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Abstract 

 This research aims to study 1) the patterns and decision making behaviors to join 

the meeting in Chiang Rai province 2) analyze value chain structure of the meeting industry  

3) study trends of meeting industry in Chiang Rai province and, 4) propose guidelines for

the development of the value chain to enhance the capability of the meeting industry in Chiang Rai. 

Research methodologies were mixed between qualitative and quantitative research. It was found 

that the meetings industry in Chiang Rai had a possibility and a good direction, especially in 

the Special Economic Zone. It could be good opportunities to create competitive advantages that 

affected to local economic both directly and indirectly. For value chain development approach 

to enhance the capabilities of the meeting industry in Chiang Rai which related to 7 approaches 

consisting of 1) establish the MICE Excellence Center 2) improve and develop meeting facilities 

3) build a business collaboration network 4) develop human resources in the meeting industry 

5) develop activities to accommodate MICE tourists 6) make a difference by using the provincial 

identity and 7) create media to promote the meeting industry of Chiang Rai province.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเข้ามาประชุม

ในจังหวัดเชียงราย	 2)	 วิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย

3)	ศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	และ	4)	น�าเสนอแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่

คณุค่าเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถของอตุสาหกรรมการจดัประชุมในจงัหวัดเชียงราย	การวิจยัคร้ังนี	้ใช้วิธวิีจยั

แบบผสานวิธี	เน้นการวิจยัเชิงคณุภาพ	และเสริมด้วยข้อมลูการวิจยัเชิงปริมาณ	ผลการวิจยั	พบว่า	อตุสาหกรรม

การจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 มีความเป็นไปได้และมีแนวโน้มที่ดี	 โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	

สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับภูมิภาค	 และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไมซ์และ

เศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย	 ประกอบด้วย	 1)	 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์	 (MICE	

Excellence	 Centre)	 2)	 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการจัดประชุม	 3)	 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางธุรกิจ	 4)	 พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม	 5)	 พัฒนากิจกรรมในการรองรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์	6)	สร้างความแตกต่างโดยใช้อัตลักษณ์ของจังหวัด	และ	7)	จัดท�าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย

ค�ำส�ำคัญ:	จังหวัดเชียงราย	การประชุมองค์กร	การประชุมวิชาชีพ	ห่วงโซ่คุณค่า	การยกระดับขีดความสามารถ	
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บทน�า

	 อุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กร	 การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล	 การประชุมวิชาชีพ	 และการแสดง

สินค้า/นิทรรศการ	หรือไมซ์	(MICE-Meetings,	Incentive	travels,	Conventions,	and	Exhibitions)	ถือเป็น

อุตสาหกรรมที่สามารถน�านักท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้มากถึง	 1,276,411	 คน	

ในปี	พ.ศ.	2560	สร้างรายได้	104,641	ล้านบาท	เติบโต	ร้อยละ	1.66	จากปี	พ.ศ.	2559	โดยแบ่งเป็นนักเดินทาง

กลุ่มการประชุมองค์กร	 จ�านวน	 259,901	 คน	 สร้างรายได้	 24,478	 ล้านบาท	 นักเดินทางกลุ่มการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล	จ�านวน	271,793	คน	สร้างรายได้	16,696	ล้านบาท	นักเดินทางกลุ่มการประชุมวิชาชีพ	จ�านวน	

300,273	คน	สร้างรายได้	26,145	ล้านบาท	นักเดินทางกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติ	จ�านวน	215,992	คน	

สร้างรายได้	 18,869	 ล้านบาท	 และนักเดินทางกลุ่มเมกะอีเวนท์	 จ�านวน	 228,452	 คน	 สร้างรายได้	 18,453	

ล้านบาท	โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด	คือ	จีน	อินเดีย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	

ญี่ปุ่น	 สหรัฐอเมริกา	ฮ่องกง	 เกาหลี	 อินโดนีเซีย	และเวียดนาม	ตามล�าดับ	 (ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ,	 2561)	 นับได้ว่าธุรกิจไมซ์สามารถสร้างรายได้และผลประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล

ทั้งผลประโยชน์ที่สามารถค�านวณมูลค่าเป็นเงินและที่ไม่สามารถค�านวณมูลค่าเป็นเงินได้	นอกจากนี้	ยังถือเป็น

กลไกส�าคัญในการสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศ	 เนื่องจากนักเดินทางกลุ่มนี้มีเป้าหมายเฉพาะทาง

ธุรกิจ	มีก�าลังการซื้อสูง	และมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี	ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม	สายการบิน	

โรงแรม	ธุรกิจการขนส่งสินค้า	การเดินทางในประเทศ	เป็นต้น

	 ส�าหรับประเทศไทย	ถือได้ว่าเป็นจดุหมายปลายทางเชิงธุรกิจทีม่คีวามโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศ

อื่น	 ๆ	 เพราะมีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมหลากหลายรูปแบบ	 เช่ือมโยงด้วยเครือข่ายด้านการคมนาคมและ

โครงสร้างสาธารณูปโภค	สามารถสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานกิจกรรมด้านธุรกิจและการพักผ่อน	 เข้าไว้ด้วยกัน	

หรือที่เรียกว่า	 “Bleisure”	 (ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ,	 256)	 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่

นิยมมากมาย	รวมทั้งจุดหมายปลายทางส�าหรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	อาทิ	กรุงเทพมหานคร	เชียงใหม่	พัทยา	

ภูเก็ตและขอนแก่น	โดยนอกจากเมืองหลักที่เป็นนครแห่งไมซ์	หรือ	MICE	Cities	ทั้ง	5	เมืองแล้ว	ประเทศไทย

ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในเมืองอื่น	 ๆ	 ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้อีกจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะจังหวัด

เชียงราย	 ที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน	 เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาโบราณ	

ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย	ประกอบด้วย	18	อ�าเภอ	อยูร่ะหว่างรอยต่อของ	3	ประเทศ	คอื	ประเทศไทย	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้าน

ภาษา	ศิลปะ	ประเพณีและวัฒนธรรม	มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา	ไทลื้อ	ไทใหญ่	ไทเขิน	

สิบสองปันนาผสมผสานเข้าด้วยกัน	 อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์	

ด้วยความพร้อมของโรงแรมที่พักจ�านวนมาก	จึงเหมาะส�าหรับการจัดประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัว	รวมถึง

การจดัสัมมนากลางแจ้งทีต้่องการใกล้ชิดกับธรรมชาต	ิอย่างไรก็ด	ีเมือ่พิจารณาถึงปัจจยัด้านอปุสงค์ของผูจ้ดังาน

และผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในจังหวัดเชียงรายแล้ว	 จังหวัดเชียงรายอาจถูกเปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางอื่น	 ๆ	

ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันในด้านต่าง	ๆ	อาทิ	ความสะดวกสบายในการเดินทาง	ความพร้อมของบุคลากร	ราคา
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สิ่งอ�านวยความสะดวก	หรือแม้กระทั่งปัจจัยภายในบุคคลของผู้เข้าร่วมงานเอง	 เช่น	ประสบการณ์เข้าร่วมงาน

ที่ผ่านมา	ความพึงพอใจส่วนบุคคล	รวมทั้งการแนะน�าหรือการบอกต่อของบุคคลรอบตัว	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้	 ในการที่จะสร้างคุณค่าเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับธุรกิจเกิดความสนใจและ

ตัดสินใจเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายนั้น	 มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าที่ต่อเนื่องกันเป็นทอด	 ๆ	 เหมือน

ห่วงโซ่ของกิจกรรมที่มีความเก่ียวพันกัน	 เพ่ือสร้างประโยชน์สุดท้ายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 และส่งต่อให้แก่

ลูกค้า	กระบวนการเหล่านี้	เรยีกว่า	ห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	กล่าวคือ	เมื่อด�าเนินกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งไป

จะมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิผลของกิจกรรมอื่นด้วย	 ความเช่ือมโยงของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 จึงต้องมีการ

เปรียบเทียบในการท�างานของแต่ละกิจกรรม	 เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวมจะเกิดประโยชน์สูงสุด	 และ

เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน	 จากทฤษฎีของ	 Porter	 (1998)	 ระบุว่า	 ความสามารถในการแข่งขัน	

(competitiveness)	 สามารถสร้างได้ด้วย	 2	 วิธีหลัก	 คือ	 1)	 การท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่ากว่าคู่แข่ง	 (low	

relative	cost)	และ	2)	การท�าให้สนิค้าและบริการของตนเองแตกต่างจากคูแ่ข่ง	(differentiation)	เพือ่จะสามารถ

ตั้งราคาสูง	 (premium	 price)	 ได้	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร	 การสร้างก�าไร

ข้ึนอยู่กับความสามารถในการสร้างคณุค่าให้กับลกูค้า	ยิง่สามารถสร้างคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการให้สอดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้ามากเท่าใด	 ก็สามารถก�าหนดราคาขาย	 เพ่ือสร้างก�าไรให้เพ่ิมมากข้ึนได้เช่นกัน

	 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	 การให้ความส�าคัญในการศึกษาความต้องการของลูกค้า	

หรือผู้ที่มาใช้บริการ	 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	 รวมไปถึงการวางแนวทางในการยกระดับขีดความ

สามารถของอตุสาหกรรมการจดัประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ	ถือได้ว่ามคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการพัฒนา

ธรุกิจและอตุสาหกรรมไมซ์ของจงัหวัดเชียงรายให้มคีวามสามารถในการแข่งขัน	มทีศิทางในการพัฒนาทีเ่หมาะสม

และสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด	 โดยผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและรองรับ

การด�าเนนิธรุกิจไมซ์ในจงัหวัดในองค์รวมได้	ทัง้น้ี	สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ	

และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่บริษัท/องค์กรต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสามารถยกระดับให้

จังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ	 และเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล	รวมทั้งยังสามารถด�ารงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง	ภาพลักษณ์ที่ดี	และความเชื่อมั่นได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

	 1)	เพ่ือศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเข้ามาประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ

ในจังหวัดเชียงราย	

	 2)	เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	

	 3)	เพื่อศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย

	 4)	เพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

การจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย
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ทบทวนวรรณกรรม

 การประชุมองค์กร (Corporate Meetings)

	 การประชุมองค์กร	หมายถึง	การจัดประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากบริษัทเดียวกันตั้งแต่	2	คน	ขึ้นไป	

โดยไม่จ�าเป็นต้องมาจากส�านักงานเดียวกัน	 แต่อาจจะมาจากส�านักงานคนละทวีปก็ได้	 โดยการประชุมดังกล่าว	

จ�าเป็นที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันภายใต้เวลาและสถานที่ที่ก�าหนด	 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

องค์กรสามารถสรุปออกมาได้เป็นประเภทต่าง	ๆ 	อาท	ิเพ่ือแถลงถึงทศิทางและนโยบายการด�าเนนิงานของบริษัท

เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างพนักงานในแต่ละแผนกฝ่าย	 และสาขาทั้งในประเทศ	

และต่างประเทศ	 (ในกรณีที่เป็นบริษัทข้ามชาติ)	 เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี	 การสร้างวัฒนธรรมการท�างาน

เป็นทมี	และก่อให้เกิดการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานผ่านการประชุมเชิงปฏบิตักิารและการฝึกอบรม	

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	ซึ่งสอดคล้องกับ	The	International	Association	of	Professional	

Conference	Organizer	หรือ	IAPCO	(2015)	ได้อธิบายถึงการประชุมองค์กรไว้ว่าเป็นการเข้ามารวมตัวกันของ

บุคคลในสถานที่แห่งหนึ่ง	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ส�าเร็จลุล่วง	 โดยความถี่ของการจัดการประชุม

อาจจะมทีัง้ในรูปแบบของการจดัตามความต้องการเป็นคร้ัง	ๆ 	หรือเป็นการจดัทีม่รูีปแบบและระยะเวลาทีต่ายตวั	

เช่น	 การประชุมประจ�าปี	 ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่า	 การประชุมสามารถครอบคลุมถึงรูปแบบการประชุมที่หลากหลาย	

นอกจากนี้	 Goldblatt	 และ	 Nelson	 (2012)	 ได้อธิบายความหมายของการประชุมองค์กร	 ไว้ในหนังสือ

The	International	Dictionary	of	Event	Management	ว่าเป็นการจัดงานที่เป็นทางการ	มีการรวมตัวกันของ

พนักงาน	 และจ�าเป็นต้องประกอบไปด้วยการเดินทาง	 ห้องพัก	 และอาหาร	 ซ่ึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางบริษัท

จะเป็นผูรั้บผดิชอบ	ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการจดังานประชุมองค์กรในแต่ละคร้ัง	อาจมหีลายกิจกรรมสอดแทรกเข้าไป	

