบำย 

ด้ำนสิง่แวดล้อม	ท่ีมคีวำมเป็นปัจจบัุน	หรอืยังคง 

ใช้อยู	่ณ	ปัจจบุนั	เช่น	กำรประหยดัพลังงำน	 

กำรใช้พลงังำนทดแทน	และกำรจดักำรขยะและ

ของเสยี	เป็นต้น	ประกอบด้วย

1.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมเป็น 

ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชัดเจน

2.	มีแผนปฏบิติักำรทีส่อดคล้องกบันโยบำย

ด้ำนสิง่แวดล้อม

3.	มีกำรเผยแพร่นโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมให้ทรำบ

โดยทัว่กนัทัง้ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน



60 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 St02 ก�รปฏบิตัด้ิ�นส่ิงแวดล้อม (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	สถำนประกอบกำรน�ำแนวนโยบำย 

ด้ำนส่ิงแวดล้อมมำสูก่ำรปฏิบติัให้เกดิผล 

ตำมแผนประกอบด้วย	

1.	มีผลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดง 

กำรปฏบิตักิำร

2.	มีรำยงำนสรปุผลกำรปฏิบติักำร

3.	มีรำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏิบติั

St03 นโยบ�ยด้�นอ�ชีวอน�มยัและ 

คว�มปลอดภยั (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	 

สถำนประกอบกำรมกีำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งนโยบำย

ด้ำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 

ท่ีมีควำมเป็นปัจจบุนั	หรือยงัคงใช้อยู	่ณ	ปัจจบุนั	

ประกอบด้วย

1.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมยัและ

ควำมปลอดภยัเป็นลำยลกัษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน

2.	มีแผนปฏบิติักำรทีส่อดคล้องกบันโยบำย 

ด้ำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย

3.	มีกำรเผยแพร่นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัยและ

ควำมปลอดภยั	ให้ทรำบโดยท่ัวกนัทัง้ภำยใน

องค์กรและภำยนอกองค์กร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √

ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน
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ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

St04 ก�รปฏบิตัด้ิ�นอ�ชวีอน�มยัและคว�ม

ปลอดภัย (ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	 

สถำนประกอบกำรน�ำแนวนโยบำยด้ำน 

อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 

มำสูก่ำรปฏบิติั	ประกอบด้วย

1.	มีผลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดง 

กำรปฏบิตักิำร

2.	มีรำยงำนสรปุผลกำรปฏิบติักำร

3.	มีรำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏิบติั

St04 ก�รปฏบิตัด้ิ�นอ�ชวีอน�มยัและคว�ม

ปลอดภัย (ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	สถำนประกอบ

กำรน�ำแนวนโยบำยด้ำนอำชีวอนำมยัและ 

ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	มำสูก่ำรปฏิบติั	

ประกอบด้วย

1.	มีผลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดง 

กำรปฏบิตักิำร

2.	มีรำยงำนสรปุผลกำรปฏิบติักำร

3.	มีรำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏิบติั

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √
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ประเภท
ตัวชี้วัด	-	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด

1 2
คะแนน	/	เกณฑ์กำรประเมิน

St05 นโยบ�ยด้�นคว�มรบัผิดชอบต่อสังคม 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	สถำนประกอบกำร 

มีกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งนโยบำยด้ำนควำม 

รับผิดชอบต่อสงัคม	ทีม่คีวำมเป็นปัจจบุนั	หรอืยงั

คงใช้อยู	่ณ	ปัจจบุนั	เช่น	กำรให้โอกำสคนในชุมชน

เข้ำท�ำงำน	กำรซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำรจำกชุมชน	

เป็นต้น	ประกอบด้วย

1.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อ

สังคมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชัดเจน

2.	มีแผนปฏบิติักำรทีส่อดคล้องกบันโยบำยด้ำน

ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม

3.	มีกำรเผยแพร่นโยบำยด้ำนควำมรบัผิดชอบ

ต่อสังคมให้ทรำบโดยทัว่กันท้ังภำยในองค์กรและ

ภำยนอกองค์กร

St06 ก�รปฏบิตัด้ิ�นคว�มรบัผิดชอบต่อสังคม 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	สถำนประกอบกำรน�ำ

แนวนโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

มำสู่กำรปฏบิติั	ประกอบด้วย

1.	มีผลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดง 

กำรปฏบิตักิำร

2.	มีรำยงำนสรปุผลกำรปฏิบติักำร

3.	มีรำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏิบติั

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบถ้วน

สมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	ขำด	3	รำยกำร

√ √

√ √
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ภ�คผนวก

1. ข้อมูลประกอบก�รศึกษ�
2. ใบสมัครขอรับก�รตรวจประเมิน
3. ใบร�ยก�รก�รประเมินตนเอง
4. เอกส�รแสดงวิธีก�รติดตั้งตร�สัญลักษณ์
5. ร�ยชื่อคณะผู้จัดทำ�
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1. ข้อมูลประกอบก�รศึกษ�
	 คณะผู้วิจัยท�ำกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรศึกษำใน	4	หมวด	คือ

	 	 	 หมวดที่	1	แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรมำตรฐำน

	 	 	 หมวดที่	2	แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรประเมินมำตรฐำน

	 	 	 หมวดที่	3	แนวคิดที่เกี่ยวกับสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

	 	 	 หมวดที่	4	มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

	 ส�ำหรับรำยนำมหน่วยงำนท่ีคณะผู้วิจัยน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรศึกษำและรำยกำรเอกสำร

ประกอบกำรพัฒนำฯ	มีดังนี้

ร�ยน�มหน่วยง�นที่ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลม�ประกอบก�รศึกษ�
	 •	 มหำวิทยำลัยชำร์ลเสติร์ท	ออสเตรเลีย (Charles Sturt University)

	 •	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์	(Queensland University of Technology:  

  QUT) 

	 •	 รำชวิทยำลัยกำรพูดและภำษำ	ประเทศอังกฤษ	(The Royal College of Speech  

  and Language Therapists – RCSLT) 

	 •	 สภำกำรวดัผลกำรท่องเท่ียวของแอฟรกิำใต้	(Tourism Grading Council of South  

  Africa)

	 •	 สมำคมข้อมลูทำงอำชพีนกัจดังำนแสดงสนิค้ำ	(Careers Exhibitions & Information  

  Association) 

	 •	 สมำคมนักจัดงำนประชุมมืออำชีพนำนำชำติ (IAPCO: The International  

  Association of Professional Congress Organisers) 

	 •	 สมำคมระหว่ำงประเทศของศูนย์กำรประชุม (the International Association of  

  Convention Centres – AIPC) 

	 •	 สมำพันธ์งำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ	หรือ	UIF (Union of International Fairs) 

	 •	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

	 •	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดักำรประชมุและนทิรรศกำรแห่งซำอดุอิำระเบีย	(SECB: Saudi  

  Exhibition and Convention Bureau)

	 •	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)
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ร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รศึกษ�
ภ�ษ�ไทย

	 •	 กฎกระทรวง	ก�ำหนดประเภทและระบบควำมปลอดภยัของอำคำรทีใ่ช้เพือ่ประกอบกิจกำร 

	 	 เป็นสถำนบรกิำร	พ.ศ.	2555

	 •	 กฎกระทรวง	 ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

	 	 อำชวีอนำมยั	และสถำนแวดล้อมในกำรท�ำงำน	พ.ศ.	2549,	2553

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 39	 (พ.ศ.	2537)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดแบบ	และวิธีกำรเก่ียวกบักำรตดิตัง้ระบบป้องกันอคัคภียั	แบบและ 

	 	 จ�ำนวนห้องน�ำ้และห้องส้วม	 ระบบกำรจดัแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ	 ระบบจ่ำย 

	 	 พลงังำนไฟฟ้ำส�ำรองส�ำหรับกรณีฉกุเฉิน)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 41	 (พ.ศ.	2537)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(แก้ไขกฎกระทรวง	ฉบบัที	่7	(พ.ศ.	2517))	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตั ิ

	 	 ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร	 พุทธศักรำช	 2479	 เพื่อก�ำหนดลักษณะและขนำดของที่ 

	 	 จอดรถ	รวมทัง้กำรก�ำหนดลักษณะของอำคำรจอดรถ	ซึง่ตดิตัง้ระบบยกรถขึน้ลงระหว่ำง 

	 	 ชัน้ของอำคำรด้วยลฟิต์หรอืระบบเคลือ่นย้ำยรถด้วยเครือ่งจกัรกล)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 44	 (พ.ศ.	2538)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดระบบกำรระบำยน�ำ้และกำรก�ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 49	 (พ.ศ.	2540)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	 2522	 (ก�ำหนดกำรรับน�้ำหนัก	 ควำมต้ำนทำน	 และควำมคงทนของอำคำรหรือ 

	 	 พื้นที่รองรับอำคำร	 ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตที่อำจได้รับแรงสั่นสะเทือนของ 

	 	 แผ่นดนิไหว)

	 •	 กฎกระทรวง	 ฉบบัที	่ 5	 (พ.ศ.	 2527)	 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดลกัษณะของอำคำรส�ำหรบัใช้เพือ่กจิกำรพำณชิยกรรม	อตุสำหกรรม	 

	 	 กำรศกึษำ	และเพือ่กจิกำรอ่ืน	ทีจ่ะใช้เป็นอำคำรประเภทควบคมุกำรใช้)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที	่6	(พ.ศ.	2527)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัคิวบคุมอำคำร	

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 64	 (พ.ศ.	2555)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522
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	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่7	(พ.ศ.	2517)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุมกำรก่อสร้ำง 

	 	 อำคำร	พทุธศกัรำช	 2479	 (ก�ำหนดลกัษณะและขนำดของทีจ่อดรถ	และประเภทของ 

	 	 อำคำรท่ีต้องมทีีจ่อดรถ)

	 •	 กฎกระทรวง	 ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหำนคร	พ.ศ.	 2549	““ศนูย์ประชมุหรอื 

	 	 อำคำรแสดงสนิค้ำ”	หมำยควำมว่ำ	สถำนท่ีท่ีตัง้ขึน้เพือ่ให้บรกิำร	ใช้สถำนทีส่�ำหรบัจดักำร 

	 	 ประชมุหรอืแสดงสินค้ำเป็นกำรเฉพำะ”

	 •	 กฎกระทรวง	ให้ใช้บงัคับผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556		

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดกำรรับน�ำ้หนกั	ควำมต้ำนทำน	ควำมคงทนของอำคำร	และพืน้ดนิที่ 

	 	 รองรบัอำคำร	ในกำรต้ำนทำนแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดนิไหว	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดชนดิหรอืประเภทของอำคำร	หลกัเกณฑ์	วธิกีำร	และเง่ือนไขในกำร 

	 	 ตรวจสอบ	งำนออกแบบและค�ำนวณส่วนต่ำงๆ	ของโครงสร้ำงอำคำร	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอำคำรท่ีต้องจดัให้มผีูต้รวจสอบ	พ.ศ.	2548

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับผูพิ้กำรหรือทพุพลภำพ	และ 

	 	 คนชรำ	พ.ศ.	2548

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรอนญุำตดัดแปลงอำคำร	เพือ่เสริมควำมมัน่คงแขง็แรง 

	 	 ของอำคำร	ให้สำมำรถต้ำนแรงสัน่สะเทือนจำกแผ่นดนิไหว	พ.ศ.	2555

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดอำคำรประเภทควบคมุกำรใช้	พ.ศ.	2552

	 •	 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนญุำตให้ใช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรงมหรสพ	ประเภทและ 

	 	 ระบบควำม	ปลอดภยัของโรงมหรสพ	 และอตัรำค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบักำรอนญุำตให้ใช้ 

	 	 อำคำร	เพือ่ประกอบกจิกำร	โรงมหรสพ	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ	ประเภท 

	 	 และระบบควำมปลอดภัยของโรงมหรสพ	และอัตรำค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบั	กำรอนญุำตให้ 

	 	 ใช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรงมหรสพ	พ.ศ.	2550

	 •	 ข้อแนะน�ำส�ำหรับรปูแบบและกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ัวไปทีเ่หมำะสมในเขตเสีย่งภยัสนึำมิ	 

	 	 ระดบัปำนกลำง

	 •	 ข้อบญัญติักรงุเทพมหำนคร	เรือ่ง	ควบคมุอำคำร	พ.ศ.	2544	

	 •	 คูม่อืกำรใช้มำตรฐำนว่ำด้วยคณุสมบติัด้ำนอัคคีภัยของวสัดแุละผลติภัณฑ์

	 •	 คู่มือกำรปฏิบตัปิระกอบมำตรฐำนกำรประเมนิ	 และกำรเสรมิควำมมัน่คง	 แขง็แรงของ 

	 	 โครงสร้ำงอำคำร	ในเขตท่ีอำจได้รับแรงสัน่สะเทอืน	ของแผ่นดนิไหว
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	 •	 คู่มือปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยและกำรก่อสร้ำงอำคำรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 

	 	 ฉบบัประชำชน

	 •	 ชุดมำตรฐำนประกอบกำรออกแบบโครงสร้ำงลักษณะพิเศษ	 มยผ.	 1341	 -	 54	 ถึง	 

	 	 1346	-	54	และ	มยผ.	8213	–	54

	 •	 ประกำศกรมศลุฯ	 เรือ่งระเบยีบเกีย่วกบัคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนทัว่ไปส�ำหรบัจดัแสดงสนิค้ำ 

	 	 หรอืนทิรรศกำร

	 •	 พ.ศ.	2522	 (ก�ำหนดกำรรับน�ำ้หนกั	ควำมต้ำนทำน	ควำมคงทน	ตลอดจนลกัษณะและ 

	 	 คณุสมบัตขิองวัสดทุีใ่ช้ในกำร	ก่อสร้ำง	ดดัแปลง	หรือซ่อมแซมอำคำร	และกำรรับน�ำ้หนัก	 

	 	 ควำมต้ำนทำน	และควำมคงทนของอำคำร	หรอืพืน้ดินทีร่องรับอำคำร)

	 •	 พจนำนกุรมฉบบัรำชบณัฑติยสถำน	พ.ศ.	2542

	 •	 พระรำชบญัญติัควบคมุอำคำร	พ.ศ.	2522	(ฉบบัที	่2	พ.ศ.	2535	/	ฉบบัที	่3	พ.ศ.	2543	 

	 	 /	ฉบบัท่ี	4	พ.ศ.	2550)

	 •	 พระรำชบญัญติัศลุกำกร	พ.ศ.2469	แก้ไขเพิม่เติมโดยประกำศคณะปฏวัิต	ิฉบบัที	่ 329	 

	 	 ลงวนัที	่13	ธันวำคม	พ.ศ.	2515	และพระรำชบญัญติัศลุกำกร	(ฉบบัที	่18)	พ.ศ.	2543	 

	 	 “(ข)	คลงัสนิค้ำทณัฑ์บนท่ัวไป	ส�ำหรบัจดัแสดงสนิค้ำหรอืนิทรรศกำร	(คสท.)	(มำตรำ	8)”

	 •	 มยผ.	1101	-	52	ถงึ	1106	-	52	มำตรฐำนก�ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของวสัดใุช้ในงำน 

	 	 โครงสร้ำงอำคำร

	 •	 มยผ.	1301	-	54	มำตรฐำนประกอบกำรออกแบบอำคำรเพือ่ต้ำนทำนกำร	สัน่สะเทอืน 

	 	 ของแผ่นดินไหว

	 •	 มยผ.	1302	-	52	มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรต้ำนทำนกำรส่ันสะเทอืนของแผ่นดนิไหว

	 •	 มยผ.	1303	-	57	มำตรฐำนกำรประเมนิและกำรเสรมิควำมมัน่คงแข็งแรง	ของโครงสร้ำง 

	 	 อำคำร	ในเขตทีอ่ำจได้รับแรงสัน่สะเทือน	ของแผ่นดนิไหว

	 •	 มยผ.	 1312	 -	 51	 มำตรฐำนกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรอพยพในเขตเสีย่งภยัสนึำมิ	 

	 	 ระดบัปำนกลำง

	 •	 มยผ.	3101	-	51	มำตรฐำนท่อระบบสขุำภิบำล

	 •	 มยผ.	3501	-	51	มำตรฐำนกำรติดต้ังท่อประปำ

	 •	 มยผ.	4501	-	51	มำตรฐำนงำนติดต้ังไฟฟ้ำทัว่ไป

	 •	 มยผ.	4502	-	51	มำตรฐำนงำนเดินสำยไฟฟ้ำทัว่ไป
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	 •	 มยผ.	8101	-	52	,	มยผ.	8302	ถงึ	มยผ.	8303	-	52	มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลติภณัฑ์ 

	 	 ด้ำนอคัคีภยั	ชดุท่ี	1	ชุดมำตรฐำนกำรออกแบบ

	 •	 มยผ.	8111	-	52	ถงึ	มยผ.	8138	-	52	มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลิตภณัฑ์ด้ำนอคัคภียั	 

	 	 ชดุที	่3	ชดุมำตรฐำนอุปกรณ์และผลติภัณฑ์

	 •	 มยผ.	8201	-	52	ถงึ	มยผ.	8212	-	52	มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลิตภณัฑ์ด้ำนอคัคภียั	 

	 	 ชดุที	่2	ชดุมำตรฐำนกำรทดสอบ

	 •	 มยผ.	8301	มำตรฐำนกำรออกแบบเส้นทำงหนไีฟ

	 •	 มอก.	14001:	2548	/	ISO	14001:	2004	–	ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม	:	ข้อก�ำหนด 

	 	 และข้อแนะน�ำในกำรใช้	

	 •	 มอก.	17021	-	2550	กำรตรวจสอบและรบัรองข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิและ 

	 	 ให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร

	 •	 มอก.	17021	-	2555	กำรตรวจสอบและรบัรอง	–	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร

	 •	 มอก.	17021-2	2557	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร	-	ส่วน	2:	ข้อก�ำหนด

	 •	 มอก.	17021-3	2557	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร	-	ส่วน3:	ข้อก�ำหนด

	 •	 มอก.	18001:2554	/ BS OHSAS	18001:2007	–	ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและ 

	 	 ควำมปลอดภยั

	 •	 มอก.	22300	-	2551	–	ระบบกำรจดักำรด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัส�ำหรับกำรจัดประชุม	 

	 	 สมัมนำ	และนทิรรศกำร	

	 •	 มอก.	9001	-	2552	/	ISO	9001:2008	–	ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ	:	ข้อก�ำหนด	

	 •	 มอก.17020	-	2556	/	ISO/IEC	17020:2012	–	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทัว่ไปส�ำหรบัหน่วยตรวจ	

	 •	 มอก.17021	-	2555	/ ISO/IEC	17021:2011	–	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทัว่ไปส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิและให้กำรรบัรองกำรจัดกำร	

	 •	 มอก.17024	-	2556	/ ISO/IEC	17024:2012	–	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทัว่ไปส�ำหรบัหน่วยรบัรองบุคลำกร
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	 •	 มำตรฐำนกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง	(มยผ.).ส่วนส�ำนกัควบคมุและตรวจสอบอำคำร	

 • ISO	20121:	2012	–	มำตรฐำนแห่งกำรจัดงำนอเีว้นต์อย่ำงยัง่ยนื	

 • ISO 22000	:	2005	/	มอก.	22000	-	2548	–	ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของอำหำร	 

	 	 -	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัองค์กรใน	ห่วงโซ่อำหำร	

 • ISO	50001		มำตรฐำนกำรจดักำรพลงังำน	(ISO	50001)

ภ�ษ�ต่�งประเทศ

 • 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



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 71

ใบสมัครขอรับก�รตรวจประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม)

1.	ชื่อสถำนประกอบกิจกำร..............................................................................................................

