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บทคัดยอ
 การศึกษาครัง้นีม้วีตัถุประสงค 2 ประการ 1) เพือ่วิเคราะหศกัยภาพของจังหวดัเชยีงใหมในการรองรับ

อุตสาหกรรมไมซ และ 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ ในจังหวัดเชียงใหม                    

ใหเหมาะสมกับยุคการตลาดดิจิทัลเพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชการวิจัย                     

แบบผสมคือเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามจํานวน 409 ราย โดยใชสถิติ                  

เชิงพรรณนาและไคสแควรในการวิเคราะห กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ                           

ใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการดานทองเที่ยวจํานวน 18 ราย ผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหม

มีศักยภาพสูงมากในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ โดยมีจุดแข็ง 1) มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก   

2) มีวัฒนธรรมที่โดดเดน จุดออน 1) ขาดระบบขนสงสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การขาดแคลนบุคลากร    
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ที่เกี่ยวของกับรกิจไมซ โอกาส 1) นโยบายของรัฐสงเสริมใหเชียงใหมเปนเมืองไมซ 2) กระแสความนิยม                      

ของชาวไทยและชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม อุปสรรค 1) ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลก     

2) ปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย นอกจากน้ีไดใชการวิเคราะหแบบแมททริกซ 

อุปสรรค-โอกาส-จุดแข็ง-จุดออน พบวา จังหวัดเชียงใหมควรเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

โดยเฉพาะในการจัดประชุมองคกรและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล สําหรับการพัฒนากลยุทธทางการตลาด

พบวาจังหวัดเชียงใหมควรใชกลยุทธในการสรางความแตกตางโดยเนนการสงเสริมอัตลักษณลานนาและ                

ใชการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรผานการตลาดออนไลน

คําสําคัญ 
 การพัฒนาเชียงใหม   กลยุทธทางการตลาด  อุตสาหกรรมไมซ 

Abstract
 The research has two objectives: 1) to analyze potential in Chiang Mai for MICE industry 

and 2) to develop a marketing strategy for MICE industry in Chiang Mai suitable for the era of 

digital marketing under Asean Economic Community. The research methodology is a mixed 

method of quantitative and qualitative research. The quantitative research is a research to collect 

data from 409 service users by using descriptive statistics analysis for general information of                

samples and Chi-square test at level of significance 0.05 for satisfaction factors.  Together with the 

qualitative research which is collected data by deeply interviewing eighteen entrepreneurs related 

to MICE industry in Chiang Mai.  The results of the research found that Chiang Mai has various 

aspects that are: strengths 1) several famous tourist attractions 2) unique and remarkable culture; 

weaknesses 1) lack of an efficient public transportation system 2) short of suitable personnel                       

related to MICE businesses; opportunities 1) a policy of government promoting Chiang Mai as                     

Mice City 2) social values of Thai people and foreigners towards Chiang Mai; threats 1) an effect 

of global economic crisis 2) unstable Thai politics. Besides the analysis of SWOT in Chiang Mai,                 

A TOWS Matrix analysis has been used in this study. It reveals that Chiang Mai should enhance 

tourism capacity to support MICE tourism industry, especially in Meeting and Incentive.                                        

For marketing strategy, Chiang Mai should use the differentiation strategy by promoting Lanna 

identity and using integrated marketing communication via digital marketing.

Keywords
 Chiang Mai Development,   Marketing Strategy,   MICE Industry 
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บทนํา
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนรายไดหลักของประเทศไทย แตละปมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก                  

เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย                           

พบวานักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยป พ.ศ. 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 29,923,185 คน  มีวันพัก

เฉลี่ย 9.47 วัน และคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน 5,142.18 บาท เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคการเดินทาง

ของนักทองเที่ยวพบวาเปนการเดินทางเพื่อพักผอน (Holiday) เพื่อการประชุม (Meeting) เพื่อเปนรางวัล 

(Incentive) เพื่อประชุมนานาชาติ (Convention)  เพ่ือการจัดนิทรรศการ (Exhibition) และวัตถุประสงค                     

อื่นอีก ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ (Meeting Incentive Convention                               

Exhibition Tourism: MICE) เปนท่ีนิยม อีกทั้งประเทศไทยยังไดรับรางวัลการทองเท่ียวตางๆ มากมาย                         

จากสถาบันและองคระหวางประเทศ เชน รางวัล World’s Best Festivals และรางวัล Best Countries of 

Food จากประเทศสวีเดน เปนตน ดังนั้นภาครัฐจึงพยายามที่จะกําหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุน สงเสริม                         

การทองเที่ยวแบบไมซซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ เน่ืองจากเปนนักทองเท่ียวที่มีศักยภาพในการใชจายสูง                           

(Ministry of Tourism and Sports, 2015)

 สําหรับเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางอุดมสมบูรณ  สภาพภูมิประเทศ  

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการพักผอนหยอนใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก                

ทั้งท่ีพัก การคมนาคมขนสง  สินคาพื้นเมือง รวมถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม                           

เปนดนิแดนแหงอารยธรรมลานนาท่ีมเีอกลกัษณเปนของตนเอง  ดวยความเหมาะสมของปจจยัการทองเทีย่วตางๆ 

เหลานี้ จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมถูกเลือกเปนหนึ่งในเมืองแหงไมซ (MICE City) ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ตอมา                      

ในป พ.ศ. 2555 ไดมีการจัดสรางและเปดศูนยการแสดงสินคานานาชาติเพื่อตอบรับกับการเติบโตของ                          