เช่น	การจัดประชุมให้แก่พนักงานฝ่ายขาย	เพื่อพัฒนาทักษะด้านการขาย	ในขณะเดียวกัน	ก็อาจจัดผสมผสาน

กับการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล	 เพ่ือมอบเป็นรางวัลให้แก่พนักงานท่ีท�างานหนักมาตลอดท้ังปี	 และสามารถ

ใช้โอกาสนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานขายด้วยกันและทีมผู้บริหารได้อีกด้วย	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น	 สามารถสรุปได้ว่า	 การประชุมองค์กร	 (Corporate	 Meetings)

หมายถึง	การรวมตวักันของกลุม่บคุคลทีม่าจากบริษัทเดยีวกัน	เพ่ือมาหารือถึงประเดน็ทีส่นใจร่วมกัน	หรือเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถทางอาชีพผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ส�าเร็จลุล่วง	 โดย

ความถ่ีของการจัดประชุมอาจมีทั้งรูปแบบของการจัดตามความต้องการเป็นคร้ัง	 ๆ	 หรือเป็นการจัดที่มีรูปแบบ

ระยะเวลาที่ตายตัว	เช่น	การประชุมประจ�าปี	เป็นต้น

 การประชุมวิชาชีพ (Conference)

	 การประชุมวิชาชีพ	ถือได้ว่าเป็นธรุกิจหน่ึงในส่ีของอตุสาหกรรมไมซ์	ทีม่คีวามเก่ียวข้องกับการท่องเทีย่ว

เชิงธุรกิจ	 (Business	 Tourism)	 เน่ืองจากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนและท�าธุรกิจหรือ

การค้าไปด้วย	 (Mair	 &	 Jago,	 2010)	 อย่างไรก็ดี	 ความหมายของการประชุมวิชาชีพและค�าศัพท์ต่าง	 ๆ	

ก็สร้างความสับสนในการเรียกใช้	ซ่ึงมทีัง้ค�าว่า	Convention,	Conference	และ	Congress	โดยทัว่ไปแล้ว	ค�าว่า	



42 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

Convention	และค�าว่า	Conference	สามารถใช้แทนกันได้	แต่ส�าหรับค�าว่า	Congress	มักจะนิยมใช้ในกลุ่ม

ประเทศยุโรป	ซึ่งลักษณะและความหมายของการประชุมก็จะเหมือนกับค�าว่า	Conference	(ส�านักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ,	2556)	นอกจากนี้	Convention	Industry	Council	หรือ	CIC	(2012)	ซึ่งเป็น

สมาคมทีช่่วยส่งเสริมธรุกิจการประชุมวิชาชีพ	ได้มกีารตพิีมพ์ความหมายและค�าจ�ากัดความทีเ่ป็นมาตรฐานไว้ว่า

การประชุมวิชาชีพ	 หมายถึง	 กิจกรรมที่จัดข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน	 การมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน	 ที่ก่อให้เกิดการอภิปราย	 การเข้าสังคม	 หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่ถูกจัดขึ้น	 และ

อาจมีเป้าหมายที่รองลงมาคือการแสดงสินค้า	สอดคล้องกับ	Union	of	International	Associations	หรือ	UIA	

(2011)	ที่ได้อธิบายว่า	การประชุมวิชาชีพ	หมายถึง	การประชุมที่จัดขึ้นโดยองค์กรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ที่ด�าเนินงานโดยไม่แสวงหาผลก�าไร	 องค์กรระหว่างประเทศ	 หรือหน่วยงานที่มีความส�าคัญในระดับนานาชาต	ิ

ไม่ว่าจะเป็นงานท่ีจัดข้ึนโดยองค์กรระดับชาติ	 หรือสาขาขององค์กรระหว่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ประโยชน์

อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากประชุมวิชาชีพ	 คือ	 ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 ที่เพ่ิมข้ึนเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้	 ข้อมูล	

เทคโนโลยี	 และการกระจายความรู้จากการประชุมวิชาชีพลงสู่ชุมชน	 เนื่องจากการประชุมวิชาชีพเป็นการน�า

ผู้แทนที่มาจากหลากหลายพ้ืนฐานอาชีพเข้ามาไว้ในที่เดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย	 ผู้ประกอบการ	 อาจารย์	

ผู้ผลิตสินค้า	สมาคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	และเปิดโอกาสให้ผู้แทนเหล่านี้มีโอกาสที่จะมารวมตัว

กันเพื่อติดต่อสื่อสารกัน	รวมถึงสร้างเครือข่ายซึ่งน�าไปสู่ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้แทน

	 ทัง้นี	้สามารถสรุปได้ว่า	การประชุมวิชาชีพ	หมายถึง	การรวมตวักันของตวัแทนทีไ่ด้รับเลอืก	ผูแ้ทนและ

สมาชิกขององค์กรอุตสาหกรรมที่มาประชุมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 ลักษณะทั่วไปอาจเป็นการประชุม

เก่ียวกับการศกึษา	การประชุมคณะกรรมการ	การพบปะสังสรรค์	และการประชุมเพ่ือก�ากับดแูลกิจการขององค์กร	

ตามปกติการประชุมวิชาชีพจะเกิดขึ้นหลายครั้งและมีก�าหนดเวลาเฉพาะล่วงหน้า

 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงานประชุม

	 หากพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปสงค์ที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาชีพ

ของ	 Oppermann	 และ	 Chon	 (1997)	 พบว่า	 ปัจจัยในการเข้าร่วมงาน	 ประกอบด้วย	 4	 ประเด็นหลัก	 คือ	

1)	 ปัจจัยภายในตัวบุคคล	 ที่อาจเก่ียวข้องกับความพร้อมและประเด็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานเฉพาะคน	 เช่น	

ปัจจัยด้านสุขภาพ	ข้อจ�ากัดด้านการเงิน	เวลา	ครอบครัว	เงินทุนสนับสนุน	โอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง	และความต้องการที่จะเรียนรู้หัวข้อในการประชุม	2)	ปัจจัยจากสมาคม/องค์กร	ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ขององค์กรกับสมาคมที่จัดงานนั้น	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ความเก่ียวข้องหรือการมีส่วนร่วมในสมาคม	

การได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ตนมีส่วนร่วม	การได้พบปะและท�าความรู้จัก

กับผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น	 ๆ	 การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานและผู้เช่ียวชาญที่เข้าร่วม

การประชุม	 รวมถึงการได้มีส่วนร่วมและได้ท�าประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ิน	 3)	 ปัจจัยด้านต้นทุนการเข้าร่วมงาน	

ได้แก่	 ปัจจัยทุกอย่างที่ตัวแทนจากองค์กรต้องเสียไปในการเข้าร่วมงาน	 ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	

โดยต้นทุนที่เป็นตัวเงิน	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสถานที่พัก	 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน	
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และความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยน	 ในขณะที่ต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	 ประกอบด้วย	 ต้นทุนค่าเสียโอกาส

ในการที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมอื่น	 ๆ	 ที่จัดข้ึนในระยะเวลาใกล้เคียงกัน	 รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลา

พักร้อนและเวลาส�าหรับครอบครัวและการท�างานที่ต้องสูญเสียไป	และ	4)	ปัจจัยด้านสถานที่จัดงาน	ซึ่งสามารถ

แบ่งได้เป็น	2	กลุ่มปัจจัยย่อย	ได้แก่	ความน่าดึงดูด	และการเข้าถึงสถานที่จัดงาน	โดยปัจจัยด้านความน่าดึงดูด

ของสถานที่จัดงาน	ประกอบด้วย	ภาพลักษณ์ของสถานที่	บรรยากาศและสภาพทั่วไป	ประสบการณ์ในครั้งก่อน	

ความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัย	 อุปสรรคด้านภาษา	 ความเป็นมิตรของคนในพ้ืนที่	 สถานที่

ท่องเที่ยวใกล้เคียง	 อาหารและเคร่ืองดื่ม	 สถานที่พัก	 และสถานบันเทิง	 ส่วนด้านการเข้าถึงสถานที่จัดงานนั้น	

จะเก่ียวข้องกับระยะทางในการเดินทางจากสถานที่พักไปยังสถานที่จัดงาน	 ปัจจัยด้านสายการบิน	 รวมทั้ง

ท่าอากาศยาน	และความสะดวกในการขอวีซ่า

 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

	 จากแนวคิดของ	 Porter	 (1985)	 ระบุว่า	 คุณค่าที่บริษัทสร้างข้ึน	 สามารถวัดได้โดยการพิจารณาว่า

ผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินค้าหรือบริการของบริษัทมากน้อยเพียงใด	 แนวคิดนี้แบ่งกิจกรรมภายใน

องค์กรเป็น	2	กิจกรรม	คือ	กิจกรรมหลัก	(Primary	Activities)	และกิจกรรมสนับสนุน	(Support	Activities)	

โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัทกิจกรรมหลัก	 5	 กิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ	 การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการ

ไปยังผู้บริโภค	 ประกอบด้วย	 1)	 โลจิสติกส์ขาเข้า	 (Inbound	 Logistics)	 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ	

การขนส่ง	การจัดเก็บและการ	แจกจ่ายวัตถุดิบ	การจัดการสินค้าคงเหลือ	2)	การปฏิบัติการ	(Operations)	เป็น

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมา	 เป็นสินค้า	 เป็นขั้นตอนการผลิต	และการบรรจุ	

3)	โลจิสติกส์ขาออก	(Outbound	Logistics)	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ	รวบรวม	จัดจ�าหน่ายสินค้า	

และบริการไปยังลูกค้า	4)	กิจกรรมด้านการตลาดและการขาย	(Marketing	and	Sales)	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ	เช่น	การโฆษณา	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และ	5)	การบริการ	(Services)	

เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้า	 รวมถึงการบริการหลังการขาย	 และ

การแนะน�าการใช้สินค้า

	 ส่วนกิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสามารถด�าเนินไปได้	 ประกอบด้วย	

1)	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 (Procurement)	 เป็นกิจกรรมในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบต่าง	 ๆ	 เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก	

2)	 การพัฒนาเทคโนโลยี	 (Technology	 Development)	 เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วย

ในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต	3)	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	(Human	Resource	

Management)	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	ตั้งแต่วิเคราะห์งาน	สรรหาและคัดเลือก	

ประเมนิผล	พัฒนา	ฝึกอบรม	ระบบเงินเดอืนค่าจ้าง	และแรงงานสัมพันธ์	4)	โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร	(Firm	

Infrastructure)	ได้แก่	ระบบบัญชี	ระบบการเงิน	การบริหารจัดการขององค์กร



44 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

	 นอกจากนี้	ค�าว่า	“คุณค่า”	อาจมีความหมายที่แตกต่างกันโดยมุมมองของคนที่ต่างกัน	เช่น	ในมุมมอง

ลูกค้า	คุณค่า	อาจหมายถึง	สินค้ามีราคาถูก	สินค้ามีคุณภาพดีกว่าเดิม	การให้บริการที่ดีกว่าเดิม	หรือความเป็น

เอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวของสินค้า	เป็นต้น	โดยคุณค่าได้มาจากความรู้	ประสบการณ์	ความถนัด	เวลา	และ

พลังงานที่องค์กรลงทุนลงแรงไปในผลิตภัณฑ์	 หรือกิจกรรมนั้น	 ๆ	 ห่วงโซ่คุณค่ามีบทบาทและมีความส�าคัญ

ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	ไม่เฉพาะกับการผลิตสินค้าเท่านั้น	แต่ครอบคลุมถึงการให้บริการที่ดีขึ้น	โดยการเพิ่มใส่

คุณค่าจ�านวนมาก	ๆ	ลงไปในผลิตภัณฑ์	หรือบริการ	องค์กรจะประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจทันที

	 ส�าหรับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า	เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้องค์กรระบุวิธีการสร้างมูลค่า

หรือคุณค่าให้กับลูกค้า	 โดยวิธีที่จะสามารถเพ่ิมความคุ้มค่านี้	 อาจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม	

หรือบริการทีเ่ป็นเลศิ	โดยส่ิงส�าคญัในการวิเคราะห์โซ่คณุค่า	เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่สินค้าและบริการ	ประกอบด้วย

ปัจจยัทีส่�าคญั	3	ประการ	คอื	1)	การวิเคราะห์กิจกรรม	โดยการระบกิุจกรรมทีน่�าไปสู่การส่งมอบสินค้าหรือบริการ

ขององค์กร	2)	การวิเคราะห์คณุค่า	ระบุส่ิงทีม่คีณุค่าของลกูค้า	ในกระบวนการทีอ่งค์กรด�าเนนิการแต่ละกิจกรรม	