2.	ที่อยู่	.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3.	ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำประเภท	1	จ�ำนวน................ห้อง						ประเภท	2	จ�ำนวน...............ห้อง										

4.	ใบอนุญำต	

				-	ใบตรวจสอบอำคำร	(ร.1)	เลขที่.................................................ลงวันที่....................................

				-	หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนกำรค้ำ	เลขที่..........................ลงวันที่...................................

				-	บัตรประจ�ำตัวประชำชนเลขที่	(กรณีบุคคลธรรมดำ)..................วันที่หมดอำยุ.........................

				-	ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่.......................................วันที่หมดอำยุ.........................

				-	ใบอนุญำตใช้อำคำรเลขที่............................................................วันที่หมดอำยุ.........................

5.	ผู้ประสำนงำน.................................................................ต�ำแหน่ง................................................

				โทรศัพท์	......................................................................	โทรสำร	................................................

    E-Mail	(สถำนประกอบกิจกำร)...................................................................................................

    E-Mail	(บุคคลที่ติดต่อ)...............................................................................................................

6.	ชื่อห้องจัดงำนแสดงสินค้ำที่ขอรับกำรตรวจประเมิน...........ห้อง	(กรุณำใส่รำยละเอียดเพิ่มตำม	

			จ�ำนวนห้อง)

			1).	ชื่อห้อง.............................................ขนำด.....................ตรม.			ควำมสูงห้อง.................เมตร

			2).	ชื่อห้อง.............................................ขนำด.....................ตรม.			ควำมสูงห้อง.................เมตร

7.	แผนที่อำคำรแสดงที่ตั้งห้องประชุม	(Floor plan)	(แนบเอกสำรประกอบ)

8.	แผนที่อำคำรแสดงที่ตั้งห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ	(Floor plan)	(แนบเอกสำรประกอบ)...............

ตรวจประเมินเมื่อ	(วดป).......................

				ตรวจประเมินครั้งแรก

				ตรวจประเมินเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง

				เลขที่ใบรับรอง.................................

                       (เฉพ�ะเจ้�หน้�ที่)

2. ใบสมัครขอรับก�รตรวจประเมิน



72 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

3. ใบร�ยก�รก�รประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

ด้�นก�ยภ�พ (Physical)

P01	ห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ

P02	จุดแขวนอุปกรณ์	

P03	ทำงเดินเหนือศีรษะ	

P04	ระบบไฟฟ้ำภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ

P05	ระบบแสงสว่ำงภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ

P06	ระบบน�้ำภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ

P07	ระบบปรับอำกำศภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ	

P08	ระบบระบำยอำกำศ

P09	ป้ำยภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ

P10	อุปกรณ์ควำมปลอดภัย

P11	ประตูหนีไฟภำยในห้องจัดงำนแสดงสินค้ำ	

P12	กำรเข้ำถึง

P13	ที่จอดรถผู้ร่วมงำน	

P14	จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ร่วมงำน

P15	ที่จอดรถขนส่งสินค้ำ	

P16	พื้นที่ขนถ่ำยสินค้ำ	

P17	จุดติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์งำนนอกอำคำร

P18	ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงภำยในพื้นที่สนับสนุน

P19	เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำส�ำรอง

P20	ระบบน�้ำ	และสุขำภิบำลภำยในพื้นที่สนับสนุน

P21	ระบบส�ำรองน�้ำใช้

P22	บริเวณต้อนรับ	และลงทะเบียน	

P23	ห้องส�ำหรับผู้จัดงำน	

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 73

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

รวมคะแนนด้�นก�ยภ�พ

P24	ห้องประชมุ	

P25	ห้องรบัรอง	VIP

P26	ห้องสือ่มวลชน

P27	ห้องประกอบพธิทีำงศำสนำ	

P28	ห้องพยำบำล

P29	ศนูย์บรกิำรธรุกจิ	

P30	ห้องน�ำ้

P31	ห้องน�ำ้ส�ำหรับคนพกิำรหรอืทุพพลภำพและคนชรำ

P32	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรบัคนพกิำร

หรือทพุพลภำพและคนชรำ

P33	อปุกรณ์ควำมปลอดภัยในพืน้ทีส่นบัสนนุ

P34	ประตูหนไีฟภำยในพืน้ท่ีสนับสนนุ	

P35	พืน้ทีเ่อนกประสงค์	

P36	พืน้ทีบ่รกิำรจ�ำหน่ำยอำหำร	

P37	พืน้ทีส่บูบหุรี่

P38	พืน้ทีส่�ำหรบัเดก็

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1



74 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

รวมคะแนนด้�นเทคโนโลยี

ด้�นเทคโนโลยี (Technology)

T01	เว็บไซต์ของสถำนทีจั่ดงำนแสดงสนิค้ำ

T02	ควำมสำมำรถในกำรรองรบักำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

T03	จออเิลก็ทรอนกิส์

T04	โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่กำรบรหิำรจัดกำรลกูค้ำ

T05	วทิยสุือ่สำร

T06	ระบบกระจำยเสยีงประชำสมัพนัธ์

1

1

1

1

1

1

ด้�นบริก�ร (Service)

Sv01	กำรจดักำรบคุลำกรในด้ำนกำรบรกิำร

Sv02	บุคลกิภำพของพนกังำนบรกิำร

Sv03	ควำมรูข้องพนกังำนบริกำร

Sv04	ทกัษะและมำตรกำรส่งเสรมิภำษำต่ำงประเทศของ

พนกังำนบรกิำร

Sv05	สวัสดกิำรพนักงำนประจ�ำ

Sv06	กำรบรกิำรของพนกังำนในจดุบริกำร	

Sv07	บริกำรรบัจองล่วงหน้ำ

Sv08	กำรจดักำรเรือ่งร้องเรยีน

Sv09	กำรจดักำรฝงูชน

Sv10	กำรป้องกนัอัคคภียั

Sv11	กำรรกัษำควำมปลอดภัย

Sv12	กำรประกนัภัย	

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 75

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

รวมคะแนนด้�นก�รจดัก�รอย่�งย่ังยนื

รวมคะแนนทัง้หมด

ด้�นก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน (Sustainability)

St01	นโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อม

St02	กำรปฏบิติัด้ำนสิง่แวดล้อม

St03	นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย

St04	กำรปฏบิติัด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย

St05	นโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

St06	กำรปฏบิติัด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคม

1

1

1

1

1

1

 ก�รรบัรองร�ยง�น :	 ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูม้อี�ำนำจท�ำกำรแทนผูป้ระกอบกำร/หน่วยงำนที่ 

ขอประเมินขอรับรองว่ำข้อมูลกำรรำยงำนนี้เป็นไปตำมควำมเป็นจริง	 โดยมีเอกสำรและหลักฐำน 

ให้ตรวจสอบได้

	 	 	 																				………………………………………………….	(ผูร้บัรองรำยงำน)

	 	 	 	 				ต�ำแหน่ง……………………………….……...............................

																																																								(วดป)……….…………………….……..………….......................

รวมคะแนนด้�นบรกิ�ร

Sv13	กำรจดักำรจรำจรในพืน้ที	่

Sv14	กำรบ�ำรงุรักษำ	

Sv15	ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอกทีเ่กีย่วข้อง	

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

2

1

1



76 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

4. เอกส�รแสดงวธิกี�รตดิต้ังตร�สญัลักษณ์



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 77



78 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

5. ร�ยชื่อคณะผู้จัดทำ�
ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หรรมไมซ์

(MICE Capabilities Development)
คุณอรชร	ว่องพรรณงำม

คุณนวลรัมภำ	งำมบรรหำร

คุณอำรีรัตน์	มนตรีปรีชำชัย

คุณภัทร์	ศำสตร์ข�ำ

คุณวนิดำ	วัลย์จิตรวงศ์

คุณสุจินฎำ		เอี่ยมโอภำส

คุณสิริธิ์ภิณ	ลิ้มสิริโสธรภัทร์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

ผู้จัดกำรอำวุโส	

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำร

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสุเมธ	สุทัศน์	ณ	อยุธยำ

คุณทำลูน	เทง

คุณอุปถัมป์	นิสิตสุขเจริญ

คุณศุภวรรณ	ถนอมเกียรติภูมิ

คุณเปรมพร	สำยแสงจันทร์

คุณสมชำย	ฉันท์เศรษฐ์

คุณประทีป	ปูรณวัฒนกุล

ดร.ประสำน	ภิรัช	บุรี

คุณธนวัฒน์	ทองเพิ่ม

คุณทองอยู่	สุภวิทยำกรณ์

ผศ.รท.(หญิง)	ดร.เกิดศิริ	เจริญวิศำล

ผศ.ดร.ดลฤทัย	โกวรรธนะกุล

อำจำรย์ดร.ไพรัช	พิบูลย์รุ่งโรจน์

อำจำรย์ทรงสิน	ธีระกุลพิศุทธิ์

คุณส�ำรำญ	สอนผึ้ง

คุณศุภวรรณ	สท้ำนไตรภพ

คุณดำริกำ	แซ่โง้ว

สมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติไทย

สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย

สมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

สมำคมโรงแรมไทย

สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย

สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย

สมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค

สมำคมธุรกิจท่องเที่ยวภำยในประเทศ

สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเที่ยว

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตหำดใหญ่

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่จัดง�นแสดงสินค้�) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 : 79

ผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อพิจ�รณ�รับรองก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�น
ประเทศไทย

คุณบุญทวี	อรุณมำศ

คุณโสภำพร	ธรรมจักษุ

คุณศรันย์	กำนจันทร์

ดร.ทรงวุฒิ	ชนะภัย

ดร.อำณัติ	ยอดบำงเตยพล

คุณเรวดี	รำมสูตร

ดร.เรืองฤทธิ์	อัมพุช	อุปละนำละ

ดร.ชุติมำ	วงษ์สวัสดิ์

คุณศศินิมำ	จันทร์เหมือนเผือก

คุณณัชทิชำ	จันทร์อินทร์

คุณพันธกมล	อมำตยกุล

คุณอรรถพล	ค�ำภูแก้ว

คุณอรัญญำ	อุดมวิชัยวัฒน์

คุณยุทธพงศ์	ทองศรี

คุณนริศร	ศรีภัทรปชำกุล

คุณบุษยรัตน์	เขียวมณี

คุณกนกวรรณ	แช่มช้อย

คุณชยุต	แสนจันทร์กุล

คุณสำธิดำ	ศิริ

คุณสุจิตรำ	อวยศรี

สถำบันพัฒนำครู	คณำจำรย์	และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ	กระทรวงศึกษำธิกำร

กรมสรรพำกร

กรมกำรปกครอง

บริษัทไทยฮอนด้ำ	แมนูแฟคเจอร์ริ่ง	จ�ำกัด

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ำกัด

บริษัทไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ศูนย์พัฒนำศักยภำพกำยและจิตเพื่อชีวิตที่ดี

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

รอยัล	พำรำกอน	ฮอลล์

บริษัท	แอ๊ดเด๊กซ์	จ�ำกัด

PM CENTER CO.,LTD

PM CENTER CO.,LTD

PM CENTER CO.,LTD

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลำซ่ำลำดพร้ำว	

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลำซ่ำลำดพร้ำว	

สวนนงนุช	พัทยำ

สวนนงนุช	พัทยำ

สวนนงนุช	พัทยำ



80 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

นักวิจัยโครงก�ร ฯ
คณะสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.นักรบ	ระวังกำรณ์	หัวหน้ำคณะนักวิจัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.สินธะวำ	คำมดิษฐ์

ดร.สมบูรณ์	แซ่เจ็ง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์	นีละโยธิน

ดร.ณัฏฐณิชชำ	สิงห์บุระอุดม









2 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	 สสปน.	

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 เพ่ือพัฒนำ

และยกระดับผู้ประกอบกำรด้ำนสถำนที่จัดงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล	 โดย	 สสปน.	 มีนโยบำย 

อย่ำงชัดเจนที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับกำรแข่งขันของนำนำประเทศ	

และด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งให้อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหน่ึงในธุรกิจที่สร้ำงรำยได้

หลักของประเทศ	 พร้อมท้ังพัฒนำผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมไมซ์ให้มีศักยภำพในกำรแข่งขัน	 

เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพในกำรให้บริกำรในระดับนำนำชำติ	 ทั้งน้ีมำตรฐำนสถำนที่ 

จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)	ได้ถึงก�ำหนดในกำรปรับปรุงมำตรฐำนฯ	ให้มีควำมเป็น

ปัจจุบัน	 เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรรับรองมำตรฐำน	 และเป็นส่วนหน่ึงของกำรขับเคลื่อน

อุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่ำงรวดเร็วและมั่นคง	

	 กำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ด�ำเนินกำร

โดยกำรศึกษำตำมกระบวนกำรวิจัย	 เก็บข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ	 ทั้งกำรศึกษำเอกสำร	 

กำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง	 กำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ส�ำหรับกำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 โดย	 สสปน. 

ได้มอบหมำยให้	 คณะนักวิจัยของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 

เป็นผู้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนฉบับนี้	 และได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำน 

ที่มีบทบำทเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ทั้งภำครัฐและเอกชน

	 สสปน.	 จึงขอขอบพระคุณทุกภำคส่วนท่ีมีส่วนร่วมอย่ำงส�ำคัญในกำรพัฒนำมำตรฐำน

สถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชมุ)	ฉบบัปรบัปรงุ	ปี	2562	จนส�ำเร็จตำมวตัถปุระสงค์	

มำ	ณ	โอกำสนี้

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) และ 

คณะนักวิจัย คณะสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล

 พฤษภ�คม 2562

คำ�นำ�
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บทที่1 บทนำ�

1.1 หลักก�รและเหตุผล
	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	 สสปน.	 

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 เพ่ือพัฒนำ

และยกระดับผู้ประกอบกำรด้ำนสถำนที่จัดงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล	 โดย	 สสปน.	 มีนโยบำยอย่ำง

ชัดเจนที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับกำรแข่งขันของนำนำประเทศ	 รวมถึงกำร

ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 เป้ำหมำยหลักในกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล 

ที่มุ่งให้อุตสำหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้ำงรำยได้หลักของประเทศ	 อย่ำงไรก็ตำม	 สสปน.	 

ได้ให้ควำมส�ำคัญทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพของสถำนที่และกำรบริกำร	 รวมถึงควำมใส่ใจ 

ในกำรจัดงำนอย่ำงยั่งยืน	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบด้วย	

	 นโยบำยและกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ	 สสปน.ดังกล่ำว	 ส่งผลให้เกิดมำตรฐำน 

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	Thailand MICE Venue Standard (TMVS)	ครั้งแรกเมื่อปี	2556	 

จำกนั้นได้ด�ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนให้ครอบคลุมและรองรับกำรจัดงำนในอุตสำหกรรมไมซ์	 

ได้แก่	มำตรฐำนสถำนที่จัดงำน	ประเภทห้องประชุม (Meeting Room)	ประเภทสถำนที่จัดงำน 

แสดงสนิค้ำ	(Exhibition Venue)		และ	ประเภทสถำนท่ีจดักจิกรรมพิเศษ	(Special Event Venue)  

ตำมล�ำดับ	 ซึ่งควำมส�ำเร็จในกำรบุกเบิกกำรพัฒนำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทยคร้ังนี้	 

กล่ำวได้ว่ำ	ประเทศไทยเป็นผูน้�ำด้ำนกำรพฒันำมำตรฐำนในอตุสำหกรรมไมซ์ในกลุม่ประเทศอำเซียน

หรือหลำยประเทศทั่วโลก	 กำรด�ำเนินงำนเร่ืองกำรจัดท�ำมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 

จึงเป็นยุทธศำสตร์ส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดปริมำณและคุณภำพของสถำนที่และกำรบริกำร	 

รวมถึงกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	



6 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทยเป็นไปอย่ำงเท่ำทัน	 

ต่อสถำนกำรณ์	 ครอบคลุมองค์ประกอบของอุตสำหกรรมไมซ์	 และตอบสนองต่อควำมต้องกำร 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมไมซ์	 ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรได้อย่ำงตรงเป้ำหมำย	 

ทั้งนี้	 มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ได้มีกำรปรับปรุงครั้งแรก 

ในปี	 2558	 และถึงก�ำหนดในกำรปรับปรุงครั้งท่ี	 2	 ในปี	 2562	 นี้	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุง	 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและน�ำไปใช้ 

ในกำรตรวจรับรองมำตรฐำน	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	สสปน.	ได้จัดท�ำ	

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	ฉบับปรับปรุง	ปี	 2562	ขึ้นมำ	 โดยมี

วัตถุประสงค์ส�ำคัญ	ดังนี้

	 1.1	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงส�ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรประเมินตนเองและพัฒนำตนเอง 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)

	 1.2	 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงส�ำหรับ	 สสปน.ในกำรส่งเสริม	 ติดตำม	 และให้ค�ำแนะน�ำแก่ 

กลุ่มผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภท

ห้องประชุม)

	 1.3	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลคุณภำพมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทห้องประชุม)

	 1.4	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค	 หรือผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรจัดประชุมทั้งในและ 

ต่ำงประเทศ

	 1.5	 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรมีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได ้

ทั้งในตลำดระดับอำเซียน	และระดับโลก



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 7

	 กำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ปี	 2562	 

มีขั้นตอน	วิธีด�ำเนินกำรและกิจกรรม	ดังนี้

	 1.3.1	 รวบรวมข้อมูล	 วิเครำะห์กระบวนกำร	 และตัวชี้วัด	 เพื่อน�ำมำปรับปรุงมำตรฐำน

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	โดย

	 	 1)	 รวบรวมข้อมูลกำรตรวจประเมินในปีที่ผ่ำนมำ	 จำกรำยงำนกำรตรวจ

ประเมนิ	และกำรสมัภำษณ์ผูต้รวจประเมนิ	ผูป้ระกอบกำร	นกัวิชำกำร	ผูท้รงคุณวฒิุ	และผูเ้ช่ียวชำญ 

จำกสมำคมที่เกี่ยวข้อง

	 	 2)	 วิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรตรวจประเมินในปีที่ผ่ำนมำ	 และ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ตรวจประเมิน	 ผู้ประกอบกำร	 นักวิชำกำร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เชี่ยวชำญ 

จำกสมำคมที่เกี่ยวข้อง

	 	 3)	วิเครำะห์กระบวนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนฯ	และ	ตัวชี้วัด	จำกเล่มคู่มือ

กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)	ปี	2558

	 1.3.2		ยก	(ร่ำง)	มำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)	ฉบบัปรบัปรงุ	

ปี	2562	โดยน�ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำในขั้นตอนที่	1	มำยก	(ร่ำง)	มำตรฐำนสถำนที่ 

จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	

	 1.3.3	 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำ	 (ร่ำง)	 มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทห้องประชุม)	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2562	 ในวันพุธที่	 10	 เมษำยน	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 

จูบิลี่	บอลรูม		โรงแรมเดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน�้ำ	เขตพญำไท	กรุงเทพมหำนคร

	 1.3.4		จดัท�ำคูม่อืกำรประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชมุ)		

ฉบับปรับปรุง	ปี	2562		เพื่อเผยแพร่	โดย	

	 	 1)	วิเครำะห์ข้อมูล	สรุปผล	กำรประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่	3	และจัดท�ำ

มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)	ฉบับปรับปรุง	ปี	2562	

	 	 2)	 น�ำเสนอจัดท�ำคู ่มือกำรประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	

(ประเภทห้องประชุม)	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2562	 และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อกลุ ่มเป้ำหมำยและ 

สำธำรณะ	

1.3 กระบวนก�รปรบัปรุงม�ตรฐ�นสถ�นทีจั่ดง�นประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 
ปี 2562 
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ขั้นตอนที่ 1 