อุตสาหกรรมไมซ จากขอมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม พบวาในป พ.ศ. 2558 ในชวง 9 เดือน

ตั้งแต มกราคมถึงกันยายน จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเท่ียวกลุมไมซสูงถึง 726,280 คน เพิ่มข้ึน                         

จากชวงเดียวกันในป พ.ศ. 2557 ที่มีนักทองเที่ยวกลุมไมซ จํานวน 673,450 คน คิดเปนสัดสวนที่เพ่ิมข้ึน                    

ถึงรอยละ7.84 โดยสามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. 2557 กวา 58,621 ลานบาทและ                            

เพิ่มเปน 63,714 ลานบาทในป พ.ศ. 2558 คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มข้ึนกวารอยละ 8.69 และกลุมนักทองเที่ยว

แบบไมซทีส่รางรายไดใหแกจงัหวดัสงูสดุในป พ.ศ. 2558 คอื กลุมนกัทองเทีย่วเพ่ือการประชมุ/สมัมนาองคกร 

ซึง่สรางรายไดกวา 20,863 ลานบาท (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2015)  การพฒันากลยทุธ

ทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหเชียงใหมวางตําแหนงของจังหวัดใหมี                          

ความชัดเจนชึ้น แตอยางไรก็ตามยังไมไดมีการศึกษาถึงศักยภาพของผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของ                           

ตลอดจนความพรอมดานสาธารณูปโภคและความพรอมของหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน                      

ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือจะรองรับอุตสาหกรรมไมซที่กําลังเปนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่สําคัญของ                          

จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมเพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนา      
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สูกลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับยุคการตลาดดิจิตัล                    

และเพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ

 2.  เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับ

ยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรม
 การวเิคราะหศกัยภาพของจงัหวดัเชยีงใหมในการรองรบัอุตสาหกรรมไมซอาศยัทฤษฎกีารวเิคราะห

ความไดเปรยีบทางการแขงขนั (Competitive Advantage) ของ Porter (2015) เปนกรอบหลกัในการวเิคราะห 

แตอยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลเพื่อใหเขาใจปจจัยทั้ง 6 ประการที่ Michael E. Porter เสนอนั้นตองอาศัย

แนวคดิทีส่าํคญัสองประการคอื แนวคดิ TOWS Matrix (The Threats-Opportunities-Weakness-Strengths 

Matrix) และแนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) มาเปนสวนสําคัญ

ในการอธิบาย 

 1. แนวคิด TOWS Matrix (The Threats-Opportunities-Weakness-Strengths Matrix)

       TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อจับคูปจจัยในการพัฒนาหรือกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 4 รูป

แบบคือ กลยุทธ SO กลยุทธ WO กลยุทธ ST และกลยุทธ WT สําหรับการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix 

มาใชในการวเิคราะหเพือ่กาํหนดยทุธศาสตรและกลยทุธ โดยมขีัน้ตอนการดาํเนนิการทีส่าํคัญ 2 ขัน้ตอน ดงันี้

  1.1 การระบุจดุแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค โดยการประเมินสภาพแวดลอมท่ีระบุใหเหน็

ถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคกร สวนการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาส                           

และอุปสรรคจะเปนการประเมินภายนอกองคกร กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค 

TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียด                  

ในทุกแงมุมเพื่อใหกลยุทธที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

  1.2 การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางจุดแขง็กบัโอกาส จดุออนกบัโอกาส จดุแขง็กบัอปุสรรค 

และจุดออนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตร

หรือกลยุทธ สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 2) กลยุทธเชิงแกไข 

(WO Strategy) 3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)  และ 4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)  

 2.   แนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) 

       Kotler (2016) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดังตอไปน้ี  

                2.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service) หมายถึง สินคาหรือบริการที่นําเสนอ  

และสรางความพึงพอใจแกลูกคาได
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  2.2 ราคา (Price) ราคามีความสําคัญตอการรับรูในคุณคาของบริการท่ีนําเสนอ มีผลตอ                    

การรับรูในคุณภาพ และมีบทบาทตอการสรางภาพลักษณบริการ

  2.3  สถานท่ีตัง้/ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  เน่ืองจากการบริการไมสามารถท่ีจะเก็บรักษา

ไวได นอกจากนี้การผลิตและการบริโภคบริการมักจะเกิดข้ึนพรอมๆ กัน ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดจําหนาย

บริการ จึงเกี่ยวของกับบรรยากาศส่ิงแวดลอม ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา 

  2.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีบทบาทสําคัญในการติดตอส่ือสารใหลูกคาทราบ

ถึงตําแหนงของบริการเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ และทําใหลูกคาเขาใจถึงบริการใน                           

แงรูปธรรมไดดีขึ้น

  2.5 บุคลากร (People in Service) หมายถึง ผูใหบริการซึ่งทําหนาที่ตางๆ ในธุรกิจบริการ                     

เพื่อสรางความพึงพอใจ และสนองความตองการของลูกคา

  2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) ไดแก ขั้นตอนตางๆ ของการบริการต้ังแตตนจนจบ                    

ซึ่งกระบวนการบริการของแตละธุรกิจจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามควรยึดเรื่องคุณภาพการบริการ   

ดานการตอบสนองลูกคา

  2.7 การสรางหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิง่แวดลอมทางกายภาพ 

ที่บริการนั้นเกิดขึ้นซึ่งผูใหบริการและลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงองคประกอบตางๆ ที่สามารถจับตองได                

