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การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
ในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



กนกวรรณ อูทองทรัพย1* , ทัชชกร บัวลอม2
Kanokwan Uthongsap1* , Tatchakorn Bualom2
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
เลขที่ 248 ถนนลําปาง - เชียงใหม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
1
College of Interdisciplinary Studies
248 Lampang - Chiangmai Road, Hangchat District, Lampang Province 52190
1

เลขที่ 51 ซอยลาดพราว 110 แยก 4
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2
51 Soi Lad Phrao 110 Yak 4
Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
2

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 2 ประการ 1) เพือ่ วิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซ และ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ 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) ขาดระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 2) การขาดแคลนบุคลากร
*ผูเขียนหลัก
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ที่เกี่ยวของกับรกิจไมซ โอกาส 1) นโยบายของรัฐสงเสริมใหเชียงใหมเปนเมืองไมซ 2) กระแสความนิยม
ของชาวไทยและชาวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม อุปสรรค 1) ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลก
2) ปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย นอกจากนี้ไดใชการวิเคราะหแบบแมททริกซ
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) เพื่อการจัดนิทรรศการ (Exhibition) และวัตถุประสงค
อื่นอีก ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ (Meeting Incentive Convention
Exhibition Tourism: MICE) เปนที่นิยม อีกทั้งประเทศไทยยังไดรับรางวัลการทองเที่ยวตางๆ มากมาย
จากสถาบันและองคระหวางประเทศ เชน รางวัล World’s Best Festivals และรางวัล Best Countries of
Food จากประเทศสวีเดน เปนตน ดังนั้นภาครัฐจึงพยายามที่จะกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน สงเสริม
การทองเที่ยวแบบไมซซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมสัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
การประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ เนื่องจากเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการใชจายสูง
(Ministry of Tourism and Sports, 2015)
สําหรับเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางอุดมสมบูรณ สภาพภูมิประเทศ
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการพักผอนหยอนใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทั้งที่พัก การคมนาคมขนสง สินคาพื้นเมือง รวมถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
เปนดินแดนแหงอารยธรรมลานนาทีม่ เี อกลักษณเปนของตนเอง ดวยความเหมาะสมของปจจัยการทองเทีย่ วตางๆ
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 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซสูงถึง 726,280 คน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันในป พ.ศ. 2557 ที่มีนักทองเที่ยวกลุมไมซ จํานวน 673,450 คน คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ7.84 โดยสามารถสรางรายไดเขาสูจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. 2557 กวา 58,621 ลานบาทและ
เพิ่มเปน 63,714 ลานบาทในป พ.ศ. 2558 คิดเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 8.69 และกลุมนักทองเที่ยว
แบบไมซทสี่ รางรายไดใหแกจงั หวัดสูงสุดในป พ.ศ. 2558 คือ กลุม นักทองเทีย่ วเพือ่ การประชุม/สัมมนาองคกร
ซึง่ สรางรายไดกวา 20,863 ลานบาท (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2015) การพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเชียงใหมวางตําแหนงของจังหวัดใหมี
ความชัดเจนชึ้น แตอยางไรก็ตามยังไมไดมีการศึกษาถึงศักยภาพของผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของ
ตลอดจนความพรอมดานสาธารณูปโภคและความพรอมของหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมไมซที่กําลังเปนยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมเพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนา
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สูกลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับยุคการตลาดดิจิตัล
และเพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ
2. เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสมกับ
ยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซอาศัยทฤษฎีการวิเคราะห
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ของ Porter (2015) เปนกรอบหลักในการวิเคราะห
แตอยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลเพื่อใหเขาใจปจจัยทั้ง 6 ประการที่ Michael E. Porter เสนอนั้นตองอาศัย
แนวคิดทีส่ าํ คัญสองประการคือ แนวคิด 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
มาใชในการวิเคราะหเพือ่ กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการทีส่ าํ คัญ 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 การระบุจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยการประเมินสภาพแวดลอมทีร่ ะบุใหเห็น
ถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคกร สวนการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนโอกาส
และอุปสรรคจะเปนการประเมินภายนอกองคกร กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค
TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียด
ในทุกแงมุมเพื่อใหกลยุทธที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดออนกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค
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 ดังตอไปนี้
2.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service) หมายถึง สินคาหรือบริการที่นําเสนอ
และสรางความพึงพอใจแกลูกคาได
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2.2 ราคา (Price) ราคามีความสําคัญตอการรับรูในคุณคาของบริการที่นําเสนอ มีผลตอ
การรับรูในคุณภาพ และมีบทบาทตอการสรางภาพลักษณบริการ
2.3 สถานทีต่ งั้ /ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เนือ่ งจากการบริการไมสามารถทีจ่ ะเก็บรักษา
ไวได นอกจากนี้การผลิตและการบริโภคบริการมักจะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการจัดจําหนาย
บริการ จึงเกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา
2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีบทบาทสําคัญในการติดตอสื่อสารใหลูกคาทราบ
ถึงตําแหนงของบริการเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ และทําใหลูกคาเขาใจถึงบริการใน
แงรูปธรรมไดดีขึ้น
2.5 บุคลากร (People in Service) หมายถึง ผูใหบริการซึ่งทําหนาที่ตางๆ ในธุรกิจบริการ
เพื่อสรางความพึงพอใจ และสนองความตองการของลูกคา
2.6 กระบวนการใหบริการ (Process) ไดแก ขั้นตอนตางๆ ของการบริการตั้งแตตนจนจบ
ซึ่งกระบวนการบริการของแตละธุรกิจจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามควรยึดเรื่องคุณภาพการบริการ
ดานการตอบสนองลูกคา
2.7 การสรางหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิง่ แวดลอมทางกายภาพ
ที่บริการนั้นเกิดขึ้นซึ่งผูใหบริการและลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงองคประกอบตางๆ ที่สามารถจับตองได
อีกดวย
3. การวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage)
Porter (2015) ไดเสนอปจจัยสําคัญทีเ่ ปนตัวกําหนดถึงความไดเปรียบในการแขงขัน 4 ปจจัยหลัก
และ 2 ปจจัยรอง เรียกวา ตัวแบบเพชร (Diamond Model) ซึ่งปจจัยหลักทั้ง 4 ประการ ประกอบไปดวย
3.1 ปจจัยดานการผลิต (Factor Conditions) ประกอบดวยทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดานความรู ทรัพยากรเงินทุนและสิ่งอํานวยความสะดวก
3.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions) หมายถึงอุปสงคหรือความตองการ ภายใน
ประเทศนั้นๆ (Local Demand) ซึ่งจะมีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขัน คุณสมบัติเดนของเงื่อนไข
ทางดานความตองการภายในประเทศที่มีสวนสงเสริมความไดเปรียบในการแขงขันประกอบดวยการที่ผูซื้อ
ในประเทศมีความตองการที่สลับซับซอนพิถีพิถัน (Sophisticated Demand) ซึ่งจะกระตุนใหอุตสาหกรรม
มีการปรับตัว พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อยกมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น
3.3 อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ งและสนั บ สนุ น (Related and Supporting Industries)
ความไดเปรียบทางการแขงขันของอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งและอุตสาหกรรมสนับสนุนจะสงผลใหอตุ สาหกรรม