รวมรวมข้อมูล วิเคร�ะห์กระบวนก�ร และตัวชี้วัด เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงม�ตรฐ�นสถ�นที่ 

จัดง�นประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ภ�พที่ 1.1 วิธีกำรด�ำเนินงำนปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)

ปี	2562

ขั้นตอนที่ 2 

ยก (ร่�ง) ม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 

ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 3 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจ�รณ� (ร่�ง) ม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย 

(ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ปี 2562

ขั้นตอนที่ 4 

จัดทำ�คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) 

ฉบับปรับปรุง ปี 2562  เพื่อเผยแพร่

	 จำกกระบวนกำรปรับปรุงมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 

ดังกล่ำว	ได้แสดงขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรตำมภำพที่	1.1	ดังนี้



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 9

บทที่2 ก�รตรวจ
ประเมินม�ตรฐ�น

2.1 นิย�มปฏิบัติก�ร

 2.1.1 ห้องประชมุ (Meeting Room) หมำยถึง	ห้องทีม่พีืน้เรียบไม่ลำดเอยีง	ไม่มลีกัษณะ

เป็นอฒัจนัทร์	 (Grandstand / Amphitheater / Auditorium)	โดยมเีพดำนและผนงักัน้มดิชดิ 

ทุกด้ำน	

 2.1.2 พื้นที่จัดประชุม	 หมำยถึงพื้นที่โล่งอันเป็นบริเวณที่ผู้ร่วมประชุมสำมำรถมองเห็น

เวท	ีจอภำพ	หรอืด้ำนหน้ำของห้องประชมุได้ชดัเจน	โดยไม่มสีิง่ใดบดบังสำยตำ	ทัง้น้ีพืน้ทีอ่บัสำยตำ

หรือพื้นที่นอกเขตเสำที่ผู้ร่วมประชุมไม่สำมำรถมองเห็นเวที	 หรือด้ำนหน้ำห้องประชุมได้โดยตรง	 

แม้จะอยู่ภำยในห้องประชุม	ก็ไม่ถือว่ำเป็นพื้นที่จัดประชุม

	 กำรรับรองมำตรฐำนฯ	ประเภทห้องประชุม	รับรองเป็นรำยห้อง	ในกรณีที่ห้องประชุมที่

จะขอรับกำรตรวจประเมินสำมำรถแบ่งเป็นห้องย่อยได้	 ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นขอรับกำรตรวจ

ประเมินได้ตำมสภำพกำรใช้งำนจริงของห้องประชุมนั้น	ได้ดังต่อไปนี้



10 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

  1) ก�รแบ่งห้องประชุมเพื่อขอรับก�รตรวจประเมิน

	 	 	 1.1)		ห้องหลกัทีไ่ม่มกีำรแบ่งห้องย่อยโดยผนงักัน้ห้อง (Partition)	ตำมภำพประกอบ 

	 	 	 ที่	2.1

   

   ตัวอย่�ง	ผู้ประกอบกำรขอประเมินห้อง	Grand Ballroom 1 ห้อง

Grand Ballroom

ภ�พท่ี 2.1	ห้องหลกัท่ีไม่มกีำรแบ่งห้อง

	 	 1.2)		ห้องท่ีแบ่งได้โดยใช้ผนงักัน้ห้อง (Partition) ตำมภำพประกอบที	่2.2	

  ตวัอย่�ง	ผู้ประกอบกำรขอประเมินห้อง	Ballroom A 1 ห้อง	Ballroom C 1	ห้อง		

	 	 รวมเป็น	2

Ballroom A Ballroom C

ภ�พที ่2.2	ห้องท่ีแบ่งได้โดยใช้ผนังกัน้ห้อง	(Partition)
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	 	 1.3)	ห้องตำมข้อ	1.2)	กรณท่ีีมมีำกกว่ำ	1	ห้องทีมี่พืน้ทีต่ดิกนั	ตำมภำพประกอบที	่2.3

  ตวัอย่�ง	ผูป้ระกอบกำรขอประเมนิห้อง	Ballroom A	รวมกบั	Ballroom B  

	 	 รวมเป็น	1	ห้อง

Ballroom A Ballroom B

ภ�พที ่2.3 ห้องตำมข้อ	1.2)	กรณีท่ีมมีำกกว่ำ	1	ห้องทีม่พ้ืีนทีต่ดิกนั

ภ�พที ่2.4 ตัวอย่ำงรปูทรงห้องและกำรวัดขนำดพืน้ทีจั่ดประชมุ

  2) ก�รคำ�นวณห�ขน�ดพ้ืนท่ีในห้องประชุม ให้ค�ำนวณเฉพำะพืน้ทีจ่ดัประชมุเท่ำนัน้	

โดยใช้วธิกีำรค�ำนวณทำงเรขำคณิตท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะของพืน้ท่ี	ตำมภำพที	่2.4

หม�ยเหตุ พืน้ทีจ่ดัประชมุ																				 ไม่ใช่พืน้ทีจั่ดประชมุ
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  3) ก�รวดัคว�มสูง	กำรวัดควำมสงูของพืน้ท่ีจดัประชมุ	(High: H)	สำมำรถพจิำรณำ 

กำรวัดได้ใน	2	ลกัษณะ	ดงันี้

	 	 	 3.1)	 กำรวดัควำมสงูขัน้ต�ำ่	 วัดจำกพืน้ห้องถงึจดุต�ำ่สดุของเพดำน	หรือ	 โครงสร้ำง

หลังคำ	ตำมภำพที	่2.5	และ2.6	โดยเกณฑ์ควำมสูงขัน้ต�ำ่	คอื	2.50	เมตร	ส�ำหรบัห้องประชมุประเภท

ท่ี	1	และ	2.80	เมตร	ส�ำหรบัห้องประชุมประเภทท่ี	2

ภ�พที ่2.5	กำรวดัควำมสงูของห้อง

ประชมุทีม่คีำน	หรือฝ้ำเพดำน

ภ�พที ่2.6 กำรวดัควำมสูงของห้อง

ประชุม	กรณท่ีีเป็นโครงสร้ำงหลงัคำ	

ไม่มฝ้ีำเพดำน

	 	 3.2)	กำรวดัควำมสงูท่ีอนโุลม

	 	 	 3.2.1)	 หำกเพดำนหรือโครงสร้ำงหลังคำในพื้นที่จัดประชุม	 มีบำงส่วนที่สร้ำง 

ยืน่ต�ำ่ลงมำจนเป็นเหตใุห้มคีวำมสงูต�ำ่กว่ำเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	 ส่วนทีส่ร้ำงยืน่ลงมำนัน้ต้องมขีนำดพืน้ที ่

รวมกนัไม่เกินร้อยละ	20	ของพืน้ทีจ่ดัประชุม	ทัง้น้ีอนโุลมให้พ้ืนท่ีดงักล่ำว	มคีวำมสงูไม่ต�ำ่กว่ำ	2.20	

เมตร	ส�ำหรับห้องประชมุประเภทที	่1	และมคีวำมสงูไม่ต�ำ่กว่ำ	2.50	เมตร	ส�ำหรับห้องประชมุประเภท

ท่ี	2	ดงัแสดงตำมภำพที	่2.7

ภ�พที ่2.7	กำรวัดควำมสงูในกรณีอนโุลม
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ประเภทห้องประชุม
ควำมสูงขั้นต�่ำ

ไม่น้อยกว่ำ
ขนำดพื้นที่จัดประชุม

ควำมสูงที่อนุโลม	

ไม่น้อยกว่ำ

ประเภท 1

ประเภท 2

2.50	เมตร

2.80	เมตร

30	-	200	ตำรำงเมตร

มำกกว่ำ	200	ตำรำงเมตร

2.20	เมตร

2.50	เมตร

	 	 	 3.2.2)	นอกจำกนัน้	หำกบนฝ้ำเพดำน	หรอืโครงสร้ำงหลงัคำ	มอีปุกรณ์หรือสิง่ของ

ซึง่ติดตัง้ยืน่ลงมำในเขตพืน้ท่ีจดัประชุม	จะพจิำรณำเรือ่งกำรวัดควำมสูง	แยกเป็น	2	กรณี	ดงัต่อไปนี้

	 	 	 	 (1)	 หำกส่วนทีย่ืน่ลงมำจำกฝ้ำเพดำนเป็นอปุกรณ์ทีจ่�ำเป็นต่อกำรจดัประชมุ	

คอื	เครือ่งฉำยภำพ	จอภำพ	ล�ำโพง	พดัลม	ป้ำยประกำศ	ป้ำยบอกทำง	และเครือ่งปรบัอำกำศตดิเพดำน

ชนดิแยกส่วน	ส่วนยืน่เหล่ำน้ี	ไม่ต้องน�ำมำพจิำรณำเรือ่งควำมสงู

	 	 	 	 (2)	หำกส่วนทีย่ืน่ลงมำจำกฝ้ำเพดำน	(นอกเหนอืจำกข้อ	(1))	ซึง่เป็นสิง่ประดับ

ตกแต่ง	หรอืเพือ่ควำมสวยงำมทกุชนดิ	รวมท้ังโคมไฟและโคมระย้ำ	จะต้องพจิำรณำควำมสงูส่วนยืน่น้ัน

ประกอบด้วย	โดยต้องมคีวำมสูงไม่ต�ำ่กว่ำ	2.50	เมตร	ส�ำหรับห้องประชมุประเภทที	่1	และ	2.80	เมตร	

ส�ำหรับห้องประชมุประเภทท่ี	2	และไม่ต้องค�ำนงึถงึขนำดพืน้ทีข่องส่วนยืน่น้ัน

 4) คณุลกัษณะของห้องประชุม

	 ห้องประชุมที่จะขอรับกำรประเมิน	 ต้องมีคุณลักษณะตำมเกณฑ์เบื้องต้น	 ตำมนิยำม 

ปฏบิตักิำร	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังเกณฑ์ต่อไปนี้

ต�ร�งท่ี 2.1	คุณลกัษณะเบ้ืองต้นของห้องประชุม

 2.1.3 ประเภทสถ�นประกอบก�ร (Type of Business) หมำยถงึ	กำรแบ่งประเภทของ

ห้องประชมุตำมลกัษณะของกำรประกอบกจิกำร	ม	ี3	ประเภท	ดังนี้

	 	 1)	ประเภทศูนย์ประชุม/อำคำรแสดงสนิค้ำหรอืนทิรรศกำร	

  (Convention/Exhibition Center) 

	 	 2)	ประเภทโรงแรม/รสีอร์ท (Hotel/Resort)

	 	 3)	ประเภทส่วนรำชกำร/เอกชน (Public/Private Sectors)
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2.2 คณะผูต้รวจประเมนิ ประกอบด้วย
 2.2.1 ผูต้รวจประเมนิ	หมำยถึง	บคุคลท่ีได้รบักำรมอบหมำยจำกส�ำนักงำนส่งเสรมิกำรจัด

ประชุมและนทิรรศกำร	 (องค์กำรมหำชน)	 ให้ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบควำมครบถ้วนตำมตวัชีว้ดัของ

สถำนประกอบกำรทีข่อรบักำรตรวจประเมนิตำมมำตรฐำนฯ

 2.2.2 ผูเ้ช่ียวช�ญ หมำยถงึ	บคุคลทีไ่ด้รบักำรมอบหมำยจำกส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดัประชมุ

และนทิรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)	ให้ท�ำหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำทำงเทคนคิแก่ผูต้รวจประเมนิ

2.3 เงือ่นไขและข้อปฏบิติัในก�รรบัก�รตรวจประเมิน
	 กำรสมคัรขอเข้ำรบักำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชมุ)	

นัน้	สถำนประกอบกำรทีส่นใจสมคัรขอรบักำรตรวจประเมินต้องปฏบิตัติำมเง่ือนไขดังต่อไปนี้

 2.3.1 ก่อนก�รตรวจประเมนิ

	 	 	 1)	 สถำนประกอบกำรท่ีขอรบักำรตรวจประเมนิ	 ต้องปฏบิตัติำมระเบยีบและกฎหมำย

ท่ีเกี่ยวข้องกับประเภทกำรประกอบกิจกำรของตนอย่ำงถูกต้อง	 ทั้งน้ีในกำรยื่นใบสมัครขอเข้ำรับ 

กำรตรวจประเมนิ	ต้องแนบหลกัฐำนประกอบตำมท่ีระบใุนใบสมคัร

	 	 	 2)	สถำนประกอบกำรทีส่มคัรขอรบักำรตรวจประเมนิจะต้องท�ำกำรตรวจประเมนิตนเอง	

(Self-Assessment) ตำมคู่มอืกำรประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชมุ)	

และน�ำส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง	พร้อมใบสมัคร	ภำยในเวลำทีก่�ำหนด

 2.3.2 ก�รตรวจประเมนิ 

	 	 	 1)	ขัน้ตอนกำรเตรยีมควำมพร้อม	

	 	 	 	 	 1.1)	 จดัเตรยีมห้องประชุมทีข่อรบักำรตรวจประเมนิพร้อมอปุกรณ์ให้มลีกัษณะ

เหมอืนกำรประชมุจรงิ	 รปูแบบใดกไ็ด้	 โดยสำมำรถจดัแบบเตม็พืน้ทีห่รอืบำงส่วนของพืน้ทีท่ีไ่ม่น้อย

กว่ำ	10%	ของพืน้ทีใ่นห้องประชุมน้ัน

	 	 	 	 	 1.2)	 จดัเตรยีมสถำนทีส่�ำหรบักำรประชมุของผูต้รวจประเมนิ	ผูเ้ชีย่วชำญ	และ 

ผู้แทนสถำนประกอบกำร

	 	 	 	 	 1.3)	จดัเตรียมกำรน�ำเสนอข้อมลู	และตอบข้อซกัถำมของผูต้รวจมำตรฐำน

	 	 	 	 	 1.4)	จดัเตรยีมเอกสำร	หลกัฐำนกำรด�ำเนนิงำน	เช่น	ใบจดทะเบยีนธรุกจิ	จดหมำย	

ประกำศ	ค�ำสัง่	รปูภำพ	แผนผงั	แผนภมู	ิตำรำงท�ำงำน	แบบฟอร์ม	แบบประเมนิควำมพึงพอใจ	รำยงำน	

ใบเสร็จ	ใบส่ังซือ้	ฯลฯ	เพือ่ใช้อ้ำงอิงกำรปฏิบัติตำมตัวช้ีวัด	
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	 	 	 	 	 1.5)	จัดเตรียมบคุลำกรท่ีจะน�ำเสนอและให้ข้อมลู

	 	 2).	ขัน้ตอนกำรตรวจประเมนิ

	 	 	 	 	 2.1)	ผูต้รวจประเมนิ	ผูเ้ช่ียวชำญ		และผูใ้ห้ข้อมลูของสถำนประกอบกำรเข้ำประชมุ

ร่วมกัน

	 	 	 	 	 2.2)	ผู้ให้ข้อมูลของสถำนประกอบกำรน�ำเสนอข้อมลูเบ้ืองต้น

	 	 	 	 	 2.3)	ผู้ตรวจประเมนิ	ท�ำกำรตรวจสอบเอกสำรและซกัถำม

	 	 	 	 	 2.4)	 ผูใ้ห้ข้อมลูของสถำนประกอบกำรน�ำผูต้รวจประเมนิ	และผูเ้ชีย่วชำญเยีย่ม

ชมห้องประชมุ	ทีข่อรบักำรตรวจประเมนิและสถำนทีท่ี่เกีย่วข้อง		

	 	 	 	 	 2.5)	ผู้ตรวจประเมนิ	สรุปกำรตรวจเบือ้งต้น	และผูเ้ชีย่วชำญให้ค�ำปรกึษำ

 2.3.3 หลงัก�รตรวจประเมิน

	 	 1)	กำรตดัสนิและแจ้งผลกำรประเมนิ

	 	 	 	 	 1.1)	สสปน.	น�ำผลกำรตรวจประเมนิเข้ำทีป่ระชมุคณะกรรมกำรรบัรองมำตรฐำน

ท่ีได้แต่งตัง้ข้ึน	เพือ่พิจำรณำรับรองผลกำรตรวจประเมนิ	

	 	 	 	 	 1.2)	สสปน.	ส่งหนงัสอืแจ้งให้สถำนประกอบกำรทรำบผลกำรตรวจประเมนิ

	 	 	 	 	 1.3)	สสปน.	จดัพธีิมอบตรำสญัลกัษณ์แก่สถำนประกอบกำรทีผ่่ำนกำรรบัรอง

	 	 2)	กำรตดิตัง้และกำรแสดงตรำสญัลักษณ์

	 	 	 	 	 2.1)	ตรำสญัลักษณ์มำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชมุ)	

มีอำยกุำรรบัรอง	3	ปี	

	 	 	 	 	 2.2)	ผูป้ระกอบกำรต้องติดต้ังตรำสญัลักษณ์	ภำยใน	30	วนั	นับจำกวนัทีไ่ด้รบัมอบ	

ตำมวิธกีำรทีร่ะบไุว้ในภำคผนวก	

	 	 	 	 	 2.3)	 ผูป้ระกอบกำรต้องแสดงตรำสญัลกัษณ์	 ชือ่ห้องประชมุ	 และช่วงเวลำทีไ่ด้

รับกำรรบัรองมำตรฐำนบนเอกสำรเผยแพร่,	เอกสำรประกอบกำรขำย	และเว็บไซต์	เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิำร 

ได้รับทรำบ	

	 	 3)	กำรตดิตำมผล

	 	 	 	 	 3.1)	 มีกำรติดตำมผลกำรรับรองมำตรฐำนภำยหลังจำกที่ออกใบรับรองแล้ว 

อย่ำงน้อย	1	คร้ัง/ปี
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	 	 	 	 	 3.2)	 กรณีท่ีมีกำรร้องเรียนว่ำผู้ได้รับกำรรับรองมิได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน 

สถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ตำมท่ีได้รับกำรรับรอง	 สสปน.หรือหน่วยงำน 

ท่ีได้รับมอบหมำย	จะด�ำเนนิกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรเพือ่พจิำรณำต่อไป

	 	 4)	กำรเรยีกคนืและกำรส่งมอบตรำสัญลกัษณ์

	 	 	 	 	 4.1)	กรณีหมดอำยกุำรรบัรองมำตรฐำน	ให้ถอดตรำสญัลักษณ์ภำยใน	1	สปัดำห์	

นบัจำกปีทีห่มดอำยกุำรรบัรองมำตรฐำน

	 	 	 	 	 4.2)	กรณทีีผู่ไ้ด้รบักำรรบัรองไม่ปฏบัิตติำมมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	

(ประเภทห้องประชมุ)	ตำมทีไ่ด้รบักำรรบัรองและไม่ด�ำเนนิกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำทีห่น่วย

รับรองก�ำหนด	สสปน.	มีอ�ำนำจสัง่พักใช้ตรำสญัลกัษณ์ได้ไม่น้อยกว่ำ	45	วนั	แต่ไม่เกนิ	90	วนั	

	 	 	 	 	 4.3)	 สสปน.	 มอี�ำนำจเพกิถอนกำรรบัรองและขอคืนตรำสญัลกัษณ์ได้	 หำกผูไ้ด้

รบักำรรบัรองถกูสัง่พกัแล้วยงัไม่ด�ำเนนิกำรตำมทีไ่ด้รบักำรรบัรอง	และ/หรอืตำมทีเ่หน็สมควร	และ 

ผู้ถูกเพกิถอนต้องส่งคืนตรำสญัลกัษณ์ภำยใน	1	สปัดำห์	นบัจำกวันทีถ่กูเพิกถอน	

2.4 องค์ประกอบ และตวัชีวั้ด 
	 กำรก�ำหนดองค์ประกอบ	 ตัวชี้วัด	 และเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ได้ประยุกต์วิธีกำรประเมินแบบ	 Rubric	 มำพัฒนำเป็นแบบ

