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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองในการเป็นสถานที่ของ
การจัดงานไมซ์ของประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยความพร้อมของเมืองรองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัด
งานไมซ์ในเมืองรอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบธุรกิจไมซ์ จ�ำนวน 119
คน ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามที่ผ่านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงส�ำรวจ และการวิเคราะห์ถดถอยถดถอยพหุคณ
ู
เพื่อศึกษาต่อการตัดสินใจไปจัดงาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองประกอบด้วย            
9 ปัจจัย คือ ด้านศักยภาพและการสนับสนุนของเมือง  ด้านอุปสงค์และอุปทาน ด้านสถานที่จัดงานและที่พัก  
ด้านกระบวนการส่งเสริมการจัดงาน  ด้านการอ�ำนวยความสะดวกจากภาครัฐ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การบริการและประโยชน์สู่ชุมชน ด้านโอกาสทางธุรกิจ และด้านสถานที่จัดงานมีอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ในเมืองรองมากที่สุด มี 2 ปัจจัย คือ  ด้านสถาน
ที่จัดงานและที่พัก และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ค�ำส�ำคัญ : อุตสาหกรรมไมซ์; เมืองรอง; ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ; ปัจจัยความพร้อมของเมือง
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Abstract
The objectives of this research were 1) To analyse the readiness of second-tier city for
being venue of MICE events in Thailand and 2) To study factor of city’s  readiness that affects
MICE events’ decision making in the second-tier city. The study was based on questionnaire
surveys collected from 119 MICE stakeholders, by using purposive sampling method. Research
instrument used the systematic literature reviews, questionnaire, statistics for data analysis
by frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis and multiple
regressive analysis accordingly. The study revealed that 1) Factors affecting the readiness of
second-tier city consisted of 9 factors :  City’s capabilities and supports  Demand & supply  
Venue and accommodation  Process of event promotion  Facilitation from governments  
Infrastructure Services and benefit to community   Business opportunities and Offering
equipments & information technology  by venue 2) The factor influencing the highest level
of decision making towards MICE events in second-tier city are  The factor of venue and
accommodation.  and The factor of Infrastructure accordingly.
Keywords : MICE industry; Second-tier city; Decision-influenced factors; Readiness of the city
บทนำ�
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) อันประกอบด้วย การประชุมองค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล (Incentive) การประชุมวิชาการ (Conference) และการแสดงสินค้า (Exhibition) เป็นอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจและเป็นอุตสาหกรรมการบริการทีม่ กี ารเติบโตอย่างรวดเร็ว ทัง้ นีร้ ฐั บาลใช้อตุ สาหกรรมไมซ์
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561 – 2580 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันประเด็นท่องเที่ยวเชิงธุรกิจโดยมีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้สู่
เศรษฐกิจภูมิภาคผ่านการจัดงานไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและการลดความเหลื่อมล�้ำ 
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและการเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2561) และจากผลการวิจัยของ บริษัท
ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ที่ได้ท�ำการศึกษาให้กับส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ พบว่า ในปี 2561 รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมไมซ์นั้นมีมูลค่าถึง 251,400 ล้านบาท และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 316,000 – 405,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2565 โดยท�ำให้เกิดการจ้างงาน
