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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของธุรกิจสถานที่

ให้บริการจัดประชุม 2) วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานที่จัดประชุม และ 3) สร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัด
ประชุมในจังหวัดนครปฐม ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
51 คน และแบบสอบถามจากผู้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จ านวน 400 คน จากนั้นสนทนากลุ่ม
กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์เนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) จังหวัดนครปฐมมีห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจสถานที่ให้บริการจัดประชุม  
8 องคป์ระกอบ คือ (1) ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม (2) ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ (3) การปฏิบัติการ (4) การ
ขายและการตลาด (5) ลูกค้า (6) แหล่งท่องเที่ยว (7) นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 8) หน่วยงาน
สนับสนุน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านโปรแกรมจัดงาน ด้านกระบวนการบริการ และด้านกายภาพ 3) น าไปสู่
การสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐมได้ 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การปฏิบัติการ (3) การประเมินผล และ (4) การปรับปรุง 
 
ค าส าคัญ  
 การพัฒนาศักยภาพ สถานที่จัดประชุม จังหวัดนครปฐม 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to; 1) study the value chain and potential of meeting 
venue business, 2) analyze the marketing mix factors affecting the decision to use the 
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meeting venue, and 3) create guidelines for the development of business management 
capabilities in providing meeting venues in Nakhon Pathom province. This research was 
used mixed method. Data were collected by in-depth interview with 51 key informants, 
questionnaires from 400 samplings and a group discussion with 10 experts. Data 
analysis was used to content analysis and descriptive statistics.  
 The results were as follows; 1) The value chain of the meeting venue business 
in Nakhon Pathom consisting of 8 components: (1) service providers (2) other service 
providers (3) operation (4) sales and marketing (5) customers (6) tourist attractions  
(7) innovation and technology and (8) supporting organization 2) The factors affecting 
the decision to use its meeting venues were at the highest level. Considering the 
various aspects, it was found that organizational program, service process, and physical.  
3) These were leaded to creating a guideline for potential development of meetings 
business in Nakhon Pathom in 4 steps in order to effectively conduct the business of 
meeting venue services, consisting of 1) planning, 2) operation, 3) evaluation, and 4) 
improvement. 
 
Keywords 
 Potential Development, Venue, Nakhon Pathom Province 
 
ความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการประชุมและการจัดงานแสดงสินค้าท่ัวโลกมีอัตราการเติบโตอย่างสูงในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและบริษัทการท่องเที่ยวระดับโลกถือว่าอุตสาหกรรมนี้เป็น
อุตสาหกรรมที่มีผลก าไรสูง และมีมูลค่ามหาศาลในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้รู้จักกันในรูปแบบของ การประชุมองค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
(Incentive Travel) การประชุมวิชาชีพ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
(Exhibitions) รวมเรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) (McCabe, 2008) ซึ่งในอดีตธุรกิจไมซ์ถูกจัดเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีการใช้บริการที่พักและบริการอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันไมซ์ถือเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
อุตสาหกรรมอื่นได้ คนส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจไมซ์มีบทบาทเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว แต่ในความ
เป็นจริงบทบาทที่ส าคัญของไมซ์ คือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทางอาชีพ การแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการและการวิจัย ตลอดจน
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการกระจายรายได้สู่ชุมชน (Khawyean, 2010) 

จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวในข้างต้น จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และสูงกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวโดยทั่วไป (Moon et al., 2011) ดังเห็นได้จาก
ในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์มีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 4.68 และมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่า
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ของอุตสาหกรรมไมซ์มีสัดส่วนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นจ านวนร้อยละ 8.95 และคิดเป็น
สัดส่วนต่อ GDP ร้อยละ 0.6 ด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จ านวน 1,047,959 คน   

โดยเมื่อคิดแยกเป็นรายธุรกิจในปีงบประมาณ 2560 ส าหรับธุรกิจจัดประชุม คิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 24 ด้วยนักเดินทางกลุ่มไมซ์จ านวน 259,901 คน ธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 26 ด้วยจ านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 271,793 คน ธุรกิจการประชุมสมาคมวิชาชีพ คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 29 ด้วยจ านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 300,273 คน และธุรกิจการจัดแสดงสินค้านิทรรศการ 
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 21 ด้วย นักเดินทางกลุ่มไมซ์จ านวน 215,992 คน (Thailand Convention & 
Exhibition Bureau, 2017) 

นักเดินทางกลุ่มไมซ์ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีความสามารถในการใช้
จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 2-3 เท่า (Dabsomdet, 2010) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าการจัดประชุม
องค์กรซึ่งก าลังเป็นกิจกรรมที่นิยมในหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยกิจกรรมการจัด
ประชุมองค์กร เป็นการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้สมาชิกในองค์กรเดียวกัน แต่การเลือกจุดหมายปลายทางส าหรับการจัดประชุมองค์กร แต่ละองค์กร
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญคือ คุณภาพของสถานที่การจัดประชุม การเข้าถึงสถานที่
การจัดประชุม โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดประชุม แหล่งที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Srisompong, 2015) 