ประเมินในครัง้นี	้ทัง้นีเ้พือ่ต้องกำรให้ผลกำรประเมนิสำมำรถสะท้อนคุณภำพโดยรวมของแต่ละตัวช้ีวัด 

ได้ชัดเจนขึน้		ดงัมรีำยละเอยีดท่ีก�ำหนดไว้ดังนี้

 2.4.1 องค์ประกอบในก�รตรวจประเมนิ

	 ในกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 

มีองค์ประกอบ	4	ด้ำน	ได้แก่

	 	 	 1)	ด้ำนกำยภำพ (Physical Component – P) หมำยถงึ	สภำพของห้องประชมุ	และ

บรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบทีเ่ป็นองค์ประกอบในกำรจดักำรประชมุ	วสัดุ	อปุกรณ์และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดัประชมุ	ระบบน�ำ้	ระบบไฟ	ระบบปรบัอำกำศ	และระบบควำมปลอดภยั	

	 	 	 2)	 ด้ำนเทคโนโลย ี (Technology Component – T) หมำยถงึ	 อปุกรณ์	 และ 

กำรจัดกำรระบบเสยีง	ระบบภำพ	ระบบสือ่สำรและอินเทอร์เนต็	

	 	 	 3)	 ด้ำนบริกำร (Service Component – Sv)	 หมำยถึง	 กำรจดักำรด้ำนบริกำร	 

กำรเตรียมพร้อมบคุลำกร	และระบบกำรจดักำร
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	 	 	 4)	 ด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยนื	 (Sustainability  Component – St)	 หมำยถึง	 

กำรจัดกำรสิง่แวดล้อม	อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	และควำมรับผดิชอบต่อสงัคม

 2.4.2 ตวัชีว้ดัในก�รตรวจประเมิน

	 	 	 1)	ตวัชีว้ดัในกำรตรวจประเมนิ	แยกตำมประเภทสถำนประกอบกำรและองค์ประกอบ

ด้ำนกำรประเมิน	4	ด้ำน	ดังนี้	

ต�ร�งท่ี 2.2	จ�ำนวนตวัช้ีวัดแยกตำมประเภทสถำนประกอบกำรและด้ำนกำรประเมนิ

ประเภทสถำนประกอบกำร

ด้ำนกำรประเมิน

1. ก�ยภ�พ (P)

2. เทคโนโลยี (T)

3. บริก�ร (Sv)

4. ก�รจัดก�รอย่�งย่ังยืน (St)

รวม

32

4

18

6

60

32

4

18

6

60

21

3

14

6

44

ประเภทท่ี	1	

ศนูย์ประชุม	/	

อำคำรแสดงสนิค้ำหรอื

นทิรรศกำร

ประเภทที	่2

โรงแรม	/	รสีอร์ท

ประเภทที	่3

องค์กรภำครฐั/

เอกชน

	 	 2)	ตวัชีว้ดัมค่ีำน�ำ้หนกัคะแนนต่ำงกนัเป็น	2	ระดบั	คอื	ตวัชีว้ดัทีม่ค่ีำน�ำ้หนกัเท่ำกบั	2	

และตวัชีว้ดัท่ีมค่ีำน�ำ้หนกัเท่ำกบั	 1	 ซ่ึงค่ำน�ำ้หนกันีจ้ะน�ำมำใช้เป็นตวัคูณค่ำคะแนนทีต่รวจประเมนิ

ได้	ตวัอย่ำงเช่น	ข้อ	P01 ภ�ยในห้องประชมุ มค่ี�นำ�้หนักเท่�กบั 2 ถ้ำคะแนนกำรตรวจประเมินได้	 

2	คะแนน	ให้น�ำ	2	คะแนน	คณูค่ำน�ำ้หนกั	2	จะได้คะแนนรวมของข้อ	P01	เท่ำกบั	4	คะแนน

	 	 3)	 ตวัชีวั้ดทีม่ค่ีำน�ำ้หนกัเท่ำกบั	 2	 สถำนประกอบกำรต้องได้คะแนนกำรตรวจประเมิน	

(เมือ่คูณค่ำน�ำ้หนกัแล้ว)	 ไม่ต�ำ่กว่ำ	 4	 คะแนน	 ในกรณีทีต่�ำ่กว่ำ	 4	 คะแนน	 ผูต้รวจประเมนิจะแจ้ง

ให้สถำนประกอบกำรด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ	 แก้ไข	ภำยในระยะเวลำ	 30	 วนั	 ทัง้นีส้ถำนประกอบกำร 
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ประเภท

คะแนนเตม็

เกณฑ์คะแนนทีผ่่ำน

มำตรฐำน

3. ร�ชก�ร/เอกชน

(จ�ำนวน	44	ตวัชีว้ดั)

ร้อยละ	100

หรอื	234	คะแนน

ร้อยละ	90

หรอื	210.60	คะแนน

ร้อยละ	100

หรอื	180	คะแนน

ร้อยละ	80

หรอื	144.00	คะแนน

ร้อยละ	100

หรอื	234	คะแนน

ร้อยละ	85

หรอื	198.90	คะแนน

ต้องส่งเอกสำรหลกัฐำนกำรด�ำเนนิกำรปรับปรงุ	แก้ไข	หำกเกนิก�ำหนด	สถำนประกอบกำรต้องไปขอรบั

กำรประเมนิใหม่ในปีต่อไป

2.5 เกณฑ์ก�รตรวจประเมนิ
	 กำรก�ำหนดเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 

(ประเภทห้องประชมุ)	แยกตำมกลุ่มประเมนิ	และเกณฑ์คะแนน	ดังน้ี

ต�ร�งที่  2.3	 เกณฑ์คะแนนกำรตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 

(ประเภทห้องประชมุ)

คะแนน

1. ศูนย์ประชมุ/

อ�ค�รแสดงสินค้�หรอื

นิทรรศก�ร

(จ�ำนวน	60	ตัวช้ีวัด)

2. โรงแรม/รสีอร์ท

(จ�ำนวน	60	ตัวชีว้ดั)
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2.6 คณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสถ�นทีจ่ดัง�นประเทศไทย (ประเภทห้องประชมุ) 
 2.6.1 คณะกรรมก�รรบัรองม�ตรฐ�น	หมำยถึง	กรรมกำรทีม่หีน้ำทีใ่ห้กำรรบัรองผลกำร

ตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชมุ)	 ของผูต้รวจประเมนิ	 และ

ก�ำกับกำรด�ำเนินกำรให้มกีำรรบัรองมำตรฐำนตำมนโยบำยของ	สสปน.	ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมกำรดงันี้

	 	 1)	ผูแ้ทนสมำคมส่งเสรมิกำรประชุมนำนำชำติ	(ไทย)		 	 กรรมกำร

	 	 2)	ผูแ้ทนสมำคมโรงแรมไทย	 	 	 	 	 กรรมกำร

	 	 3)	ผูแ้ทนสมำคมกำรแสดงสนิค้ำ	(ไทย)	 	 	 	 กรรมกำร

	 	 4)	ผูแ้ทนสมำคมไทยธุรกจิกำรท่องเท่ียว	 	 	 	 กรรมกำร

	 	 5)	ผูแ้ทนสมำคมธุรกิจกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ			 	 กรรมกำร

	 	 6)	ผูแ้ทนจำกโรงแรม	กำรท่องเทีย่วและกำรจดัประชมุ	 	 กรรมกำร

	 	 7)	ผูแ้ทนจำกองค์กรภำครัฐ	 	 	 	 	 กรรมกำร

	 	 8)	ผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนทิรรศกำร		กรรมกำร	และเลขำนกุำร

					 	 	 	(องค์กำรมหำชน)

	 	 9)	ผูแ้ทนจำกสถำบันกำรศกึษำ	 	 กรรมกำร	และผูช่้วยเลขำนกุำร	

 2.6.2 ผู้ตรวจประเมินจ�กหน่วยง�นรับรองม�ตรฐ�นระดับส�กล หมำยถึง	 ผู้ที่มี 

หน้ำทีด่�ำเนินกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชมุ)	 ตำมทีไ่ด้ 

รับมอบหมำยจำก	สสปน.	

 2.6.3 คณะกรรมก�รทีป่รกึษ�	 หมำยถงึ	 ผูเ้ชีย่วชำญทีม่หีน้ำทีใ่ห้ค�ำปรกึษำ	 และแนะน�ำ

ทำงเทคนคิเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนด้ำนมำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชมุ)	 

ซึง่ประกอบด้วย

	 	 1)	ผูแ้ทนสมำคมส่งเสรมิกำรประชุมนำนำชำติ	(ไทย)

	 	 2)	ผูแ้ทนสมำคมโรงแรมไทย	

	 	 3)	ผูแ้ทนสมำคมกำรแสดงสนิค้ำ	(ไทย)	 	 	

	 	 4)	ผูแ้ทนสมำคมไทยธุรกจิกำรท่องเท่ียว	

	 	 5)	ผูแ้ทนสมำคมธุรกิจกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ	

	 	 6)	ผูแ้ทนจำกโรงแรม	กำรท่องเทีย่วและกำรจดัประชมุ

	 	 7)	ผูแ้ทนจำกองค์กรภำครัฐ

	 	 8)	ผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนทิรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)

	 	 9)	ผูแ้ทนจำกสถำบันกำรศกึษำ



20 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

2.7 ข้ันตอน และ กรอบเวล�ก�รตรวจประเมนิ
	 	 ขั้นตอน	 และกรอบเวลำกำรตรวจประเมิน	 ก�ำหนดกรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร 

รอบเวลำละ	1	ปี	ดงันี้

ต�ร�งท่ี 2.4	ข้ันตอน	และกรอบเวลำกำรตรวจประเมนิ

ขั้นตอน กจิกรรม ช่วงเวลำด�ำเนินกำร

ก�รรับสมคัร

ก�รตรวจ

ประเมิน

1.	ส่งใบสมคัรและรำยงำนกำรประเมนิตนเอง	เพือ่

ขอเข้ำรบักำรตรวจประเมนิ

2.	 พิจำรณำใบสมัคร	 และรำยงำนกำรประเมิน

ตนเอง	 เมื่อครบสมบูรณ์แล้วจะจัดล�ำดับกำรเข้ำ

ตรวจประเมนิ

3.	แจ้งก�ำหนดกำรตรวจประเมนิให้ผู้ประกอบกำร/

หน่วยงำนท่ีขอประเมนิรบัทรำบ

1)	ข้ันตอนกำรเตรยีมควำมพร้อม	

	 1.1)	 จัดเตรียมห้องประชุมที่ขอรับกำรตรวจ

ประเมินพร้อมอุปกรณ์ให้มีลักษณะเหมือนกำร

ประชมุจรงิ	รปูแบบใดกไ็ด้	โดยสำมำรถจดัแบบเตม็

พืน้ทีห่รอืบำงส่วนของพืน้ทีท่ีไ่ม่น้อยกว่ำ	10%	ของ

พืน้ทีใ่นห้องประชุมนัน้

	 1.2)	 จดัเตรยีมสถำนทีส่�ำหรบักำรประชมุของ 

ผู้ตรวจประเมิน	 ผู ้เชี่ยวชำญ	 และผู้แทนสถำน

ประกอบกำร

ช่วงเดอืน	

มกรำคม	–	มนีำคม

อย่ำงน้อย	2	สปัดำห์

หลงัจำกได้รับใบสมคัร

และรำยงำนกำรประเมนิ

ตนเอง

ก่อนกำรตรวจประเมนิ

อย่ำงน้อย	2	สปัดำห์

กำรตรวจประเมิน

จะด�ำเนนิกำรในช่วง	

เดอืนพฤษภำคม	–

กนัยำยน	
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กิจกรรมขั้นตอน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร

	 1.3)	จดัเตรยีมกำรน�ำเสนอข้อมลู	และตอบข้อ

ซกัถำมของผูต้รวจมำตรฐำน

	 1.4)	จดัเตรยีมเอกสำร	หลกัฐำนกำรด�ำเนินงำน	

เช่น	ใบจดทะเบยีนธุรกจิ	จดหมำย	ประกำศ	ค�ำสัง่	

รปูภำพ	แผนผงั	แผนภูมิ	ตำรำงท�ำงำน	แบบฟอร์ม	

แบบประเมนิควำมพงึพอใจ	รำยงำน	ใบเสรจ็	ใบสัง่

ซือ้	ฯลฯ	เพ่ือใช้อ้ำงอิงกำรปฏิบติัตำมตัวชีว้ดั	

	 1.5)	 จัดเตรียมบุคลำกรที่จะน�ำเสนอและให้

ข้อมลู

2)	ข้ันตอนกำรตรวจประเมนิ

	 2.1)	ผูต้รวจประเมนิ	ผูเ้ช่ียวชำญ	และผูใ้ห้ข้อมลู

ของสถำนประกอบกำรเข้ำประชุมร่วมกนั

						2.2)	ผูใ้ห้ข้อมลูของสถำนประกอบกำรน�ำเสนอ

ข้อมลูเบือ้งต้น

						2.3)	ผูต้รวจประเมิน	ท�ำกำรตรวจสอบเอกสำร

และซักถำม

	 	 	 2.4)	 ผู ้ให้ข้อมูลของสถำนประกอบกำรน�ำ 

ผู้ตรวจประเมนิ	และผูเ้ช่ียวชำญเยีย่มชมห้องประชมุ	

ทีข่อรบักำรตรวจประเมินและสถำนทีท่ี่เกีย่วข้อง		

		 2.5)	 ผู้ตรวจประเมิน	 สรุปกำรตรวจเบื้องต้น	

และผูเ้ช่ียวชำญให้ค�ำปรึกษำ
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กิจกรรมขั้นตอน ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร

ก�รประก�ศผล

และมอบตร�

สัญลักษณ์

1.	คณะกรรมกำรรบัรองมำตรฐำนพจิำรณำรบัรอง

ผลกำรตรวจประเมนิ

2.	ประกำศผลกำรตรวจประเมนิ

3.	 ส่งหนงัสอืเชญิผูป้ระกอบกำร/หน่วยงำนท่ีผ่ำน

กำรตรวจประเมนิเข้ำร่วมพธีิมอบตรำสญัลกัษณ์

4.	ร่วมกจิกรรมมอบตรำสญัลกัษณ์

ตลุำคม

พฤศจกิำยน

ธนัวำคม

(โดยจะแจ้งวนั	เวลำ	

และสถำนทีจ่ดังำนให้

ทรำบล่วงหน้ำ)
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ส่งใบสมัครและรำยงำนกำรประเมินตนเอง

แจ้งก�ำหนดกำรตรวจประเมิน

พิจำรณำใบสมัคร	

รำยงำนกำรประเมินตนเอง	และจัดล�ำดับ
รับสมัคร

ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน	ที่ปรึกษำ	

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน

คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนพิจำรณำ

รับรองผลกำรตรวจประเมิน

ประกำศผลกำรตรวจประเมิน

ส่งหนังสือเชิญผู้ผ่ำนกำรตรวจประเมิน

เข้ำร่วมพิธีมอบตรำสัญลักษณ์

ร่วมกิจกรรมมอบตรำสัญลักษณ์

ประกำศผล

และ

มอบตรำ

สัญลักษณ์

ภ�พที่ 2.8	 กระบวนกำรตรวจประเมินและกำรมอบตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำน

ประเทศไทย	(ประเภทห้องประชุม)

มกรำคม	-มนีำคม

ภำยใน	2	สัปดำห์

ตุลำคม

พฤศจิกำยน

พฤศจิกำยน

ธันวำคม

พฤษภำคม	–	

กันยำยน

ก่อนตรวจฯ	2	

สัปดำห์

	 ข้ันตอนและกรอบเวลำกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนท่ีจดังำนประเทศไทย	 

(ประเภทห้องประชมุ)	จำกรำยละเอียดในตำรำงท่ี	2.4		แสดงตำมภำพที	่2.8	ดงันี้
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บทที่3 ตวัชีว้ดัม�ตรฐ�นสถ�นที่ 
จัดง�นประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม)

	 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 หรือ	Thailand 

MICE Venue Standard (Category: Meeting Room)	มีองค์ประกอบ	4	ด้ำน	คือ

		 	 1)	ด้ำนกำยภำพ	(Physical Component – P) 

	 	 2)	ด้ำนเทคโนโลยี	(Technology Component – T) 

	 	 3)	ด้ำนบริกำร	(Service Component – Sv) 

	 	 4)	ด้ำนกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน	(Sustainability  Component – St) 

โดยแต่ละด้ำนประกอบด้วยรำยกำรดังนี้
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3.1 ตัวชี้วัดด้�นก�ยภ�พ แสดงในตำรำงที่	3.1
 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ด้ำนกำยภำพ	 

มีรำยละเอียดดังตำรำงที่	3.1	

ต�ร�งที่ 3.1	รำยละเอียดตัวชี้วัดด้ำนกำยภำพ	

 

ด้�นก�ยภ�พ (Physical)

P01 ภ�ยในห้องประชมุ (ค่�นำ�้หนัก 2) หมำยถงึ	

พ้ืน	ผนงั	เพดำน	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีควำมสะอำด	ปรำศจำกฝุน่ละออง	 

ครำบสกปรก	และกลิน่ไม่พงึประสงค์

2.	มีกำรออกแบบ	ตกแต่งลวดลำย	หรอื 

กำรประดบั

3.	อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

หม�ยเหต	ุมกีำรออกแบบ	ตกแต่งลวดลำย	หรือ

กำรประดบั	พิจำรณำจำกกำรสงัเกตองค์ประกอบ

กำรตกแต่งในห้องประชุม

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

ประเภท

ศูน
ย์ฯ

โร
งแ

รม
/ร

ีสอ
ร์ท

อง
ค์ก

รภ
ำค

รัฐ
/เอ

กช
น

ตัวชี้วัด	/	ค่ำน้�ำหนัก	/	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมิน
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ประเภท

ศูน
ย์ฯ

โร
งแ

รม
/ร

ีสอ
ร์ท

อง
ค์ก

รภ
ำค

รัฐ
/เอ

กช
น

ตัวชี้วัด	/	ค่ำน้�ำหนัก	/	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมิน

P02 ผนงัห้อง และ/หรอื ผนังก้ันห้อง  

(ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถงึ	ผนงัห้อง	หรือผนงักัน้ห้อง

ของห้องประชุมทีข่อรบักำรประเมิน	ซ่ึงประกอบ

ด้วยรำยกำรดงัน้ี	

1.	มีควำมมัน่คง	แขง็แรง

2.	สำมำรถดดูซบัเสยีงสะท้อนได้	

3.	สำมำรถป้องกนัเสยีงรบกวนจำกภำยนอกห้องได้

P03 โต๊ะและเก้�อ้ีสำ�หรบัก�รจดัประชุม  

(ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถงึ	โต๊ะและเก้ำอ้ีส�ำหรบั 

กำรจัดประชมุของห้องประชุมท่ีขอรบักำรประเมนิ	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังน้ี

1.	มีควำมมัน่คง	แขง็แรง	

2.	มีควำมสะอำด	ปรำศจำกฝุน่ละออง	

ครำบสกปรก

3.	อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

4.	มีขนำดเหมำะสมกบัสรีระ	

5.	มีจ�ำนวนเพียงพอกบัจ�ำนวนผูใ้ช้บรกิำร		

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร	

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

√ √ √

√ √ √
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P04 องค์ประกอบประจำ�ห้องประชมุ  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถึง	สิง่จ�ำเป็นท่ีควรมใีน 

ห้องประชมุ	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	เวทยีกพืน้ท่ีมัน่คงแขง็แรง	อยู่ในสภำพพร้อม