อีกดวย 

 3. การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage)   

       Porter (2015) ไดเสนอปจจัยสาํคญัทีเ่ปนตวักําหนดถึงความไดเปรียบในการแขงขัน  4 ปจจัยหลัก 

และ 2 ปจจัยรอง เรียกวา ตัวแบบเพชร (Diamond Model) ซึ่งปจจัยหลักทั้ง 4 ประการ ประกอบไปดวย 

  3.1 ปจจยัดานการผลิต (Factor Conditions) ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย ทรพัยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดานความรู ทรัพยากรเงินทุนและส่ิงอํานวยความสะดวก

  3.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions) หมายถึงอุปสงคหรือความตองการ ภายใน

ประเทศนั้นๆ (Local Demand) ซึ่งจะมีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขัน คุณสมบัติเดนของเง่ือนไข

ทางดานความตองการภายในประเทศท่ีมีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขันประกอบดวยการท่ีผูซื้อ     

ในประเทศมีความตองการท่ีสลับซับซอนพิถีพิถัน (Sophisticated Demand) ซึ่งจะกระตุนใหอุตสาหกรรม               

มีการปรับตัว พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อยกมาตรฐานการผลิตใหสูงข้ึน

  3.3 อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)                               

ความไดเปรียบทางการแขงขนัของอตุสาหกรรมเกีย่วเน่ืองและอตุสาหกรรมสนับสนุนจะสงผลใหอตุสาหกรรม

หลักนั้นมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ิมข้ึน

  3.4 กลยุทธทางธุรกิจและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)                                       

ความไดเปรยีบทางการแขงขนัของประเทศก็ยงัเกดิจากความสําเร็จของนกัธุรกจิ (โดยรวมในอุตสาหกรรมน้ัน) 

ในการกําหนดเปาหมาย กลยทุธ และการบรหิารการจดัการภายในองคกร สงผลใหอตุสาหกรรมมกีารแขงขัน
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เหนืออุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งกลยุทธในการแขงขันที่จะชนะคูแขง มี 3 วิธี คือ การเปนผูนําทางดานตนทุนรวม 

(Overall Coast Leadership) การสรางความแตกตาง (Differentiation) และการมุงตลาดเฉพาะสวน (Focus)

 นอกจากปจจัยทั้ง 4 ประการขางตนแลว Porter ยังกลาววา รัฐบาล (Role of Government) และ

โอกาส (Chance) เปนปจจัยรองที่ชวยสงเสริมความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยภาครัฐและโอกาสนี้                          

ยังอาจสงผลกระทบตอปจจัยทั้ง 4 ขางตน ในทางที่ดีขึ้นหรือแยลงก็ได 

 นอกจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีลว ผูศกึษาไดทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมไมซ  

ไดแก  การศึกษาของ Kruntakapakorn (2014) เร่ือง “กลยุทธการบริหารจัดการธุรกจิไมซในจังหวัดเชียงใหม”  

ผลการวิจัยในการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหม

ในมุมมองสําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสียนั้นมองวา ในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหมยังมี

ศกัยภาพแคในระดับปานกลางซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับนโยบายของรัฐทีย่งัไมมปีระสิทธิภาพเพียงพอในการสนับสนุน

ธรุกิจไมซ สอดคลองกบัระดับการมีสวนรวมในการกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารจดัการธุรกิจไมซซึง่อยูใน

ระดับปานกลางเชนเดียวกัน สําหรับตําแหนงกลยุทธในการบริหารจัดการในธุรกิจไมซโดยการวิเคราะห                    

แบบ TOWS Matrix ในแตละธุรกิจนั้น พบวา ธุรกิจการจัดประชุมมีตําแหนงทางการตลาดที่ดีที่สุดคือ                            

โดยอยูในกลยุทธแบบกาวหนา SO (Strengths-Opportunities) รองลงมาคือ ธุรกิจการทองเท่ียว                                        

เพื่อเปนรางวัลคือ กลยุทธเชิงปองกัน ST (Strengths-Threats) และธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและ                          

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการมีตําแหนงกลยุทธที่เหมือนกันคือ กลยุทธแบบการแขงขัน                      

WO (Weaknesses-Opportunities) ทั้งนี้เชียงใหมยังตองพบกับความทาทายในหลายอยาง เชน                                      

การที่จะเปลี่ยนมุมมองของนักทองเที่ยวใหมองเชียงใหมเปนเมืองแหงไมซและยังตองเผชิญกับการ                              

ขาดความรวมมือกนัระหวางผูมสีวนไดเสยีของจังหวัดเชียงใหมและการไมมปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 Sethasathien (2017) เรื่อง “ศักยภาพและความพรอมของเมืองเชียงใหมกับธุรกิจการจัดประชุม

ไมซ”  ผลการศกึษาพบวาจงัหวดัเชยีงใหมมคีวามพรอมในดานสิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ สาํหรับการจดัการ

ธุรกิจการประชุมไมซทั้ง 8 ประเด็น ไดแก คุณภาพของสถานท่ีในการจัดการประชุม การเขาถึงสถานท่ี                         

จัดการประชุม โครงสรางพื้นฐานการจัดการประชุม การสนับสนุนของรัฐ ศักยภาพและความพรอมของ                      

จงัหวดัเชยีงใหมในการดาํเนนิธรุกจิไมซไดแก ความพรอมดานโครงสรางพืน้ฐาน การคมนาคม และโลจสิตกิส 

ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และกลุมประเทศเอเชียใต (BIMSTEC) 

ซึง่เปนกลุมประเทศท่ีเราสามารถจะขยายตลาดไมซออกไปไดในอนาคต รวมท้ังการมีทรพัยากรการทองเทีย่ว

ทัง้ดานศลิปวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ และแหลงทองเทีย่วทีส่วยงาม บรสิทุธิแ์ละมคีณุภาพ รวมทัง้ความพรอม

ในดานอืน่ๆ  อาท ิดานสาธารณสุข และ บรกิารทางการแพทยทีท่นัสมยั สามารถพัฒนาไปสูการเปนศนูยกลาง

การรักษาพยาบาลของภูมิภาค ในดานการศึกษามีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

หลายแหงพรอมท่ีจะรองรับการเปนศูนยกลางการศึกษาในดานการบริการ มีศูนยประชุมนานาชาติ                            

โรงแรม รีสอรทที่ไดมาตรฐานและมีแหลงผลิตหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินที่มีเอกลักษณ เชน                    

ผาไหม ผาฝาย เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไมแกะสลัก เซรามิกที่จะชวยกระจายรายได สรางเศรษฐกิจสูชุมชน                     
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ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ในอนาคตเชียงใหมควรยกระดับคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานใหแก                                

นักทองเที่ยวไมวาจะเปนการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การสรางกิจกรรมทางเลือกใหมๆ พรอมกับการพัฒนา

คุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเรงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพื่อเช่ือมโยงศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วเมืองเชียงใหม

 ในขณะที่วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนผสมการตลาดบริการ พบวา การศึกษาของ                              

Keawjitkongthong & Choubanpo (2016) เร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการการจัดประชุมและ

สัมมนาของธรุกจิโรงแรมและรีสอรทในจงัหวดักาญจนบรุ”ี ผลการศึกษาพบวา 1) สวนใหญเปนเพศหญงิมอีายุ 

36-45 ป  มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรี มรีายไดเฉลีย่ตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มปีระสบการณการทาํงาน                           

ในดานการจัดประชุม 4-6 ป และสวนใหญเปนองคกรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องคกรรัฐวิสาหกิจ และ                       

2) ปจจยัทีส่งผลตอการเลือกใชบรกิารการจัดประชุมสัมมนาในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุร ีมีความสําคญั

อยูในระดบัมากม ี 5 ดานดงันี ้คอื ดานโปรแกรมการจดังานสาํเร็จรปู ดานผลิตภณัฑ/บริการ ดานกระบวนการ                     

บริการ ดานพนักงาน และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับ                         

ปานกลางมี 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานราคา

 นอกจากน้ี ยงัมวีรรณกรรมท่ีเกีย่วของกับแนวคิด TOWS Matrix และ Diamond Model คอืการศึกษา

ของ Manirochana & Vivanichakul (2016) เรือ่ง “ความสามารถในการแขงขันของการทองเทีย่วเชงิการแพทย

ของประเทศไทย” ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดังนี้ คารักษาพยาบาล              

ถูก บุคลากรทางการแพทยมีความเช่ียวชาญ และมีจิตใจใฝบริการ โรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐาน  

ระดับสากลมากกวา 30 โรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทยทันสมัย และการบริการท่ีเปนเลิศ สวนดาน                      

ที่มีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อยกระดับใหประเทศเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชียไดแก การสงเสริม                  

การตลาดเฉพาะเปาหมายเพ่ิมมากข้ึน จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน และความเช่ียวชาญรายสาขาของโรงพยาบาล 

พฒันาทกัษะดานภาษาตางประเทศใหบคุลากรทางการแพทย สงเสรมิใหโรงพยาบาลเอกชนรบัรองมาตรฐาน

สากลเพิ่มขึ้น สงเสริมการวิจัยและการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณทางการแพทย

 จากการทบทวนท้ังหมดสามารถนํามาอธิบายการวิเคราะหศกัยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ

การทองเที่ยวแบบไมซในภาพรวมผานแนวคิดการวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขันทั้ง 4 มุมมอง                     

โดยในขั้นตนเปนการใชแนวคิดการวิเคราะห SWOT เพื่ออธิบายเงื่อนไขมุมมองดานปจจัยการเกิดไมซ                      

และมุมมองเง่ือนไขดานอุปสงค และใชแนวคิด TOWS Matrix อธิบายถึงมุมมองดานกลยุทธทางธุรกิจและ

การแขงขันของอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม  ในขณะท่ีแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) 

อธิบายถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ธุรกิจโรงแรม                           

รานอาหาร ของที่ระลึก การขนสง นําเที่ยว และ ธุรกิจนันทนาการผานมุมมองกลุมผูรับบริการ ทั้งนี้จะทําให

เหน็ถงึมมุมองท้ัง 4 ตามกรอบแนวคิดตวัแบบเพชรในการวิเคราะหศกัยภาพของจังหวดัเชยีงใหมในการรองรับ

การทองเที่ยวแบบไมซ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561200

วิธีการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ            

ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือรองรับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เปนการวิจัยแบบผสมผสาน                          

(Mixed Method) ที่ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักทองเท่ียวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม สวน                          

กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเท่ียวแบบไมซที่ทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 409 คน โดยใชแบบสอบถาม                                      

เปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคา IOC เทากับ 0.7 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.8 