โดยจังหวัดนครปฐมถือได้ว่ามีความพร้อมส าหรับการจัดประชุมองค์กรตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวฯ จากสถิติการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2558 สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 
4,041 ล้านบาท โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากถึง 4,145,404 คน และภายในจังหวัดมีจ านวนโรงแรม
มากกว่า 64 แห่ง และห้องพักมากกว่า 3,883 ห้อง นอกจากนั้นยังมีความพร้อมทางด้านสถานที่จัด
ประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ ใกล้
กรุงเทพมหานครฯ และสามารถเชื่อมเส้นทางการเดินทางและการท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคและจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ เส้นทางผ่านสู่ภาคใต้ เชื่อมโยงเส้นทางผ่านสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันตก และใน
อนาคตยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางมอร์เตอร์เวย์สู่ภาคตะวันออก และประเทศสหภาพเมียนมา ส่งผล
ให้เกิดความได้เปรียบทางที่ตั้ง ประกอบกับการมีทรัพยากรท่องเที่ยวอันมีทุนทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์
และทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดสามารถน าไปสู่การพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่แหล่ง
การจัดประชุมและสัมมนา (Nakhon Pathom Province Development Plan 2018-2021) 

แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคส าหรับจังหวัดนครปฐมในการเป็นเมืองส าหรับการจัดประชุมองค์กร 
คือ ปัญหาด้านระบบการขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่ ปัญหาด้านการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรม ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมส าหรับการเป็นเมืองรองรับอุตสาหกร
รมไมซ์ โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม  เป็นธุรกิจที่ส าคัญที่กลุ่มลูกค้าพิจารณาในการ
เลือกเป็นจุดหมายปลายทาง แต่ยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ซึ่งรายละเอียดของข้อมูล
ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ (Sangpikul and Kim, 2009) อีกทั้ง
ภาพรวมของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขาดการสร้างเครือข่าย ต่างฝ่ายต่างด าเนินธุรกิจของตนเองท าให้จังหวัดนครปฐมยังไม่สามารถพัฒนา
สู่ไมซ์ซิตี้ (MICE City) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่าจังหวัดนครปฐมมีความพร้อมส าหรับการเป็นจุดมุ่งหมายของ
การจัดประชุมองค์กรแต่ถูกให้ความส าคัญน้อยกว่าสถานที่จัดประชุมในแห่งอ่ืน เนื่องจากขาด
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้บริการ ขาดการ
ประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานที่จัดประชุมทั้งสิ้น  

หากพิจารณาการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรูปแบบ
ไมซ์ (Sanjai & Mongkolsrisawat, 2015) ศักยภาพและความพร้อมของเมืองส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Sethasathien, 2017) การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาของโรงแรมและ
รีสอร์ท (Kaewjitkhongthong & Chawbanpho, 2016) กลยุทธ์การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(Dabsomdet, 2010) มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทยประเภทห้องจัดประชุม (Thailand 
Convention and Exhibition Bureau, 2016) และอ่ืน ๆ จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาปรากฏ 
Research Gap หรือโอกาสช่องว่างทางการวิจัย คือ ยังขาดการศึกษาต่อยอดในประเด็นเชิงลึกแยกราย
ธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือพัฒนาแต่ละองค์ประกอบตามศักยภาพและความเหมาะสม โดยการวิจัย
ครั้งนี้มุ่งเน้นที่ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์  

จากภาพรวมปัญหาดังกล่าวฯ หากไม่ท าการศึกษาหรือพัฒนาจะท าให้ธุรกิจให้บริการสถานที่
จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมอาจจะเกิดการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง ขาดโอกาสในการพัฒนาจังหวัด
นครปฐมสู่ไมซ์ซิตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพ
ธุรกิจของผู้ให้บริการด้านสถานที่จัดประชุม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ให้บริการ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม และน าไปสู่การสร้างแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพ่ือ
พัฒนาจังหวัดนครปฐมให้มีความพร้อมส าหรับการรองรับธุรกิจการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของธุรกิจสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัด
นครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการส าหรับธุรกิจสถานที่ให้บริการจัด
ประชุมในจังหวัดนครปฐม 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า อุตสาหกรรมไมซ์ 
ศักยภาพสถานที่ให้บริการจัดประชุม และข้อมูลบริบทจังหวัดนครปฐม 2) ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ 3) ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการ
สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ใช้การเลือกแบบเจาะจง ทั้งหมดจ านวน 51 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มอาจารย์หรือนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

เครื่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างประกอบด้วยประเด็นด้านห่วงโซ่คุณค่า
และศักยภาพสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 

การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัด

ระเบียบข้อมูล ตีความ และน ามาแปลผลสรุปความเห็น 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมด้วยวิธีเชิงปริมาณ  
ประชากร คือ ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกและเคยใช้

บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีขนาดไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เทคนิคการก าหนดตัวอย่างของคอแครน (Cochran, 1977) 
กรณีที่ไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมาก ผู้วิจัยสามารถก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ านวน 384 หน่วย แต่เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน คัดเลือกเฉพาะ
ผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกและเคยใช้บริการสถานที่จัดประชุมใน
จังหวัดนครปฐม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนหรือลดความผิดพลาดจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านโดยผู้วิจัยเลือกใช้เพียงข้อค าถามที่มีคะแนนเกิน 0.66 เท่านั้น หลังจากนั้นผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) กับการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน 
โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.792  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 1. ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบสอบถาม โดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 

ขั้นตอนที่ 3 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการส าหรับธุรกิจสถานที่
ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐมด้วยการสนทนากลุ่ม 

การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัด
นครปฐม มีกระบวนการด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการใช้เทคนิค
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation-Influence-Control : A-I-C) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) การวิจัยครั้งนี้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัด
นครปฐม ใช้การสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการด้านธุรกิจการจัดประชุม 
การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยวจ านวน 6 คน กลุ่มผู้ประกอบการให้บริการการจัดประชุม จ านวน 
1 คน กลุ่มผู้บริหารองค์กรที่เคยใช้บริการสถานที่จัดประชุมจ านวน 2 คน และ กลุ่มของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมจ านวน 1 คน  