ใช้งำน

2.	โพเดีย่มมกีำรตกแต่ง	อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

3.	ชุดโซฟำสภำพด	ีพร้อมใช้งำน

4.	โต๊ะเก้ำอีส้�ำหรบัผูพู้ด/ผูบ้รรยำยมกีำรตกแต่ง	

อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

P05 ส�ยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้�ในห้องประชุม 

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถึง	กำรติดต้ังระบบสำยไฟ

และอปุกรณ์ไฟฟ้ำในห้องประชุม	ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี	้

1.	มีกำรตดิต้ังสำยดนิ

2.	มีระบบตดัไฟ

3	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรุงรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

√ √ √
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 P06 ระบบไฟฟ้�สำ�รอง (ค่�นำ�้หนัก 2)  

หมำยถึง	มรีะบบจ่ำยไฟฟ้ำส�ำรองให้แก่ห้องประชุม	

เพ่ือให้สำมำรถด�ำเนนิกิจกรรมกำรประชุมได้อย่ำง

ต่อเน่ือง	เม่ือเกดิกรณไีฟดบั	(ไม่รวมระบบปรบั

อำกำศในห้องประชมุ)	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	สำมำรถท�ำงำนได้ทนัทีทีไ่ฟฟ้ำดับ	(ไม่เกนิ	20	

วนิำที)

2.	สำมำรถผลติไฟฟ้ำส�ำรองต่อเนือ่งไม่น้อยกว่ำ	

2	ช่ัวโมง	

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

หม�ยเหตุ

ระบบไฟฟ้ำส�ำรอง	เช่น	

-	เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำ	(Generator) 

-	ระบบไฟฟ้ำพลงัแสงอำทิตย์ (Solar cell) 

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √
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 P07 เต้�รบัไฟฟ้� (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	 

มีกำรตดิตัง้เต้ำรบัไฟฟ้ำกระจำยโดยรอบ	ภำยใน

ห้องประชมุอย่ำงน้อย	4	จุด	ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี้

1.	มีเต้ำรบัไฟฟ้ำตดิต้ังถำวรกระจำยโดยรอบห้อง

ประชมุ

2.	เต้ำรบัไฟฟ้ำทกุจดุใช้กำรได้ดี

3.	เต้ำรบัไฟฟ้ำทกุจดุมรีะบบสำยดิน

4.	กรณเีต้ำรบัไฟฟ้ำถำวรไม่เพียงพอ	สำมำรถจดัหำ

เต้ำรับไฟฟ้ำส�ำรองให้ใช้ได้

5.	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

P08 แสงสว่�งในห้องประชมุ (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	ปรมิำณแสงสว่ำงจำกหลอดไฟท่ีติดต้ังใน

ห้องประชมุทีใ่ห้ควำมสว่ำงได้ตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด	

โดยตรวจวดัด้วยเครือ่งมือและท�ำกำรวัดทัง้หมด	 

5	จดุ	แล้วน�ำค่ำควำมเข้มแสงท่ีวัดได้มำเฉล่ีย

3	คะแนน	หมำยถงึ	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถงึ	มคีวำม

สว่ำงในห้องประชมุตัง้แต่	

400	Lux*	ขึน้ไป

2	คะแนน	หมำยถึง	มคีวำม

สว่ำงในห้องประชมุตัง้แต่	

300–399	Lux*

1	คะแนน	หมำยถึง	มคีวำม

สว่ำงในห้องประชมุตัง้แต่	

250	–	299	Lux*

0	คะแนน	หมำยถึง	มคีวำม

สว่ำงในห้องประชมุต�ำ่กว่ำ	

250	Lux*

√ √ √

√ √ √

ภ�พที่ 3.1 ต�ำแหน่งกำรวัดแสงในห้องประชุม

หม�ยเหตุ : Lux หมำยถึง	หน่วยวัดควำมเข้มแสง

หรือควำมสว่ำงต่อพื้นที่
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30 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P09 ระบบไฟส่องสว่�งในห้องประชมุ  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	มำตรฐำนกำรติดต้ังระบบ

ไฟส่องสว่ำงในห้องประชุม	ซ่ึงประกอบด้วย 

รำยกำรดงันี้

1.	มีไฟส่องสว่ำงแยกกนัระหว่ำงพ้ืนท่ีเวทีกับพืน้ท่ี

นัง่ประชมุ	

2.	สำมำรถปรบัเพิม่ลดควำมสว่ำงได้ตำมต้องกำร	

3.	มีไฟส่องสว่ำงเฉพำะจุดบนเวที

4.	สำมำรถจดัแสงโคมไฟให้สำดในมุมท่ีต้องกำรได้

ท้ังบนเวทแีละบรเิวณนัง่ประชุม

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

P10 ระบบปรบัอ�ก�ศ (ค่�นำ�้หนัก 2)	หมำยถงึ	

มีระบบปรบัอำกำศในห้องประชุม	ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี้

1.	ก�ำลังของเครือ่งปรับอำกำศเพยีงพอต่อขนำด

ของห้องและจ�ำนวนคนเตม็ควำมจขุองห้อง

2.	ระบบปรบัอำกำศสำมำรถปรบัระดับอุณหภูมิได้

3.	กำรท�ำงำนของเครือ่งปรบัอำกำศไม่ส่งเสยีง

รบกวนกำรประชุม

4.	ต�ำแหน่งตดิตัง้เคร่ืองปรบัอำกำศ	(คอยล์ร้อน)	

ไม่ก่อควำมร�ำคำญและกระทบสิง่แวดล้อมในอำคำร

5.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

√ √ √

√ √ √
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 P11 ระบบระบ�ยอ�ก�ศ (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	มอีปุกรณ์ส�ำหรับกำรระบำยอำกำศภำยใน

ห้องประชมุ	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีอปุกรณ์ส�ำหรบักำรระบำยอำกำศทีอ่ยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้งำน

2.	กำรท�ำงำนของระบบระบำยอำกำศไม่ส่งเสียง

รบกวนกำรประชุม

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

หม�ยเหต ุไม่นบัรวมประตู	หน้ำต่ำง	และ	 

ช่องระบำยลม

P12 ระบบป้องกนัอัคคีภัยสำ�หรบัห้องประชุม 

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถึง	มกีำรติดต้ังระบบเตือนภัย

และป้องกนัอคัคีภยัส�ำหรับห้องประชุม	ท่ีมสีภำพ

สมบรูณ์พร้อมใช้งำน	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีระบบตรวจจบัควนัหรอืควำมร้อนใน

ห้องประชมุ	(ตำมกฎหมำยก�ำหนด)

2.	มีหวัฉดีน�ำ้อัตโนมตัใินห้องประชุม	(ตำมกฎหมำย

ก�ำหนด)	

3.	มีปุม่เปิดสัญญำณเตอืนภัยทีเ่หน็ชัดเจน	

4.	มีถงัดบัเพลงิ	หรอืสำยฉดีน�ำ้ดับเพลงิอยู่ในบรเิวณ

ท่ีสะดวกต่อกำรใช้งำน

5.	มเีอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำ	6	เดอืนต่อครัง้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร	

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

√ √ √

√ √ √
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32 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P13 พืน้ทีต้่อนรบั ลงทะเบียน และพักคอย 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	พืน้ท่ีบรเิวณหน้ำห้อง

ประชุม	ทีใ่ช้เพือ่กำรต้อนรบั	กำรลงทะเบยีน	และ

กำรพักคอย	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	พ้ืนทีเ่ป็นสดัส่วนอยูห่น้ำห้องประชุม

2.	สำมำรถตัง้โต๊ะลงทะเบียนได้

3.	มีบริเวณให้ผูเ้ข้ำประชมุ	พกัคอย

4.	มีควำมสะอำด	ปรำศจำกฝุน่ละออง	ครำบ

สกปรก	และกลิน่ไม่พงึประสงค์

หม�ยเหต	ุบรเิวณหน้ำห้องประชุม	หมำยถงึ	 

โถงทำงเข้ำทีต่ดิกบัห้องประชุม	(Foyer area)

P14 พืน้ทีส่ำ�หรบัจดันทิรรศก�รขน�ดย่อม 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	พืน้ท่ีโล่งส�ำหรับ 

จดันทิรรศกำรขนำดย่อม	ซึง่ประกอบด้วย 

รำยกำรดงันี้

1.	พ้ืนทีโ่ล่งเป็นสดัส่วนอยู่หน้ำห้องประชุม

2.	มีขนำดไม่น้อยกว่ำ	9	ตำรำงเมตร	

3.	มีเต้ำรบัไฟฟ้ำให้บรกิำร

4.	บรเิวณรอบๆ	พืน้ทีต่กแต่งอย่ำงดีและสะอำด

หม�ยเหต	ุบรเิวณหน้ำห้องประชุม	หมำยถงึ	 

โถงทำงเข้ำทีต่ดิกบัห้องประชุม	(Foyer area)

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอื

ไม่มพ้ืีนทีใ่ห้บรกิำรได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอื

ไม่มพ้ืีนทีใ่ห้จัดนทิรรศกำร

ขนำดย่อมได้

√ √ √

√ √

ประเภท

ศูน
ย์ฯ

โร
งแ

รม
/ร

ีสอ
ร์ท

อง
ค์ก

รภ
ำค

รัฐ
/เอ

กช
น

ตัวชี้วัด	/	ค่ำน้�ำหนัก	/	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 33

 P15 พืน้ทีบ่รกิ�รอ�ห�รว่�งและเครือ่งด่ืม  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถึง	พืน้ท่ีว่ำงใกล้ห้องประชุม 

ท่ีใช้จดัวำง	ให้บรกิำร	และรบัประทำนอำหำรว่ำง

และเครือ่งดืม่	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	โต๊ะหรอืทีว่ำงอำหำรว่ำงและเครือ่งด่ืม	 

พร้อมอปุกรณ์	มคีวำมสะอำด	ปรำศจำกฝุน่ละออง	

อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

2.	โต๊ะหรอืทีว่ำงอำหำรว่ำงและเครือ่งด่ืม	 

พร้อมอปุกรณ์แยกเฉพำะกลุ่มท่ีมคีวำมต้องกำร

พิเศษ	เช่น	ผู้บรโิภคอำหำรฮำลำล		มงัสวิรตั	เป็นต้น

3.	มีกระดำษเชด็มอืและน�ำ้ด่ืมให้บรกิำร

4.	มีถงัขยะทีอ่ยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

P16 พืน้ทีบ่รกิ�รอ�ห�รมือ้หลัก  

(ค่�นำ�้หนกั 1)		หมำยถงึ	พ้ืนท่ีทีเ่ป็นสดัส่วนเฉพำะ	

หรือห้องทีใ่ห้บรกิำรอำหำรมือ้หลกัของกำร 

จดัประชมุ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีโต๊ะเก้ำอ้ี	ทีอ่ยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

2.	มีโต๊ะเก้ำอ้ี	ทีเ่พยีงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ข้ำประชุม	

3.	มีอปุกรณ์และวสัด	ุส�ำหรบัรบัประทำนอำหำรท่ี

เพียงพอ	มคีวำมสะอำด	ปรำศจำกฝุ่นละออง	อยูใ่น

สภำพพร้อมใช้งำน

4.	มีอปุกรณ์และวสัด	ุส�ำหรบัรบัประทำนอำหำรท่ี

จดัไว้เฉพำะกลุม่ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ	เช่น	

ผู้บรโิภคอำหำรฮำลำล		มังสวิรติั	เป็นต้น

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอื

ไม่มพ้ืีนทีจ่ดัวำงอำหำรว่ำงได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอื

ไม่มพ้ืีนทีส่�ำหรบัให้รับ

ประทำนอำหำรได้
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34 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P17 ห้องนำ�้ (ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถงึ	ห้องส�ำหรบั

ถ่ำยอจุจำระและปัสสำวะ	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำร

ดงันี้

1.	ห้องน�ำ้ต้องอยูไ่ม่ไกลจำกห้องประชุม

2.	สภำพห้องน�ำ้ต้องถกูสขุลกัษณะ	คอื	สะอำด	

แห้ง	ไม่มกีล่ินเหมน็

3.	มีระบบระบำยอำกำศ

4.	มีระบบระบำยและบ�ำบดัของเสยีทีไ่ด้มำตรฐำน

5.	มีกระดำษช�ำระ	และสบูเ่หลวล้ำงมอื

6.	มีบนัทกึกำรท�ำควำมสะอำดและตรวจสอบ

อปุกรณ์

P18 ห้องประชมุย่อย (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	ห้องทีม่ลีกัษณะเป็นห้องถำวร	ทีจั่ดไว้เพ่ือ

กำรประชมุกลุม่ย่อย	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่กำร 

จดัประชมุกลุม่ย่อย	

2.	มีควำมสะอำด	ปลอดภยั	

3.	มีโต๊ะเก้ำอ้ี	เพยีงพอต่อจ�ำนวนผูเ้ข้ำประชุม

4.	มีระบบปรบัอำกำศ	ไฟส่องสว่ำง	และเต้ำรบั

ไฟฟ้ำ	พร้อมใช้งำน	

หม�ยเหต	ุไม่สำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรือ

ไม่มห้ีองประชุมย่อยให้ใช้
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คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 35

 P19 ห้องสำ�หรบัผูจ้ดัง�น (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	

ห้องท่ีมลีกัษณะเป็นห้องถำวร	ท่ีจัดไว้ให้เป็นห้อง

ส�ำหรับผูจ้ดังำน	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังน้ี

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่กำรเป็นห้อง

ส�ำหรับผูจ้ดังำน		

2.	มีควำมสะอำด	ปลอดภัย	และอยูใ่กล้ห้องประชุม	

3.	มีเครือ่งปรับอำกำศ	ไฟส่องสว่ำง	และเต้ำรบัไฟฟ้ำ

4.	มีโต๊ะเก้ำอ้ีทีเ่พยีงพอ

5.	สำมำรถจดัหำอปุกรณ์ส�ำนกังำนไว้บรกิำรตำมที่

ลูกค้ำต้องกำร

6.	มีบรกิำร	WIFI

หม�ยเหต	ุไม่สำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

P20 ห้องรบัรอง (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	 

ห้องท่ีมลีกัษณะเป็นห้องถำวร	เพ่ือใช้เป็นห้องรบัรอง	

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่กำรเป็นห้อง

รับรอง	มอีปุกรณ์ทีพ่ร้อมใช้งำน	

2.	มรีะบบปรบัอำกำศ	ไฟฟ้ำส่องสว่ำง	และเต้ำรบัไฟฟ้ำ

3.	มีควำมสะอำด	ปลอดภัย

4.	มีห้องน�ำ้ส่วนตวั

หม�ยเหต ุไม่สำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอื	

ไม่สำมำรถจดัห้องให้ได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1		คะแนน	หมำยถึง		

ขำด		2		รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอืไม่

สำมำรถจดัห้องให้ได้
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36 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P21 ห้องแต่งตวั (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	ห้องท่ีมี

ลักษณะเป็นห้องถำวร	เพ่ือใช้เป็นห้องแต่งตัว		 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังน้ี

1.	มีกำรออกแบบตกแต่งเพือ่เหมำะแก่กำรเป็นห้อง

แต่งตัว	มอีปุกรณ์ทีพ่ร้อมใช้งำน	

2.	มีควำมสะอำด	ปลอดภยั

3.	มีระบบปรบัอำกำศ	ไฟฟ้ำส่องสว่ำง	และเต้ำรบั

ไฟฟ้ำ

4.	มีห้องน�ำ้ส่วนตวั

หม�ยเหต ุสำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

P22 ห้องรบัฝ�กของ (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	

ห้องท่ีเป็นสดัส่วน	เพือ่ใช้เป็นห้องรบัฝำกของ

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังน้ี

1.	มีควำมเป็นสัดส่วน

2.	มีเจ้ำหน้ำทีด่แูลควำมปลอดภัย

3.	มีควำมมัน่คง	แขง็แรง

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด		2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรือไม่

สำมำรถจดัห้องให้ได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด		2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร	หรอืไม่

สำมำรถจดัห้องให้ได้

√ √

√ √

ประเภท

ศูน
ย์ฯ

โร
งแ

รม
/ร

ีสอ
ร์ท

อง
ค์ก

รภ
ำค

รัฐ
/เอ

กช
น

ตัวชี้วัด	/	ค่ำน้�ำหนัก	/	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมิน



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 37

 P23 ห้องประกอบพธีิท�งศ�สน� (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	ห้องหรอืพืน้ท่ีทีใ่ช้ประกอบพธีิทำงศำสนำ

ประจ�ำวนั	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	เป็นห้องท่ีเป็นสดัส่วน	หรอืพ้ืนท่ีทีก่ัน้ไว้เพือ่กำร

ประกอบพธิทีำงศำสนำ

2.	มีเฟอร์นเิจอร์	และเครือ่งประกอบพธีิทำงศำสนำ

3.	มีไฟฟ้ำแสงสว่ำง

4.	มีควำมสะอำดและตกแต่งอย่ำงดี

หม�ยเหต	ุสำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

P24 ห้องปฐมพย�บ�ล (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	ห้องทีจ่ดัไว้เป็นกำรเฉพำะเพือ่ใช้ในกำร

ปฐมพยำบำลเบือ้งต้นส�ำหรับผูเ้ข้ำร่วมประชุม	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีห้องเฉพำะทีแ่ยกเป็นสดัส่วน	หรอืกัน้พ้ืนทีเ่ป็น

สัดส่วนอย่ำงมดิชิด	

2.	มีอปุกรณ์	เวชภณัฑ์	ท่ีพร้อมใช้ในกำร

ปฐมพยำบำล

3.	มีเจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำล	หรอื	ผูผ่้ำนกำรอบรม 

ด้ำนกำรปฐมพยำบำล	ประจ�ำอยูใ่นช่วงเวลำของ 

กำรจัดประชมุ

หม�ยเหต ุสำมำรถใช้ห้องพกัทดแทนได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรอืไม่

สำมำรถจดัพืน้ท่ีให้ประกอบ

พธิทีำงศำสนำได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร	หรอื	

ไม่สำมำรถจดัห้องให้ได้
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38 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P25 พืน้ทีส่บูบุหรี ่(ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	พืน้ทีท่ี่จดัไว้เพือ่เป็นเขตสบูบหุรี่ 

โดยเฉพำะ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	ไม่อยูใ่นบริเวณทำงเข้ำ	–	ออกของอำคำร	และ

บรเิวณทีก่่อให้เกดิควำมเดอืดร้อนร�ำคำญแก่ 

ผู้ไม่สูบบหุรี่

2.	ต้องตดิป้ำยทีแ่สดงให้ทรำบว่ำเป็นพืน้ทีท่ี่จดัไว้

ส�ำหรับกำรสบูบุหรี่	

3.	มีกำรจดัเกบ็และท�ำควำมสะอำดทกุวัน 

ท่ีมีกำรใช้งำน

P26 ป้�ยประช�สัมพนัธ์ (ค่�นำ�้หนัก 1)  

หมำยถึง	ป้ำยท่ีแสดงข้อควำม	ข่ำวสำร	เกีย่วกบั

งำนประชมุในวันทีม่กีำรจัดงำนประชุม	ซ่ึงประกอบ

ด้วยรำยกำรดงัน้ี

1.	มีลักษณะกำรตดิตัง้แบบถำวร	

2.	ติดตัง้ในจุดทีเ่หน็ได้ชดัเจน	เป็นระเบยีบ

3.	สำมำรถแสดงได้มำกกว่ำ	1	ภำษำ

หม�ยเหต ุ รปูแบบป้ำยประชำสมัพนัธ์	อำทิ	 

Electronic Signage	ป้ำยอักษรโลหะ	ป้ำยขำต้ัง

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร
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 P27 ป้�ยบอกท�ง (ค่�นำ�้หนัก 1)	หมำยถงึ	 