ถือวายอมรับได การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังนี้

  1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยางใชสถิตเิชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี ่อตัรารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชแบบมาตราสวนประเมินคา                      

(Rating Scale) 5 ระดับ สวนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการใน                                   

ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวใชการทดสอบ Chi-square ที่ระดับความสําคัญทางสถิติที่ 0.05

  1.2 สรุปตัวชี้วัดรายดานเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบไมซ

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ

       ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ ผูมสีวนไดเสียในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม 

กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนจากกลุมผู ใหบริการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม                                  

ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผูอํานวยการศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา นักวิชาการตัวแทนจากกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม  บริษัท เชียงใหม                            

จดัการประชุมและแสดงสนิคา จาํกดั  สมาคมธรุกจิทองเทีย่วเชียงใหม เปนตน เลือกสุมตวัอยางโดยวิธเีจาะจง

จาํนวน 18 ราย  สวนเครือ่งมอืวจิยั ใชวธิกีารสมัภาษณเชิงลกึ โดยใชแบบสมัภาษณปลายเปดเพือ่ใหไดขอมูล

ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมการทองเทีย่วแบบไมซในจงัหวดัเชยีงใหม การวิเคราะหขอมลูแบงออกเปน 2 สวน 

ดังนี้

  2.1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่มีประเด็นขอคําถาม 1) บทบาทและความเก่ียวของกับ

อตุสาหกรรมไมซในจงัหวดัเชยีงใหม 2) มมุมองทีเ่กีย่วกบัลกัษณะสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT  

Analysis) 3) มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ  อีกท้ังได                  

ทําการวัดความเท่ียงตรงตามเน้ือหาผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จากน้ันมีการจัดทําขอมูล คือ                             

การจาํแนกกลุมขอมลูพรอมตรวจสอบความถกูตอง ความครบถวนของขอมลูทีร่วบรวมมาจากการเก็บขอมลู

เชิงคุณภาพ และเรียบเรียงขอมูล และการจัดลําดับตามเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย
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  2.2 นําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหความไดเปรียบ                       

ทางการแขงขัน โมเดลเพชร (Diamond Model) ของ Poter (2015) จากน้ันจึงทําการสังเคราะหขอมูล                            

ใหเกิดแนวทางเพื่อสรางใหเปนแนวทางในการจัดการกับสภาพปญหาตอไป 

ผลการวิจัย
 1. การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ

      การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซโดยอาศัยทฤษฎี                   

การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือ โมเดลเพชร (Diamond Model) เพื่อวิเคราะหศักยภาพ                 

ของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซพบวา จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพสูงมากในการรองรับ

อุตสาหกรรมไมซ ดังนี้

  1.1 ปจจัยดานการผลิต (Factor Conditions)  

            1.1.1 จังหวัดเชียงใหมมีทรัพยากรการทองเที่ยวหลากหลายและมีชื่อเสียงจํานวนมาก 

ซึ่งเอื้อใหนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกประสงคที่จะเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ 

ไดแก นํ้าตก แมยะ ดอยอินทนนท ตลอดจนโบราณสถานสําคัญตางๆ เชน วัดพระสิงห เปนตน 

   1.1.2 จังหวัดเชียงใหมมีวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

                      1.1.3 จังหวัดเชียงใหมมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดป  

                      1.1.4   จังหวัดเชียงใหมมีสถานท่ีรองรับกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไดแก ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

  1.2  ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions)

                      1.2.1   ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ

                      1.2.2 สมาคม หรือ กลุ มนักธุรกิจในภาคเอกชน เชน สมาคมโรงแรม หอการคา                       

จังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ

   1.2.3 เชยีงใหมถกูจดัใหเปนเมืองไมซจงึไดรบัการสงเสริมและสนับสนนุจากภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันการทองเที่ยวไมซของจังหวัด

  1.3 อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)

           1.3.1 ธรุกจิการขนสง พบวาความพรอมในเรือ่งของการขนสงทัง้ทางบกและทางอากาศ 

เนื่องจากมีจํานวนรถโดยสารสาธารณะที่ว่ิงระหวางจังหวัด และในจังหวัด สวนทางอากาศพบวา มีการเปด

เท่ียวบินนานาชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในภาคเหนือ นอกจากนี้เม่ือนําขอมูล                  

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานการขนสงทางอากาศและการขนสงทางบกของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร ดานสนิคาและบรกิารมากท่ีสดุ คาเฉลีย่ 3.94 รองลงมา คอื ดานสถานท่ี 

คาเฉลี่ย 3.91 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.84 ดานราคา คาเฉลี่ย 3.83 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.77 

ดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ และดานกระบวนการการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.73
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                          1.3.2 ธุรกิจที่พักอาศัย พบวาจํานวนโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนมากมาย                       

แตอยางไรก็ตามจํานวนโรงแรมท่ีสามารถรองรับแขกระดับ VIP เชนผูนําตางประเทศ กลับมีจํานวนนอย 

นอกจากนี้ยังพบวาโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมที่มีหองประชุมขนาดใหญมีไมมากนัก  เมื่อนําขอมูล                               

ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานท่ีพักของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการ               

ดานที่พัก ดานสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.89 รองลงมา คือ ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.88 ดานลักษณะ                      

ทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.87 ดานสินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.86 ดานราคา คาเฉลี่ย 3.81 ดานกระบวนการ

การใหบริการ คาเฉลี่ย 3.76 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.73