และ	3)	การประเมินผลและการวางแผน	โดยองค์กรจะต้องวางแผนและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดข้ึีน	นอกจากการเพิม่คณุค่าของแต่ละกิจกรรมแล้ว	ความเช่ือมโยง

ของกิจกรรมต่าง	ๆ	จ�าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบการท�างานของแต่ละกิจกรรม	เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมโดยรวม

จะเกิดประโยชน์สูงสุด	และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน	จากทฤษฎขีอง	Porter	(1998)	ระบวุ่า	ความสามารถ

ในการแข่งขัน	(Competitiveness)	สามารถสร้างได้ด้วย	2	วิธีหลัก	คือ	1)	การท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่ากว่า

คู่แข่ง	(Low	relative	cost)	และ	2)	การท�าให้สินค้าและบริการของตนเองแตกต่างจากคู่แข่ง	(Differentiation)	

เพื่อจะสามารถตั้งราคาสูงได้	อย่างไรก็ตาม	ไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร	การสร้างก�าไรขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า	 โดยในการที่จะสามารถท�าก�าไรได้ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างคุณค่า	

ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้สูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น

	 Hassan	(2000)	อธิบายว่า	ความท้าทายอย่างหนึ่ง	ในการสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้

แปลกใหม่	น่าสนใจ	ถือเป็นความสามารถในการแข่งขันอย่างหนึ่ง	สอดคล้องกับ	Ritchie	และ	Crouch	(2000)	

ที่กล่าวว่า	 การแข่งขันเป็นความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม	 และสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากข้ึน	 โดยบูรณาการ

องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง	 ๆ	 มาใช้ในการจัดการทรัพยากรและกระบวนการปฏิบัติให้แหล่งท่องเที่ยวมีความ

น่าสนใจ	 และสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว	 เพื่อน�าไปสู่ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

นอกจากนี	้ปัจจยัและทรัพยากรสนับสนุนทีถื่อเป็นทรัพยากรทีก่่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขัน	ประกอบด้วย	

โครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปโภค	การเข้าถึงแหล่งข้อมูล	สิ่งอ�านวยความสะดวก	และองค์กรทางธุรกิจ	เหล่านี้	

ถือเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เกิดความส�าเร็จในการด�าเนนิธุรกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	มติขิองการแข่งขัน	โดยสามารถ

ใช้เป็นตวัช้ีวัดการแข่งขันในภาพรวมได้อกีด้วย	รวมถึงการพิจารณาถึงจดุแข็งและการวางต�าแหน่งทางการตลาด	

ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน	(Crouch	&	Ritchie,	1999)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง	 ๆ	 ผู้วิจัยจึงก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	 โดยมีตัวแปรด้านรูปแบบ

และพฤตกิรรมการตดัสินใจเดนิทางเข้ามาประชุมฯ	ในจงัหวัดเชียงราย	ประกอบด้วย	ปัจจยัส่วนบคุคล	ปัจจยัของ
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งานที่เข้าร่วม	ปัจจัยด้านสถานที่	และปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย	ส่วนการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการ

จัดประชุมฯ	 ในจังหวัดเชียงราย	ประกอบด้วย	การเตรียมพร้อมในการประชุม/การประมูลสิทธิ์	 การเตรียมงาน

ประชุม	การส่งเสริมการประชุม	และการให้บริการ	นอกจากนี้	ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมการ

จดัประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจงัหวัดเชียงราย	เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คณุค่า

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบและพฤติกรรมการตัดสินใจ

เดินทางเข้ามาประชุมฯ ในจังหวัดเชียงราย

-	 ปัจจยัส่วนบคุคล	(Personal/Business	Factors)

-	 ป ัจจัยของงานที่ เข ้าร ่วม	 (Associat ion/

 Conference Factors)

-	 ปัจจัยด้านสถานที่	(Location	Factors)

-	 ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย	(Total	Cost	Factors)

ที่มา: Conference Participation Model 

ของ Oppermann and Chon (1997)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม

การจัดประชุมฯ ในจังหวัดเชียงราย

-	 การเตรียมพร้อมในการประชุม

-	 การประมูลสิทธิ์	(Inbound	Logistics)

-	 การเตรียมงานประชุม	(Operations)

-	 การด�าเนินงานประชุม	(Outbound	Logistic)

-	 การส่งเสริมการประชุม	(Marketing	and	Sales)

-	 การให้บริการ	(Services)

ท่ีมา: Value Chain Analysis ของ Porter (1985)

การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม

การจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ

ในจังหวัดเชียงราย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและ

การประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

➤

➤

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 ในการศึกษาครั้งนี้	ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	Methods)	โดยเน้นเทคนิคการวิจัยเชิง

คุณภาพ	และเสริมด้วยข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ	มีวิธีการด�าเนินงานวิจัย	โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	และกลุ่มตัวอย่าง	โดยอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้	ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษารูปแบบและพฤตกิรรมการตดัสนิใจเดนิทางเข้ามาประชุมองค์กรและประชุม

วิชาชีพในจังหวัดเชียงราย ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก	 2	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 1)	 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

การเก็บแบบสอบถามผู้ทีเ่คยเข้าร่วมงานประชุม/สัมมนาในจงัหวัดเชียงราย	ซ่ึงไม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่น่นอน	

ใช้วิธีค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ�านวนประชากร	 จากสูตรของคอแครน	 (Cochran,	 1977)

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าเท่ากับ	385	ตัวอย่าง	และเพื่อป้องกันความผิดพลาดและคลาดเคลื่อน	ผู้วิจัยจึงเก็บ

ข้อมลูเพ่ิมเป็น	400	คน	โดยใช้วิธกีารสุม่กลุม่ตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น	(Non-Probability	Sampling)	

เป็นการสุ่มตามความสะดวก	(Convenience	Sampling)	ในการเก็บข้อมูล	ทั้งนี้	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	4	ส่วน	

คือ	ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนที่	2	ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางมาประชุมที่จังหวัด

เชียงราย	ส่วนที่	3	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาประชุมที่จังหวัดเชียงราย	และส่วนที่	4	ข้อเสนอแนะ	

ส�าหรับข้อมูลส่วนที่	2	ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม

ของจังหวัดเชียงราย	 ประกอบด้วย	 ตัวแทนจากบริษัท/องค์กรต่าง	 ๆ	 (Corporate)	 5	 คน	 ตัวแทนจากบริษัท

จัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว	 (Destination	 Management	 Company:	 DMC)

5	คน	ตัวแทนจากบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ	(Professional	Convention	Organizer:	PCO)	5	คน	ตัวแทนจาก

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย	5	คน	และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ/สมาคม	5	คน	

รวมทั้งส้ิน	 25	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น	 (Non-Probability	 Sampling)	

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Selection)	 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ

การจัดงาน	และพฤติกรรมการมาใช้บริการของกลุ่มลูกค้า	

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัด

เชียงราย	 ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของ

จังหวัดเชียงราย	ประกอบด้วย	ตัวแทนจากบริษัท/องค์กรต่าง	ๆ	(Corporate)	5	คน	ตัวแทนจากบริษัทจัดการ

จุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว	 (Destination	 Management	 Company:	 DMC)	 5	 คน

ตัวแทนจากบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ	(Professional	Convention	Organizer:	PCO)	5	คน	ตัวแทนจากธุรกิจ

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการจดัประชุมในจงัหวัดเชียงราย	5	คน	และตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ/สมาคม	5	คน	รวมทัง้ส้ิน	

25	คน	โดยใช้วิธีการสุม่กลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น	(Non-Probability	Sampling)	เป็นการเลอืกกลุม่

ตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Selection)	เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม

การจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 แนวทางใน

การสร้างความร่วมมือ	สภาพการแข่งขันในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	เป็นต้น

 วัตถุประสงค์ที่ 3	เพื่อศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 จ�านวน	

25	คน	โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นกลุ่มเดยีวกับการเก็บข้อมลูในวัตถุประสงค์ข้อที	่2	เน้นการสอบถามความคดิเหน็ผูท้ีม่ี

ส่วนเก่ียวข้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 และแนวทางในการพัฒนาจังหวัด

เชียงรายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์	และเป็นเมืองจุดหมายปลายทางในการจัดประชุม	

 วัตถุประสงค์ท่ี 4 เพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย	 ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย	 ผู้ที่มี
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

ส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 ประกอบด้วย	 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ	

ภาคเอกชน	สมาคม	และนักวิชาการ	รวมทัง้ส้ิน	30	คน	โดยใช้วิธกีารสุ่มกลุม่ตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น	

(Non-Probability	 Sampling)	 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	Selection)	 เพื่อสรุปเป็น

แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัด

เชียงรายอย่างเหมาะสม

ขอบเขตการวิจัย

 1) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ท�าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 และกรุงเทพมหานคร	 (ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ

หน่วยงานภาครัฐ	 สมาคม	 และผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์	 ที่เคยไปจัดงานที่จังหวัด

เชียงราย)

 2) ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด�าเนินงานทั้งส้ิน	 1	 ปี	 6	 เดือน	 โดยแบ่งเป็น	 4	 ระยะ	

คือ	 ระยะที่	 1	 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 สร้างและทดสอบเคร่ืองมือ	 ระยะที่	 2	 เก็บข้อมูล 

ปฐมภูมิ	ระยะที่	3	รวบรวมและวิเคราะห์ผลการวิจัย	และระยะที่	4	เขียนรายงานการวิจัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย อธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้	ดังนี้

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	

 การวิจัยเชิงปริมาณ	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนมาจากการ

สังเคราะห์ข้อมูล	ทฤษฎี	เอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ค�าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

งานวจิัย	โดยแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	4	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนที่	2	

ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางมาประชุมที่จังหวัดเชียงราย	ส่วนที่	3	ปัจจัที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาประชุม

ที่จังหวัดเชียงราย	 และส่วนที่	 4	 ข้อเสนอแนะ	 เพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เคยเข้าร่วมงานประชุม/

สัมมนาในจังหวัดเชียงราย

 การวิจยัเชงิคุณภาพ	คอื	แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมโีครงสร้าง	(Semi-structured	Interview)	ในประเดน็

ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเข้ามาประชุม	 เพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่มี

ส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 อันประกอบด้วย	 ตัวแทนจากบริษัท/องค์กร

ต่าง	ๆ	(Corporate)	ตัวแทนจากบริษัทจัดการจุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว	(Destination	

Management	Company:	DMC)	ตวัแทนจากบริษัทจดัประชุมมอือาชีพ	(Professional	Convention	Organizer:	

PCO)	ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย	และหน่วยงานภาครัฐ/สมาคมที่เกี่ยวข้อง

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 และ 3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัด
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

ประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย	 และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัด

เชียงราย	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 (Semi-structured	

Interview)	 เพ่ือใช้ในการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัด

เชียงราย	ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกับวัตถุประสงค์ข้อที่	1	ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ	

 วัตถุประสงค์ท่ี 4 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย	 ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมการจดัประชุมของจงัหวัดเชียงราย	ประกอบด้วย	ตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สมาคม	

และนักวิชาการ	 รวมทั้งสิ้น	 30	คน	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ	 (ร่าง)	แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย	 โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นกรอบค�าถามส�าหรับการประชุมกลุม่ย่อย	และแบบบนัทกึข้อคดิเหน็	หรือข้อเสนอแนะของผูท้ีเ่ข้าร่วมประชุม	

ทีม่ต่ีอแนวทางการพัฒนาฯ	เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้มาปรับปรุง	(ร่าง)	แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คณุค่าเพ่ือยกระดบั

ขีดความสามารถของอตุสาหกรรมการจดัประชุมในจงัหวัดเชียงราย	ให้มคีวามสมบรูณ์และเป็นประโยชน์มากทีสุ่ด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1)	ข้อมูลทุติยภูมิ	เป็นข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากต�ารา	ผลงานทางวิชาการ	ผลงานการวิจัย	การเข้าร่วม

สัมมนาวิชาการ	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงราย	ตลอดจนเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการจัดการประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ	 โดยอาศัยการค้นคว้า

จากห้องสมุด	สมาคม	ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม	และเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	โดยด�าเนินการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนเพื่อหาค�าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย	

	 2)	ข้อมูลปฐมภูมิ	 เป็นข้อมูลที่ได้จากเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย	 โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ	ที่ได้จาก

การเก็บแบบสอบถามผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมในจังหวัดเชียงราย	 และเชิงคุณภาพ	 ที่ได้จากการสัมภาษณ์	

และจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพของจังหวัด

เชียงราย	 ได้แก่	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สมาคม	 บริษัท/องค์กรต่าง	 ๆ	 ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้อง	 และ

นักวิชาการด้านไมซ์	

การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล

 ในการวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย	 โดยวัตถุประสงค์ที่	 1	