ป้ำยช้ีหรอืบอกเส้นทำงไปยงัจดุต่ำงๆ	เช่น	 

ห้องประชมุ	ห้องน�ำ้	ทำงออก	ทำงหนไีฟ	และ 

ห้องอำหำร	เป็นต้น	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	วัสดทุีม่คีวำมคงทน	

2.	มีลกัษณะกำรตดิตัง้แบบถำวร	

3.	ติดตัง้ในจุดทีเ่หน็ได้ชัดเจน	เป็นระเบยีบ

4.	ใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศก�ำกบัไว้อย่ำง

น้อย	1	ภำษำ	และ/หรือ	ใช้สญัลกัษณ์ท่ีเป็นสำกล

หม�ยเหต	ุวสัดปุ้ำยต้องมีควำมคงทน	หมำยถึง	

โลหะ	พลำสตกิ	ไม้	เป็นต้น

P28 อปุกรณ์รกัษ�คว�มปลอดภัย (ค่�นำ�้หนัก 2) 

หมำยถึง	มกีำรตดิตัง้เครือ่งมอือุปกรณ์	เพือ่รกัษำ

ควำมปลอดภยัของผูเ้ข้ำประชุม		ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี้

1.	มีกำรตดิต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปิดในพ้ืนท่ี 

จดัประชมุและพืน้ทีจ่อดรถ

2.	มีอปุกรณ์วทิยสุือ่สำรให้เจ้ำหน้ำท่ีรกัษำควำม

ปลอดภัยใช้ครบทุกคน

3.	มีหรอืสำมำรถจดัให้มอุีปกรณ์ตรวจจบัโลหะหรอื

วตัถรุะเบดิ	ณ	จดุทำงเข้ำสถำนท่ีจดัประชุม

4.	มีหรอืสำมำรถจดัให้มอุีปกรณ์ตรวจจบัโลหะหรอื

วตัถรุะเบดิ	ณ	จดุทำงเข้ำลำนจอดรถ

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป
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40 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P29 พืน้ทีจ่อดรถ (ค่�นำ�้หนัก 1) หมำยถงึ	พืน้ท่ี 

ท่ีจดัไว้เพือ่ให้บรกิำรจอดรถส�ำหรบัผูเ้ข้ำประชุม		 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังน้ี

1.	มีพืน้ทีจ่อดรถทีแ่ยกประเภทรถ	(ระหว่ำง

รถยนต์,รถจกัรยำนยนต์,รถบสัหรอืรถบรรทุก)	

2.	จ�ำนวนรองรับ	คอืรถสีล้่อ	1	คัน	ต่อพืน้ท่ีห้อง

ประชุมทีข่อรบักำรประเมนิทุก	20	ตำรำงเมตร

3.	ต้องสำมำรถจอดรถบสัได้อย่ำงน้อย	1	คนั

4.	กรณไีม่มพ้ืีนทีจ่อดรถ	หรอืพ้ืนทีไ่ม่เพียงพอ	 

ต้องสำมำรถหำพ้ืนทีอ่ืน่รองรบัได้

5.	ทำงเดนิเช่ือมต่อระหว่ำงท่ีจอดรถกบัห้องประชุม	

มีควำมสะอำดและปลอดภยั	

P30 จดุจอดรถเพือ่รับส่งผูเ้ข้�ประชมุ  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	จดุจอดรถช่ัวครำว	

ส�ำหรับรบัส่งผู้เข้ำประชุม	ซ่ึงประกอบด้วย 

รำยกำรดงันี้

1.	อยูใ่กล้ทีจั่ดประชมุ	แต่ในกรณีทีจ่ดุจอดรถรบัส่ง

อยูไ่กล	มบีรกิำรรถรบัส่งผูเ้ข้ำประชุม	

2.	มีหลงัคำปกคลมุ

3.	มีป้ำยบอกจุดจอดรถรับส่งผูเ้ข้ำประชุมชัดเจน

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	หรือไม่

สำมำรถจดัพืน้ท่ีจอดรถให้ได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร	หรอื	ไม่มจีดุ

จอดรถรบัส่ง
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 P31 ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรบัคนพิก�รหรือ

ทุพพลภ�พ และคนชร� (ค่�นำ�้หนัก 2) 

หมำยถึง	มกีำรก่อสร้ำงหรอืติดต้ังอุปกรณ์เพือ่ 

อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนพกิำรหรือทุพพลภำพ

และคนชรำ	ทีส่ำมำรถเข้ำถึงห้องประชุมได้ด้วย

ตนเอง	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีทำงลำด	หรอื	ลฟิท์โดยสำร	หรอื	 

ลิฟท์รำวบนัได (Platform lift)	คนพกิำรหรอื

ทุพพลภำพ	และคนชรำสำมำรถเข้ำถงึ 

ห้องประชมุได้ด้วยตนเอง

2.	มีรำวจบัทำงเดนิ

3.	มี	หรอืสำมำรถจดัหำรถเขน็	Wheel chair  

ให้ใช้ได้ตำมต้องกำร

4.	มีป้ำยสญัลกัษณ์แสดงสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ส�ำหรับคนพกิำรหรอืทพุพลภำพ	และคนชรำที่

ชัดเจน

5.	มีห้องน�ำ้เฉพำะ	

6.	มีทีจ่อดรถเฉพำะ																																				

หม�ยเหต ุไม่สำมำรถใช้ห้องน�ำ้ในห้องพกัคนพกิำร

ทดแทนห้องน�ำ้เฉพำะคนพกิำรหรอืทพุพลภำพได้

3	คะแนน	หมำยถงึ	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	
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42 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 P32 ระบบสำ�รองนำ�้ใช้สำ�หรบัก�รประชมุ  

(ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	มกีำรจดัท�ำท่ีเกบ็น�ำ้ส�ำรอง

เพ่ือใช้ในเวลำทีน่�ำ้ประปำไม่ไหล	ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี้

1.	มีทีเ่กบ็น�ำ้ส�ำรองท่ีเพยีงพอและใช้งำนได้จรงิ

2.	ท่ีเกบ็น�ำ้ส�ำรองถกูสขุลกัษณะ

3.	มีเอกสำรกำรตรวจสอบ	หรอืบ�ำรงุรกัษำประจ�ำปี

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำดรำยกำรที	่3

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำดรำยกำรที	่2	และ	3

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำดท้ัง	3	รำยกำร	
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3.2 ตัวชีว้ดัด้�นเทคโนโลย ีแสดงในตำรำงที	่3.2
	 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ด้ำนเทคโนโลยี	 

มีรำยละเอยีดดงัตำรำงท่ี	3.2

ต�ร�งท่ี 3.2 รำยละเอยีดตัวช้ีวัดด้ำนเทคโนโลยี	

 

ด้�นเทคโนโลยี (Technology)

T01 ระบบเสยีง (ค่�นำ�้หนัก 2) หมำยถงึ	อุปกรณ์

ท่ีใช้ส�ำหรบักำรขยำยเสียงประจ�ำห้องประชุมทีม่ี

คณุภำพ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้	

1.	มีไมโครโฟนเพยีงพอตำมควำมต้องกำร	

2.	ล�ำโพงขยำยเสยีงดงัชัดเจนท่ัวถึงท้ังห้อง	

3.	เครือ่งขยำยเสยีงทีส่ำมำรถควบคุมปรบัแต่ง

ระดบัและคณุภำพเสยีงได้

4.	สำยสญัญำณเสียงส�ำหรบักำรน�ำเสนอท่ีต่อผ่ำน

คอมพิวเตอร์

T02 ระบบภ�พ (ค่�นำ�้หนัก 2)	หมำยถงึ	อุปกรณ์

ท่ีใช้ส�ำหรบักำรฉำยภำพประจ�ำห้องประชุมท่ีมี

คณุภำพ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี	้

1.	เครือ่งฉำยภำพทีใ่ห้ภำพชัดเจนมสีคีรบถ้วน

2.	จอรบัภำพมีขนำดทีเ่หน็ได้ท่ัวถงึท้ังห้องประชุม	

3.	มีสำยสญัญำณภำพส�ำหรบักำรน�ำเสนอท่ีต่อผ่ำน

คอมพิวเตอร์

4.	มีรโีมทคอนโทรลส�ำหรบัควบคมุเครือ่งฉำยภำพ

3	คะแนน	หมำยถงึ	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	

3	คะแนน	หมำยถงึ	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถงึ	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป	

√ √ √
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44 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 T03 จดุกระจ�ยสญัญ�ณ Wi-Fi (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	มบีริกำร	Wi-Fi	ของสถำนประกอบกำร 

ให้ใช้ได้อย่ำงมคีณุภำพ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำร

ดงันี้

1.	มีจุดกระจำยสญัญำณ	Wi-Fi	ท้ังในห้องประชุม

และนอกห้องประชุม

2.	สัญญำณ	Wi-Fi	กระจำยทัว่ถึงทัง้ห้องประชุม

3.	สัญญำณ	Wi-Fi	ในห้องประชุมมคีวำมเร็วใน

ระดบัทีน่่ำพอใจเมือ่ท�ำกำรทดสอบ

หม�ยเหต ุมบีรกิำร	Wi-Fi	ของสถำนประกอบกำร	

หมำยถึง	สถำนประกอบกำรทีข่อรบักำรประเมิน

เป็นเจ้ำของบริกำร	Wi-Fi	นัน้

T04 อปุกรณ์สือ่ส�ร (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	มหีรอืจดัหำอปุกรณ์สือ่สำรท่ีสำมำรถ

ตดิต่อประสำนงำนในกำรจัดประชุม	อยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้งำน	ซ่ึงมอีงค์ประกอบดังนี้

1.	โทรศพัท์ภำยใน

2.	วิทยสุือ่สำร

3.	เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เนต็

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร	

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถึง

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

√ √
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Sv01 บรกิ�รรบัจองล่วงหน้� (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	มบีริกำรรบัจองห้องประชุม	เพือ่กำร

จดักำรประชมุ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีผูร้บัผดิชอบในกำรประสำนงำนรับจองโดยตรง	

2.	มีบรกิำรน�ำชมห้องประชุมก่อนตกลงจอง

3.	มีกำรออกเอกสำรกำรรบัจองพร้อมระบุข้อตกลง

ชัดเจน

4.	มีช่องทำงรับช�ำระค่ำมดัจ�ำมำกกว่ำ	1	ช่องทำง

Sv02 เวล�ในก�รเข้�พ้ืนทีส่ำ�หรบัฝ่�ยจดัประชมุ 

(ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถึง	กำรให้ฝ่ำยจดัสำมำรถ

เข้ำเตรยีมพืน้ท่ีเพือ่จัดกำรประชุมก่อนเวลำได้	ซึง่

ประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	เข้ำเตรยีมพืน้ทีก่่อนเริม่ประชุมได้ไม่น้อยกว่ำ	 

6	ชัว่โมง

2.	มีเจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนระหว่ำงกำรเตรียมพืน้ท่ี

3.	สำมำรถให้ทดสอบระบบแสง	ส	ีเสยีง	ในระหว่ำง

กำรเตรยีมพืน้ท่ีได้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร		

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

√ √

3.3 ตัวชีว้ดัด้�นบรกิ�ร แสดงในตำรำงท่ี	3.3
	 ตัวชีว้ดัมำตรฐำนสถำนทีจ่ดังำนประเทศไทย	(ประเภทห้องประชมุ)	ด้ำนบรกิำร	 

มีรำยละเอยีดดงัตำรำงท่ี	3.3

ต�ร�งท่ี 3.3 รำยละเอยีดตัวช้ีวัดด้ำนบรกิำร

ด้�นบริก�ร (Service Component - Sv)
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46 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv03 บรกิ�รวสัดอุปุกรณ์ประจำ�ห้องประชมุ 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	มวัีสดุอุปกรณ์	และ

บรกิำรจดัท�ำวัสดทุีจ่�ำเป็นต้องใช้ในงำนประชุม	 

ท่ีสำมำรถใช้งำนได้ด	ีและมคีณุภำพ	ซ่ึงประกอบ

ด้วยรำยกำรดงัน้ี

1.	มีบรกิำรประดบัตกแต่งห้องประชุม

2.	มีบรกิำรจัดท�ำป้ำยชือ่ตัง้โต๊ะ

3.	มีบรกิำรพำนรอง

4.	มีบรกิำรแฟ้มค�ำกล่ำวรำยงำน

5.	มีบรกิำรกระดำษ	และเครือ่งเขยีน

6.	มีบรกิำรชุด	Flip Chart	ได้ตำมควำมต้องกำร

Sv04 บรกิ�รพดัลมไฟฟ้� (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	มพีดัลมไฟฟ้ำเตรียมไว้ให้บรกิำร	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	สำมำรถจดัหำพดัลมไฟฟ้ำได้เพียงพอตำมควำม

ต้องกำร

2.	พัดลมไฟฟ้ำต้องสะอำดและอยูใ่นสภำพ 

พร้อมใช้งำน

3.	กำรท�ำงำนของพดัลมไฟฟ้ำไม่เกดิเสยีงก่อให้เกิด

ควำมร�ำคำญในกำรจดัประชุม

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร		

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

√ √ √
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 Sv05 บรกิ�รอ�ห�ร และเครือ่งดืม่ (ค่�นำ�้หนัก 1) 

หมำยถึง	กำรให้บรกิำรอำหำร	และเครือ่งด่ืมแก่ 

ผู้เข้ำประชมุ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีบรกิำรจัดอำหำรม้ือหลกั	

2.	มีบรกิำรจัดอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม	

3.	มีรำยกำรอำหำรและอำหำรว่ำงท่ีหลำกหลำย	

พร้อมให้บรกิำรทัง้แบบท่ัวไป	และเฉพำะกลุม่ทีม่ี

ควำมต้องกำรพิเศษ	เช่น	ผูบ้รโิภคอำหำรฮำลำล		

มังสวิรตั	เป็นต้น	ให้เลอืก

4.	มีรปูแบบกำรจดัเลีย้งท่ีหลำกหลำยให้เลอืก

5.	มีน�ำ้ดืม่สะอำดบรกิำร	ณ	สถำนท่ีจดัประชุม

ตลอดเวลำ

Sv06 พนกัง�นผูใ้ห้บรกิ�รประจำ�กลุ่มประชมุ 

(ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถึง	กำรจดัพนกังำนเพือ่ให้

บริกำรกลุม่ประชมุโดยเฉพำะ	ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี้

1.	มีพนกังำนให้บรกิำรประจ�ำห้องประชุม 

อย่ำงน้อยห้องละ	1	คน	

2.	พนักงำนให้บรกิำรประจ�ำห้องประชุมเป็น

พนกังำนประจ�ำ

3.	กรณพีนกังำนไม่เพยีงพอ	สำมำรถจดัหำหรอื

หมนุเวยีนพนกังำนประจ�ำ	เพือ่ให้บรกิำรได้ 

โดยไม่ท�ำให้เกิดควำมเสยีหำยต่อกำรประชุม

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร
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48 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv06 พนกัง�นผูใ้ห้บรกิ�รประจำ�กลุ่มประชมุ 

(ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถงึ	กำรจดัพนกังำนเพือ่ให้

บรกิำรกลุม่ประชมุโดยเฉพำะ	ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรดงันี้

1.	มีพนกังำนให้บรกิำรประจ�ำห้องประชุม 

อย่ำงน้อยห้องละ	1	คน	

2.	พนักงำนให้บรกิำรประจ�ำห้องประชุมเป็น

พนกังำนประจ�ำ

3.	กรณพีนกังำนไม่เพยีงพอ	สำมำรถจดัหำหรอื

หมุนเวยีนพนกังำนประจ�ำ	เพือ่ให้บรกิำรได้ 

โดยไม่ท�ำให้เกิดควำมเสยีหำยต่อกำรประชุม

Sv07 พนกัง�นให้บรกิ�รต�มจดุบริก�ร  

(ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	กำรจดัพนกังำนท�ำหน้ำท่ี

ให้บรกิำรตำมจดุบรกิำร	แก่ผูเ้ข้ำประชุม	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีพนกังำนบริกำร	ณ	จดุจอดรถรบั/ส่ง	 

ผู้เข้ำประชมุ	

2.	มีพนกังำนบริกำรในพ้ืนทีบ่รกิำรอำหำรว่ำงและ

ห้องอำหำร	

3.	มีพนกังำนบริกำร	ณ	จดุ	ขนถ่ำยอุปกรณ์ของ

ฝ่ำยจัดประชมุ

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร
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คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 49

 Sv08 เจ้�หน้�ท่ีโสตทศันปูกรณ์ (ค่�นำ�้หนกั 1) 

หมำยถงึ	มเีจ้ำหน้ำทีค่วบคุมอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์

ประจ�ำห้องประชมุ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีเจ้ำหน้ำทีโ่สตฯ	ประจ�ำห้องประชุม

2.	เจ้ำหน้ำทีโ่สตฯ	มคีวำมรู	้ควำมเช่ียวชำญ	หรอื

มีประสบกำรณ์ในตดิต้ัง	กำรใช้	และกำรแก้ปัญหำ

โสตทศันปูกรณ์ทุกประเภทท่ีมี

3.	ในกรณเีจ้ำหน้ำทีโ่สตฯไม่เพยีงพอ	สำมำรถจดัหำ	

หรือหมนุเวยีนเจ้ำหน้ำท่ีให้บรกิำรได้ทันควำม

ต้องกำร	โดยไม่ท�ำให้กำรประชุมเสยีหำย

Sv09 เจ้�หน้�ทีร่กัษ�คว�มปลอดภัย  

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถึง	มเีจ้ำหน้ำท่ีรักษำ 

ควำมปลอดภยัท่ีม	ีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และ 

มีประสทิธภิำพในกำรปฏิบติังำนรกัษำ 

ควำมปลอดภยั	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสตูรกำรรักษำควำม

ปลอดภัย

2.	ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสตูรกำรดับเพลงิ

3.	สำมำรถสือ่สำรภำษำต่ำงประเทศได้พอเข้ำใจ

4.	ไม่เคยมปีระวตัถิกูร้องเรยีนจำกผูเ้ข้ำประชุม	

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร	

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป
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50 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv10 บคุลิกภ�พของพนกัง�นบรกิ�รกลุ่ม

ประชุม (ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	ท่ำทำงและกำร

แสดงออกของพนักงำนผูใ้ห้บรกิำรกลุม่ประชุม	ซ่ึง

ประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	มีกริิยำมำรยำทด	ีน�ำ้เสยีงและกำรพดูจำสุภำพ

2.	มีอธัยำศยัไมตร	ีและมีควำมกระตือรอืร้นในกำร

ให้บรกิำร

3.	มีกำรแต่งเครือ่งแบบเฉพำะ	ท่ีมลีกัษณะสุภำพ

เรียบร้อย	เหมำะสม	และสะดวกต่อกำรปฏิบติั

หน้ำท่ี

4.	มีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของเช้ือชำติ	

ศำสนำ	วฒันธรรม	เพศและวัย

Sv11 คว�มรูข้องพนกัง�นบรกิ�รกลุ่มประชมุ 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	ควำมรูท่ี้พนกังำนผูใ้ห้

บรกิำรกลุม่ประชมุพงึมี	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำร

ดงันี้

1.	ควำมรูเ้ก่ียวกบัหลักกำรให้บรกิำร

2.	ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรจดัประชุม

3.	ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรป้องกนัอัคคภัียและ

สำธำรณภยั

4.	ควำมรู้เกีย่วกบัท้องถิน่ทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยู่

5.	ควำมรูเ้ก่ียวกบัควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมและ

ศำสนำ

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

 

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

√ √ √

√ √ √
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คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 51