   1.3.3 ธุรกิจรานอาหาร พบวามีรานอาหารที่เพียงพอกับความตองการของนักทองเท่ียว 

อีกทั้งชนิดของอาหารมีความหลากหลาย เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร                   

ของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร ดานสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.88 

รองลงมา คือสินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.87 ดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ย 3.85 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 

3.83 ดานราคา คาเฉลีย่ 3.73 ดานกระบวนการการใหบรกิาร คาเฉลีย่ 3.69 และดานการสงเสรมิ/ประชาสมัพนัธ 

คาเฉลี่ย 3.66

   1.3.4 ธรุกจินาํเทีย่ว พบวา มธีรุกจินาํเทีย่วจาํนวนมาก และนกัทองเทีย่วมคีวามประทบัใจ

ในบริการของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผู ใชบริการดาน                           

ธุรกิจนําเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการดานสินคาและบริการ มากที่สุด 

คาเฉลีย่ 3.82 รองลงมา คอื ดานบคุลากร คาเฉลีย่ 3.80 ดานสถานที ่คาเฉลีย่ 3.79 ดานลกัษณะทางกายภาพ 

คาเฉลี่ย 3.79 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.76 ดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.73 

และดานราคา คาเฉลี่ย 3.67

   1.3.5 ธุรกิจนันทนาการ พบวามีสถานที่เพ่ือรองรับกิจกรรมนันทนาการมากมาย เชน                  

หางสรรพสินคา แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ตลอดจนแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ซึ่งตกแตง                              

อยางมีเอกลักษณ เปนตน นอกจากน้ีเมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจนันทนาการ

ของผูตอบแบบสอบถามพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจนันทนาการ ดานบุคลากรมากที่สุด                         

คาเฉลี่ย 3.92 รองลงมา คือ สินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.91 ดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ย 3.89                           

ดานสถานที่ คาเฉลี่ย 3.87 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.80 และดานราคาคาเฉลี่ย 3.78 

   1.3.6 ธุรกิจจําหนายของที่ระลึก พบวามีสถานที่ที่สามารถหาซ้ือของที่ระลึกไดงาย                       

อกีทัง้มีความหลากหลายของสินคาทีร่ะลกึ ทีส่าํคญัสินคาทีร่ะลกึของเชยีงใหมเปนสนิคาทเีนนเอกลกัษณของ

กลุมชาติพันธุ จึงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของ             

ที่ระลึก พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของที่ระลึกดานสินคาและบริการมากที่สุด คาเฉลี่ย 

3.93 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย 3.90 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.88 ดานสถานที่                    

คาเฉล่ีย 3.85 ดานราคา คาเฉล่ีย 3.84 ดานบุคลากร คาเฉล่ีย 3.83 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ                   

คาเฉลี่ย 3.73
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  (7Ps) 

      

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

  3.94 .845 3.86 .834 3.87 .775 3.82 .748 3.91 .802 3.93 .792 

  3.83 .862 3.81 .775 3.73 .789 3.67 .769 3.78 .806 3.84 .755 

  3.91 .789 3.89 .799 3.88 .689 3.79 .776 3.87 .754 3.85 .752 

  3.73 .842 3.73 .827 3.66 .797 3.73 .788 - - 3.73 .820 

  3.84 .864 3.88 .805 3.83 .766 3.80 .796 3.92 .752 3.83 .781 

  3.73 .841 3.76 .806 3.69 .819 3.76 .741 3.80 .737 3.90 .753 

  3.77 .857 3.87 .786 3.85 .757 3.79 .775 3.89 .769 3.88 .77 

ตารางที่ 1 

ความพึงพอใจของผูใชบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ   จังหวัดเชียงใหม

 4. กลยุทธทางธุรกิจและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) 

                จากการท่ีเมืองเชียงใหมเปนเมืองแหงการทองเท่ียว ทําใหมีธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเท่ียว

เกิดขึ้นและแขงขันกันเองจํานวนมาก สงผลใหทุกธุรกิจและทุกองคกรสวนใหญตางพัฒนากลยุทธ                                 

เพือ่การแขงขนัทัง้ในการสรางความแตกตางอยางมคีณุภาพ และมเีอกลกัษณเฉพาะของตน ในขณะเดยีวกนั

ก็เกิดการแขงขันทางราคา ทําใหสินคาและบริการทางการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ มาตรฐาน                

ที่ดีและเหมาะสมกับราคา ทั้งยังมีหลากหลายระดับบริการใหเลือก นอกจากน้ีการแขงขันยังกระตุนใหเกิด            

การพัฒนาในภาพรวมของบริบทการทองเที่ยวเชียงใหมอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                  

ในจังหวัดเชียงใหมมีความเขมแข็ง พรอมรองรับอุตสาหกรรมไมซ

  นอกจากปจจัย 4 ประการสําคัญแลวยังพบวา บทบาทของภาครัฐ (Role of Government)                 

พบวา บทบาทของภาครัฐมีสวนสําคัญอยางย่ิงซ่ึงเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีสงเสริมใหเชียงใหม

เปนเมืองไมซ สวนปจจัยทางดานโอกาสพบวา มีสวนสงเสริมใหเชียงใหมประสบความสําเร็จไดเชนกัน                         

จะพบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจทั้งความรวมมือ

ระดับทวิภาคี และความรวมมือระดับพหุภาคี ในลักษณะของการรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค   

และอนุภมูภิาค ตลอดจนการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมเปนโอกาสท่ีเอ้ือใหจงัหวัดเปนศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
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 + ธุรกิจการขนสงมีความพรอมทั้งทางบกและทางอากาศ  - การขนสงมวลชนขาดประสิทธิภาพ