ส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ	ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิตพิรรณนา	สรุปเป็นค่าเฉลีย่	ร้อยละ	และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	ส่วนผลทีไ่ด้จากการวิจยัเชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์ข้อที	่1-4	ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์และประชุมกลุม่ย่อย	

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	และน�าข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่	และตรวจสอบแบบ

สามเส้าด้านข้อมลู	(Data	Triangulation	Technique)	เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมลู

ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาตรวจสอบโดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม

ในข้อค�าถามเดียวกัน	เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องจริง
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

สรุปผลการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมประชุมในจังหวัด

เชียงราย 

	 จากการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางเข้ามาประชุมในจังหวัดเชียงราย	ที่ได้มาจาก

การวิเคราะห์ข้อมูล	2	ส่วน	ประกอบด้วย	1)	ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามผู้ที่เคยเข้าร่วมงาน

ประชุม/สัมมนาในจังหวัดเชียงราย	 จ�านวน	 400	 คน	 และ	 2)	 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี

ส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 จ�านวน	 25	 คน	 โดยผลจากการสัมภาษณ	์

พบว่า	ผู้เข้าร่วมการประชุมองค์กรที่มาใช้บริการห้องพักและห้องประชุมเป็นชาวไทย	ร้อยละ	60	ชาวต่างชาติ	

ร้อยละ	40	ซ่ึงชาวไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐจากภาคเหนอื	และภาคเอกชนทีเ่ดนิทางมาจากกรุงเทพฯ	

เช่น	บริษัทรถยนต์	บริษัทยา	บริษัทประกันภัย	เป็นต้น	ส่วนชาวต่างชาติ	ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน	เช่น	

บริษัทรถยนต์	สื่อมวลชน	เป็นต้น	ส�าหรับการประชุมในระดับนานาชาติ	จะเป็นการจัดงานของหน่วยงานภาครัฐ

ที่เป็นการประชุมที่เก่ียวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 จีนตอนใต้	 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

ส�าหรับประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม	พบว่า	เป็นสมาชิกของหน่วยงาน	พนักงานในบริษัท	หรือลูกค้าของบริษัท

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางเข้าร่วมการประชุม	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเฉลี่ย

ประมาณ	30-100	คน	ทั้งนี้	ผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดประชุม	คือ	บริษัท/องค์กรที่ต้องการจัด

ประชุม	บริษัท	DMC	และบริษัท	TMC	เป็นต้น	ส�าหรับประเภทของสถานที่จัดประชุม	พบว่า	หน่วยงานภาครัฐใน

ประเทศนยิมใช้บริการในโรงแรมทีม่รีะดบัปานกลาง	ในขณะทีช่าวไทยทีเ่ป็นหน่วยงานภาคเอกชน	นยิมใช้บริการ

ห้องประชุมในโรงแรมระดับปานกลาง	 ไปจนถึงระดับ	 5	 ดาว	 ส่วนชาวต่างชาตินิยมใช้บริการห้องประชุมและ

ห้องพักในโรงแรมระดับ	 5	 ดาว	 โดยเฉพาะโรงแรมที่เป็นเครือข่าย	 (Chain	 Hotel)	 ช่วงเวลาการจัดประชุม

ส�าหรับการประชุมองค์กรของบริษัทเอกชนในประเทศไทย	นยิมจดัประชุมในช่วงฤดหูนาว	โดยจดัระหว่างวันจนัทร์

ถึงวันศุกร์	เฉลี่ยประมาณ	1-2	วัน	ทั้งนี้	บริษัทนิยมท�าการติดต่อสถานที่จัดประชุมด้วยตัวเอง	ล่วงหน้าประมาณ	

1-2	เดือน	โดยไม่ผ่านบริษัท	DMC	แต่ในขณะที่ชาวต่างชาติจะท�าการติดต่อผ่านบริษัท	DMC	(ในประเทศไทย)	

ประมาณร้อยละ	 80	 และท�าการติดต่อเอง	 ร้อยละ	 20	 โดยจะมีระยะเวลาในการติดต่อสถานที่ล่วงหน้าเฉลี่ย

ประมาณ	3-6	เดือน	และจัดการประชุมเฉลี่ย	3-5	วัน	กระจายไปตลอดทั้งปี	

	 สถานที่ท่องเท่ียวก่อน/หลังการประชุม	 พบว่า	 ชาวไทย	 นิยมเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง

ของจังหวัดเชียงราย	เช่น	โครงการหลวง	ไร่เชิญตะวัน	วัดร่องขุ่น	บ้านด�า	ไร่ชา	แม่สาย	เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังมี

กิจกรรมในแหล่งท่องเทีย่วใหม่	ทีก่�าลงัได้รับความนยิม	เช่น	การป้ัน	และเพนท์แก้วทีม่อดนิแดง	ส่วนชาวต่างชาติ

นิยมเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 และแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และศิลปิน	 เช่น	

ร่องเรือชมสามเหลี่ยมทองค�า	 หอฝิ่น	 บ้านด�า	 เรียนรู้การชงชาบนดอยแม่สลอง	 ดอยวาวี	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ดี	

ยังมีข้อจ�ากัดด้านกิจกรรม	คือ	จังหวัดเชียงรายไม่มีกิจกรรม	Night	Life	 ในตอนกลางคืน	จึงไม่สามารถดึงดูด
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

กลุ่มชาวต่างชาติที่ชอบท�ากิจกรรมยามราตรี	เช่น	กลุ่มตะวันออกกลางได้	ส�าหรับร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย

ที่สามารถรองรับกลุ่มประชุมขนาดใหญ่ได้มีค่อนข้างจ�ากัด	อาทิ	ร้านสลุงค�า	ภูภิรมย์	มโนรมย์	เป็นต้น

	 ข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามผู ้ที่เคย

เข้าร่วมงานประชุม/สัมมนาในจังหวัดเชียงราย	จ�านวน	400	คน	พบว่า	นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมาประชุม

ที่จังหวัดเชียงราย	นิยมเดินทางโดยเครื่องบินมากที่สุด	ร้อยละ	36.25	รองลงมา	คือ	รถยนต์ส่วนบุคคล	ร้อยละ	

28	รถเช่าเหมาที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้	ร้อยละ	27.25	และรถโดยสารประจ�าทาง	ร้อยละ	8.5	ตามล�าดับ	ส�าหรับ

การเดินทางภายในจังหวัด	พบว่า	ใช้รถเช่า	 (ส่วนตัว)	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	39.75	รองลงมา	คือ	รถยนต์

ส่วนบุคคล	ร้อยละ	28	รถโดยสารประจ�าทาง	ร้อยละ	18.25	และรถเช่าเหมาที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้	ร้อยละ	14	

ส�าหรับประเภทของที่พักแรม	พบว่า	ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่นิยมพักในโรงแรมระดับปานกลาง	ร้อยละ	71.75	

โรงแรมหรูระดับ	5	ดาว	ร้อยละ	12.75	โรงแรมราคาประหยัด	ร้อยละ	10.25	และเกรซเฮ้าส์/โฮมสเตย์	ร้อยละ

5.25	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ผู้ตอบแบบสอบถาม	นิยมพักค้างคืนในโรงแรมที่จัดประชุม	ร้อยละ	87.75	และไม่ได้พัก

ในโรงแรมทีจ่ดัประชุม	ร้อยละ	12.25	ระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมการประชุม	ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมการประชุม	จ�านวน	1	วัน	

คิดเป็นร้อยละ	44	รองลงมา	คือ	2	วัน	ร้อยละ	25.75	ครึ่งวัน	ร้อยละ	15.75	และ	3	วัน	ร้อยละ	7.75	ตามล�าดับ	

	 ทั้งนี้	 จ�านวนครั้งที่เคยมาประชุมที่จังหวัดเชียงราย	พบว่า	 เคยเข้าร่วมงานประชุม	 1-2	 ครั้ง	 ร้อยละ	

75.25	รองลงมา	คือ	3-4	ครั้ง	ร้อยละ	17.25	และ	4-5	ครั้ง	ร้อยละ	7	โดยส่วนใหญ่จะเดินทางกับเพื่อนร่วมงาน	

ร้อยละ	63.5	เดนิทางคนเดยีว	ร้อยละ	23	เดนิทางกับครอบครัว	ร้อยละ	10.25	และอืน่	ๆ 	ร้อยละ	3.25	ตามล�าดบั	

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมเป็นบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 63	 หน่วยงานอื่น

ที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัด	ร้อยละ	28.25	และออกค่าใช้จ่ายเอง	ร้อยละ	8.75	ประเภทของหน่วยงานต้นสังกัด

พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ท�างานในหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด	 ร้อยละ	 40.25	 ภาคเอกชน	 ร้อยละ	 38.25	

สมาคม	 ร้อยละ	 18	 และอื่น	 ๆ	 ร้อยละ	 3.5	 ส�าหรับงบประมาณในการเข้าร่วมงานประชุมแต่ละคร้ัง	 คือ

น้อยกว่า	10,000	บาท	ร้อยละ	62.25	รองลงมา	คือ	10,000-	20,000	บาท	ร้อยละ	21.75	และ	20,001-30,000	

บาท	ร้อยละ	10	

	 โดยสาเหตุที่ท�าให้นักเดินทางตัดสินใจเดินทางมาประชุมในจังหวัดเชียงราย	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ตัดสินใจ

เดินทางเนื่องจากปัจจัยจากสมาคม/องค์กรมากที่สุดเป็นล�าดับแรก	 (X	 =	 3.96,	 S.D.=	 0.55)	 รองลงมา	 คือ	

ปัจจัยด้านต้นทุนการเข้าร่วมงาน	(X	=	3.90,	S.D.=	0.64)	ปัจจัยภายในตัวบุคคล	(X	=	3.83,	S.D.=	0.53)	และ

ปัจจัยด้านสถานที่จัดงาน	(X	=	3.74,	S.D.=	0.51)	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดรายด้าน	ดังแสดงในตารางที่	1	
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

ตารางท่ี 1	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ของสาเหตทุีท่�าให้นกัเดนิทางตดัสินใจเข้าร่วมประชุมในจงัหวัดเชียงราย

 สาเหตุที่ท�าให้นักเดินทางตัดสินใจเข้าร่วมประชุม

ในจังหวัดเชียงราย

X S.D. ระดับ

ด้านปัจจัยภายในตัวบุคคล

1. ปัจจัยเกี่ยวกับการเงิน

2. เวลา

3. เงินทุนสนับสนุน

4. สุขภาพ

5.	เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

6.	ประสบการณ์ครั้งก่อน

7.	โอกาสในการสร้างเครือข่าย

8.	โอกาสในการเรียนรู้

9.	ครอบครัว

ภาพรวมด้านปัจจัยส่วนบุคคล

4.30

4.19

4.18

4.08

3.88

3.64

3.54

3.48

3.22

3.83

.71

.73

.72

.84

.79

.82

.69

.75

.68

.53

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ด้านปัจจัยจากสมาคม/องค์กร

1.	ต้องการได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญ

2.	การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

3.	เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม

4.	ได้ท�าประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น

5.	การมีส่วนร่วมในสมาคม

ภาพรวมด้านปัจจัยจากสมาคม/องค์กร

4.56

4.30

3.78

3.66

3.51

3.96

.74

.72

.75

.77

.79

.55

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

ด้านต้นทุนการเข้าร่วมงาน

1.	ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

2.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3.	ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่พัก

4.	อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

5.	ค่าเสียโอกาสในการลาพักร้อน

6.	ค่าเสียโอกาสส�าหรับงานประชุมอื่น	ๆ	

ภาพรวมด้านต้นทุนการเข้าร่วมงาน

4.62

4.55

4.07

3.63

3.40

3.14

3.90

.77

.72

.68

.70

.71

.69

.64

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

 สาเหตุที่ท�าให้นักเดินทางตัดสินใจเข้าร่วมประชุม

ในจังหวัดเชียงราย

X S.D. ระดับ

ด้านสถานที่จัดงาน

1.	ระยะเวลาในการเดินทาง

2. สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

3. บรรยากาศ/สภาพทั่วไป

4. ภาพลักษณ์ของสถานที่

5. สถานที่พัก

6. ความปลอดภัย

7. อาหารและเครื่องดื่ม	

8. สายการบิน

9. อุปสรรคด้านภาษา

10. ความสะดวกในการขอวีซ่า

11. สถานบันเทิง

12. ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่

ภาพรวมด้านสถานที่จัดงาน

4.42

4.01

3.99

3.84

3.82

3.81

3.81

3.72

3.45

3.37

3.36

3.32

3.74

.78

.75

.72

.73

.75

.79

.71

.74

.82

.78

.83

.64

.51

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

	 ส�าหรับพฤตกิรรมหลงัจากเข้าร่วมงานประชุมทีจ่งัหวัดเชียงราย	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรม

การมาซ�้ามากที่สุด	 (X	=	4.06,	S.D.=	0.83)	รองลงมา	คือ	การบอกต่อ	 (X	=	3.98,	S.D.=	0.86)	การยินดี

จ่ายเพิ่มขึ้น	 (X	 =	 3.63,	S.D.=	 0.88)	และล�าดับสุดท้าย	คือ	 การร้องเรียน/ต่อว่า	 (X	 =	 3.01,	S.D.=	 0.84)	

ดังแสดงในตารางที่	2

ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของพฤติกรรมหลังจากเข้าร่วมงานประชุม

พฤติกรรมหลังจากเข้าร่วมงานประชุม X S.D. ระดับ

1.	การมาซ�้า 4.06 .83 มาก

2.	การบอกต่อ 3.98 .86 มาก

3.	การยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 3.63 .88 มาก

4.	การร้องเรียน/ต่อว่า 3.01 .84 ปานกลาง

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัด

เชียงราย 

	 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น	และร่วมกันวิเคราะห์

ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 รวมถึงการก�าหนดแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า

ในห่วงโซ่คุณค่าให้แก่จังหวัดเชียงราย	สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า	โดยอาศัยแนวคิดเรื่องห่วงโซ่

ตารางที่ 1	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ของสาเหตทุีท่�าให้นกัเดนิทางตดัสินใจเข้าร่วมประชุมในจงัหวัดเชียงราย

	 (ต่อ)
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

คุณค่าของ	Porter	 (1985)	น�ามาปรับใช้เพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัด

เชียงราย	 ที่ประกอบด้วย	 5	 ข้ันตอน	 คือ	 1)	 โลจิสติกส์ขาเข้า	 (Inbound	 Logistics)	 2)	 การปฏิบัติการ	

(Operations)	3)	โลจิสติกส์ขาออก	(Outbound	Logistics)	4)	กิจกรรมด้านการตลาดและการขาย	(Marketing	

and	Sales)	และ	5)	การบริการ	(Services)	และกิจกรรมสนับสนุน	4	กิจกรรม	ประกอบด้วย	1)	การจัดซื้อ

จัดจ้าง	(Procurement)	2)	การพัฒนาเทคโนโลยี	(Technology	Development)	3)	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	

(Human	Resource	Management)	และ	4)	โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร	(Firm	Infrastructure)	ดังแสดง

ให้เห็นในแผนภาพ	ต่อไปนี้	

Firm Infrastructure: โรงแรม	ศูนย์ประชุม สถานที่จัดงานพิเศษ	(Special	Venue)	ที่พัก	ร้านอาหาร	

สนามบิน	สถานบันเทิง	ห้างสรรพสินค้า	สถานที่ท่องเที่ยว	สถานที่ดูงาน	

Human Resource: การบริหารบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	

Technology Development:	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ในการจัดงาน	เช่น	เทคโนโลยีการลงทะเบียน	

เทคโนโลยีป้ายชื่อของผู้เข้าร่วมงาน	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมงาน	การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายของ

ผู้เข้าร่วมงาน	และเทคโนโลยีการติดตามสถานะของผู้เข้าร่วมงาน	

Procurement: กระบวนการในการจัดหา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	วัตถุดิบ	เพื่อน�ามาใช้ ในการจัดงานประชุม	

Inbound 

Logistics

การเตรียมพร้อม

ในการประชุม/

ประมูลสิทธิ์ 

• การจัดเตรียม
		ความพร้อมใน

		การจัดประชุม

• การประเมิน
		โครงการเพื่อ

		การประมูลสิทธิ์	

• การจัดเตรียม
		ข้อเสนอโครงการ

		เพื่อการประมูลสิทธิ์

Operations

การเตรียม

งานประชุม

• การจัดตั้งคณะ
		ท�างาน	การ

		ก�าหนดบทบาท

		หน้าที่และความ

		รับผิดชอบของ

			ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง

• การวางแผนและ
พัฒนากิจกรรม	

		งบประมาณ	แผน

		การด�าเนินงาน

Outbound 

Logistic

การด�าเนินงาน

ประชุม

• การให้บริการ
		ด้านที่พักแรม	

		สิ่งอ�านวยความ

		สะดวก	และ

		กิจกรรมส�าหรับ

ผู้เข้าประชุมและ

ผู้ติดตาม

Marketing and 

Sales 

การส่งเสริม

การประชุม

• การสร้างการ
		รับรู้และการ

		ประชาสัมพันธ์	

• การจัดการลง
		ทะเบียนล่วงหน้า	

• การจัดการผู้ ให้
		สนับสนุน	

Services 

การให้บริการ

• การอ�านวยความ
		สะดวกในการ

		เดินทางในจังหวัด

• การอ�านวยความ
		สะดวกเพื่อการท�า

		กิจกรรม	และการ

		ศึกษาดูงาน	

• กิจกรรมการ
		ท่องเที่ยวก่อน-

		หลังการประชุม

กลุ่มยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงราย/

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภายใน

จังหวัด

หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย

บริษัท PCO/DMC/สถานที่จัดประชุม/โรงแรมที่พัก/ผู้จัดหาบริการ/บริษัทรถเช่า/

สถานที่ท่องเที่ยว/สสปน./สมาคมต่าง ๆ 

ภาพที่ 2 โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

	 จากห่วงโซ่คุณค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของอุตสาหกรรมการจัดประชุม

ในจงัหวัดเชียงรายดงัทีเ่สนอไปแล้วข้างต้น	พบว่า	ในการเพิม่มลูค่าให้แก่อตุสาหกรรมการจดัประชุมของจงัหวัด

เชียงรายสามารถด�าเนินการได้โดยใช้กระบวนการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการให้แก่

ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	ทั้งนี้	คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อนของแต่ละกิจกรรมในห่วงโซ่

คุณค่า	5	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

 1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics)	ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัตถุดิบ	

สินค้า	บริการ	และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการจัดประชุม	รวมทั้งการประเมินโครงการเพื่อการประมูลสิทธิ์การ

จดัเตรียมข้อเสนอโครงการเพ่ือการประมลูสทิธิเ์ข้าสู่กระบวนการประมลูสิทธิ	์(Bidding	Process)	โดยข้ันตอนนี้	

จ�าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด	 รอบด้าน	 และดึงจุดเด่นของจังหวัดมาน�าเสนอในทุกข้ันตอน	 อาทิ	

การน�าเสนอสถานที่จัดงานประชุม	 สถานที่พัก	 ร้านอาหาร	 รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเคร่ืองดื่ม	

อาหารว่าง	 รูปแบบการจัดเตรียมเคร่ืองดื่มของสถานที่จัดประชุม	 ภาชนะบรรจุน�้าดื่ม	 ไปจนกระท่ังการเสิร์ฟ

ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้า

ของอุตสาหกรรมการจัดประชุม	จังหวัดเชียงราย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	ในกระบวนการ	Inbound	Logistics	ของจังหวัดเชียงราย

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	มีอัตลักษณ์ของพื้นที่

2.	มีพืชเศรษฐกิจที่โดดเด่น

3.	ที่ตั้งของจังหวัดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี

4.	มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน

1.	ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการท�างานด้านอุตสาหกรรมการจัดประชุม

2.	ขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพ

3.	ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจต่อการประมูลสิทธิ์

4.	ขาดเครือข่าย	และพันธมิตรในระดับต่าง	ๆ	

แนวทางการเพิ่มมูลค่า

	 ในการสร้างจุดแข็งเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 และเป็นการ

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน	 ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกัน	 โดยอาจจัดเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านไมซ์	

หรือการประชุมโดยเฉพาะ	จะท�าให้การด�าเนินงานมคีวามสะดวก	รวดเร็ว	และมปีระสิทธภิาพมากทีสุ่ด	นอกจากนี	้

ควรสนับสนุนให้บัณฑิตที่จบในสาขาไมซ์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	เข้ารับการฝึกอบรม	เพื่อพัฒนาทักษะการท�างาน	

และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านไมซ์ให้มีความเป็นมืออาชีพ	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถแก้

ปัญหาทีเ่กิดข้ึน	และปรับตวัให้สามารถท�างานได้ในทกุสถานการณ์	รวมถึงการสนบัสนนุให้ริเร่ิมรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับ

การจัดประชุม	อาทิ	เปิดบริษัทรับจัดงานประชุม	เพื่อเป็นการเพิ่มจ�านวนผู้ประกอบการในพื้นที่	และสร้างความ

เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงราย	 รวมถึงการให้ความรู้	 และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

การประมูลสิทธิ์	กระบวนการเตรียมความพร้อม	การวางแผนและเทคนิคที่ส�าคัญในการประชุมและการประมูล

สิทธิ	์สร้างความร่วมมอือย่างเป็นรูปธรรม	โดยการจดัตัง้หน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบด้านอตุสาหกรรมการจดัประชุม
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

โดยตรง	 ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน	 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางด้าน

การจัดประชุมในทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมองค์กร	ไปจนถึงการประชุมวิชาชีพในระดับนานาชาติ

 2) การปฏิบัติการ (Operations)	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเตรียมงานประชุม

การจัดตั้งคณะท�างาน	 และการก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง	 การวางแผน

และการพัฒนากิจกรรม	งบประมาณ	แผนการด�าเนนิงาน	เพ่ือน�าไปสู่การตดัสินใจ	การเจรจาต่อรองกับผูเ้ก่ียวข้อง

หลกัและผูจ้ดัการบริการเพ่ือการประชุม	ในกระบวนการเตรียมงานในแต่ละข้ันตอน	ทัง้นี	้ผูวิ้จยัได้วิเคราะห์จดุแข็ง

และจดุอ่อนในกระบวนการ	Operations	ของอตุสาหกรรมการจดัประชุมจงัหวัดเชียงราย	โดยมรีายละเอยีด	ดงันี้

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	ในกระบวนการ	Operations	ของจังหวัดเชียงราย

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	มีเครือข่ายพันธมิตรที่ดี

2.	มีความสร้างสรรค์

1.	ไม่มีประสบการณ์จัดงาน

2.	ขาดงบประมาณที่เป็นเงินทุนในการด�าเนินงาน

3.	ขาดระเบียบข้อบังคับที่สนับสนุนการจัดงาน

4.	ขาดบริษัทที่ท�างานในพื้นที่

5.	ขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้า

6.	ขาดฐานข้อมูลในการวางแผนงาน

 แนวทางการเพิ่มมูลค่า

	 ประสบการณ์ในการจัดงานมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า	 และสมาคม

ระดบันานาชาต	ิรวมไปถึงผูท้ีม่อี�านาจในการตดัสนิใจเลอืกจดุหมายปลายทางในการจดัประชุม	อย่างไรก็ด	ีบริษัท

รับจดังานประชุมสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าได้	โดยการวางแผนการด�าเนนิงานอย่างละเอยีดรอบคอบ	

การศกึษาและรวบรวมข้อมลูเชิงลกึของสถานทีจ่ดังาน	รวมถึงข้อมลูของผูใ้ห้บริการในธรุกิจต่าง	ๆ 	ภายในจงัหวัด	

นอกจากนี	้ผูจ้ดังานควรศกึษาบริบทหรือตวัอย่างในการจดัการประชุมในเมอืงต่าง	ๆ 	หรือประเทศต่าง	ๆ 	เพือ่เป็น

กรณศึีกษา	นอกจากนี	้ในการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันของธรุกิจ	หน่วยงานต่าง	ๆ 	ควรช่วยกันสนบัสนนุโดยการ

ให้ทุนกู้ยืม	 หรือด�าเนินการระดมทุนร่วมกันกับสมาชิก	 หรือเครือข่าย	 เพ่ือเป็นเงินต้นทุนในการด�าเนินงาน	

ปรับระเบียบในการเข้า-ออก	 ภายในราชอาณาจักร	 พิธีศุลกากร	 รวมถึงระเบียบเฉพาะกาลส�าหรับการจัดงาน

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางผ่านช่องทางพิเศษในสนามบิน	 (MICE	 Lane)	 ห้องพักรอ

ต่อเคร่ือง	 (VIP	 Lounge)	 การจัดรถต�ารวจน�าขบวน	 การน�าเข้าสินค้าที่จะน�ามาจัดแสดงในการประชุมวิชาชีพ	

และงานแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพ	 โดยที่ไม่ซับซ้อนและยุ ่งยาก	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและสร้าง 

ความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	 รวมถึงการที่ภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 ควรมีการร่วมมือกัน	 ในการสนับสนุน

และผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดประชุม	 หรืออาจสนับสนุนผู้ประกอบการ

รายเก่าในพื้นที่ที่ด�าเนินธุรกิจอื่น	 ๆ	 แต่สนใจเริ่มต้น/ขยายกิจการเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การจดัประชุม	รวมถึงการสร้างความไว้วางใจ	และความเช่ือมัน่จากลกูค้า	รวมถึงการมหีน่วยงานหลกัทีรั่บผดิชอบ