 Sv12 ทกัษะและม�ตรก�รส่งเสรมิภ�ษ� 

ต่�งประเทศของพนกัง�นบรกิ�รกลุ่มประชมุ 

(ค่�นำ�้หนกั 2) หมำยถงึ	ทกัษะและมำตรกำร 

ส่งเสรมิภำษำต่ำงประเทศของพนกังำนบรกิำร 

กลุม่ประชุม	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	พนกังำนบรกิำรกลุม่ประชมุส่วนใหญ่สำมำรถ

สือ่สำรภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงน้อย	1	ภำษำ

2.	มนีโยบำยในกำรรบัสมคัรพนกังำนบรกิำรกลุม่

ประชมุทีมี่ทกัษะภำษำต่ำงประเทศ

3.	มกีำรจดัฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศให้แก่

พนกังำนบริกำรกลุม่ประชุมเป็นประจ�ำ

Sv13 ก�รจดัก�รบคุคล�กรในด้�นก�รบรกิ�ร

กลุม่ประชมุ (ค่�นำ�้หนกั 2)	หมำยถงึ	มำตรกำรใน

กำรพฒันำ	และรกัษำคณุภำพในกำรให้บรกิำรของ

พนกังำน	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	มนีโยบำยกำรคัดเลอืกพนักงำนท่ีเน้นคณุภำพ

กำรให้บรกิำร	

2.	มกีำรอบรมหลกัสตูรกำรให้บรกิำรแก่พนกังำน

เป็นประจ�ำ	

3.	มกีำรประเมนิกำรปฏิบตังิำนของพนกังำน

4.	มกีำรมอบรำงวลัหรือยกย่องพนกังำนท่ี 

ปฏบิตังิำนดเีด่นทกุปี

5.	มคี�ำชมเชยจำกผูร้บับริกำรหลำยครัง้

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	หมำยถงึ	ขำด	1	รำยกำร	

1	หมำยถงึ	ขำด	2	รำยกำร	

0	หมำยถงึ	ขำด	3	รำยกำร

ขึน้ไป

√ √ √

√ √ √

ประเภท

ศูน
ย์ฯ

โร
งแ

รม
/ร

ีสอ
ร์ท

อง
ค์ก

รภ
ำค

รัฐ
/เอ

กช
น

ตัวชี้วัด	/	ค่ำน้�ำหนัก	/	ค�ำอธิบำยตัวชี้วัด
คะแนน	/	 

เกณฑ์กำรประเมิน



52 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv14 ระบบสวสัดกิ�รพนกัง�น (ค่�นำ�้หนกั 1)  

หมำยถึง	มีกำรจัดสวัสดิกำรขั้นพื้นฐำนให้

พนักงำน	ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	ได้ค่ำแรงขั้นต�่ำตำมกฎหมำย

2.	ท�ำประกันสังคมให้พนักงำนทุกคน

3.	มีวันหยุดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

4.	มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

Sv15 ก�รร้องเรียนและก�รประเมินผลก�ร

บริก�ร (ค่�นำ้�หนัก 2) หมำยถึง	มีระบบกำร

จัดกำรข้อร้องเรียนต่ำงๆ	และระบบกำรประเมิน

ผลกำรบริกำร	ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร

2.	มีกำรตอบสนองข้อร้องเรียนอย่ำงรวดเร็ว

3.	มีกำรประเมินคุณภำพกำรบริกำรโดยลูกค้ำ

3	คะแนน	หมำยถึง	มีครบ

ถ้วนสมบูรณ์ทุกรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึ้นไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มีครบ

ถ้วนสมบูรณ์ทุกรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร
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 Sv16 แผนป้องกนัและระงบัอัคคีภัย (ค่�นำ�้หนัก 2) 

หมำยถึง	มกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัอัคคีภัยไว้

อย่ำงเป็นระบบ	ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีแผนป้องกนัและระงบัอัคคภัีย

2.	มีกำรฝีกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนไีฟพร้อม

กนั	ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีท่ี่ดูแลห้องประชุม	อย่ำงน้อย

ปีละ	1	ครัง้	

3.	มีฝึกอบรมกำรดบัเพลงิขัน้ต้นตำมกฎหมำย

ก�ำหนด	

4.	มีกำรก�ำหนดจดุรวมพล

Sv17 บรกิ�รรกัษ�คว�มปลอดภัยให้แก่แขก

พเิศษ (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	กำรให้ควำมร่วม

มือของสถำนประกอบกำร	ให้กบัฝ่ำยจดัประชุมใน

กรณท่ีีฝ่ำยจดัประชมุร้องขอให้มบีริกำรรกัษำควำม

ปลอดภัยแก่แขกพเิศษ	ซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	สำมำรถเพ่ิมก�ำลงัเจ้ำหน้ำทีรั่กษำควำมปลอดภัย	

ให้เข้ำมำสนบัสนนุกำรรกัษำควำมปลอดภัยแก่แขก

พิเศษเป็นกำรเฉพำะได้

2.	สำมำรถจดัเตรยีมพืน้ท่ีให้สะดวกต่อกำรรกัษำ

ควำมปลอดภยัแก่แขกพเิศษได้

3.	สำมำรถเพ่ิมอปุกรณ์กำรรกัษำควำมปลอดภัยให้

แก่แขกพเิศษได้	(เช่น	กล้องวงจรปิด	อุปกรณ์ตรวจ

จบัโลหะ	ฯลฯ)

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร		

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร
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54 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 Sv18 ก�รจัดก�รคว�มสะอ�ดและขยะ  

(ค่�นำ้�หนัก 1)	หมำยถึง	มีกำรท�ำควำมสะอำด

และจัดกำรขยะ	ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีพนักงำนท�ำควำมสะอำดพื้นที่กำรประชุม

ก่อนเริ่มประชุมทุกวัน

2.	มีพนักงำนท�ำควำมสะอำดทันที	กรณีเกิด 

สิ่งสกปรกในสถำนที่ประชุม		

3.	มีถังขยะที่เพียงพอ		

4.	มีกำรคัดแยกและจัดเก็บขยะอย่ำงเป็นสัดส่วน	

ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม

5.	มีกำรท�ำควำมสะอำดใหญ่ประจ�ำปี	

3	คะแนน	หมำยถึง	มคีรบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำรขึน้ไป

√ √ √
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3.4 ตัวชีว้ดัด้�นก�รจดัก�รอย่�งยัง่ยนื แสดงในตำรำงที	่3.4
	 ตัวชี้วัดมำตรฐำนสถำนท่ีจัดงำนประเทศไทย	 (ประเภทห้องประชุม)	 ด้ำนกำรจัดกำร 

อย่ำงยัง่ยนื	มรีำยละเอยีดดังตำรำงท่ี	3.4

ต�ร�งท่ี 3.4 รำยละอยีดตัวช้ีวัดด้ำนกำรจดักำรอย่ำงยัง่ยืน

 St01 นโยบ�ยด้�นสิง่แวดล้อม (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถงึ	สถำนประกอบกำรมนีโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อม

ท่ีมคีวำมเป็นปัจจบุนั	หรือยงัคงใช้อยู	่ณ	ปัจจบุนั	

เช่น	กำรประหยดัพลงังำน	กำรใช้พลงังำนทดแทน	

และกำรจัดกำรขยะและของเสยี	เป็นต้น	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมเป็น 

ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชัดเจน

2.	มีแผนปฏบิติักำรทีส่อดคล้องกบันโยบำย 

ด้ำนสิง่แวดล้อม

3.	มีกำรเผยแพร่นโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมให้ทรำบ

โดยทัว่กนัทัง้ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบูรณ์ทุกรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

ด้�นก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน (Sustainability Component : St)
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56 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 St02 ก�รปฏบิตัด้ิ�นส่ิงแวดล้อม (ค่�นำ�้หนัก 1)

หมำยถึง	สถำนประกอบกำรน�ำแนวนโยบำยด้ำน 

ส่ิงแวดล้อมมำสูก่ำรปฏบิตัใิห้เกดิผลตำมแผน	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	มีผลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดงกำร

ปฏบิตักิำร

2.	มีรำยงำนสรปุผลกำรปฏิบติักำร

3.	มีรำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏิบติั

St03 นโยบ�ยด้�นอ�ชวีอน�มยัและคว�ม

ปลอดภยั (ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	สถำนประกอบ

กำรมีกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งนโยบำยด้ำนอำชีว

อนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	ทีม่คีวำม

เป็นปัจจบุนั	หรอืยงัคงใช้อยู	่ณ	ปัจจบุนั	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	มีกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนอำชวีอนำมยัและควำม

ปลอดภยัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน

2.	มีแผนปฏิบติักำรทีส่อดคล้องกบันโยบำยด้ำน

อำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั

3.	มีกำรเผยแพร่นโยบำยด้ำนอำชวีอนำมยัและ

ควำมปลอดภัย	ให้ทรำบโดยท่ัวกนัทัง้ภำยในองค์กร

และภำยนอกองค์กร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบูรณ์ทุกรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

√ √ √
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 St04 ก�รปฏิบตัด้ิ�นอ�ชวีอน�มยัและคว�ม

ปลอดภยั (ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	สถำนประกอบ

กำรน�ำแนวนโยบำยด้ำนอำชวีอนำมยัและ 

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	มำสูก่ำรปฏบิติั	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มผีลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดงกำร 

ปฏบิตักิำร

2.	มรีำยงำนสรปุผลกำรปฏบิตักิำร

3.	มรีำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏบิตัิ

St05 นโยบ�ยด้�นคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(ค่�นำ�้หนกั 1)	หมำยถงึ	สถำนประกอบกำรมี 

กำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งนโยบำยด้ำนควำมรับผดิชอบ	

ต่อสงัคม	ทีม่คีวำมเป็นปัจจบุนั	หรอืยงัคงใช้อยู	่ณ	

ปัจจบุนั	เช่น	กำรให้โอกำสคนในชมุชนเข้ำท�ำงำน	

กำรซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำรจำกชมุชน	เป็นต้น	 

ซึง่ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

1.	มกีำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคม	เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน

2.	มแีผนปฏิบติักำรทีส่อดคล้องกบันโยบำยด้ำน

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

3.	มกีำรเผยแพร่นโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมให้ทรำบโดยท่ัวกนัท้ังภำยในองค์กรและ

ภำยนอกองค์กร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √

√ √ √
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58 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

 St06 ก�รปฏิบตัด้ิ�นคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(ค่�นำ�้หนกั 1) หมำยถงึ	สถำนประกอบกำรน�ำ

แนวนโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำสูก่ำร

ปฏบิตั	ิซ่ึงประกอบด้วยรำยกำรดงันี้

1.	มผีลงำน	ภำพถ่ำย	หรือหลกัฐำนแสดง 

กำรปฏบิติักำร

2.	มีรำยงำนสรปุผลกำรปฏบิตักิำร

3.	มีรำยงำนกำรตดิตำมผลหลงักำรปฏบิตั	ิ

3	คะแนน	หมำยถึง	ครบ

ถ้วนสมบรูณ์ทกุรำยกำร

2	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	1	รำยกำร

1	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	2	รำยกำร

0	คะแนน	หมำยถึง	

ขำด	3	รำยกำร

√ √ √
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ภ�คผนวก

1. ข้อมูลประกอบก�รศึกษ�
2. ใบสมัครขอรับก�รตรวจประเมิน
3. ใบร�ยก�รก�รประเมินตนเอง
4. เอกส�รแสดงวิธีก�รติดตั้งตร�สัญลักษณ์
5. ร�ยชื่อคณะผู้จัดทำ�
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1. ข้อมูลประกอบก�รศึกษ�
	 คณะผู้วิจัยท�ำกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรศึกษำใน	4	หมวด	คือ

	 	 	 หมวดที่	1	แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรมำตรฐำน

	 	 	 หมวดที่	2	แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรประเมินมำตรฐำน

	 	 	 หมวดที่	3	แนวคิดที่เกี่ยวกับสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

	 	 	 หมวดที่	4	มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

	 ส�ำหรับรำยนำมหน่วยงำนท่ีคณะผู้วิจัยน�ำข้อมูลมำใช้ในกำรศึกษำและรำยกำรเอกสำร

ประกอบกำรพัฒนำฯ	มีดังนี้

ร�ยน�มหน่วยง�นที่ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลม�ประกอบก�รศึกษ�
	 •	 มหำวิทยำลัยชำร์ลเสติร์ท	ออสเตรเลีย	(Charles Sturt University)

	 •	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยคีวีนส์แลนด์	(Queensland University of Technology:  

  QUT) 

	 •	 รำชวิทยำลัยกำรพูดและภำษำ	ประเทศอังกฤษ	(The Royal College of Speech  

  and Language Therapists – RCSLT) 

	 •	 สภำกำรวดัผลกำรท่องเทีย่วของแอฟรกิำใต้	(Tourism Grading Council of South  

  Africa)

	 •	 สมำคมข้อมลูทำงอำชพีนกัจัดงำนแสดงสนิค้ำ	(Careers Exhibitions & Information  

  Association) 

	 •	 สมำคมนักจัดงำนประชุมมืออำชีพนำนำชำติ (IAPCO: The International  

  Association of Professional Congress Organisers) 

	 •	 สมำคมระหว่ำงประเทศของศนูย์กำรประชมุ	(the International Association of  

  Convention Centres – AIPC) 

	 •	 สมำพันธ์งำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ	หรือ UIF (Union of International Fairs) 

	 •	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

	 •	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรจดักำรประชุมและนทิรรศกำรแห่งซำอดุอิำระเบยี	(SECB: Saudi  

  Exhibition and Convention Bureau)

	 •	 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร	(องค์กำรมหำชน)
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ร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รศึกษ�
ภ�ษ�ไทย

	 •	 กฎกระทรวง	ก�ำหนดประเภทและระบบควำมปลอดภยัของอำคำรทีใ่ช้เพือ่ประกอบกิจกำร 

	 	 เป็นสถำนบรกิำร	พ.ศ.	2555

	 •	 กฎกระทรวง	 ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

	 	 อำชวีอนำมยั	และสถำนแวดล้อมในกำรท�ำงำน	พ.ศ.	2549,	2553

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 39	 (พ.ศ.	2537)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดแบบ	และวิธีกำรเก่ียวกบักำรตดิตัง้ระบบป้องกันอคัคภียั	แบบและ 

	 	 จ�ำนวนห้องน�ำ้และห้องส้วม	 ระบบกำรจดัแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ	 ระบบจ่ำย 

	 	 พลงังำนไฟฟ้ำส�ำรองส�ำหรับกรณีฉกุเฉิน)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 41	 (พ.ศ.	2537)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(แก้ไขกฎกระทรวง	ฉบบัท่ี	7	(พ.ศ.	2517)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตั ิ

	 	 ควบคมุกำรก่อสร้ำงอำคำร	พทุธศกัรำช	 2479	 เพือ่ก�ำหนดลกัษณะ	และขนำดของที ่

	 	 จอดรถ	รวมทัง้กำรก�ำหนดลักษณะของอำคำร	จอดรถซึง่ตดิตัง้ระบบยกรถขึน้ลงระหว่ำง 

	 	 ชัน้ของอำคำรด้วยลฟิต์หรอืระบบเคลือ่นย้ำยรถด้วย	เคร่ืองจกัรกล)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 44	 (พ.ศ.	2538)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดระบบกำรระบำยน�ำ้และกำรก�ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 49	 (พ.ศ.	2540)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(กำร	ก�ำหนดกำรรบัน�ำ้หนกั	ควำมต้ำนทำน	และควำมคงทนของอำคำรหรอื 

	 	 พื้นที่รองรับอำคำร	 ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตที่อำจได้รับแรงสั่นสะเทือนของ 

	 	 แผ่นดนิไหว)

	 •	 กฎกระทรวง	 ฉบบัที	่ 5	 (พ.ศ.	 2527)	 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522	(ก�ำหนดลกัษณะของอำคำรส�ำหรบัใช้เพือ่กจิกำรพำณชิยกรรม	อตุสำหกรรม	 

	 	 กำรศกึษำ	และเพือ่กจิกำรอ่ืน	ทีจ่ะใช้เป็นอำคำรประเภทควบคมุกำรใช้)

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบับที	่6	(พ.ศ.	2527)	ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัคิวบคุมอำคำร	

	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่ 64	 (พ.ศ.	2555)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร	 

	 	 พ.ศ.	2522
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	 •	 กฎกระทรวง	ฉบบัที	่7	(พ.ศ.	2517)	ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุมกำรก่อสร้ำง 

	 	 อำคำร	พทุธศกัรำช	 2479	 (ก�ำหนดลกัษณะและขนำดของทีจ่อดรถ	และประเภทของ 

	 	 อำคำรท่ีต้องมทีีจ่อดรถ)

	 •	 กฎกระทรวง	 ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหำนคร	พ.ศ.	 2549	““ศนูย์ประชมุหรอื 

	 	 อำคำรแสดงสนิค้ำ”	หมำยควำมว่ำ	สถำนท่ีท่ีตัง้ขึน้เพือ่ให้บรกิำร	ใช้สถำนทีส่�ำหรบัจดักำร 

	 	 ประชมุหรอืแสดงสินค้ำเป็นกำรเฉพำะ”

	 •	 กฎกระทรวง	ให้ใช้บงัคับผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2556		

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดกำรรับน�ำ้หนกั	ควำมต้ำนทำน	ควำมคงทนของอำคำร	และพืน้ดนิที่ 

	 	 รองรบัอำคำร	ในกำรต้ำนทำนแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดนิไหว	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดชนดิหรอืประเภทของอำคำร	หลกัเกณฑ์	วธิกีำร	และเง่ือนไขในกำร 

	 	 ตรวจสอบ	งำนออกแบบและค�ำนวณส่วนต่ำงๆ	ของโครงสร้ำงอำคำร	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอำคำรท่ีต้องจดัให้มผีูต้รวจสอบ	พ.ศ.	2548

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับผูพิ้กำรหรือทพุพลภำพ	และ 

	 	 คนชรำ	พ.ศ.	2548

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรอนญุำตดัดแปลงอำคำร	เพือ่เสริมควำมมัน่คงแขง็แรง 

	 	 ของอำคำร	ให้สำมำรถต้ำนแรงสัน่สะเทือนจำกแผ่นดนิไหว	พ.ศ.	2555

	 •	 กฎกระทรวงก�ำหนดอำคำรประเภทควบคมุกำรใช้	พ.ศ.	2552

	 •	 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนญุำตให้ใช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรงมหรสพ	ประเภทและ 

	 	 ระบบควำม	ปลอดภยัของโรงมหรสพ	 และอตัรำค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบักำรอนญุำตให้ใช้ 

	 	 อำคำร	เพือ่ประกอบกจิกำร	โรงมหรสพ	พ.ศ.	2550

	 •	 กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพ	ประเภท 

	 	 และระบบควำมปลอดภัยของโรงมหรสพ	และอัตรำค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบั	กำรอนญุำตให้ 

	 	 ใช้อำคำรเพือ่ประกอบกจิกำรโรงมหรสพ	พ.ศ.	2550

	 •	 ข้อแนะน�ำส�ำหรับรปูแบบและกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ัวไปทีเ่หมำะสมในเขตเสีย่งภยัสนึำมิ	 

	 	 ระดบัปำนกลำง

	 •	 ข้อบญัญติักรงุเทพมหำนคร	เรือ่ง	ควบคมุอำคำร	พ.ศ.	2544	

	 •	 คูม่อืกำรใช้มำตรฐำนว่ำด้วยคณุสมบติัด้ำนอัคคีภัยของวสัดแุละผลติภัณฑ์

	 •	 คู่มือกำรปฏิบตัปิระกอบมำตรฐำนกำรประเมนิ	 และกำรเสรมิควำมมัน่คง	 แขง็แรงของ 

	 	 โครงสร้ำงอำคำร	ในเขตท่ีอำจได้รับแรงสัน่สะเทอืน	ของแผ่นดนิไหว
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	 •	 คู่มือปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยและกำรก่อสร้ำงอำคำรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว	 