181,000 อัตรา และสามารถจัดเก็บภาษีให้กับภาครัฐได้มากกว่า 23,400 ล้านบาท จากจ�ำนวนนักเดินทาง
ไมซ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจ�ำนวน 31 ล้านคน เฉลี่ยการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเท่ากับ 75,000 บาท
(ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561) นอกจากนี้ ปาจรีย์ ชัยชุมพล
(2558) ได้กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ยังสร้างประโยชน์ท่ีไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้จากการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวมถึงประโยชน์ทางอ้อม
ทีเ่ กิดจากการกระจายรายได้สชู่ มุ ชน การซือ้ ของช�ำร่วย การท่องเทีย่ ว และการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้ประเทศ
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อีกด้วย ส่วน เสรี วงษ์มณฑา และ วิชยานันท์ พ่อค้า (2560) ได้ชี้ให้เห็นว่าผลประโยชน์ที่จะได้จากนักเดินทาง
ไมซ์ที่มาร่วมงานไม่ได้มาจากการประชุมเพียงอย่างเดียว แต่ได้จากการไปท�ำกิจกรรมอื่นๆ และการท่องเที่ยว
ในช่วงก่อนการจัดงานหรือหลังการร่วมงานไมซ์ โดย ประภัสสร์ เทพชาตรี (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้านักเดิน
ทางกลุม่ นีเ้ กิดความประทับใจ คนเหล่านีก้ ม็ โี อกาสทีจ่ ะกลับมาในฐานะนักท่องเทีย่ วอีก  นิโรธ เดชก�ำแหง และ
ธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้สรุปไว้วา่ นักเดินทางไมซ์ถอื ว่าเป็นนักท่องเทีย่ วคุณภาพทีส่ ร้างรายสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
ได้ให้มากกว่านักท่องเทีย่ วทัว่ ไป ในปัจจุบนั การจัดงานไมซ์สว่ นใหญ่จะจัดงานกระจุกตัวอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
เป็นหลักและ ดุษฎี ช่วยสุข (2558) ได้ชี้ให้เห็นว่า ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ได้มกี ารพัฒนาเมืองเศรษฐกิจหรือเมืองทีม่ ชี อื่ เสียงด้านการท่องเทีย่ วและมีศกั ยภาพให้เป็นเมืองแห่ง
ไมซ์ 5 เมือง คือ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อเป็นเมืองต้นแบบของแต่ละ
ภูมิภาคในการสร้างความพร้อมของเมืองในการรองรับการเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงานไมซ์
งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาความพร้อมในการจัดงานไมซ์ของจุดหมายปลายทางในเมืองหลวง และเมือง
เศรษฐกิจของภูมิภาค ด้วยปัจจุบันผู้จัดงานไม่นิยมไปจัดการประชุม หรืองานแสดงสินค้าเมืองรองเพราะมอง
ว่าเมืองรองมีความท้าทายหลายด้าน และหลายเมืองยังภาพลักษณ์ทแี่ สดงถึงความไม่พร้อมด้านการคมนาคม
การอ�ำนวยความสะดวก ด้านสถานที่พัก สถานที่จัดงาน บุคคลากรและห่วงโซ่อุปทานที่สามารถให้บริการได้
จึงมีการท�ำวิจัยเพื่อศึกษาในพื้นที่เมืองรองน้อยมาก กอปรกับรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี
2561 ได้ประกาศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด และอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ (กรมการท่องเที่ยว, 2561) จากความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะสามารถสร้างความพร้อมให้กับเมืองรอง ปัจจุบันแนวโน้มของโลกให้ความ
ส�ำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองรองและการท่องเที่ยว (Jitpleecheep, P., 2019)
ส�ำหรับประเทศไทยเมืองรองหลายเมืองยังมีข้อจ�ำกัดด้านภาพลักษณ์ของความพร้อมและความมีศักยภาพ
ในการจัดงาน ประโยชน์จากงานวิจัยนี้จะสามารถส่งเสริมเมืองรองในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สชู่ มุ ชน รวมถึงโอกาสในการพัฒนาเมืองรองด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการคมนาคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองในการเป็นสถานที่ของการจัดงานไมซ์ของประเทศไทย
จากมุมมองผู้ประกอบธุรกิจภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความพร้อมของเมืองรองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ในเมืองรองจากมุมมอง
ผู้ประกอบธุรกิจภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองส่งผลต่อการตัดสินใจในการจัดงานไมซ์ในเมืองรอง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความพร้อมของเมืองรอง
ปัจจัยศักยภาพและการสนับสนุนของเมือง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7’sP
ปัจจัยอุปสงค์อุปทาน
ปัจจัยความคุ้มค่าในการลงทุน