เครื่องมือในการวิจัย 1. แนวทางการสนทนากลุ่ม 2. ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) 
3. ผู้จดบันทึก (Note taker) 4. ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) 5. อุปกรณ์บันทึกเสียง  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่
จัดประชุมโดยมติในท่ีประชุม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วน าเสนอผลในลักษณะการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพส าหรับการเป็นไมซ์เมืองรอง โดยมีความ
พร้อมในด้านของสถานที่ให้บริการจัดประชุมจ านวน 3 รูปแบบ คือ ศูนย์ประชุม โรงแรม และรีสอร์ท 
สามารถน าเสนอห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
 

จากภาพที่ 2 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม (Service Provider) ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐมมีจ านวน 3 รูปแบบ คือ 1.1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์
ประชุมชัยพัฒนา มีเอกลักษณ์ของรูปแบบการเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม 2 ) ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร  
มีเอกลักษณ์ในด้านของเทคโนโลยีโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของโครงสร้างอาคาร 3 ) ศูนย์ประชุม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มีเอกลักษณ์โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของอาคารตามแบบพระราชวังสนามจันทร์  4) อาคารสิริวรปัญญามีเอกลักษณ์ด้านลักษณะของ
อาคาร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จ านวนมาก 1.2 โรงแรม ประกอบด้วย 1) โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์มีเอกลักษณ์ด้านกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ และห้องประชุมมีมาตรฐาน 
Thailand MICE Venue Standard  2) โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการ
ตกแต่งรูปแบบทวารวดี ได้มาตรฐานโรงแรมสีเขียว ระบบห้องประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3) โรงแรมริเวอร์มีเอกลักษณ์ด้านของการให้บริการครบวงจร และท าเลที่ตั้ง 1.3 รีสอร์ท 
ประกอบด้วย 1) เครือวัลย์รีสอร์ท แอนด์ สปา มีเอกลักษณ์ของห้องประชุมที่สามารถสัมผัสวิถีชีวิต
ริมน้ า 2) ชวาลัน รีสอร์ท มีเอกลักษณ์ในด้านบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม และมีกิจกรรมรองรับผู้
เข้าการประชุมที่หลากหลาย โดยผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมมี 2 ส่วนงานประกอบด้วย ฝ่าย
ให้บริการการจัดประชุม และฝ่ายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ฝ่ายให้บริการการจัดประชุมมี  
5 ฝ่าย คือ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายห้องประชุมและสถานที่ ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 2) ฝ่ายสนับสนุนการจัดประชุม เป็นส่วนงานท าหน้าที่
ส่งเสริม ตั้งแต่การจัดเตรียมบุคลากร การรับช าระค่าบริการ เอกสารส าหรับการเบิกจ่าย และการท า
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การตลาด โดยมี 3 ฝ่ายที่ส าคัญ คือ ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และฝ่าย
การขายและการตลาด 

2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ (Other Service Provider) เป็นกลุ่มผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 6 ธุรกิจ มีรายละเอียดคือ  
1) องค์กรการศึกษาสนับสนุนในด้านของวิทยากรผู้ให้ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม 2) 
ธุรกิจการขนส่ง (Freight Forwarders) เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งของส าหรับการจัดประชุม ที่มีความ
เฉพาะโดยทีมงานมืออาชีพ 3) ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจังหวัดนครปฐมมีความโดด
เด่นในด้านของการให้บริการโต๊ะจีน สตรีทฟู้ด 4) ธุรกิจการตกแต่งสถานที่ 5) ธุรกิจน าเที่ยว เป็นผู้
ให้บริการการน าเที่ยวภายในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 6) ธุรกิจที่พัก เป็นผู้
ให้บริการเกี่ยวกับที่พักเช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมเตย์  

3. การปฏิบัติงาน  (Operation) เป็นการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบด้วย 1) การ
ประสานงาน เป็นการประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของการส ารวจความต้องการของผู้
จัดประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุม การให้ข้อมูล การตกลงราคา การวางโปรแกรม เป็นต้น 2) การ
ให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ก่อนการจัดประชุม เป็นการให้ข้อมูลและการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจัดประชุม 2. ระหว่างการจัดประชุม เป็นการอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและ 3. การให้บริการหลังการจัดประชุม เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
จัดประชุมทั้งในด้านของความพึงพอใจของผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น 3) การจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นการด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4) การจัดการความเสี่ยง เป็นการด าเนินการด้านการดูแล
รักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านของที่จอดรถ สถานที่และอุปกรณ์ในห้องจัดประชุม  

4. การขายและการตลาด (Sales and Marketing) การขายและการตลาดของธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4 รูปแบบส าคัญ คือ 1) การขายผ่านทีม
ขาย เป็นการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และมีทักษะการขาย  2) การขายผ่านสื่อ
ออนไลน์ เป็นการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและขายห้องประชุม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และ
ผ่านช่องทางยูทูป เป็นต้น 3) การออกอีเวนต์ เป็นการเข้าร่วมงานอีเวนต์เกี่ยวข้องทางด้านการ
ท่องเที่ยว การประชุมวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ งานจัดแสดงสินค้า 4) การขายผ่านเครือข่ายองค์กร 
เป็นการใช้เครือข่ายจากองค์กรที่ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมเป็นสมาชิก 5) การท าการตลาดแบบ
ปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นการท าการตลาดผ่านการบอกต่อของลูกค้าที่เคยใช้บริการสู่
ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นเครือข่ายของลูกค้าเก่า 