 + ธุรกิจที่พักอาศัยมีจํานวนมากพอสําหรับคนในประเทศ    - โรงแรมท่ีรองรับแขก VIP นานาชาติมีนอย

 + ธุรกิจรานอาหารมีจํานวนเพียงพอและหลากหลาย

 + ธุรกิจนําเที่ยวมีจํานวนมากและนักทองเที่ยวประทับใจ

 + ธุรกิจนันทนาการมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการ

 + ธุรกิจจําหนายของท่ีระลึกมีจํานวนมาก หลากหลาย และเปนเอกลักษณ

ภาพที่ 1: แบบจําลองเพชร (Diamond Model) ของ Porter

 1. การพฒันากลยทุธทางการตลาดสาํหรบัอตุสาหกรรมไมซ ในจงัหวดัเชยีงใหมใหเหมาะสม

กบัยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  การพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะกับ                        

ยคุการตลาดดิจทิลั (Digital Marketing) พบวาเปาหมายหลักของการพัฒนากลยทุธการตลาดคือการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วไมซในจงัหวดัเชยีงใหมทัง้ในแงของปรมิาณและคณุภาพ อยางไรกต็ามทีผ่าน

มาจังหวัดตองอาศัยองคกรหลักของประเทศ เชน สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 

เปนหวัเรอืใหญชวยขบัเคลือ่นการทองเทีย่วไมซของเชยีงใหมซึง่ สสปน. มภีารกิจทีต่องขบัเคลือ่นไมซเชยีงใหม

และจังหวัดไมซซิตี้ตางๆ อีกทั้งยังตองดูแลในภาพรวมของการขับเคล่ือนไมซระดับประเทศดวย ในการลงมือ

ทํางานการตลาดไมซของเชียงใหมจึงตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ แตกลับพบวาการพัฒนา    

การตลาดการทองเทีย่วไมซของเชยีงใหมเองยงัไมมหีนวยงานทีร่บัผิดชอบทีม่ศีกัยภาพอยางจริงจัง ทีผ่านมา

จึงเนนการทํากิจกรรมผานการออกงาน (Roadshow) ในประเทศและตางประเทศเปนหลัก การตลาด                               

ทีข่บัเคลือ่นดวยตนเองอยางเฉพาะเจาะจงของไมซเชยีงใหมยงัมไีมมากและไมหลากหลาย ดงันัน้เพือ่พฒันา
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กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวไมซของจังหวัดเชียงใหม ความสําเร็จของกระบวนการสรางคุณคา                 

จึงควรมาจาก

  ระยะที่ 1 การสํารวจตลาดและพัฒนาจากภายใน กระบวนการที่จะสํารวจพฤติกรรมและ                     

ความตองการของลกูคาเปาหมายเฉพาะของการทองเทีย่วไมซ เชยีงใหมหรอืคนหาตลาดลกูคาเปาหมายใหม

มากขึ้น จากผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมในการรองรับนักทองเท่ียวเปาหมาย                       

กลุมการจดัประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลัมากทีส่ดุ รวมทัง้ศกึษากลยทุธคูแขง โดยเฉพาะใน                 

กลุมประเทศอาเซยีนทีน่าสนใจคอื ประเทศสงิคโปร พรอมทัง้พฒันาศกัยภาพของจงัหวดัเชยีงใหมในการรองรบั

อุตสาหกรรมไมซในดานตางๆ อาทิ แหลงทองเท่ียว คุณภาพของการบริการ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย                   

สิ่งอํานวยความสะดวกฯลฯ

  ระยะที่ 2 การวางตําแหนงทางการทองเที่ยว (Positioning) และพัฒนากลยุทธทางการตลาด

ของจังหวัดเชียงใหมในตลาดไมซใหชัดเจน ทั้งนี้จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดควร

กาํหนดใหเปนตลาดท่ีเหมาะสมกับการทองเทีย่วไมซในกลุมการจดัประชมุองคกร (M: Meeting) และการทองเทีย่ว

เพื่อเปนรางวัล (I: Incentive) โดยเปนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีระดับการศึกษาและ ระดับรายได                               

ระดับปานกลางถึงระดับบน เปนกลุมที่มีความตองการสอดรับกับเอกลักษณของจังหวัด สนใจการทองเที่ยว                          

เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องดวยเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน มีประเพณีและ                          

วฒันธรรมลานนาทีเ่ปนเอกลกัษณ วถิชีวีติทีเ่กาแกงดงาม ตลอดจนความออนชอยและมีนํา้ใจของคนทองถิน่

ใหศึกษา ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรใชกลยุทธในการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)                               

ในเชิงคุณภาพและมุงนาํเสนอตําแหนงทางการทองเท่ียวท่ีเนนการสงเสรมิเอกลักษณลานนาอยางชัดเจนแต

ยังคงสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัยอยางลงตัว ใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการและ                    

ความสะดวกสบาย ใชการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC: Integrated Marketing Communication)                      

ผานการตลาดออนไลน การใชสื่อที่ทันสมัยโดยการส่ือสารเหลาน้ันตองเปนการนําเสนอภาพลักษณของ              

จังหวัดเชียงใหมที่ทําใหลูกคารับรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน

  ระยะท่ี 3 การจัดสงสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ แคเพียงจุดขายความเปนเอกลักษณ                         