56 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

ในการบริหารจัดการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมโดยเฉพาะ	 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท�าฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการในจังหวัด	 รวมถึงการวางแผนการด�าเนินงาน	 ประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู ้จัก	 รวมถึง

การดึงงานประชุมเข้ามาจัดในพื้นที่	

 3) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)	ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง

ของผู้เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่การเดินทางออกจากที่พัก	หรือประเทศต้นทาง	มาที่จังหวัดเชียงราย	การอ�านวย

ความสะดวกเพื่อการเข้าเมือง	การเดินทางและการต้อนรับ	การจัดการ	ณ	วันงาน	(Onsite	Management)	การ

จัดการลงทะเบียน	การบริหารช่วงพิธีการต่าง	ๆ	(Session)	การให้บริการด้านที่พักแรม	สิ่งอ�านวยความสะดวก	

และกิจกรรมส�าหรับผู้ติดตาม	ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในกระบวนการ	Outbound	Logistics	ของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมจังหวัดเชียงราย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	ในกระบวนการ	Outbound	Logistics	ของจังหวัดเชียงราย

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	มีที่พักและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอ

2.	มีแผนบริหารความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย

1.	ข้อจ�ากัดเรื่องการเดินทาง

2.	ปัญหาสภาพการจราจร

 แนวทางการเพิ่มมูลค่า

	 จังหวัดเชียงราย	 ควรเร่งขยายสนามบิน	 เพ่ิมหลุมจอด	 และส่ิงอ�านวยความสะดวกในสนามบิน	 เพ่ือ

ดึงดูดให้สายการบินต่าง	ๆ	ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	เพิ่มจ�านวนเที่ยวบิน	เพิ่มจุดหมายปลายทาง	

ทั้งนี้	ข้อมูลของสายการบินที่เข้า-ออกในจังหวัด	ความถี่ของเที่ยวบิน	และตัวสนามบินก็ถือเป็นปัจจัยที่อาจส่งผล

ให้จังหวัดเชียงรายได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ควรเร่งขยายขีด

ความสามารถของระบบขนส่งสาธารณะ	เช่ือมโยงการเดนิทางทกุรูปแบบ	เพิม่จ�านวนและประเภทของรถโดยสาร

สาธารณะทั้งในเขตเมือง	และการเดินทางเชื่อมโยงไปนอกเขตเมือง	และจังหวัดใกล้เคียง	เพิ่มสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับผู้เดินทาง	รวมถึงการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรูปแบบอื่น	เช่น	การเดินทางโดยเรือ	ซึ่งจังหวัด

เชียงรายมีแม่น�้ากกไหลผ่านกลางเมือง	สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว	หรือผู้ที่มาร่วมประชุม	

โดยการล่องเรือ	ซึ่งถือเป็นการเดินทางรูปแบบใหม่	ที่สามารถน�ามาใช้ทดแทนการเดินทางภายในพื้นที่ที่มีสภาพ

การจราจรที่หนาแน่น	และเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง

 4) กิจกรรมด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales)	ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมการตลาด	 และการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมทั้งระบบ	 เช่น	 การประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงาน	 จ�านวนห้องพัก	 ขนาดของจ�านวน

ห้องประชุม	ส่ิงอ�านวยความสะดวกให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้า	การสร้างเครือข่าย	และพันธมติรทางธรุกิจ	ทัง้นี	้ผูวิ้จยัได้

วิเคราะห์จดุแข็งและจดุอ่อนในกระบวนการด้านการตลาดและการขายในอตุสาหกรรมการจดัประชุมของจงัหวัด

เชียงราย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	ในกระบวนการ	Marketing	and	Sales	ของจังหวัดเชียงราย

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	กระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง

2.	การจัดงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.	ขาดการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

2.	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

 แนวทางการเพิ่มมูลค่า

	 ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม	 อาทิ	 โรงแรม	 รถเช่า	 ร้านอาหาร	

ร้านขายของทีร่ะลึก	ฯลฯ	ควรรวมตวักันเป็นสมาคม/กลุม่ความร่วมมอื	เพ่ือร่วมกันประชาสัมพันธ์และท�าการตลาด

ในภาพรวมระดบัจงัหวัด	ทัง้นี	้จะท�าให้อตุสาหกรรมการจดัประชุมของจงัหวัดเชียงรายมคีวามเข้มแข็ง	เป็นทีรู้่จกั	

มีความน่าสนใจ	และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับเมือง	และระดับประเทศได้มากขึ้น	นอกจากนี้	ผู้ประกอบ

การธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย	 ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีร่วมกัน	 โดยถ้าพิจารณาแล้ว

เหน็ว่าการน�าเทคโนโลยหีรืออปุกรณ์มาปรับใช้กับธรุกิจแล้วมคีวามคุม้ค่ากับการลงทนุ	ก็ควรด�าเนนิการ	หรืออาจ

ระดมทนุเพ่ือซ้ืออปุกรณ์บางตวัเพ่ือใช้งานร่วมกัน	ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทนุได้	ทัง้นี	้การน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการจัดประชุม	จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเลือกเป็นสถานที่ในการจัดประชุมได้

 5) การบริการ (Services)	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการให้บริการระหว่างการจัดงาน

รวมไปถึงหลังจากการจัดงานประชุม	 เพ่ือติดตาม	 และประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า	 และผู้เข้าร่วมงาน

จากการเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ	โดยข้ันตอนนี	้จะมคีวามเก่ียวข้องโดยตรงกับบริษัทผูใ้ห้บริการในพ้ืนที่	

อาทิ	 บริษัทรับจ้างท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 (Advertising	 Agencies/	 PR	 Company/	Media)	 งานกราฟิก	

และเอกสารเผยแพร่ต่าง	ๆ	บริษัทให้เช่าเครื่องมืออุปกรณ์	 (Audio	Visual	Equipment	Suppliers)	 เช่น	ทีวี

จอยักษ์	ไมโครโฟน	เครื่องถ่ายทอดเสียงแปลภาษาหลาย	ๆ 	ภาษาพร้อมกันหูฟัง	เครื่องฉายภาพ	เครื่องอัดเสียง	

โทรศพัท์	เคร่ืองฉายสไลด์	ระบบแสงสีและเสียง	กล้องวีดทิศัน์พร้อมอปุกรณ์ขาตัง้	บริษัททีเ่ช่ียวชาญและให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	Company)	 เป็นต้น	ทั้งนี้	ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในกระบวนการ	

Services	อุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	ในกระบวนการ	Services	ของจังหวัดเชียงราย

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.	ผู้ให้บริการมีจิตใจรักในงานบริการ	(Service	Mind)

2.	เป็นเมืองเล็ก	ไม่วุ่นวาย	มีเอกลักษณ์เฉพาะ

1.	ไม่มีศูนย์ประชุมที่มีมาตรฐาน

 แนวทางการเพิ่มมูลค่า

	 ขอสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการก่อสร้างศนูย์ประชุมขนาดใหญ่ทีม่คีวามทนัสมยั	สะดวกสบาย	

และสามารถรองรับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ	 หรือจะเป็นการสนับสนุนให้ภาค

เอกชนลงทุนก่อสร้างโดยมีภาครัฐเป็นส่วนช่วยสนับสนุนบางส่วน	
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพใน

จังหวัดเชียงราย

	 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	พบว่า	มีความ

เช่ือมั่นว่าจังหวัดเชียงรายสามารถเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมได้	 แต่จะเน้นไปที่การประชุมขนาดเล็ก	 จนถึง

ขนาดกลางที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน	 800	 คน	 พร้อมกับการน�าเสนอจุดแข็งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว	 วัฒนธรรม	

และวิถีชีวิตแบบล้านนา	ดังเห็นได้จากข้อคิดเห็นที่กล่าวว่า

 “...การจัดประชุมในเชียงราย มีความเป็นไปได้ในจ�านวนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มไม่ใหญ่มากเกินไป ซึ่งอาจจะ

น�าเสนอความเป็น Life style เน้นคุณภาพ และความเป็นธรรมชาติ และน�าเสนอให้เป็น Leisure Incentive 

Meeting เพราะเรายงัขาดศักยภาพในการรองรับด้านจ�านวนห้องพักของโรงแรม 5 ดาวต่าง ๆ  ทีไ่ม่สามารถรองรับ

ผู้มาประชุมจ�านวนมากได้ การจัด Meeting อาจแสดงออกในลักษณะวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง หรือว่าความ

เป็นอยู่ วิถีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และสิ่งส�าคัญคือจังหวัดเชียงรายต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ว่า

ท�าไมต้องจ่ายมากข้ึนเพื่อเดินทางมาจังหวัดเชียงราย หน่วยงานราชการจึงจ�าเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะ

เปิดทางเข้ามาประชุมสัมมนาในพ้ืนที่เมืองรอง หรือ พ้ืนที่ระยะทางไกลมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท�าให้ภาคเอกชน

เข้าตามมาด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐอาจจะต้องหาเม็ดเงิน หรือเงินลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อขยับราคาค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น 

เพ่ือให้เกิดการจูงใจในการเดินทางสัมมนาในระยะทางไกลมากข้ึน และเมื่อเกิดการเดินทาง เม็ดเงินจากผู้เข้า

ร่วมประชุมจะกระจายสู่พื้นที่จับจ่ายใช้สอยเกิดเป็นลูกโซ่…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่	14,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	2561)

	 สอดคล้องกับผูป้ระกอบการอกีท่าน	ทีม่คีวามคดิเหน็ว่าจงัหวัดเชียงรายสามารถพัฒนาให้สามารถรองรับ

กลุ่มที่เดินทางมาประชุม	 สัมมนา	 รวมถึงการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลได้	 เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีแหล่ง

ท่องเที่ยว	และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาได้	ดังความเห็นที่ว่า

 “...ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงราย การจัด Incentive นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมา มีเร่ืองราวทาง

ประวัตศิาสตร์ มเีอกลกัษณ์ และสามารถพัฒนาเป็นจดุขายข้ึนมาได้ สามารถพัฒนาจากสิง่ทีม่ ีเช่น ชา เพ่ือจดัเป็น 

Trade Event Exhibition ท�าให้นึกถึงว่า หากอยากจะซื้อชาต้องไปที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งแรงขับเคลื่อนภายใน

ก็เป็นสิ่งส�าคัญ จังหวัดต้องเป็นตัวขับเคลื่อนให้หน่วยราชการเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์เสียก่อน เพื่อให้มี

ความพร้อม ถ้าตรงน้ีสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีได้ อย่างอื่นก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถ การมีแผนงาน หรือ

มีการตั้งกลยุทธ์เป็นวาระไว้ จะท�าให้เกิดเป็นรูปธรรมเห็นผล สามารถพัฒนาได้ง่ายยิ่งขึ้น…” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่	8,	

การสื่อสารส่วนบุคคล,	2560)

	 นอกจากอตุสาหกรรมการจดัประชุม	และการทอ่งเทีย่วเพื่อเปน็รางวัลแลว้	จงัหวัดเชียงรายยงัสามารถ

รองรับการจัดงานแสดงสินค้า	รวมถึงงานรูปแบบอื่นในอุตสาหกรรมไมซ์ได้	เนื่องจากจุดเด่นเรื่องที่ตั้ง	ที่อยู่ติด

กับประเทศเพื่อนบ้าน	และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ประกอบกับการให้ความส�าคัญกับการค้า	การเดินทางในพื้นที่

อนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขงและในอาเซียนที่เพิ่มมากขึ้น	โดยแนวโน้มในอนาคต	สามารถผลักดันให้เชียงรายเป็นเมือง



59ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

ไมซ์อย่างเต็มรูปแบบได้	เห็นได้จากความคิดเห็น	ดังต่อไปนี้	

 “...จังหวัดเชียงรายสามารถรองรับการเดินทางของกลุ่มไมซ์ได้ทุกรูปแบบ ไม่จ�ากัดเฉพาะแค่ Meeting 

หรอื Incentive อีกต่อไป ความเปน็ไมซข์องเชยีงรายมีอยูแ่ล้ว จึงเหมาะสมอยา่งยิง่ทีจ่ะผลกัดันใหเ้ปน็เมืองไมซ์

อย่างเต็มตัว ความได้เปรียบของเชียงราย คือ ค่าครองชีพที่น้อยกว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

ประกอบกับมศีลิปวัฒนธรรมทีม่คีวามเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั รวมไปถึงการมแีหลง่การคา้ชายแดนทีม่มีลูคา่สูง 

เชียงรายถือเปน็ศูนยก์ลาง GMS การทอ่งเทีย่วกับไมซ์ จะควบคูกั่นไป ธรุกิจการประชุมสัมมนาเปน็สิง่ที่ใหญม่าก 