5. กลุ่มลูกค้า (Customer) เป็นบริษัทและองค์กรที่มีความประสงค์ในการจัดประชุมนอก
สถานที่ขององค์กร มีเป้าหมายในการแจ้งเพ่ือทราบข้อมูลแก่พนักงาน หาประเด็นหารือ อบรมเสริม
ความรู้พัฒนาบุคลากร สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร โดยองค์กรจะมีผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการจัดประชุมส าหรับองค์กร มีกระบวนการในการคัดเลือกจุดหมายปลายทาง สถานที่จัดประชุม 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมระหว่างการจัดประชุม หัวข้อการจัดประชุม ระยะเวลาการจัด
ประชุม สถานที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และอ่ืน ๆ โดยรูปแบบขององค์กรที่ใช้บริการสถานที่จัด
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ประชุมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือ 1. หน่วยงานภาครัฐ 2. หน่วยงานภาคเอกชน 3. หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และ 4. สมาคม 

6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Tourist Attraction Linkage) จังหวัดนครปฐมมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบการท่องเที่ยว คือ  
1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา จังหวัดนครปฐมมีความโดดเด่นเป็นเมืองศูนย์กลางศิลปะทวารวดี มีวัด
ที่ส าคัญและมีชื่อเสียงจ านวนมาก เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง วัดศรีษะทอง วัดดอนยายหอม วัด
สามง่าม วัดกลางบางแก้ว เป็นต้น 2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส าหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ จังหวัด
นครปฐมมีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานสากลรองรับ เช่น สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ สนามกอล์ฟไดนาสตี้ 
เป็นต้น 3) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น าเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ชุมชน
บ้านหัวอ่าวเป็นชุมชนที่มีการน าเสนอวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรมรองรับผู้เข้าร่วมการจัดประชุม
ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เป็นต้น  

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการสร้างมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพระดับสากล โดยการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เช่น 
นวัตกรรมออกแบบห้องประชุม นวัตกรรมการรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ แสง สี เสียง 
การจัดประชุมทางไกล (Video Conference) นวัตกรรมด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดประชุม เป็นต้น 

8. หน่วยงานสนับสนุน (Support Organization) ประกอบด้วยหน่วยงานภายนอก
และภายใน โดยหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย 1) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ส่งเสริมด้านการช่วยดึงงานต่าง ๆ เข้าพ้ืนที่ และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 2) สมาคม
ส่งเสริมการประชุมและแสดงสินค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากร การจัด
สัมมนา 3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการท าการตลาด  4) สมาคมโรงแรมไทย 
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของโรงแรมที่ให้บริการจัดประชุม และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ 
ส าหรับหน่วยงานภายในประกอบด้วย 1. เทศบาล สนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปการ ต่าง ๆ พ้ืนที่ 2. องค์กรการศึกษา สนับสนุนด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้แขนงต่าง ๆ 
ส าหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการจัดประชุม 
 จากการศึกษาพบว่าศักยภาพของสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 3 รูปแบบ 
คือ โรงแรม สถานที่จัดประชุมเอนกประสงค์ และรีสอร์ทสามารถแสดงเปรียบเทียบ ได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาศักยภาพของสถานที่ให้บริการจัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
 

ศักยภาพสถานที ่ โรงแรม ศูนย์ประชุมอเนกประสงค ์ รีสอร์ท 
1. ความเหมาะสม (Suitable) 
1.1 ภาพลักษณ ์ ภาพลักษณ์เป็นทางการ และหรูหรา 

สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
หลังของพื้นที่ เช่น ศิลปะทวารวดี 
วิถีชีวิตเกษตร เป็นต้น 

แสดงภาพลักษณ์หน่วยงานที่
ที่สังกัด เน้นการให้บริการคน
ในพื้นที่และสังคมท้องถิ่น 

แสดงภาพลักษณ์ตามลักษณะ
ข อ ง พื้ น ที่ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ เช่น วิถีชีวิตริมน้ า 
และความโรแมนติก 

1.3 ความพร้อมของ
บุคลากร 

พนักงานมีความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถ และจ านวนเพียงพอ 

พนักงานมีจ านวนและความ
รับผิดชอบจ ากัดตามต าแหน่ง 
ของหน่วยงาน 

พนักงานมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ และจ านวน
เพียงพอ 

2. สถานที่ตั้งและการเข้าถงึ (Location and Accessibility) 
2.1 ความสะดวกในการ
เข้าถึง และระบบ
คมนาคม 

โรงแรมตั้งอยู่ในเขตเมือง สะดวกต่อ
การเข้าถึงด้วยรถส่วนตัวและมีรถ
ขนส่งสาธารณะให้บริการ แต่จ ากัด
ด้านความถี่การบริการ 

ตั้งอยู่ในสถานศึกษาและเขต
เมืองสะดวกต่อการเข้าถึงด้วย
รถส่ ว นตั วและมี ร ถขนส่ ง
สาธารณะให้บริการ แต่จ ากัด
ด้านความถี่การบริการ 

ตั้งอยู่นอกเขตเมือง ยากต่อ
การเข้าถึงด้วยรถส่วนตัวหรือ
เ ช่ า เ ห ม า ร ถ  โ ด ย ไ ม่ มี ร ถ
สาธารณะให้บริการ 