หลักนั้นมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพิ่มขึ้น
3.4 กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ และการแข ง ขั น (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)
ความไดเปรียบทางการแขงขันของประเทศก็ยงั เกิดจากความสําเร็จของนักธุรกิจ (โดยรวมในอุตสาหกรรมนัน้ )
ในการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และการบริหารการจัดการภายในองคกร สงผลใหอตุ สาหกรรมมีการแขงขัน
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เหนืออุตสาหกรรมอื่น ซึ่งกลยุทธในการแขงขันที่จะชนะคูแขง มี 3 วิธี คือ การเปนผูนําทางดานตนทุนรวม
(Overall Coast Leadership) การสรางความแตกตาง (Differentiation) และการมุง ตลาดเฉพาะสวน (Focus)
นอกจากปจจัยทั้ง 4 ประการขางตนแลว Porter ยังกลาววา รัฐบาล (Role of Government) และ
โอกาส (Chance) เปนปจจัยรองที่ชวยสงเสริมความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยภาครัฐและโอกาสนี้
ยังอาจสงผลกระทบตอปจจัยทั้ง 4 ขางตน ในทางที่ดีขึ้นหรือแยลงก็ได
นอกจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีแลว ผูศ กึ ษาไดทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมไมซ
ไดแก การศึกษาของ Kruntakapakorn (2014) เรือ่ ง “กลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจไมซในจังหวัดเชียงใหม”
ผลการวิจัยในการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหม
ในมุมมองสําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสียนั้นมองวา ในการบริหารจัดการธุรกิจไมซของจังหวัดเชียงใหมยังมี
ศักยภาพแคในระดับปานกลางซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับนโยบายของรัฐทีย่ งั ไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการสนับสนุน
ธุรกิจไมซ สอดคลองกับระดับการมีสว นรวมในการกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารจัดการธุรกิจไมซซงึ่ อยูใ น
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน สําหรับตําแหนงกลยุทธในการบริหารจัดการในธุรกิจไมซโดยการวิเคราะห
แบบ TOWS Matrix ในแตละธุรกิจนั้น พบวา ธุรกิจการจัดประชุมมีตําแหนงทางการตลาดที่ดีที่สุดคือ
โดยอยู  ใ นกลยุ ท ธ แ บบก า วหน า SO (Strengths-Opportunities) รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว
เพื่อเปนรางวัลคือ กลยุทธเชิงปองกัน ST (Strengths-Threats) และธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการมีตําแหนงกลยุทธที่เหมือนกันคือ กลยุทธแบบการแขงขัน
WO (Weaknesses-Opportunities) ทั้ ง นี้ เ ชี ย งใหม ยั ง ต อ งพบกั บ ความท า ทายในหลายอย า ง เช น
การที่ จ ะเปลี่ ย นมุ ม มองของนั ก ท อ งเที่ ย วให ม องเชี ย งใหม เ ป น เมื อ งแห ง ไมซ แ ละยั ง ต อ งเผชิ ญ กั บ การ
ขาดความรวมมือกันระหวางผูม สี ว นไดเสียของจังหวัดเชียงใหมและการไมมปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Sethasathien (2017) เรื่อง “ศักยภาพและความพรอมของเมืองเชียงใหมกับธุรกิจการจัดประชุม
ไมซ” ผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมคี วามพรอมในดานสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับการจัดการ
ธุรกิจการประชุมไมซทั้ง 8 ประเด็น ไดแก คุณภาพของสถานที่ในการจัดการประชุม การเขาถึงสถานที่
จัดการประชุม โครงสรางพื้นฐานการจัดการประชุม การสนับสนุนของรัฐ ศักยภาพและความพรอมของ
จังหวัดเชียงใหมในการดําเนินธุรกิจไมซไดแก ความพรอมดานโครงสรางพืน้ ฐาน การคมนาคม และโลจิสติกส
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และกลุมประเทศเอเชียใต (BIMSTEC)
ซึง่ เปนกลุม ประเทศทีเ่ ราสามารถจะขยายตลาดไมซออกไปไดในอนาคต รวมทัง้ การมีทรัพยากรการทองเทีย่ ว
ทัง้ ดานศิลปวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ และแหลงทองเทีย่ วทีส่ วยงาม บริสทุ ธิแ์ ละมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ความพรอม
ในดานอืน่ ๆ อาทิ ดานสาธารณสุข และ บริการทางการแพทยทที่ นั สมัย สามารถพัฒนาไปสูก ารเปนศูนยกลาง
การรักษาพยาบาลของภูมิภาค ในดานการศึกษามีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หลายแห ง พร อ มที่ จ ะรองรั บ การเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาในด า นการบริ ก าร มี ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ
โรงแรม รีสอรทที่ไดมาตรฐานและมีแหลงผลิตหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณ เชน