ต้องมีการเตรียมความพร้อม เร่งปรับแก้ผังเมือง และจัดหาที่พักให้เพียงพอ อีกส่ิงที่ต้องเพ่ิม คือ มีเที่ยวบิน

ที่บินตรงมาเชียงรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากข้ึน ซ่ึงถ้าหากว่าปัจจัยเหล่าน้ีมีความพร้อม

มากยิ่งข้ึน ก็อาจจะท�าให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งไมซ์ได้ไม่ยากในอนาคต…” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่	 15,	 การสื่อสาร

ส่วนบุคคล,	2560) 

 “...อุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงรายสามารถเป็นกลไกเชื่อมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่เชื่อมโยง จังหวัด

เชียงรายเปน็จงัหวัดทีม่ศีกัยภาพในดา้นการคา้ชายแดน และการทอ่งเทีย่ว โดยมพีรมแดนตดิกับ 2 ประเทศ คอื 

สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเชื่อมได้อีก 2 ประเทศ 

คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง

การคา้และการทอ่งเทีย่วข้ามพรมแดน ทีม่ดีนิแดนเชื่อมตอ่สู่กลุม่ประเทศในอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขงตอนบน ดงัน้ัน 

จึงมีแนวโน้มที่สามารถรองรับการจัดงานได้อย่างแน่นอน…” (ผู้ ให้ข้อมูลคนที่	17,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	2561)

	 ในปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ�านวน	 3	 อ�าเภอ	 ประกอบด้วย	 อ�าเภอแม่สาย	

ซึ่งก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน	(Trading	City)	เนื่องจากมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการค้า

ที่เติบโตต่อเนื่อง	อ�าเภอเชียงแสน	ซึ่งก�าหนดให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	และท่าเทียบเรือนานาชาติ	

(Port	City)	โดยมีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	รวมทั้งยังมีท่าเรือพาณิชย์

เชียงแสนซ่ึงเชื่อมโยงการค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 และ

จีนตอนใต้	 และอ�าเภอเชียงของ	 ซ่ึงก�าหนดให้เป็นศูนย์โลจิสติกส์และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (Logistic	 City)	

เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการขนส่ง	 โดยมีถนนเชื่อมโยงจากถนนสายอาเซียน	 R3B	 ผ่านสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว	 แห่งที่	 4	 ท�าให้มีความพร้อมในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและจีน	 รวมทั้งมีการเปิดเสรีทางการค้า

ระหว่างประเทศมากขึ้น	ท�าให้คาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าชายแดนจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า	ร้อยละ	10	ในปี	

2565	สอดคล้องกับ	ณรงค์ศักดิ์	โอสถธนากร	(2560)	ที่กล่าวในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	พลิกเชียงราย	

สร้างเมอืงไมซ์	แปลงเศรษฐกิจเปลีย่นวิถีชีวิตอย่างยัง่ยนื	ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกับประเทศอาเซียน

+6	และ	GMS	เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ที่ระบุว่า	จังหวัดเชียงราย	เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง

ในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์	 นอกจากน้ี	 ยังมีข้อได้เปรียบจากอัตราค่าครองชีพถูกกว่า	 มีจุดท่องเที่ยวที่

หลากหลาย	มีชายแดนติดต่อ	2	ประเทศ	สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงได้ง่าย	

จึงมีโอกาสสูงในการยกระดับสู่การเป็นเมืองจุดหมายของการประชุมระดับนานาชาติในอนาคต
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

	 ซ่ึงโดยสรุปแล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์	 และการประชุมกลุ่ม	 พบว่า	 ผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูมแีนวโนม้ไปในทศิทางเดยีวกัน	คอื	หากน�าอตุสาหกรรมไมซ์	เข้ามาเปน็กลไกช่วยขับเคลื่อนให้เกิด

ความร่วมมอืกับเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	ก็จะเปน็ส่วนหนึง่ทีท่�าใหก้ารพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนทีส่ี่เหลีย่ม

เศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปยัง	 GMS	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน	 เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์	 เป็นส่วน

ส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อน	 การจัดงานไมซ์	 ก่อให้เกิดการซ้ือขายและแลกเปลี่ยนสินค้า	 การลงทุนการจับคู่

ทางธุรกิจ	และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	อุตสาหกรรมไมซ์	

จัดเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง	 เช่น	 การติดต่อค้าขายหรือเชิงวิชาการ	 และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทย	 และจังหวัด

เชียงรายอย่างมหาศาล	 ทั้งในภาพของเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม	 อุตสาหกรรมไมซ์จึงมีอัตราการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับการที่ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	 หรือ	 สสปน.	 ได้เข้ามา

มีส่วนช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์	 ซิตี้	 ให้กับจังหวัดเชียงราย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 และ

ร่วมด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน	 เพื่อยกระดับ

การบริการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	 และการตลาดภายในภูมิภาค	 ด้วยเหตุนี้จังหวัดเชียงรายจึงถูก

ยกระดับเป็นเมืองเป้าหมายที่พร้อมเป็นเมืองไมซ์ในอนาคต

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุมในจังหวัดเชียงราย

	 การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุม

องค์กรและประชุมวิชาชีพในจงัหวัดเชียงราย	สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้เข้าสู่จงัหวัดเพ่ิมมากข้ึน	

ก่อให้เกิดผลดต่ีอเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน	และระดบัชุมชน	ท�าให้คนในชุมชนมสีภาพความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	อนัเนือ่ง

มาจากรายได้ทีม่าจากอตุสาหกรรมการจดัประชุมทีข่ยายกว้างออกไป	ทัง้นี	้คณะผูวิ้จยัได้สรุปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาห่วงโซ่คณุค่าเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถของอตุสาหกรรมการจดัประชุมในจงัหวัดเชียงราย	อกีทัง้ยงัเป็น

แนวทางที่น�าไปสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	โดยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญ	7	ประการ	ดังต่อไปนี้

 1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ (MICE Excellence Centre)

	 ในการที่จะสร้างจุดแข็งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัด	 และเป็นการเพ่ิม

โอกาสในการแข่งขัน	ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมมือกัน	โดยเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านไมซ์	

หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์โดยเฉพาะ	 เพ่ือจัดท�าและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของ

จังหวัดเชียงราย	 รวมถึงการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานด้านไมซ์ให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 และ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด	ทั้งนี้	ผลจากการหารือร่วมกันในการประชุมกลุ่มย่อยของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ

ไมซ์ในจังหวัดเชียงราย	 พบว่า	 หน่วยงานที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมในการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์

ความเป็นเลิศด้านไมซ์มากที่สุด	คือ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้	มีบุคลากร

ทีม่ทีกัษะและประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจไมซ์	มคีวามคล่องตวั	และมอีสิรภาพทางความคดิ	สามารถประสาน
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

งานกับหน่วยงาน	ทัง้ภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างด	ีสามารถเสนอของบประมาณในการสนบัสนนุการจดัตัง้ศูนย์

ความเป็นเลศิทางด้านไมซ์จากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและผูใ้ห้ทนุได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนี	้ส่ิงส�าคญัอกีประการใน

การด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านไมซ์	คือ	ความร่วมมือของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะประชาชนใน

พื้นที่	คนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต้องมีความสามัคคี	รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง	และมีความเข้าใจในแก่นเนื้อหา

ของอุตสาหกรรมไมซ์	จะท�าให้เกิดความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและมีความพร้อมในการต้อนรับและบริการ	

 2. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการจัดประชุม

	 	 เพิม่จ�านวนสถานที่จัดประชมุ	ทั้งในด้านของขนาด	และความหลากหลาย	เนื่องจากในปัจจุบัน	พบว่า	

สถานที่จัดประชุมในจังหวัดเชียงราย	ยังไม่สามารถรองรับการจัดงานประชุมขนาดใหญ่มากได้	ดังนั้น	จึงควรมี

สถานที่จัดประชุมที่มีส่ิงอ�านวยความสะดวกและทันสมัยให้สามารถรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ได้	 นอกจากนี้	

ควรจัดหาสถานที่จัดประชุมแบบพิเศษ	 (Special	 Venue)	ที่นอกเหนือจากสถานที่จัดประชุมแบบเดิม	 โดยอาจ

ไปจดังานในสถานทีท่่องเทีย่ว	ไร่ชา	บ้านศลิปิน	ร้านอาหาร	เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลอืกให้แก่ผูท้ีต้่องการจดัประชุม

ในรูปแบบต่าง	ๆ	นอกจากนี้	ควรสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	บริษัททัวร์	บริษัท	DMC	บริษัทรถทัวร์	

รถโค้ช	 รถตู้	 รถเช่าที่มีมาตรฐาน	 บริษัทจัดท�าแผ่นป้ายโฆษณา	 บริษัทรับจัดอีเว้นท์	 พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์	

โดยการเพิ่มเที่ยวบินให้มีความถี่มากขึ้น	เปิดเส้นทางเชื่อมโยงในหลาย	ๆ	เมืองของประเทศเพื่อนบ้าน	เป็นต้น	

หากส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการมาลงทุนเก่ียวกับธุรกิจเหล่านี้เพ่ิมมากข้ึน	 ก็จะท�าให้จังหวัดเชียงมีความพร้อม

ในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ได้มากยิ่งขึ้น

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ

	 	 การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นความส�าเร็จอย่างหนึ่งในการเป็นที่รู้จักและประสบ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	ทั้งนี้	จังหวัดเชียงรายควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม	สร้างเป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจ	 ดึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายสมาชิก	 โดยหลังจากที่จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านไมซ์แล้ว	ควรเร่งด�าเนินการท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน	ประชาสัมพันธ์	และดึงงานเข้ามาที่

จังหวัด	 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคนอกอื่น	 ๆ	 อาทิ	 TCEB	และ	 TICA	 ในการประชาสัมพันธ์จังหวัด

เชียงราย	 โดยมีเป้าหมายร่วมกัน	 คือ	 การพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุม

ในทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมองค์กร	ไปจนถึงการประชุมวิชาชีพในระดับนานาชาติ

 4. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการจัดประชุม

	 	 สนับสนุนให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์	 รวมทั้งบัณฑิตที่จบในสาขาไมซ์	 หรือสาขาที่เก่ียวข้องใน

จังหวัดเชียงรายเข้ารับการฝึกอบรม	 เพ่ือพัฒนาทักษะการท�างาน	 และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มี

ความเป็นมืออาชีพ	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน	 และปรับตัวให้สามารถท�างานได้

ในทกุสถานการณ์	รวมถึงการสนับสนนุให้ริเร่ิมด�าเนนิธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัประชุม	อาท	ิเปิดบริษัทรับจดังาน

ประชุม	เพ่ือเป็นการเพ่ิมผู้ประกอบการในพ้ืนที	่และสร้างความเข้มแข็งให้กับอตุสาหกรรมไมซ์ของจงัหวัดเชียงราย
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

 5. พัฒนากิจกรรมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์

	 	 ด้วยองค์ประกอบและความพร้อมของจงัหวัดเชียงราย	ประกอบกับอตัลกัษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี	

และวีถีชีวิตแบบล้านนา	จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้จัดงาน	 ในการสร้างสรรค์กิจกรรม	 รูปแบบ	แนวคิด	และองค์-

ประกอบต่าง	ๆ 	ในการจดังานให้สามารถสร้างความประทบัใจให้กับผูเ้ข้าร่วมประชุม	และน�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพ่ิม	

และโอกาสเชิงบวกอืน่	ๆ 	อาท	ิการน�าผูเ้ข้าร่วมประชุมไปศกึษาดงูานในแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม	และสถานที่

จัดแสดงผลงานของศิลปินชาวจังหวัดเชียงราย	 เช่น	 บ้านด�า	 วัดร่องขุ่น	 วัดร่องเสือเต้น	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์	 อาทิ	 ไร่ชาฉุยฟง	

ไร่สิงห์ปาร์ค	 เป็นต้น	 รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยง	 บริเวณสามเหล่ียมทองค�าที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ	

3	ประเทศ	โดยสามารถพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวล่องเรอืแม่น�้าโขงให้มีมาตรฐาน	ท�าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทีไ่ด้ดืม่ด�า่กับ	3	ประเทศได้อย่างชัดเจน	การสร้างเร่ืองราว	(Story)	ของสถานที	่ในกิจกรรมการท่องเทีย่วทีน่�าเสนอ

แก่ลูกค้า	 และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย	 และพื้นที่ใกล้เคียง	 

โดยสามารถแบ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศและเส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน	