2.3 บรรยากาศโดยรอบ
ของสถานที่ เช่น ความ
สงบ ความปลอดภยั 

สถานที่มีความสวยงาม มีการดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง อย่างเคร่งครัด 

มีความร่มรื่นและมีการดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชั่วโมง อย่างเคร่งครัด 

บรรยากาศธรรมชาติร่มรื่น 
สงบ และมีความเป็นส่วนตัว มี
การดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

4. ขนาดห้องจัดประชุม (Size) 
4.2 ห้องประชุมมีขนาด
ใหญ่เพียงพอรองรับผู้
ร่วมประชุม 

มีหลากหลายขนาด รองรับการจัด
งานได้ 10 – 1,000 คน 

มีขนาดใหญ่รองรับการจัด
ประชุมได้ 10 – 2,000 คน 

มีหลากหลายขนาดรองรับการ
จัดงานได้ 10 – 1,000 คน 

4.3 แผนผังของห้องจัด
ประชุมเหมาะสม 
สามารถมองเห็น
วิทยากรได้ชัดเจน 

มีความเหมาะสม โดยเวทียกระดับ
เหนื อพื้ นท า ให้ สะดวกต่ อก า ร
มองเห็นวิทยากร 

มีความเหมาะสม โดยเวที
ยกระดับเหนือพื้น และบาง
แห่งมีที่นั่งเลื่อนระดับ สะดวก
ต่อการมองเห็นวิทยากร 

มีความเหมาะสม โดยเวที
ยกระดับเหนือพื้นท าให้สะดวก
ต่อการมองเห็นวิทยากร 

5. สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) 
5.2 มีอุปกรณ์ส าหรับ
การจัดประชุมครบครัน 

มี อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คุณภาพสูง และครบครัน 

มีอุปกรณ์คุณภาพสูงและครบ
ครัน 

มีอุปกรณ์คุณภาพปานกลาง
และครบครัน 

5.3 มีการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ให้บริการคุณภาพระดับสากล ต้องจ้างผู้ให้บริการภายนอก  ให้บริการคุณภาพระดับสากล 

5.4 มีที่จอดรถเพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ 
5.7 มีห้องพักรองรับ
ผู้เข้าร่วมงาน 

มี ห้ อ งพั ก คุณภ าพรอ งรั บ แล ะ
เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 

ไม่มีห้องพักให้บริการ มีห้องพักคุณภาพรองรับและ
เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 

6.ค่าใช้จ่าย (Cost) 
6.1 ราคามีความ
ยืดหยุ่นสามารถต่อรอง
ได้ 

สามารถต่อ รองได้ตามจ านวน
ผู้ เข้ าร่วมงานและประเภทของ
อาหารและเครื่องดื่ม 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ต่ อ ร อ ง ไ ด้  
เ นื่ อ ง จ า กถู ก ก า หนด โดย
ระเบียบของหน่วยงาน 

สามารถต่อรองได้ตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมงานและประเภทของ
อาหารและเครื่องดื่ม 

6.4 ระยะเวลาในการ
ช าระเงิน 

มัดจ าล่วงหน้า 1 สัปดาห์และส่วนที่
เหลือหลังเสร็จงาน 

มัดจ าล่วงหน้า 1 สัปดาห์และ
ส่วนที่เหลือหลังเสร็จงาน 

มัดจ าล่วงหน้า 1 สัปดาห์และ
ส่วนที่เหลือหลังเสร็จงาน 

 
 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

102 

จากผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและศักยภาพดังกล่าวฯ เป็นผลการศึกษาด้านอุปทานของ
ธุรกิจ ในส่วนของผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมใน
จังหวัดนครปฐม เป็นผลด้านอุปสงค์ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุมจังหวัดนครปฐม 
 
องค์ประกอบ Mean S.D. ความหมาย 
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 4.06 0.53 มาก 
ด้านราคา (Price) 4.24 0.56 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 3.68 0.65 มาก 
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 3.75 0.68 มาก 
ด้านกายภาพ (Physical) 4.25 0.52 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการบริการ (Process) 4.27 0.53 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร (Personal) 4.20 0.58 มาก 
ด้านโปรแกรมจดังาน (Package) 4.29 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.09 0.43 มาก 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมองค์กรในจังหวัด