การตัดสินใจในการ
จัดงานไมซ์ในเมืองรอง

นิยามศัพท์
ผูป้ ระกอบการไมซ์ หมายถึง หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ ามารถจัดงาน หรือเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน
การจัดงาน หรือรับบริหารจัดงานทั้งการประชุมองค์กร การจัดการประชุมวิชาการ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล หรือการจัดงานแสดงสินค้า
เมืองรองของไมซ์ หมายถึง เมืองอันดับสองโดยที่มีประชากรตั้งแต่ 1-5 ล้านคนขึ้นไป มีผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด GDP คิดเป็น 35% นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย 18 จังหวัดทั่วประเทศ
เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรรี มั ย์ อุดรธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร
ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา ระยองและอยุธยา โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2025
อัตราการเติบโตของประชากรเมืองรองจะสูงขึ้นถึง 62% เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครที่มีการเติบโตที่ 18%
(Jitpleecheep, P., 2019; เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2562)
ความพร้อมของเมือง หมายถึง ความพร้อมของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของเมืองที่ให้เห็น
ถึงศักยภาพทั้งด้านกายภาพ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และการบริการในความพร้อมเป็นเมืองที่สามารถรองรับ
การจัดงานไมซ์ คือ งานประชุม งานแสดงสินค้าและงานอีเวนท์
ทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ทีอ่ า้ งอิง และเกีย่ วข้องกับความพร้อมของเมืองรองต่อการ
เป็นสถานที่ของการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยได้ ดังนี้
1. แนวคิดในการตัดสินใจเลือกเมืองเจ้าภาพจัดงาน
กระบวนการตัดสินใจในการเลือกเมืองเจ้าภาพ คือ ส่วนส�ำคัญที่สุดของการจัดงานไมซ์ ผู้ประกอบการ
ต้องค้นหาศักยภาพและปัจจัยความพร้อมของจุดหมายปลายทาง โดยเลือกคุณลักษณะของเมืองให้เหมาะสม
กับประเภทของการจัดงานไมซ์ (García, J. A., Gómez, M., & Molina, A., 2012) การจัดงานประชุมวิชาการ
จะตัดสินใจเลือกเมืองโดยให้ความส�ำคัญกับการเดินทางเข้าถึงเมืองมากที่สุด รองลงมา คือ ความเสี่ยงที่ไม่
สามารถจัดงานได้ และจ�ำนวนที่พักรองรับตามล�ำดับ (Crouch, G. I., Del Chiappa, G., & Perdue, R. R.,
2019) ในขณะที่ Jin, X., & Weber, K. (2016) กล่าวว่า ส�ำหรับการจัดงานแสดงสินค้าผู้ประกอบการจะเลือก
จุดหมายปลายทางที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ มีอุตสาหกรรมเป้าหมายและการเดินทางสะดวกสบาย
2. แนวคิดความพร้อมและศักยภาพเมือง
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (2557) ได้สร้างคู่มือในการประเมิน
เมืองสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE city) เพื่อสร้างความพร้อมของเมืองในการรองรับกิจกรรมไมซ์โดยเกณฑ์
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ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) Accessibility ความสะดวกสบายในการเข้าถึงเมืองและสถานที่จัดงาน
โดยเฉพาะนักเดินทางไมซ์เป็นนักธุรกิจ เมืองที่มีสนามบิน หรือมีความสะดวกในการคมนาคมในพื้นที่จะสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 2) Accommodation ความหลากหลายและจ�ำนวนเพียงพอของสถานที่พัก
ราคาที่เหมาะสม 3) Attraction แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งสันทนาการ การซื้อของช�ำร่วย 4) Venue &
facility ความพร้อมและจ�ำนวนของสถานทีจ่ ดั งานทีส่ ามารถรองรับงานไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) Local
support การได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 6) City’s image การมีภาพ
ลักษณ์ที่ดีของเมือง การมีอัตลักษณ์ ความมีชื่อเสียงของเมืองในระดับประเทศและนานาชาติที่จะสร้างแรง
จูงใจในการเดินทาง 7) Site environment สภาพแวดล้อมครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในพื้นที่การให้บริการสาธารณะ อาทิ การบริการรถเช่า บริการเช่าอุปกรณ์WiFi การต้อนรับของคนใน
เมืองทุกภาคส่วน 8) Risk & security ความปลอดภัยในเมืองและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการจัดงาน
รวมถึงภัยทางธรรมชาติ และความสงบทางด้านการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี ช่วยสุข (2558)
ที่กล่าวว่า เมืองต้องมีการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของเมืองหลายด้านเพื่อรองรับการเป็นเมืองแห่งไมซ์
ทั้งด้านการบริการของบุคคลากร การสร้างความร่วมมือในพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bornhorst, T.,
Ritchie, J. B., & Sheehan, L. (2010) ที่กล่าวถึง จุดหมายปลายทางที่จะประสบความส�ำเร็จต้องมีท�ำเลที่
ตั้งการเข้าถึงสะดวกสบายสามารถน�ำเสนอการบริการและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์และสร้าง
ประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ผูม้ าเยือนรวมถึงมีการสนับสนุนร่วมมือจากชุมชน ท้องถิน่ ภาครัฐและเอกชนของเมือง
3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (2003) และ Armstrong, G., Adam, S., Denize, S.M., Volkov, M. & Kotler, P.
(2014) ได้วางแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการไว้ว่า ส่วนประสมทางการ