ผาไหม ผาฝาย เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไมแกะสลัก เซรามิกที่จะชวยกระจายรายได สรางเศรษฐกิจสูชุมชน
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ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ในอนาคตเชียงใหมควรยกระดับคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแก
นักทองเที่ยวไมวาจะเปนการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว การสรางกิจกรรมทางเลือกใหมๆ พรอมกับการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว และเรงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพื่อเชื่อมโยงศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วเมืองเชียงใหม
ในขณะที่ ว รรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ส ว นผสมการตลาดบริ ก าร พบว า การศึ ก ษาของ
Keawjitkongthong & Choubanpo (2016) เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการการจัดประชุมและ
สัมมนาของธุรกิจโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุร”ี ผลการศึกษาพบวา 1) สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ
36-45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีประสบการณการทํางาน
ในดานการจัดประชุม 4-6 ป และสวนใหญเปนองคกรของรัฐ/สถาบันการศึกษา/องคกรรัฐวิสาหกิจ และ
2) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการเลือกใชบริการการจัดประชุมสัมมนาในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี มีความสําคัญ
อยูใ นระดับมากมี 5 ดานดังนี้ คือ ดานโปรแกรมการจัดงานสําเร็จรูป ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานกระบวนการ
บริการ ดานพนักงาน และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ ปจจัยที่มีความสําคัญอยูในระดับ
ปานกลางมี 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานราคา
นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับแนวคิด TOWS Matrix และ Diamond Model คือการศึกษา
ของ Manirochana & Vivanichakul (2016) เรือ่ ง “ความสามารถในการแขงขันของการทองเทีย่ วเชิงการแพทย
ของประเทศไทย” ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดังนี้ คารักษาพยาบาล
ถูก บุคลากรทางการแพทยมีความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจใฝบริการ โรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลมากกวา 30 โรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทยทันสมัย และการบริการที่เปนเลิศ สวนดาน
ที่มีความจําเปนตองพัฒนาเพื่อยกระดับใหประเทศเปนศูนยกลางการแพทยแหงเอเชียไดแก การสงเสริม
การตลาดเฉพาะเปาหมายเพิ่มมากขึ้น จัดทําขอมูลพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญรายสาขาของโรงพยาบาล
พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหบคุ ลากรทางการแพทย สงเสริมใหโรงพยาบาลเอกชนรับรองมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึ้น สงเสริมการวิจัยและการผลิตเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย
จากการทบทวนทัง้ หมดสามารถนํามาอธิบายการวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
การทองเที่ยวแบบไมซในภาพรวมผานแนวคิดการวิเคราะหความไดเปรียบทางการแขงขันทั้ง 4 มุมมอง
โดยในขั้นตนเปนการใชแนวคิดการวิเคราะห SWOT เพื่ออธิบายเงื่อนไขมุมมองดานปจจัยการเกิดไมซ
และมุมมองเงื่อนไขดานอุปสงค และใชแนวคิด TOWS Matrix อธิบายถึงมุมมองดานกลยุทธทางธุรกิจและ
การแขงขันของอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม ในขณะที่แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (7 P’s)
อธิบายถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ธุรกิจโรงแรม
รานอาหาร ของที่ระลึก การขนสง นําเที่ยว และ ธุรกิจนันทนาการผานมุมมองกลุมผูรับบริการ ทั้งนี้จะทําให
เห็นถึงมุมมองทัง้ 4 ตามกรอบแนวคิดตัวแบบเพชรในการวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
การทองเที่ยวแบบไมซ
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหศักยภาพและพัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ รองรั บ การเข า สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น” เป น การวิ จั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Method) ที่ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ นักทองเที่ยวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม สวน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวแบบไมซที่ทําการสุมแบบเจาะจง จํานวน 409 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคา IOC เทากับ 0.7 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.8