นครปฐม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านโปรแกรมการจัดงาน (�̅�= 4.29, S.D. 
= 0.63) ประกอบด้วย การให้เช่าห้องประชุมพร้อมที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และกิจกรรมเสริมในการจัดประชุม รองลงมา คือ ด้านกระบวนการบริการ  
(�̅�= 4.27, S.D. = 0.53) ประกอบด้วย การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักสากล การ
ประสานงานก่อนการจัดประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุม การจัดการความปลอดภัยและการ
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ (�̅�= 4.25, S.D. = 0.52) ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้ง
สะดวกต่อการเข้าถึง มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่ ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม มีความ
พร้อมด้านสาธารณูปโภค และมีที่จอดรถเพียงพอ ด้านราคา (�̅�= 4.24, S.D. = 0.56) ประกอบด้วย 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารยืดหยุ่นต่อรองได้ มีรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วน การเลือก
ช่องทางช าระเงินมีความหลากหลาย แลระยะเวลาในการช าระเงินมีความยืดหยุ่น ด้านบุคลากร (�̅�= 
4.20, S.D. = 0.58) ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า อัธยาศัยดีและเป็นมิตร ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.06, S.D. = 0.53) ประกอบด้วย มาตรฐาน
ห้องประชุม ความหลากหลายของรูปแบบห้องประชุม อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และ
อาหารและเครื่องดื่ม ด้านการส่งเสริมการขาย (�̅�= 3.75, S.D. = 0.68) ประกอบด้วย การส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅�= 3.68, S.D. = 0.65) ประกอบด้วยการให้เช่าห้องประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ ตัวแทนบริษัท ทีมขาย และลูกค้า Walk in 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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จากการสนทนากลุ่มสามารถหาสรุปมติที่ประชุมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ได้ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความ
เหมาะสม คือ ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมควรก าหนดต าแหน่งทางการตลาดขององค์กร สร้าง
ภาพลักษณ์ของสถานที่ให้บริการจัดประชุมให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งน าไปสู่การ
ปรับปรุงรูปแบบห้องประชุม สิ่งอ านวยความสะดวก การตลาดและการขายที่เหมาะสม และควรสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือคัดเลือกผู้ให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมให้การจัด
ประชุมให้มีประสิทธิภาพระดับสากล  2) ด้านสถานที่ตั้งและการเข้าถึง คือ ผู้ให้บริการสถานที่จัด
ประชุมควรอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม โดยการให้บริการรถบัส หรือการ
เพ่ิมจุดเด่นของพาหนะรับส่งเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการท าให้เกิดการใช้บริการซ้ าในครั้ ง
ต่อไป รวมถึงการเพ่ิมป้ายบอกทางที่ชัดเจน 3) ด้านขนาด คือ ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุมควร
ก าหนดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมให้เหมาะสมกับขนาดของห้องตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยและการใช้งานที่เหมาะสม 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ ห้อง
ประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ควรพัฒนาให้ได้มาตรฐานตาม MICE Venue Standard 
ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการและการจัดการ  นอกจากนั้นควรพัฒนาด้าน
อุปกรณ์ในห้องประชุมให้มีความทันสมัย รองรับการจัดประชุมแบบผสมผสานระหว่างการจัดประชุม
แบบ Face to Face และแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting)  5) ด้านค่าใช้จ่าย คือ ผู้ให้บริการสถานที่
จัดประชุมควรมีการออกแบบแพ็กเกจการจัดประชุมให้มีความหลากหลาย ควรจัดโปรแกรมของการ
จัดประชุมร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่และเพ่ิมช่องทางการตลาดและการขายโดยการ
สร้างเครือข่ายระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม 
 

จากภาพที่ 3 สามารถก าหนดขั้นตอนการพัฒนาได้  4 ขั้น คือ 
1. การวางแผนการพัฒนา (Development Plan) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ  
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1.1) เริ่มต้นด้วยการส ารวจทรัพยากร ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์  ระบบการจัดการ 
เงินทุน วัสดุและอุปกรณ์ ห้องประชุมและการให้บริการ และการตลาด และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 
และคู่แข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม จ านวน 8 องค์ประกอบ 
คือ 1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม 2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 3. การปฏิบัติงาน  4. การขายและการตลาด 
5. กลุ่มลูกค้า 6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 8.หน่วยงานสนับสนุน  

1.2) จากนั้นท าการก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ โดยการวางภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของ
สถานที่ให้บริการจัดประชุม และเลือกประเภทและกลุ่มลูกค้า องค์กร หรือบริษัท เป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด และก าหนดรูปแบบการให้บริการของสถานที่จัดประชุม  

1.3) วางแผนการพัฒนาธุรกิจตามองค์ประกอบ 8Ps คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
บุคลากร ด้านโปรแกรมการจัดงาน ให้สอดคล้องกับต าแหน่งทางธุรกิจพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม 
ช่วงเวลา และผู้ด าเนินการ 

2. การปฏิบัติการ (Do) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และควบคุมให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตามความส าเร็จของกิจกรรม ประสิทธิภาพ
ผู้ด าเนินการ และตรวจสอบช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ 

3. การประเมินผล (Check) เป็นขั้นตอนการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 
3 ด้านคือ 1) การประเมินผลความพึงพอใจลูกค้า เป็นการประเมินผลตามองค์ประกอบ 8ps คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านโปรแกรมการจัดงาน จากด้าน Demand side 2) การ
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม 
8 องค์ประกอบ คือ 1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม 2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 3. การปฏิบัติงาน  4. การ
ขายและการตลาด 5. กลุ่มลูกค้า 6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ  
8. หน่วยงานสนับสนุน จากด้าน Supply side 3) การประเมินด้านผลประกอบการ เป็นการประเมิน
ความคุ้มค่าของการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 1. มิติที่เป็นตัวเงิน รายรับ รายจ่าย ก าไร (ขาดทุน) 
2. มิติที่ไม่เป็นตัวเงิน จ านวนลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/กลุ่ม/ครั้ง อัตราการกลับมาใช้ซ้ า 
เปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่มาใช้จริง  

4. การปรับปรุง (Action) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงองค์ประกอบตามผลการประเมินทั้ง
ด้านห่วงโซ่คุณค่า 8 องค์ประกอบ และส่วนประสมทางการตลาด 8 องค์ประกอบจากนั้นน าแนว
ทางการปรับปรุง มาก าหนดมาตรฐานการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมใหม่ขึ้น ก าหนด
เป้าหมาย ค่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ค่าคะแนนความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน และ 
ค่าคะแนนของผลประกอบการและน าไปสู่การวางแผน (Plan) ในขั้นตอนที่ 1 ท าตามวงจรการพัฒนา 
PDCA ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับการจัดการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุม โดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัด
ประชุมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทันต่อยุคสมัยในอนาคต 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่า จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพส าหรับการเป็นเมืองรองส าหรับธุรกิจไมซ์ 