ตลาดสามารถน�ำมาวางกลยุทธ์ทสี่ ร้างความโดดเด่นให้กบั การบริการ 7Ps โดยน�ำมาปรับการน�ำเสนอการตลาด
ให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service) จุดหมาย
ปลายทางมีธุรกิจและการบริการที่เหมาะสมรองรับการจัดงาน   2) ด้านราคา (Price) ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ของที่พัก สถานที่จัดงานและอื่นๆ ในพื้นที่ 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์จากเมือง และภาพลักษณ์ที่แสดงความพร้อมของเมือง 4) ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)
ท�ำเลที่ตั้งสถานที่จัดงาน สถานที่ที่ผู้ร่วมงานต้องเดินทางไปมีความสะดวก 5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางภาพ
(Physical environment) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 6) ด้านพนักงาน (People)
ที่มีจิตใจรักการบริการและมีความเป็นมืออาชีพ 7) ด้านกระบวนการบริการ (Process) ผู้ให้บริการทั้งจาก
สถานที่จัดงาน ที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
4. แนวคิดอุปสงค์และอุปทาน
อุปสงค์และอุปทานเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดงานโดยเฉพาะมีสว่ นส�ำคัญมากขึน้ ในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าโดย Jin, X., & Weber,
K. (2016) กล่าวถึง ธุรกิจงานแสดงสินค้าต้องอาศัยความส�ำคัญของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งจะมี
ส่วนมาก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาดของงานฯ และก�ำหนดให้เมืองเจ้าภาพมีฐานะเป็นเมืองผู้น�ำของ
อุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Cluster ของ Porter (Porter, M. E. & Porter, M. P., 1998)
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มารวมตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้
เคียงกันจะช่วยเชื่อมโยง เพิ่มผลิตผลให้สูงขึ้นและแสดงถึงความเป็นผู้น�ำของพื้นที่และอุตสาหกรรมนั้น
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5. แนวคิดความคุ้มค่าของการจัดงาน
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยการจัดงานจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการวิเคราะห์ด้านการเงินของ
โครงการถ้าเป็นภาคเอกชนจะค�ำนึงงบก�ำไรขาดทุน (Profit & loss analysis) และสามารถแสดงผลการด�ำเนิน
งานจากรายรับรายจ่ายของโครงการ (กฤษณ์ คงเจริญ และ มนตรี โสคศิยานุรักษณ์, 2561) ในขณะที่ภาครัฐ
นั้นจะเน้นใช้การวิเคราะห์แบบต้นทุนผลประโยชน์ (Cost benefit analysis) ซึ่งจะค�ำนึงถึงด้านผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่สามารถกระจายสู่ชุมชนและเมือง นงค์นิตย์ จันทร์จรัส (2556) ผู้ประกอบการไมซ์มาจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงมีมุมมองด้านความคุ้มค่าที่ต่างกัน ดังกล่าว
จากแนวคิดในการตัดสินใจเลือกเมืองเจ้าภาพจัดงาน ความพร้อมและศักยภาพเมือง ส่วนประสมทางการ
ตลาด อุปสงค์และอุปทาน   และความคุ้มค่าของการจัดงานข้างต้นท�ำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงด้านความคิด
ของแนวความคิดในอดีตทีส่ ามารถน�ำไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ในการสร้างเครือ่ งมือการวิจยั ผ่านการสนทนา
กลุ่ม (Group interview) ก่อนจะน�ำไปพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ ผูป้ ระกอบการจัดงานไมซ์ทมี่ โี อกาสจัดงานไมซ์ทวั่ ประเทศ จากฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมไมซ์ในศูนย์ขอ้ มูลไมซ์ www.thaimiceconnect.com ของส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ  ซึ่งขณะนั้นมีข้อมูลผู้ประกอบการจ�ำนวน 345 องค์กร จาก 3 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) จากฐานข้อมูลองค์กรโดยใช้ตัวแทนองค์กรละ 1 คน ในระดับผู้บริหาร ผู้อ�ำนวยการ
หรือผู้จัดการ ค�ำนวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane  n =    n    =       345       = 185 คน  
1+Ne2 1+135 (0.05)2
โดยใช้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ส่งแบบสอบถามไป 345 องค์กร แต่สามารถเก็บข้อมูลมาได้จ�ำนวน 119 คน ซึ่งถือเป็น 64.32%
ของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครือ่ งมือวิจยั หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท�ำการศึกษาจากต�ำรา เอกสาร และการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมาร่างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นได้น�ำไปให้ผู้ประกอบการไมซ์จ�ำนวน 10 คน ประกอบ
ด้วยผู้ประกอบการแสดงสินค้า 3 คน ผู้ประกอบการประชุม 3 คน ผู้ให้บริการในสถานที่จัดงานโรงแรม 2 คน
และภาครัฐ 2 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไมซ์มากกว่า 10 ปี และอยู่ในต�ำแหน่งผู้บริหาร ร่วมกันอภิปราย
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแบบสอบถามด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) หลังจากปรับแก้
แบบสอบถามตามความคิดเห็นของกลุม่ ผูป้ ระกอบการแล้วก็นำ� ไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใน
การตรวจสอบความตรง (Validity) มีผู้เชี่ยวชาญท�ำการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน ซึ่งผลปรากฏว่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.9 – 1 ในทุกข้อค�ำถาม จากนั้นได้น�ำ
แบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองกับผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ในภาคเหนือจ�ำนวน 20 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แอลฟาของ ครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient)
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ของแบบสอบถามผลปรากฏว่ามีค่าเท่ากับ 0.956  จากนั้นจึงน�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งนี้ แบบสอบถามทั้งหมดมี 5 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นชุดค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์
จ�ำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ ประสบการณ์การท�ำงาน ระดับต�ำแหน่ง  
ตอนที่ 2 เป็นชุดค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลองค์กรจ�ำนวน 6 ค�ำถาม ประกอบด้วย ทุนด�ำเนินการ ระยะเวลาการ
ด�ำเนินงานรายได้ต่อปี   จ�ำนวนพนักงาน ประสบการณ์การจัดงานนอกพื้นที่ส�ำนักงาน และที่ตั้งส�ำนักงาน  
ตอนที่ 3 – 4 เป็นชุดค�ำถามเพื่อวัดความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) มี 5 ระดับ
เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยจ�ำนวน 35 ข้อ เป็นชุดค�ำถามเกี่ยวกับด้านความพร้อมและศักยภาพของเมือง
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ด้านความคุม้ ค่าในการจัดงาน ด้านอุปสงค์และอุปทาน ส่วนตอนที่ 5 เป็น
ค�ำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
31-40 ปี ร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอยู่ที่ร้อยละ 40.6 และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า 15 ปี
2. ปัจจัยส่วนองค์กร โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจไมซ์ พบว่า เป็นผู้ให้บริการจัดงานประชุมร้อยละ 8.4
ผู้รับบริการจัดงานประชุมองค์กรร้อยละ 12.6 ผู้ประกอบการแสดงสินค้าร้อยละ 12.6 ผู้ประกอบการอีเวนต์
และ/หรือรับบริการงานฯร้อยละ 29.4 และอื่นๆ ร้อยละ 37 เคยจัดงานนอกพื้นที่ส�ำนักงานถึงร้อยละ 88.2
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมของเมือง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. วิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อสกัดปัจจัยความพร้อมของเมืองรอง โดยท�ำการวิเคราะห์
ปัจจัยหลัก (Principal component analysis : PCA) ก่อนจากนัน้ จึงใช้วธิ กี ารหมุนแกนปัจจัยแบบแวริแมกซ์
(Varimax) โดยปัจจัยที่น�ำมาจัดเข้ากลุ่มต้องมีค่าไอเกน (Eigen) มากกว่า 1 และมีค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor
loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Multiple regression analysis) เพื่อท�ำการทดสอบ
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ที่เมืองรองแล้วสร้างสมการถดถอยพหุคูณเพื่ออธิบาย
อิทธิพลของตัวแปร ดังกล่าว
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากค่าสถิติของ Bartlett’s test of sphericity มีค่า sig. เท่ากับ 0.00 คือ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สัมพันธ์ทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05 สามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้สอดคล้อง
กับค่าดัชนี KMO เท่ากับ 0.809 แสดงว่า ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะน�ำมาวิเคราะห์ปัจจัยและผลการสกัด
ปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก พบว่า ค่าร่วมกัน (Communality) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ทงั้ หมดจ�ำนวน 35 ตัวแปร มีคา่ น�ำ้ หนักถ่วงปัจจัย (Factor loading) อยูร่ ะหว่าง 0.50–0.86 สามารถ
เข้าอยู่ในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้และผลการหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธี           
แวริแม็กซ์ (Varimax) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า จ�ำนวนตัวแปรทั้งหมด 35 ตัวแปร จัดเข้ากลุ่มปัจจัย
(Component) ได้ทั้งหมด 9 ปัจจัย รวม 26 ตัวแปร จัดเข้าซึ่งอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 67.40 มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองในการเป็นสถานที่ของการจัดงานไมซ์ของประเทศไทย
ที่
ชื่อปัจจัย
1 ด้านศักยภาพและการสนับสนุนของเมือง
ค่า Eigen        =   3.835
Variance %    = 10.958
Cumulative% = 10.958
2 ด้านอุปสงค์และอุปทาน
ค่า Eigen        =  3.065
Variance %    = 8.756
Cumulative% = 19.714
3 ด้านสถานที่จัดงาน และที่พัก
ค่า Eigen        =   3.019
Variance %    =   8.627
Cumulative% = 28.341
4 ด้านกระบวนการส่งเสริมการจัดงาน
ค่า Eigen        =   2.829
Variance %    =   8.082
Cumulative% = 36.424
5. ด้านการอ�ำนวยความสะดวกจากภาครัฐ
ค่า Eigen        =   2.374
Variance %    =   6.784
Cumulative% = 43.208
6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ค่า Eigen        =   2.307
Variance %    =   6.590
Cumulative% = 49.798
7 ด้านการบริการและประโยชน์สู่ชุมชน
ค่า Eigen        =   2.257
Variance %    =   6.450
Cumulative% = 56.248
8 ด้านโอกาสทางธุรกิจ
ค่า Eigen        =   2.00
Variance %    =   5.714
Cumulative% = 61.962
9 ด้านสถานที่จัดงานมีอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่า Eigen        =   1.907
Variance %    =   5.450
Cumulative% = 67.411