	 	 ฉบบัประชำชน

	 •	 ชุดมำตรฐำนประกอบกำรออกแบบโครงสร้ำงลักษณะพิเศษ	 มยผ.	 1341	 -	 54	 ถึง	 

	 	 1346	-	54	และ	มยผ.	8213	–	54

	 •	 ประกำศกรมศลุฯ	 เรือ่งระเบยีบเกีย่วกบัคลงัสนิค้ำทณัฑ์บนทัว่ไปส�ำหรบัจดัแสดงสนิค้ำ 

	 	 หรอืนทิรรศกำร

	 •	 พ.ศ.	2522	 (ก�ำหนดกำรรับน�ำ้หนกั	ควำมต้ำนทำน	ควำมคงทน	ตลอดจนลกัษณะและ 

	 	 คณุสมบัตขิองวัสดทุีใ่ช้ในกำร	ก่อสร้ำง	ดดัแปลง	หรือซ่อมแซมอำคำร	และกำรรับน�ำ้หนัก	 

	 	 ควำมต้ำนทำน	และควำมคงทนของอำคำร	หรอืพืน้ดินทีร่องรับอำคำร)

	 •	 พจนำนกุรมฉบบัรำชบณัฑติยสถำน	พ.ศ.	2542

	 •	 พระรำชบญัญติัควบคมุอำคำร	พ.ศ.	2522		(ฉบบัท่ี	2	พ.ศ.	2535	/	ฉบบัที	่3	พ.ศ.	2543	 

	 	 /	ฉบบัท่ี	4	พ.ศ.	2550)

	 •	 พระรำชบญัญติัศลุกำกร	พ.ศ.	2469	แก้ไขเพิม่เติมโดยประกำศคณะปฏวัิต	ิฉบบัที	่329	 

	 	 ลงวนัที	่13	ธันวำคม	พ.ศ.	2515	และพระรำชบญัญติัศลุกำกร	(ฉบบัที	่18)	พ.ศ.	2543	 

	 	 “(ข)	คลงัสนิค้ำทณัฑ์บนท่ัวไป	ส�ำหรบัจดัแสดงสนิค้ำหรอืนิทรรศกำร	(คสท.)	(มำตรำ	8)”

	 •	 มยผ.	1101	-	52	ถงึ	1106	-	52	มำตรฐำนก�ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของวสัดใุช้ในงำน 

	 	 โครงสร้ำงอำคำร

	 •	 มยผ.	1301	-	54	มำตรฐำนประกอบกำรออกแบบอำคำรเพือ่ต้ำนทำนกำร	สัน่สะเทอืน 

	 	 ของแผ่นดินไหว

	 •	 มยผ.	1302	-	52	มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรต้ำนทำนกำรส่ันสะเทอืนของแผ่นดนิไหว

	 •	 มยผ.	1303	-	57	มำตรฐำนกำรประเมนิและกำรเสรมิควำมมัน่คงแข็งแรง	ของโครงสร้ำง 

	 	 อำคำร	ในเขตทีอ่ำจได้รับแรงสัน่สะเทือน	ของแผ่นดนิไหว

	 •	 มยผ.	 1312	 -	 51	 มำตรฐำนกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรอพยพในเขตเสีย่งภยัสนึำมิ	 

	 	 ระดบัปำนกลำง

	 •	 มยผ.	3101	-	51	มำตรฐำนท่อระบบสขุำภิบำล

	 •	 มยผ.	3501	-	51	มำตรฐำนกำรติดต้ังท่อประปำ

	 •	 มยผ.	4501	-	51	มำตรฐำนงำนติดต้ังไฟฟ้ำทัว่ไป

	 •	 มยผ.	4502	-	51	มำตรฐำนงำนเดินสำยไฟฟ้ำทัว่ไป
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	 •	 มยผ.	8101	-	52	,	มยผ.	8302	ถงึ	มยผ.	8303	-	52		มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลิตภณัฑ์ 

	 	 ด้ำนอคัคีภยั	ชดุท่ี	1	ชุดมำตรฐำนกำรออกแบบ

	 •	 มยผ.	8111	-	52	ถงึ	มยผ.	8138	-	52	มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลิตภณัฑ์ด้ำนอคัคภียั	 

	 	 ชดุที	่3	ชดุมำตรฐำนอุปกรณ์และผลติภัณฑ์

	 •	 มยผ.	8201	-	52	ถงึ	มยผ.	8212	-	52	มำตรฐำนว่ำด้วยวสัดแุละผลิตภณัฑ์ด้ำนอคัคภียั	 

	 	 ชดุที	่2	ชดุมำตรฐำนกำรทดสอบ

	 •	 มยผ.	8301	มำตรฐำนกำรออกแบบเส้นทำงหนไีฟ

	 •	 มอก.	14001:	2548	/ ISO	14001:	2004	–	ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม	:	ข้อก�ำหนด 

	 	 และข้อแนะน�ำในกำรใช้	

	 •	 มอก.	17021	-	2550	กำรตรวจสอบและรบัรองข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิและ 

	 	 ให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร

	 •	 มอก.	17021	-	2555	กำรตรวจสอบและรบัรอง	–	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร

	 •	 มอก.	17021	-	2	2557	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร	-	ส่วน	2:	ข้อก�ำหนด

	 •	 มอก.	17021	-	3	2557	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิ 

	 	 และให้กำรรบัรองระบบกำรจัดกำร	-	ส่วน3:	ข้อก�ำหนด

	 •	 มอก.	18001:2554	/	BS OHSAS 18001:2007	–	ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและ 

	 	 ควำมปลอดภยั

	 •	 มอก.	22300	-	2551	–	ระบบกำรจดักำรด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัส�ำหรับกำรจัดประชุม	 

	 	 สมัมนำ	และนทิรรศกำร	

	 •	 มอก.	9001	-	2552	/	ISO	9001:2008	–	ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ	:	ข้อก�ำหนด	

	 •	 มอก.17020	-	2556	/	ISO/IEC	17020:2012	–	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทัว่ไปส�ำหรบัหน่วยตรวจ	

	 •	 มอก.17021	-	2555	/	ISO/IEC	17021:2011	–	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทัว่ไปส�ำหรบัหน่วยตรวจประเมนิและให้กำรรบัรองกำรจัดกำร	

	 •	 มอก.17024	-	2556	/	ISO/IEC	17024:2012	–	กำรตรวจสอบและรบัรอง	-	ข้อก�ำหนด 

	 	 ทัว่ไปส�ำหรบัหน่วยรบัรองบุคลำกร
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	 •	 มำตรฐำนกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง	(มยผ.).ส่วนส�ำนกัควบคมุและตรวจสอบอำคำร	

 • ISO	20121:	2012	–	มำตรฐำนแห่งกำรจัดงำนอเีว้นต์อย่ำงย่ังยนื	

 • ISO	22000	:	2005	/	มอก.22000	-	2548	–	ระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของอำหำร	 

	 	 -	ข้อก�ำหนดส�ำหรบัองค์กรใน	ห่วงโซ่อำหำร	

 • ISO	50001		มำตรฐำนกำรจดักำรพลงังำน	(ISO	50001)

ภ�ษ�ต่�งประเทศ

 • 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
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ใบสมัครขอรับก�รตรวจประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย 
(ประเภทห้องประชุม)

1.	ชื่อสถำนประกอบกิจกำร..............................................................................................................

2.	ที่อยู่	.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3.	ประเภทของห้องประชุม	 (......)	 ศูนย์ประชุม	 (......)	 โรงแรม	หรือ	รีสอร์ท	

	 	 	 	 (......)	 องค์กรภำครัฐ	 (......)	 เอกชน

4.	ใบอนุญำต	

				-	ใบตรวจสอบอำคำร	(ร.1)	เลขที่.................................................ลงวันที่....................................

				-	หนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนกำรค้ำ	เลขที่..........................ลงวันที่...................................

				-	บัตรประจ�ำตัวประชำชนเลขที่	(กรณีบุคคลธรรมดำ)..................วันที่หมดอำยุ.........................

				-	ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่.......................................วันที่หมดอำยุ.........................

				-	ใบอนุญำตใช้อำคำรเลขที่............................................................วันที่หมดอำยุ.........................

5.	ชื่อห้องประชุมที่ขอรับกำรตรวจประเมิน...........ห้อง	(กรุณำใส่รำยละเอียดเพิ่มตำมจ�ำนวนห้อง)

			1).	ชื่อห้อง.............................................ขนำด.....................ตรม.			ควำมสูงห้อง.................เมตร

			2).	ชื่อห้อง.............................................ขนำด.....................ตรม.			ควำมสูงห้อง.................เมตร

			3).	ชื่อห้อง.............................................ขนำด.....................ตรม.			ควำมสูงห้อง.................เมตร

6.	แผนที่อำคำรแสดงที่ตั้งห้องประชุม	(Floor plan)	(แนบเอกสำรประกอบ)

7.	ผู้ประสำนงำน.................................................................ต�ำแหน่ง.................................................

	 โทรศัพท์	......................................................................	โทรสำร	.................................................

 E-Mail	(สถำนประกอบกิจกำร)...................................................................................................

 E-Mail	(บุคคลที่ติดต่อ)...............................................................................................................

ตรวจประเมินเมื่อ	(วดป).......................

				ตรวจประเมินครั้งแรก

				ตรวจประเมินเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง

				เลขที่ใบรับรอง.................................

                       (เฉพ�ะเจ้�หน้�ที่)

2. ใบสมัครขอรับก�รตรวจประเมิน
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3. ใบร�ยก�รก�รประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

ด้�นก�ยภ�พ (Physical Component)

P01	ภำยในห้องประชุม

P02	ผนังห้อง	และ/หรือ	ผนังกั้นห้อง

P03	โต๊ะและเก้ำอี้ส�ำหรับกำรจัดประชุม	

P04	องค์ประกอบประจ�ำห้องประชุม	

P05	สำยไฟและอุปกรณ์ในห้องประชุม	

P06	ระบบไฟฟ้ำส�ำรอง

P07	เต้ำรับไฟฟ้ำ	

P08	แสงสว่ำงในห้องประชุม	

P09	ระบบไฟส่องสว่ำงในห้องประชุม	

P10	ระบบปรับอำกำศ	

P11	ระบบระบำยอำกำศ	

P12	ระบบป้องกันอัคคีภัยส�ำหรับห้องประชุม

P13	พื้นที่ต้อนรับ	ลงทะเบียน	และพักคอย	

P14	พื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศกำรขนำดย่อม	

P15	พื้นที่บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

P16	พื้นที่บริกำรอำหำรมื้อหลัก

P17	ห้องน�้ำ

P18	ห้องประชุมย่อย

P19	ห้องส�ำหรับผู้จัดงำน

P20	ห้องรับรอง

P21	ห้องแต่งตัว

P22	ห้องรับฝำกของ

P23	ห้องประกอบพิธีทำงศำสนำ

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
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P24	ห้องปฐมพยำบำล	

P25	พื้นที่สูบบุหรี่

P26	ป้ำยประชำสัมพันธ์

P27	ป้ำยบอกทำง

P28	อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย

P29	พื้นที่จอดรถ

P30	จุดจอดรถเพื่อรับส่งผู้เข้ำประชุม

P31	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับคนพิกำรหรือ 

	 ทุพพลภำพ	และคนชรำ

P32	ระบบส�ำรองน�้ำใช้ส�ำหรับกำรประชุม

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลคูณ

ผลคูณ

คะแนน

คะแนน

ค่ำน้�ำหนัก

ค่ำน้�ำหนัก

1

1

1

1

2

1

1

2

1

รวมคะแนนด้�นก�ยภ�พ

รวมคะแนนด้�นเทคโนโลยี

ด้�นเทคโนโลยี (Technology Component)

T01	ระบบเสยีง

T02	ระบบภำพ

T03	จุดกระจำยสัญญำณ	WiFi

T04	อปุกรณ์สือ่สำร

2

2

1

1
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รวมคะแนนด้�นบรกิ�ร

ด้�นบริก�ร (Service Component)

Sv01	บริกำรรบัจองล่วงหน้ำ

Sv02	เวลำในกำรเข้ำพืน้ท่ีส�ำหรบัฝ่ำยจดัประชุม	

Sv03	บริกำรวสัดอุปุกรณ์ประจ�ำห้องประชุม

Sv04	บริกำรพดัลมไฟฟ้ำ

Sv05	บริกำรอำหำร	และเครือ่งด่ืม

Sv06	พนกังำนผูใ้ห้บรกิำรประจ�ำกลุ่มประชุม

Sv07	พนกังำนให้บรกิำรตำมจดุบรกิำร

Sv08	เจ้ำหน้ำท่ีโสตทศันปูกรณ์

Sv09	เจ้ำหน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภัย

Sv10	บุคลกิภำพของพนกังำนบรกิำรกลุม่ประชุม

Sv11	ควำมรูข้องพนกังำนบริกำรกลุม่ประชุม

Sv12	ทกัษะและมำตรกำรส่งเสรมิภำษำต่ำงประเทศของ

พนกังำนบรกิำรกลุม่ประชุม

Sv13	กำรจดักำรบคุคลำกรในด้ำนกำรบรกิำรกลุม่ประชุม

Sv14	ระบบสวสัดกิำรพนกังำน

Sv15	กำรร้องเรียนและกำรประเมนิผลกำรบรกิำร

Sv16	ระบบป้องกันและระงบัอัคคภัีย

Sv17	บริกำรรกัษำควำมปลอดภัยให้แก่แขกพเิศษ

Sv18	กำรจดักำรควำมสะอำดและขยะ

ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

1
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ตัวชี้วัด ผลคูณคะแนน ค่ำน้�ำหนัก

รวมคะแนนด้�นก�ยภ�พ

รวมคะแนนทัง้หมด

ด้�นก�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน (Sustainability Component : St)

St01	นโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อม

St02	กำรปฏบิติัด้ำนสิง่แวดล้อม

St03	นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย	

St04	กำรปฏบิติัด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย		

St05	นโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

St06	กำรปฏบิติัด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคม

1

1

1

1

1

1

 ก�รรับรองร�ยง�น :	 ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ�ำนำจท�ำกำรแทนผู้ประกอบกำร/หน่วยงำน 

ทีข่อประเมินขอรบัรองว่ำข้อมลูกำรรำยงำนนีเ้ป็นไปตำมควำมเป็นจรงิ	 โดยมเีอกสำรและหลกัฐำนให้

ตรวจสอบได้

	 	 	 																				………………………………………………….	(ผูร้บัรองรำยงำน)

	 	 	 	 				ต�ำแหน่ง……………………………….……...............................

																																																								(วดป)……….…………………….……..………….......................
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4. เอกส�รแสดงวธิกี�รตดิต้ังตร�สญัลักษณ์
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4. ร�ยชื่อคณะผู้จัดทำ�
ฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พอุตส�หรรมไมซ์

(MICE Capabilities Development)

คุณอรชร	ว่องพรรณงำม

คุณนวลรัมภำ	งำมบรรหำร

คุณอำรีรัตน์	มนตรีปรีชำชัย

คุณภัทร์	ศำสตร์ข�ำ

คุณวนิดำ	วัลย์จิตรวงศ์

คุณสุจินฎำ		เอี่ยมโอภำส

คุณสิริธิ์ภิณ	ลิ้มสิริโสธรภัทร์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย

ผู้จัดกำรอำวุโส	

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำรอำวุโส

ผู้จัดกำร

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสุเมธ	สุทัศน์	ณ	อยุธยำ

คุณทำลูน	เทง

คุณอุปถัมป์	นิสิตสุขเจริญ

ศุภวรรณ	ถนอมเกียรติภูมิ

คุณเปรมพร	สำยแสงจันทร์

คุณสมชำย	ฉันท์เศรษฐ์

คุณประทีป		ปูรณวัฒนกุล

คุณธนวัฒน์	ทองเพิ่ม

คุณทองอยู่	สุภวิทยำกรณ์

ผศ.รท.(หญิง)	ดร.เกิดศิริ	เจริญวิศำล

ผศ.ดร.ดลฤทัย	โกวรรธนะกุล

อำจำรย์ดร.ไพรัช	พิบูลย์รุ่งโรจน์

อำจำรย์ทรงสิน	ธีระกุลพิศุทธิ์

คุณส�ำรำญ	สอนผึ้ง

คุณศุภวรรณ	สท้ำนไตรภพ

คุณดำริกำ	แซ่โง้ว

สมำคมส่งเสริมกำรประชุมนำนำชำติไทย

สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย

สมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

สมำคมโรงแรมไทย

สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย

สมำคมกำรแสดงสินค้ำไทย

สมำคมธุรกิจสร้ำงสรรค์กำรจัดงำน

สมำคมธุรกิจท่องเที่ยวภำยในประเทศ

สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเที่ยว

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	วิทยำเขตหำดใหญ่

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ	(สรอ.)



คู่มือก�รประเมินม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�นประเทศไทย (ประเภทสถ�นที่ห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปี 2562 : 75

ผู้เข้�ร่วมประชุมเพื่อพิจ�รณ�รับรองก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นสถ�นที่จัดง�น
ประเทศไทย

คุณบุญทวี	อรุณมำศ

คุณโสภำพร	ธรรมจักษุ

คุณศรันย์	กำนจันทร์

ดร.ทรงวุฒิ	ชนะภัย

ดร.อำณัติ	ยอดบำงเตยพล

คุณเรวดี	รำมสูตร

ดร.เรืองฤทธิ์	อัมพุช	อุปละนำละ

ดร.ชุติมำ	วงษ์สวัสดิ์

คุณศศินิมำ	จันทร์เหมือนเผือก

คุณณัชทิชำ	จันทร์อินทร์

คุณพันธกมล	อมำตยกุล

คุณอรรถพล	ค�ำภูแก้ว

คุณอรัญญำ	อุดมวิชัยวัฒน์

คุณยุทธพงศ์	ทองศรี

คุณนริศร	ศรีภัทรปชำกุล

คุณบุษยรัตน์	เขียวมณี

คุณกนกวรรณ	แช่มช้อย

คุณชยุต	แสนจันทร์กุล

คุณสำธิดำ	ศิริ

คุณสุจิตรำ	อวยศรี

สถำบันพัฒนำครู	คณำจำรย์	และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ	กระทรวงศึกษำธิกำร

กรมสรรพำกร

กรมกำรปกครอง

บริษัทไทยฮอนด้ำ	แมนูแฟคเจอร์ริ่ง	จ�ำกัด

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ำกัด

บริษัทไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ	จ�ำกัด	(มหำชน)

ศูนย์พัฒนำศักยภำพกำยและจิตเพื่อชีวิตที่ดี

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด

รอยัล	พำรำกอน	ฮอลล์

บริษัท	แอ๊ดเด๊กซ์	จ�ำกัด

PM CENTER CO.,LTD

PM CENTER CO.,LTD

PM CENTER CO.,LTD

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลำซ่ำลำดพร้ำว	

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลำซ่ำลำดพร้ำว	

สวนนงนุช	พัทยำ

สวนนงนุช	พัทยำ

สวนนงนุช	พัทยำ



76 : สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน)

นักวิจัยโครงก�ร ฯ
คณะสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.นักรบ	ระวังกำรณ์	หัวหน้ำคณะนักวิจัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.สินธะวำ	คำมดิษฐ์

ดร.สมบูรณ์	แซ่เจ็ง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์	นีละโยธิน

ดร.ณัฏฐณิชชำ	สิงห์บุระอุดม