ถือวายอมรับได การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ อัตรารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scale) 5 ระดั บ ส ว นการวิ เ คราะห ป  จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารใน
ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวใชการทดสอบ Chi-square ที่ระดับความสําคัญทางสถิติที่ 0.05
1.2 สรุปตัวชี้วัดรายดานเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบไมซ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุม ตัวอยาง ประชากรคือ ผูม สี ว นไดเสียในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม
กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนจากกลุมผูใหบริการที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหม
ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผูอํานวยการศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นักวิชาการตัวแทนจากกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม บริษัท เชียงใหม
จัดการประชุมและแสดงสินคา จํากัด สมาคมธุรกิจทองเทีย่ วเชียงใหม เปนตน เลือกสุม ตัวอยางโดยวิธเี จาะจง
จํานวน 18 ราย สวนเครือ่ งมือวิจยั ใชวธิ กี ารสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณปลายเปดเพือ่ ใหไดขอ มูล
ทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม การวิเคราะหขอ มูลแบงออกเปน 2 สวน
ดังนี้
2.1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่มีประเด็นขอคําถาม 1) บทบาทและความเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหม 2) มุมมองทีเ่ กีย่ วกับลักษณะสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) 3) มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ อีกทั้งได
ทําการวัดความเที่ยงตรงตามเนื้อหาผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จากนั้นมีการจัดทําขอมูล คือ
การจําแนกกลุม ขอมูลพรอมตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของขอมูลทีร่ วบรวมมาจากการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพ และเรียบเรียงขอมูล และการจัดลําดับตามเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย
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2.2 นําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน โมเดลเพชร (Diamond Model) ของ Poter (2015) จากนั้นจึงทําการสังเคราะหขอมูล
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 จังหวัดเชียงใหมมีสถานที่รองรับกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไดแก ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
1.2 ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions)
1.2.1 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ
1.2.2 สมาคม หรื อ กลุ  ม นั ก ธุ ร กิ จ ในภาคเอกชน เช น สมาคมโรงแรม หอการค า
จังหวัดเชียงใหมมีความประสงคที่จะจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ
1.2.3 เชียงใหมถกู จัดใหเปนเมืองไมซจงึ ไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันการทองเที่ยวไมซของจังหวัด
1.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
1.3.1 ธุรกิจการขนสง พบวาความพรอมในเรือ่ งของการขนสงทัง้ ทางบกและทางอากาศ
เนื่องจากมีจํานวนรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหวางจังหวัด และในจังหวัด สวนทางอากาศพบวา มีการเปด
เที่ยวบินนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในภาคเหนือ นอกจากนี้เมื่อนําขอมูล
ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานการขนสงทางอากาศและการขนสงทางบกของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ ดานสินคาและบริการมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ 3.94 รองลงมา คือ ดานสถานที่
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
แตอยางไรก็ตามจํานวนโรงแรมที่สามารถรองรับแขกระดับ VIP เชนผูนําตางประเทศ กลับมีจํานวนนอย
นอกจากนี้ ยั ง พบว า โรงแรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ มี ห  อ งประชุ ม ขนาดใหญ มี ไ ม ม ากนั ก เมื่ อ นํ า ข อ มู ล
ดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานที่พักของผูตอบแบบสอบถาม 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 พบวามีรานอาหารที่เพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว
อีกทั้งชนิดของอาหารมีความหลากหลาย เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร
ของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการดานรานอาหาร ดานสถานที่มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.88
รองลงมา คือสินคาและบริการ คาเฉลี่ย 3.87 ดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ย 3.85 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย
3.83 ดานราคา คาเฉลีย่ 3.73 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลีย่ 3.69 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย 3.66
1.3.4 ธุรกิจนําเทีย่ ว พบวา มีธรุ กิจนําเทีย่ วจํานวนมาก และนักทองเทีย่ วมีความประทับใจ
ในบริ ก ารของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เมื่ อ นํ า ข อ มู ล ด า นความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารด า น
ธุรกิจนําเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการดานสินคาและบริการ มากที่สุด
คาเฉลีย่ 3.82 รองลงมา คือ ดานบุคลากร คาเฉลีย่ 3.80 ดานสถานที่ คาเฉลีย่ 3.79 ดานลักษณะทางกายภาพ
คาเฉลี่ย 3.79 ดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.76 ดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 3.73
และดานราคา คาเฉลี่ย 3.67
1.3.5 ธุรกิจนันทนาการ พบวามีสถานที่เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการมากมาย เชน
หางสรรพสินคา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งตกแตง
อยางมีเอกลักษณ เปนตน นอกจากนี้เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจนันทนาการ
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 พบวามีสถานที่ที่สามารถหาซื้อของที่ระลึกไดงาย
อีกทัง้ มีความหลากหลายของสินคาทีร่ ะลึก ทีส่ าํ คัญสินคาทีร่ ะลึกของเชียงใหมเปนสินคาทีเนนเอกลักษณของ
กลุมชาติพันธุ จึงสามารถสรางมูลคาเพิ่มได เมื่อนําขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของ
ที่ระลึก พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดานธุรกิจของที่ระลึกดานสินคาและบริการมากที่สุด คาเฉลี่ย
3.93 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย 3.90 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 3.88 ดานสถานที่
คาเฉลี่ย 3.85 ดานราคา คาเฉลี่ย 3.84 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.83 และดานการสงเสริม/ประชาสัมพันธ
คาเฉลี่ย 3.73
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ตารางที่ 1
ความพึงพอใจของผูใชบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ จังหวัดเชียงใหม
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4. กลยุทธทางธุรกิจและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)
จากการที่เมืองเชียงใหมเปนเมืองแหงการทองเที่ยว ทําใหมีธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว
เกิ ด ขึ้ น และแข ง ขั น กั น เองจํ า นวนมาก ส ง ผลให ทุ ก ธุ ร กิ จ และทุ ก องค ก รส ว นใหญ ต  า งพั ฒ นากลยุ ท ธ
เพือ่ การแขงขันทัง้ ในการสรางความแตกตางอยางมีคณ
ุ ภาพ และมีเอกลักษณเฉพาะของตน ในขณะเดียวกัน
ก็เกิดการแขงขันทางราคา ทําใหสินคาและบริการทางการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ มาตรฐาน
ที่ดีและเหมาะสมกับราคา ทั้งยังมีหลากหลายระดับบริการใหเลือก นอกจากนี้การแขงขันยังกระตุนใหเกิด
การพัฒนาในภาพรวมของบริบทการทองเที่ยวเชียงใหมอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมมีความเขมแข็ง พรอมรองรับอุตสาหกรรมไมซ
นอกจากปจจัย 4 ประการสําคัญแลวยังพบวา บทบาทของภาครัฐ (Role of Government)
พบวา บทบาทของภาครัฐมีสวนสําคัญอยางยิ่งซึ่งเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่สงเสริมใหเชียงใหม
เปนเมืองไมซ สวนปจจัยทางดานโอกาสพบวา มีสวนสงเสริมใหเชียงใหมประสบความสําเร็จไดเชนกัน
จะพบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจทั้งความรวมมือ
ระดับทวิภาคี และความรวมมือระดับพหุภาคี ในลักษณะของการรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และอนุภมู ภิ าค ตลอดจนการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมเปนโอกาสทีเ่ อือ้ ใหจงั หวัดเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