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
1)
2)

ตัวแปร
มาตรฐานของสถานที่จัดงาน ที่ได้กับการรับรองจากส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ
เมืองมีการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมตามเป้าหมายภูมิภาค
เมืองรองมีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์เมือง
ความสามารถในการจัดหาอาสาสมัครเพื่อช่วยในการจัดงาน
เมืองและสถานที่จัดงานมีการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์อยู่สม�่ำเสมอ
ผูท้ สี่ ามารถเข้าร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการ
ศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก
จ�ำนวนผูใ้ ห้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ MICE มีจำ� นวนมาก
ผูใ้ ห้บริการในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ MICE มีมาตรฐานและวางใจได้
เมืองรองมีกลุม่ เป้าหมายทีส่ ามารถสร้างความต้องการทางการตลาด
ในการเข้าถึงสถานที่จัดงานและที่พักมีทางเลือกบริการขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย
ราคาโรงแรมที่พักมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
ราคาค่าเช่าพื้นที่จัดงานมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่จัดงานในสายตาผู้ประกอบการและสมาคมนานาชาติ
เมืองและผูป้ ระกอบการให้ความร่วมมือในการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดระหว่างการ
จัดงาน MICE
การเตรียมการจัดงาน MICE มีการประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการให้จดั งาน MICE มีระบบปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็ว
มีการอ�ำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร การท�ำวีซ่า และตรวจคนเข้าเมืองที่ท่า
อากาศยาน
รัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน MICE โดยจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้
ประกอบการและผู้เข้าร่วมงาน   
การเดินทางระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับเมืองจุดหมายปลายทางมีความสะดวก
โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมและโลจิตส์ติกเชื่อมต่อภายในประเทศที่สะดวก

1) บุคลากรมีจิตใจรักในการบริการ
2) การจัดงาน MICE ในเมืองรองมีผลประโยชน์กระจายไปยังพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
1) เมืองรองทีม่ อี ตุ สาหกรรมทีโ่ ดดเด่นในการสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กบั การจัดงาน
2) เมืองรองดังกล่าวมีกลุม่ เป้าหมายจ�ำนวนมาก เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคม
การค้า ธุรกิจ โรงงาน ฯลฯ ทีส่ ามารถเข้าร่วมงานและสนับสนุนการจัดงาน
1)
2)

สถานที่จัดงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ความสะดวกรองรับการจัดงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สถานที่จัดงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย
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ส่วนผลการทดสอบปัจจัยความพร้อมของเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ในเมืองรอง โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณปรากฏตาม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ของปัจจัยความพร้อมของเมืองทีจ่ ะส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงาน
ไมซ์ในเมืองรอง