โดยมีการให้บริการสถานที่จัดประชุม 3 รูปแบบ คือ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โรงแรม และรีสอร์ท
ซ่ึงสอดคล้องกับ Thailand Convention & Exhibition Bureau (2016) ที่ได้เสนอว่าสถานที่จัดงาน
อุตสาหกรรมไมซ์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน คือ โรงแรมและรีสอร์ท เป็นสถานที่พักผ่อน
ส าหรับนักเดินทางและสามารถรองรับการจัดประชุมและการจัดงานอีเวนต์รูปแบบต่าง ๆ ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์เป็นสิ่งก่อสร้างที่รวมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ถูกออกแบบ
มาเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ 

โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิดของ 
Michael (2008) ที่ เสนอว่าห่วงโซ่คุณค่าเป็นกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงเพ่ือสร้างคุณค่าธุรกิจ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม หลัก คือ 1. ปัจจัยน าเข้า (Inbound Logistic) 2. การปฏิบัติการ 
(Operation) 3. ปัจจัยน าออก (Outbound Logistics) 4. การขายและการตลาด (Sales and 
Marketing) และ 5. การให้บริการ (Service) และกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้า
และบริการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านการบริหาร สามารถน ามาประยุกต์สังเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 
1. ผู้ให้บริการสถานที่จัดประชุม 2. ผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 3. การปฏิบัติงาน  4. การขายและการตลาด  
5. กลุ่มลูกค้า 6. แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 8. หน่วยงานสนับสนุน 
ซึ่งจากห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม มีองค์ประกอบสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sanjai & Mongkolsrisawat (2015) พบว่าศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ MICE มีองค์ประกอบดังนี้ 1) การเข้าถึง ด้วยความเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค  
2) ด้านสถานที่จัดงาน มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม MICE ที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มาก  
3) ด้านโรงแรมที่พักมีจ านวนโรงแรมที่สามารถรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวในประปริมาณมากและ
หลากหลายระดับ 4) ร้านอาหารและของที่ระลึก 5) ด้านของแหล่งท่องเที่ยว 6) ด้านธุรกิจท่องเที่ยว 
7) ด้านความม่ันคงและปลอดภัย 8) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Pankaew (2015) พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 8Ps มีค่า
ความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  1) ด้านโปรแกรมจัดงาน
ประกอบด้วย การให้เช่าห้องประชุมพร้อมที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม โปรแกรมการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ และกิจกรรมเสริมในการจัดประชุม 2) ด้านกระบวนการบริการ ประกอบด้วย การให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่มตามหลักสากล การประสานงานก่อนการจัดประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุม 
การจัดการความปลอดภัยและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 
ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเข้าถึง มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพ้ืนที่ ภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงาม มี
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และมีที่จอดรถเพียงพอ และ 4) ด้านราคาประกอบด้วย ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ สามารยืดหยุ่นต่อรองได้ มีรายละเอียดเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วน การเลือก
ช่องทางช าระเงินมีความหลากหลาย และระยะเวลาในการช าระเงินมีความยืดหยุ่น ทั้ง 4 ปัจจัยมีค่า
ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด โดย 5) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
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บุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อัธยาศัยดีและเป็นมิตร 6) ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
มาตรฐานห้องประชุม ความหลากหลายของรูปแบบห้องประชุม อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และอาหารและเครื่องดื่ม 7) ด้านการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง 
สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ 8) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ประกอบด้วย การให้เช่าห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตัวแทนบริษัท ทีมขาย และลูกค้า Walk in 
ทั้ ง  4  อ งค์ ประกอบอยู่ ใน ระดั บมาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ  Kaewjitkhongthong & 
Chawbanpho (2016) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา โดย
ปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ ในระดับมากมี 5 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านโปรแกรมการจัดงานส าเร็จรูป  
2) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ด้านกระบวนการบริการ 4) ด้านพนักงาน และ 5) ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริม
การตลาด 2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 3) ด้านราคา ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐมที่
ส าคัญ คือ การพัฒนาอุปกรณ์ในห้องประชุมให้มีความทันสมัยรองรับการจัดประชุมประชุมแบบ 
Hybrid Meeting ผสมผสานระหว่าง Face to Face และแบบออนไลน์ และการพัฒนาด้านการ
เข้าถึงโดยการให้บริการรถบัส หรือการเพ่ิมจุดเด่นของพาหนะรับส่งเพ่ือสร้างความประทับใจแก่
ผู้ใช้บริการสอดคล้องกับ International Association of Conference Centers (2018) ได้กล่าวถึง
ศักยภาพของสถานที่จัดประชุมองค์กร โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) ด้านพ้ืนที่ใช้สอย แผงผังห้อง
ประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 2) การบริการ 3) บรรยากาศในสถานที่จัดประชุม  
4) โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ 5) บุคลากร  