ตัวอย่างเช่น	 เส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	 4	 เส้นทาง	คือ	 1)	 เส้นทางท่องเที่ยวศิลปะและแรงบันดาลใจ	

2)	เส้นทางท่องเทีย่วนครแห่งชากาแฟ	3)	เส้นทางการท่องเทีย่วเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความยัง่ยนื	และ	4)	เส้นทาง

ท่องเทีย่วต้นก�าเนดิอารยธรรมล้านนา	ส�าหรับเส้นทางเช่ือมโยงไปยงัอนภุาคลุม่แม่น�า้โขง	ประกอบด้วย	4	เส้นทาง	

คือ	1)	 เส้นทางท่องเที่ยว	R3A	2)	 เส้นทางการท่องเที่ยว	R3B	3)	 เส้นทางท่องเที่ยวแบบล่องเรืออารยธรรม

ลุ่มน�้าโขง	และ	4)	เส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟบินตรงสู่จีนตอนใต้	เป็นต้น

 6. สร้างความแตกต่างโดยใช้อัตลักษณ์ของจังหวัด

	 	 จังหวัดเชียงรายมีจุดเด่นเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ	 แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 วัฒนธรรมและ

ชาตพัินธุท์ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน	สินค้าทางการเกษตรข้ึนช่ือ	อกีทัง้จดุแข็งเร่ืองทีต่ัง้ทีม่อีาณาเขตตดิกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	อัตลักษณ์เหล่านี้	 เป็นจุดเด่นที่ท�าให้มีความแตกต่างจากเมืองอื่น	ๆ	สามารถดึงดูดหน่วยงานต่าง	ๆ	

ให้มาจัดงานที่จังหวัดเชียงราย	และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอีกหลาย	ๆ	แห่ง	เพื่อที่จะสามารถ

น�าเสนอลูกค้าได้	นอกจากนี้	อาจพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีอยู่	เช่น	ชา	กาแฟ	ให้กลายเป็น	Trade	

Event	 ข้ึนมา	 เพราะเชียงรายมีแหล่งผลิตชา	 กาแฟพันธุ์ดี	 โดยหากมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจัง

จะสามารถพฒันาเป็นงานอเีวนท์ระดบันานาชาตไิด้	หรือการจดังานอเีวนท์แบบสร้างสรรค์	(Creative	Event)	และ

กิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 ร่วมกับชุมชน	 เพื่อน�าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินให้แก่

หน่วยงานที่มาจัดประชุมได้

 7. จัดท�าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย 

	 	 เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์และน�าเสนอความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเป็นสถานที่จัดงาน	

โดยใช้ส่ือประเภทต่าง	ๆ 	ทัง้แบบออนไลน์	และออฟไลน์	อาท	ิวิดโีอ	เว็บไซต์	โบร์ชัวร์	แผ่นพับ	เพ่ือน�าเสนอสถานที่

ท่องเที่ยว	และสถานที่จัดงานประชุม	ข้อมูลโรงแรม	ร้านอาหารต่าง	ๆ	ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

ได้	 รวบรวมไว้เพื่อน�าเสนอข้อมูลแก่บริษัท	DMC/TMC	และใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลของ

จังหวัดเชียงรายได้อย่างแพร่หลาย	ให้ทราบถึงจุดเด่นของจังหวัด	และรู้จักเชียงรายมากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล

	 จากผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลในประเด็นส�าคัญได้	ดังนี้

	 1.	พฤติกรรมการเลือกสถานที่ประชุม	พบว่า	 หน่วยงานภาครัฐในประเทศนิยมใช้บริการในโรงแรมที่มี

ระดบัปานกลาง	ในขณะทีช่าวไทย	ทีเ่ป็นหน่วยงานภาคเอกชน	นยิมใช้บริการห้องประชุมในโรงแรมระดบัปานกลาง	

ไปจนถึงระดบั	5	ดาว	ส่วนชาวต่างชาต	ินยิมใช้บริการห้องประชุมและห้องพกัในโรงแรมระดบั	5	ดาว	โดยเฉพาะ

โรงแรมที่เป็นเครือข่าย	 (Chain	 Hotel)	 ที่มีส่ิงอ�านวยความสะดวกพร้อมสรรพภายในโรงแรม	 สอดคล้องกับ	

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(อ้างถึงใน	ภูริวัจน์	 เดชอุ่ม,	2553)	ที่ระบุว่า	ความพร้อมของ

สถานที่พักแรม	 ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ	 ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาเข้าร่วมประชุม	 เช่น	 จ�านวน

ห้องพักในเมืองที่จัดประชุม	จ�านวนโรงแรมในแต่ละระดับ	ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม	

รวมไปถึงโรงแรมเครือข่ายระดับสากล	 (International	 Chain	 Hotel)	 นอกจากนี้	 เรเซอร์	 (Reiser,	 2019)	

ได้กล่าวว่า	นอกจากปัจจัยเรื่องการเลือกสถานที่จัดประชุมแล้ว	ปัจจัยเรื่องห้องพัก	และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ภายในโรงแรมก็เป็นสิ่งส�าคัญ	โดยผู้จัดงานควรค�านึงถึงคุณภาพของห้องพัก	ความสะอาด	ความคุ้มค่าของเงิน	

ควรเลอืกโรงแรมทีม่จี�านวนห้องพักเพียงพอต่อจ�านวนผูเ้ข้าร่วมงาน	และมโีรงแรมทีม่มีาตรฐานใกล้เคยีงกันและ

อยู่ในท�าเลเดียวกับสถานที่จัดประชุมเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

	 2.	จังหวัดเชียงราย	มีจุดแข็งเรื่องการมีอัตลักษณ์ของพื้นที่	มีพืชเศรษฐกิจที่โดดเด่น	มีที่ตั้งของจังหวัด

อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี	 และมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ก็มีจุดอ่อนในเร่ือง	

การขาดผู้รับผิดชอบหลักในการท�างานด้านอุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัด	ขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพ

ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจต่อการประมูลสิทธิ์	 และขาดการสร้างเครือข่าย/พันธมิตรในระดับต่าง	ๆ	อย่าง

เป็นรูปธรรม	ดังนั้น	จังหวัดเชียงราย	ควรด�าเนินการหาหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์

โดยตรง	 อาจจัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์	 (MICE	 Excellence	 Centre)	 เพ่ือให้การท�างานมีความ

สะดวก	 รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากที่สุด	สอดคล้องกับ	 Jin,	Bauer,	และ	Weber	 (2008)	ที่กล่าวไว้ว่า	

ในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพสู่การเป็น	MICE	City	นั้น	จะต้องมีการสนับสนุนในด้านนโยบาย	ด้านบุคลากร	

ด้านงบประมาณที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ	 รวมทั้งมีการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของงานแสดงสินค้า

หรืองาน	MICE	อื่น	ๆ	พร้อมกับการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้จัดงาน	และควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับท้องถ่ิน	 และความร่วมมือทางด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน	

นอกจากนี้	 การเลือกประเทศหรือเมืองในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน	 ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ	(ไทย)	(2562)	ได้ระบุว่า	เจ้าภาพควรค�านึงถึง	8	ประเด็นส�าคัญ	คือ	 

1)	เสน่ห์ของเมือง	2)	การเดินทางที่สะดวกเข้าถึงง่าย	3)	มีที่พักหลายรูปแบบ	สะอาด	ได้มาตรฐานระดับสากล	

4)	มีสาธารณูปโภคที่ทันสมัย	เพียงพอ	สามารถรองรับการประชุมระดับนานาติได้	5)	มีมาตรฐานความปลอดภัย
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การวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพในจังหวัดเชียงราย

ที่ดี	6)	ระบบการขนส่งของมีความสะดวก	เข้าถึงง่าย	ไม่ผูกขาด	7)	ค่าครองชีพที่เหมาะสม	และ	8)	มีสถานที่

จัดประชุมที่มีความเหมาะสม

	 3.	อุตสาหกรรมการจัดประชุมของจังหวัดเชียงราย	 ในการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม	 มีแนวโน้มที่ดี	

โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เน่ืองจากเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดเชียงรายได้รับการก�าหนดให้มีพื้นที	่

3	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอเชียงแสน	และอ�าเภอเชียงของ	เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	เพื่อสร้าง

โอกาสในการแข่งขันในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค	ซ่ึงส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมไมซ์และเศรษฐกิจทัง้ทางตรง

และทางอ้อม	ท�าให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	สอดคล้องกับ	ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	

(2557)	ที่ท�าการศึกษา	เรื่อง	ลู่ทางอุตสาหกรรม	MICE	ในประเทศเพื่อนบ้าน	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา	โดยระบวุ่า	ประเทศไทยมศีกัยภาพ

ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว	อีกทั้งเป็นจุดหมายหลักทั้งของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ	ส�าหรับประเทศ

เพ่ือนบ้านของไทย	ได้แก่	สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม	สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	 ภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์เร่ิมเป็นที่รู้จักกันบ้างแล้วแต่อาจยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก	 เมื่อ

พิจารณาจากปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐาน	ระดบัการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมอืงของแต่ละประเทศ	

ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและรายประเทศ	 พบว่า	 ทั้งสามประเทศยังค่อนข้างมีความแตกต่างกัน	 ส่งผลให้มี

ความแตกต่างของประเภทธุรกิจไมซ์ในแต่ละประเทศ	 โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 ค่อนข้างมีบทบาท

เด่นในตลาดธุรกิจไมซ์ที่ส�าคัญมากที่สุด	รองลงมา	เป็นกิจกรรมไมซ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก	ได้แก่	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ซ่ึงเพ่ิงเปิดประเทศ	 ตามล�าดับ	 อย่างไรก็ด	ี

ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย	 โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดน	 และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับ	 ณรงค์ศักดิ์	 โอสถธนากร	 (2560)	 ที่กล่าวในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	

พลิกเชียงราย	สร้างเมืองไมซ์	แปลงเศรษฐกิจเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน	ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือ

กับประเทศอาเซียน+6	 และ	 GMS	 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ที่ระบุว่า	 จังหวัดเชียงราย	 เป็น

จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อได้เปรียบจากอัตราค่าครองชีพถูกกว่า	

มีจุดท่องเที่ยวที่หลากหลาย	มีชายแดนติดต่อ	2	ประเทศ	สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค

ลุ่มน�้าโขงได้ง่าย	จึงมีโอกาสสูงในการยกระดับสู่การเป็นเมืองจุดหมายของการประชุมระดับนานาชาติในอนาคต	

ทั้งนี้	 ประเด็นเร่ืองความคุ้มค่าของเงินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญในการจูงใจให้เข้าร่วมการประชุมในเมืองรอง	

ซ่ึงถือเป็นเมืองที่อาจมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและบริการส�าหรับการจัดประชุมน้อยกว่าเมืองหลัก	 แต่อาจ

มีค่าครองชีพถูกกว่าเมืองหลัก	(Rittichainuwat,	2018)

ข้อเสนอแนะ

	 1)	 การที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมได้นั้น	 ส่ิงส�าคัญ	 คือ	 ความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่	 คนในจังหวัดเชียงรายต้องมีความสามัคคี	 รู้บทบาทหน้าที่

ของตัวเอง	 และมีความเข้าใจในเนื้อหาของอุตสาหกรรมไมซ์	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องต้องให้ความรู้แก่
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อังสุมาลิน จ�านงชอบ อาทิตยา ปาทาน และ จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

ประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวม	 ถ้าคนในพ้ืนที่เข้าใจ	 จะท�าให้เกิดความเป็นเจ้าบ้านที่ดี

และมคีวามพร้อมในการต้อนรับและบริการ	ซ่ึงเป็นจดุทีส่ามารถสร้างความดงึดดูใจแก่ลกูค้ากลุม่ไมซ์	และทีส่�าคญั

จังหวัดเชียงรายจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน	 ต้องมีนโยบายและมีการวางกลยุทธ์ที่จริงจัง	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์

อย่างเต็มที่	สนับสนุนเงินทุนต่าง	ๆ	สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

	 2)	จังหวัดเชียงรายควรสร้างความแตกต่าง	 โดยใช้อัตลักษณ์ที่มีอยู่และพัฒนาข้ึนมาเป็นจุดเด่น	

เพ่ือดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้รู้จกัจงัหวัดเชียงราย	และตดัสินใจเลอืกจงัหวัดเชียงราย	เป็นจดุหมายปลายทางในการ

จัดประชุม	นอกจากนี้	จังหวัดเชียงราย	ควรรักษาอัตลักษณ์	วิถีชีวิต	และประเพณีอันดีงามไว้	ไม่เปลี่ยนแปลง	

หรือท�าตามเมืองอื่น	ๆ	เนื่องจากจะท�าให้สูญเสียอัตลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดไปอย่างน่าเสียดาย
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