2

ตัวแปรพยากรณ์

b

S.E.b

ค่าคงที่

.38

330

ปัจจัยด้านสถานที่จัดงานและที่พัก

.58

.12

ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

.32

.13

β

t

Sig

.12

.010

.34

4.67**

.000

.18

2.67**

.000

r =.771, r2*100=60.00, Adj R2 =.595, SEest=284, F=113.94, p=000

**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2   ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองส่งผลต่อการตัดสินใจในการจัดงานไมซ์ในเมืองรองได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ  ร้อยละ 60.00 โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Y แทน ต่อการตัดสินใจในการจัดงานไมซ์ในเมืองรอง
ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองส่งผลต่อการตัดสิน
X1 แทน ปัจจัยด้านสถานที่จัดงานและที่พัก
ใจในการจัดงานไมซ์ในเมืองรอง = .38+. 58 (ปัจจัย
X2 แทน ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสถานที่จัดงานและที่พัก) +.32 (ปัจจัยด้าน
Y = .38 +. 58 (X1) +. 32 (X2)
โครงสร้างพื้นฐาน)
สรุปได้ว่า ปัจจัยความพร้อมของเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ในเมืองรองล�ำดับแรก ได้แก่
ปัจจัยด้านสถานที่จัดงานและที่พัก และรองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยความพร้อมของเมืองรองตามตารางที่ 1 สกัดได้ทงั้ หมด 9 ปัจจัย โดยปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ คือ 1) ด้าน
ศักยภาพและการสนับสนุนของเมือง กล่าวคือ เมืองต้องมีศักยภาพและความพร้อมความโดดเด่นทั้งด้าน
อัตลักษณ์ของเมือง มีการประชาสัมพันธ์เมืองและสถานที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักอย่างสม�่ำเสมอซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความมีชื่อเสียงและผู้ประกอบการจะได้มีความสนใจอยากไปจัดงานศักยภาพของเมืองด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานมีต�ำแหน่งทางการตลาดเป็นการจัดงานแห่งภูมิภาคต่อ
ไป (Porter, M. E. & Porter, M. P, 1998) ศักยภาพด้านมาตรฐานสถานที่จัดงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่าจะ
ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนจากเมือง ด้านการหาอาสาสมัครมาช่วยการจัดงานเพราะ
ผูป้ ระกอบการจะได้มกี ารว่างจ้างคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ เพราะการเลือกจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ตอ้ งค�ำนึง
ถึงศักยภาพความพร้อมของเมือง ภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของเมือง มาตรฐานสถานที่และบุคคลากรเพื่อจะได้
เกิดความไว้วางใจ และความสนใจในการเดินทางเข้าร่วมงาน (ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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(องค์การมหาชน), 2557; ดุษฎี ช่วยสุข, 2558; García, J. A., Gómez, M., & Molina, A., 2012; เสรี
วงษ์มณฑา และ วิชยานันท์ พ่อค้า, 2560) ปัจจัยส�ำคัญรองลงมา คือ 2) ด้านอุปสงค์และอุปทาน ประกอบ
ด้วย ห่วงโซ่อปุ ทานทีใ่ ห้บริการและมีคณ
ุ ภาพวางใจได้ มีกลุม่ ธุรกิจเป้าหมายในการเข้าร่วมงานด้วยผูป้ ระกอบ
การต้องการจะไปจัดงานการประชุมและงานแสดงสินค้าในที่ๆ มีอุตสาหกรรมเป้าหมายและผู้ให้บริการมี
คุณภาพ (Jin, X., & Weber, K. (2016) และ 3) ด้านสถานที่จัดงานและที่พักตามล�ำดับแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการสนใจในเมืองรองที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก การบริการที่หลากหลาย สถานที่จัดงาน
และที่พักมีราคาที่เหมาะสม ดังนั้น เมืองจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดี ถ้าที่พักและสถานที่จัด
งานเพียงพอและราคาที่เหมาะสม (ปาจรีย์ ชัยชุมพล, 2558 และ Crouch, G. I., Del Chiappa, G., & Perdue, R. R., 2019) 4) ด้านกระบวนการส่งเสริมการจัดงาน ประกอบด้วย การประสานงานและจัดแคมเปญ
ส่งเสริมการจัดงาน ซึง่ เป็นส่วนประสมทางการตลาดทีเ่ มืองและสถานทีจ่ ดั งานสามารถน�ำเสนอผูป้ ระกอบการ
เพื่อสร้างความแตกต่างด้านบริการ (ปาจรีย์ ชัยชุมพล, 2558)  5) ด้านการอ�ำนวยความสะดวกจากภาครัฐ
ด้านพิธกี ารศุลกากร วีซา่ การสนับสนุนจากภาครัฐ  6) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ประกอบด้วยเครือข่ายคมนาคม
ทีท่ ำ� ให้การเดินทางมาเมืองรองได้รบั การเชือ่ มโยงทัง้ ระหว่างประเทศและภายในประเทศ เพราะผูจ้ ดั งานและ
ผู้ร่วมงานไม่มีเวลามาก และต้องการความสะดวกสบาย (Jin, X., & Weber, K., 2016; ดุษฎี ช่วยสุข, 2558)
7) ด้านการบริการและประโยชน์สู่ชุมชน การจัดงานไมซ์เป็นธุรกิจการบริการ การจัดงานจะส�ำเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถ้าบุคลากรที่ให้บริการมีคุณภาพ มีจิตใจรักการบริการ และงานที่จัดสามารถสร้างผลก
ระทบทางเศรษฐกิจกระจายสู่ชุมชนและท้องถิ่น (ดุษฎี ช่วยสุข, 2558) 8) ด้านโอกาสทางธุรกิจ ผู้ประกอบ