ในการพัฒนาจังหวัดนครปฐม สู่เมืองรองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ จากมติการ
สนทนากลุ่มสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม
ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้หลักการ PDCA ของ Deming (1993) เป็นหลักและบูรณาการด้วยองค์
ความรู้ด้านห่วงโซ่คุณค่า ส่วนประสมทางการตลาด  (8Ps) การตลาดตามเป้าหมาย (Target 
Marketing) และหลักการประเมินผลทั้งด้านอุปสงค์ (Demand side) และอุปทาน (Supply side) 
สรุปเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การวางแผนการพัฒนา (Plan) เริ่มต้นด้วยการส ารวจ
ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 6M’s ของ Phuttachot (2016) ที่ได้เสนอแนว
ทรัพยากรทางด้านการจัดการ 6 องค์ประกอบประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์  ระบบการจัดการ 
เงินทุน วัสดุและอุปกรณ์ ห้องประชุมและการให้บริการ การตลาด และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจและ
คู่แข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม ที่ได้จากวัตถุประสงค์ที่ 1 
ซึ่งไปตามหลักการของ Michael (2008) จากนั้นท าการก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ โดยการวาง
ภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของสถานที่ให้บริการจัดประชุม และเลือกประเภทและกลุ่มลูกค้า องค์กร 
หรือบริษัท เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด และก าหนดรูปแบบการให้บริการของ
สถานที่จัดประชุม ตามหลักการตลาดเป้าหมายของ Kotler and Armstrong (2006) น าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาธุรกิจตามองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 8Ps สอดคล้องกับ Pankaew 
(2015) ที่ได้เสนอการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม ตาม
ส่วนประสมทางการตลาด 8Ps ให้สอดคล้องกับต าแหน่งทางธุรกิจพร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม ช่วงเวลา 
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และผู้ด าเนินการ 2. การปฏิบัติการ (Do) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และควบคุมให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการติดตามความส าเร็จของกิจกรรม ประสิทธิภาพ
ผู้ด าเนินการ และตรวจสอบช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ  3. การประเมินผล (Check) เป็น
ขั้นตอนการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 ด้าน คือ การประเมินผลความพึงพอใจ
ลูกค้าจากด้านอุปสงค์ (Demand side) สอดคล้องกับแนวคิดของ Pimonsompong (2007) ที่ได้
เสนอว่า อุปสงค์การท่องเที่ยว คือ ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปซื้อสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวที่สถานที่จุดหมายปลายทางซึ่งเป็นตัววัดชี้ด้านความต้องการ และการ
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงานจากด้านอุปทาน (Supply side) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนิน
ธุรกิจ และการประเมินด้านผลประกอบการ เป็นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความส าเร็จของ
การด าเนินธุรกิจ 4. การปรับปรุง (Action) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงองค์ประกอบตามผลการ
ประเมินทั้งด้านห่วงโซ่คุณค่า 8 องค์ประกอบ และส่วนประสมทางการตลาด 8Ps จากนั้นน าแนว
ทางการปรับปรุง มาก าหนดมาตรฐานการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมใหม่ขึ้น ก าหนด
เป้าหมาย ค่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ค่าคะแนนความพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน และค่า
คะแนนของผลประกอบการและน าไปสู่การวางแผน (Plan) ในขั้นตอนที่ 1 ท าตามวงจรการพัฒนา 
PDCA ตามหลักการของ Deming (1993) ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ส าหรับการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมโดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาทันต่อยุคสมัยในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของผู้ให้บริการธุรกิจการจัดประชุมพบว่า จังหวัด

นครปฐมยังขาดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่หรือศูนย์จัดแสดงนิทรรศการโดยเฉพาะ ภาครัฐหรือส่วนงานที่
เกี่ยวข้องควรวางแผนและมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนพัฒนาเพ่ือผลักดันจังหวัดนครปฐมสู่เมืองแห่ง
การจัดประชุมและนิทรรศการ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   2.1 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

ธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ด้านโปรแกรมจัด
งาน ดังนั้นการเสนอขายในรูปแบบของแพ็กเกจห้องประชุมพร้อมที่พัก ห้องประชุมพร้อมกิจกรรม 
ห้องประชุมพร้อมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง เป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมควรน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์ในการท าการตลาด 

   2.2 งานวิจัยครั้งนี้สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่จัด
ประชุมในจังหวัดนครปฐม ได้ 4 ขั้นตอน คือ PDCA ผู้ประกอบการที่น าไปใช้ควรด าเนินการอย่างน้อย 
2 รอบตามวงจร PDCA เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับการจัดการธุรกิจ
ให้บริการสถานที่จัดประชุมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
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   งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพียงแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม 
การศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือรองรับและตอบสนองต่อเป้าหมายการ
จัดประชุมองค์กร เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุมในจังหวัดนครปฐม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา เป็นที่ปรึกษาวิจัยคอยดูแลให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และตรวจทานตลอดระยะเวลาการท าวิจัย และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มี
ส่วนให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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pracha ̄khom ʻĀsīan [The Potential Factors of Meetings, 
Incentives,Conferencing, Exhibitions Business (MICE) in Phayao Province for 
ASEAN Economic Community Preparations]. Research and Development 
Journal Suan Sunandha Rajabhat University. 7(2), 45-56. 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

110 

Thailand Convention & Exhibition Bureau. (2017). Sathiti MICE 2560 [MICE Statistic 
2017]. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau Press. 

Thailand Convention & Exhibition Bureau. (2016). Khu ̄mư̄ pramœ ̄n ma ̄ttratha ̄n 
satha ̄nthi ̄ c ̌hat nga ̄n prathe ̄t Thai (praphe ̄t ho ̜̄ng c ̌hat prachum) chabap 
prapprung [Thailand MICE Venue Standard Certification Handbook. 
(Category: Meeting Room)]. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition 
Bureau Press. 

  