วิถีชีวิตท่ีงดงาม ความมีไมตรีของคนทองถ่ินเทาน้ันยังไมเพียงพอ แตสิ่งสําคัญท่ีจะลืมไมไดคือ ความเปน                  

มืออาชีพของการจัดงานและการสงมอบงานในระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ                    

อยางหนึ่งของกลุมลูกคาไมซ ในการเลือกสถานที่จัดงานที่สําคัญไมแพกัน ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนา

องคกรท่ีดแูลการทองเทีย่วไมซขึน้มาโดยเฉพาะ  มใิชรอแตเพียงการการสนับสนนุจากองคกรสวนกลางเทานัน้ 

เพราะการท่ีมีองคกรดูแลการทองเท่ียวแบบไมซของจังหวัดเชียงใหมจะกอใหเกิดความเขาใจในบริบท                    

ความเปนทองถิ่นของตนเองไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนองคกรศูนยกลางในการขับเคล่ือนและประสานงาน

กับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสู                                 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาจงัหวัดเชยีงใหมสามารถรองรับศกัยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ                                  

ซึ่งศักยภาพดังกลาวจะเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ เจาของธุรกิจ องคกรที่กําลังมองหา                                   

สิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการจัดประชุม อีกทั้งยังเปนปลายทางที่นักทองเที่ยวสนใจเดินทาง                         

มาทองเทีย่วในรปูแบบการประชมุ (M: Meeting) และการทองเทีย่วเพือ่เปนรางวลัให (I: Incentive) กบัตนเอง 

ดงันัน้เมือ่ประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 จงึเปนโอกาสทีด่ขีองจงัหวดัเชยีงใหม

ในการรองรับนักทองเท่ียวกลุมไมซและสรางรายไดเขาสูจังหวัด ทั้งนี้พบวามีขอจํากัดเร่ืองการขนสงมวลชน            

ที่ยังขาดประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดานไมซ ตลอดจนขอจํากัดดานโรงแรมที่                     

สามารถตอนรับบุคคลสําคัญของโลกมีอยูนอยจึงทําใหจงัหวดัเชียงใหมมศีกัยภาพคอนขางจาํกัดในการรองรับ                       

ความตองการของนักทองเที่ยวไมซที่เปนรูปแบบการประชุมขนาดใหญ (C: Conference) และการจัดแสดง

สินคาขนาดใหญ (E: Exhibition) จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมตามทฤษฎีความไดเปรียบ

ทางการแขงขนัหรอืโมเดลเพชร (Diamond Model) พบวาจงัหวดัเชียงใหมควรกาํหนดใหเปนตลาดท่ีเหมาะสม

กับการทองเท่ียวแบบไมซในกลุม M: Meeting และ I: Incentive และจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนากลยุทธ                

การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสราง                   

ความแตกตางในเชิงคุณภาพและสงเสริมอัตลักษณลานนาแตยังคงสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัย

อยางลงตัวผานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อีกท้ังผานชองทางการตลาดออนไลน เพื่อเขาถึง                               

นักทองเที่ยวกลุมไมซในอาเซียน ทั้งนี้ผลการศึกษาการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ

อตุสาหกรรมไมซพบวา สอดคลองกบัการศกึษาของ Kruntakapakorn (2014) ทีพ่บวา การจดัประชมุ/สมัมนา

องคกรและการทองเทีย่วเพือ่เปนรางวลัมกีารวางตาํแหนงทางการตลาดทีด่ทีีส่ดุ และสอดคลองกับการศกึษา

ของ Sethasathien (2017) ทีก่ลาววาเชยีงใหมมทีรพัยากรการทองเท่ียวทัง้ดานศลิปวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ 

และแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม บริสุทธิ์และมีคุณภาพ แตไมสอดคลองทางดานความพรอมดานโครงสราง                 

พื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส

สรุป
 จากการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวแบบไมซ เนื่องจาก                    

จังหวัดเชียงใหม มีสภาพภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเจริญเติบโต รองจากกรุงเทพมหานครในการรองรับ

ความเจริญตางๆ ไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการเปนเมืองที่เปนศูนยกลาง                  

ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย สวยงาม เปนที่นิยม สภาพอากาศ                         

ที่เย็นสบายตลอดท้ังป มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสวยงามทางประเพณี อีกท้ังนโยบาย                            

การพัฒนาของรัฐ ความเขมแข็งของประชาชน องคกรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนโอกาส      

ในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีส่นับสนนุใหจงัหวดัเชยีงใหมเปนเมอืงไมซ ซึง่ศกัยภาพดงักลาว

จะเปนแมเหล็กในการดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมไมซ ดังน้ันเพ่ือใหจังหวัดเชียงใหมประสบความสําเร็จในการ  
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รองรับตลาดไมซของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองอาศัยความรวมมืออยางแทจริงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู มีสวนไดเสียอ่ืนในการขับเคล่ือนและตระหนักถึงความสําคัญของ                              

อุตสาหกรรมไมซที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมดังขอเสนอแนะตอไปน้ี 

 1. ควรพัฒนาองคกรเฉพาะท่ีดูแลและบริหารจัดการเร่ืองของการทองเที่ยวไมซเชียงใหม

 2. ควรมีการบูรณาการสรางความรวมมือกันขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 3.   เชียงใหมควรพัฒนาระบบการขนสงมวลชนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงศูนยประชุมตางๆ 

กับสถานที่อื่นๆ 

 4.   พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ

            สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service 

Innovation) ทางดานการทองเที่ยวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม
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