การต้องการเลือกเมืองทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายเชือ่ มโยงทางธุรกิจและเมืองมีอตุ สาหกรรมทีส่ ร้างคุณค่าให้กบั งานได้
(Jin, X., & Weber, K., 2016) ส่วนปัจจัยที่มีความส�ำคัญน้อยที่สุด คือ 9) ด้านสถานที่จัดงานมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการต้องการให้การจัดงานประสบความส�ำเร็จสูงสุด สถานที่จัดงานจึงควรมี
ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และและมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น WiFi อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการบริหารจัดงานและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมงานถือว่าเป็นความพร้อมของการให้บริการของสถานที่
จัดงานที่ดี (ปาจรีย์ ชัยชุมพล, 2558)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยความพร้อมของเมืองรองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ในเมืองรอง
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความพร้อมของเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดงานไมซ์ในเมืองรอง มีสองปัจจัย โดย
เรียงระดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านสถานที่จัดงานและที่พัก แสดงให้เห็นว่าเมื่อต้องการไปจัดงาน
ไมซ์ ปัจจัยแรกที่ต้องน�ำมาพิจารณา คือ สถานที่จัดงานและที่พัก ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องเลือกสถานที่จัด
งานก่อนท�ำกระบวนการใดๆ โดยต้องพิจารณาทั้งเรื่องราคาและขนาดที่เพียงพอส�ำหรับการจัดงาน สถานที่
จัดงานควรมีภาพลักษณ์ทดี่ เี ป็นทีร่ จู้ กั เพราะจะสร้างความสนใจและมัน่ ใจให้ผเู้ ข้าร่วมงาน ถ้าได้การสนับสนุน
ค่าเช่าพื้นที่จากเมือง หรือภาครัฐ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงส�ำหรับต้นทุนในการจัดงาน โดยเฉพาะงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้าก็จะได้รบั การพิจารณาไปจัดงานทีส่ ถานทีน่ นั้ เป็นพิเศษ (Crouch,
G. I., Del Chiappa, G., & Perdue, R. R., 2019) ส�ำหรับที่พัก เมืองรองต้องมีสถานที่พักเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมงานทั้งรูปแบบที่พักที่อยู่ในสถานที่จัดงาน (Onsite accommodation) หรือในระยะ
ทางที่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงาน (Offsite accommodation) และประเภทของที่พักในหลายระดับ ตั้งแต่ 3
ดาว ไปจนถึงประเภทหรูหรา 4-5 ดาว และราคาที่พักที่มีความเหมาะสม ถ้าผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ
สถานที่จัดงานมีการจัดโปรโมชั่นของที่พักหรือสร้างแคมเปญเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการพ�ำนัก รวมถึงการสร้าง
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มาตรฐานให้กับที่พักและสถานที่ในการจัดงานจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจูงใจให้ตัดสินใจเลือกเมือง
รองนั้นๆ และปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ท�ำให้ผู้
ร่วมงานสามารถเดินทางได้สะดวกสบายเข้าถึงเมืองได้ทั้งการเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ดังนั้น
เมืองรองที่เป็นเจ้าภาพจัดงานควรมีการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างเมืองและในเมือง มีสนาม
บิน รวมถึงการเดินทางได้ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางรางและทางน�้ำ (Jin, X., & Weber, K., 2016; Crouch,
G. I., Del Chiappa, G., & Perdue, R. R., 2019) ด้วยผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ คือ นักธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับ
เวลา เมืองรองจึงควรมีการพัฒนาเมืองให้มีความพร้อม รัฐบาลและผู้บริหารเมืองควรให้ความส�ำคัญด้านนี้
เพราะเป็นส่วนส�ำคัญในการเชื่อมเศรษฐกิจของเมืองและเปิดโอกาสให้มีงานไมซ์เข้ามาจัดได้เพิ่มมากเพื่อ
กระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองรอง
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาแค่ 3 ภูมิภาค ด้วยข้อจ�ำกัดของข้อมูลที่ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์มีการเก็บ
รวบรวมแค่ 3 ภูมิภาค ในขณะนี้ ในอนาคตจึงควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบทุกภาค และควรศึกษาเจาะลึก
ลงไปในแต่ละประเภทของธุรกิจไมซ์กับความพึงพอใจในคุณลักษณะเมืองรอง เพราะการจัดประชุมองค์กร
การท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้ามีคณ
ุ ลักษณะทีต่ า่ งกัน รวมถึงรูปแบบการจัดงานและ
พฤติกรรมผู้เข้าร่วมงานที่ต่างกันเช่นกัน นอกจากนี้ควรศึกษาเปรียบเทียบเมืองรองในแต่ละภูมิภาคเพื่อหา
ต�ำแหน่งทางการตลาด (Destination’s positioning) ส�ำหรับการจัดงานไมซ์เปรียบเทียบในแต่ละประเภท
ของกิจกรรม และก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนเมืองรองทางด้านความยั่งยืนซึ่ง
ถือเป็นแนวโน้มของธุรกิจต่อไป
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