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+ ธุรกิจการขนสงมีความพรอมทั้งทางบกและทางอากาศ
- การขนสงมวลชนขาดประสิทธิภาพ
+ ธุรกิจที่พักอาศัยมีจํานวนมากพอสําหรับคนในประเทศ
- โรงแรมที่รองรับแขก VIP นานาชาติมีนอย
+ ธุรกิจรานอาหารมีจํานวนเพียงพอและหลากหลาย
+ ธุรกิจนําเที่ยวมีจํานวนมากและนักทองเที่ยวประทับใจ
+ ธุรกิจนันทนาการมีจํานวนมากเพียงพอตอความตองการ
+ ธุรกิจจําหนายของที่ระลึกมีจํานวนมาก หลากหลาย และเปนเอกลักษณ

ภาพที่ 1: แบบจําลองเพชร (Diamond Model) ของ Porter

1. การพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ ในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสม
กับยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อรองรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมใหเหมาะกับ
ยุคการตลาดดิจทิ ลั (Digital Marketing) พบวาเปาหมายหลักของการพัฒนากลยุทธการตลาดคือการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไมซในจังหวัดเชียงใหมทงั้ ในแงของปริมาณและคุณภาพ อยางไรก็ตามทีผ่ า น
มาจังหวัดตองอาศัยองคกรหลักของประเทศ เชน สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
เปนหัวเรือใหญชว ยขับเคลือ่ นการทองเทีย่ วไมซของเชียงใหมซงึ่ สสปน. มีภารกิจทีต่ อ งขับเคลือ่ นไมซเชียงใหม
และจังหวัดไมซซิตี้ตางๆ อีกทั้งยังตองดูแลในภาพรวมของการขับเคลื่อนไมซระดับประเทศดวย ในการลงมือ
ทํางานการตลาดไมซของเชียงใหมจึงตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่ แตกลับพบวาการพัฒนา
การตลาดการทองเทีย่ วไมซของเชียงใหมเองยังไมมหี นวยงานทีร่ บั ผิดชอบทีม่ ศี กั ยภาพอยางจริงจัง ทีผ่ า นมา
จึงเนนการทํากิจกรรมผานการออกงาน (Roadshow) ในประเทศและตางประเทศเปนหลัก การตลาด
ทีข่ บั เคลือ่ นดวยตนเองอยางเฉพาะเจาะจงของไมซเชียงใหมยงั มีไมมากและไมหลากหลาย ดังนัน้ เพือ่ พัฒนา
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กลยุทธการตลาดสําหรับการทองเที่ยวไมซของจังหวัดเชียงใหม ความสําเร็จของกระบวนการสรางคุณคา
จึงควรมาจาก
ระยะที่ 1 การสํารวจตลาดและพัฒนาจากภายใน กระบวนการที่จะสํารวจพฤติกรรมและ
ความตองการของลูกคาเปาหมายเฉพาะของการทองเทีย่ วไมซ เชียงใหมหรือคนหาตลาดลูกคาเปาหมายใหม
มากขึ้น จากผลการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีความเหมาะสมในการรองรับนักทองเที่ยวเปาหมาย
กลุม การจัดประชุมองคกรและการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลมากทีส่ ดุ รวมทัง้ ศึกษากลยุทธคแู ขง โดยเฉพาะใน
กลุม ประเทศอาเซียนทีน่ า สนใจคือ ประเทศสิงคโปร พรอมทัง้ พัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซในดานตางๆ อาทิ แหลงทองเที่ยว คุณภาพของการบริการ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
สิ่งอํานวยความสะดวกฯลฯ
ระยะที่ 2 การวางตําแหนงทางการทองเที่ยว (Positioning) และพัฒนากลยุทธทางการตลาด
ของจังหวัดเชียงใหมในตลาดไมซใหชัดเจน ทั้งนี้จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดควร
กําหนดใหเปนตลาดทีเ่ หมาะสมกับการทองเทีย่ วไมซในกลุม การจัดประชุมองคกร (M: Meeting) และการทองเทีย่ ว
เพื่อเปนรางวัล (I: Incentive) โดยเปนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีระดับการศึกษาและ ระดับรายได
ระดับปานกลางถึงระดับบน เปนกลุมที่มีความตองการสอดรับกับเอกลักษณของจังหวัด สนใจการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องดวยเชียงใหมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนาน มีประเพณีและ
วัฒนธรรมลานนาทีเ่ ปนเอกลักษณ วิถชี วี ติ ทีเ่ กาแกงดงาม ตลอดจนความออนชอยและมีนาํ้ ใจของคนทองถิน่
ใหศึกษา ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรใชกลยุทธในการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)
ในเชิงคุณภาพและมุง นําเสนอตําแหนงทางการทองเทีย่ วทีเ่ นนการสงเสริมเอกลักษณลา นนาอยางชัดเจนแต
ยังคงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยอยางลงตัว ใหความสําคัญกับคุณภาพของการบริการและ
ความสะดวกสบาย ใชการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC: Integrated Marketing Communication)
ผานการตลาดออนไลน การใชสื่อที่ทันสมัยโดยการสื่อสารเหลานั้นตองเปนการนําเสนอภาพลักษณของ
จังหวัดเชียงใหมที่ทําใหลูกคารับรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ระยะที่ 3 การจัดสงสินคาและบริการอยางมีคุณภาพ แคเพียงจุดขายความเปนเอกลักษณ
วิถีชีวิตที่งดงาม ความมีไมตรีของคนทองถิ่นเทานั้นยังไมเพียงพอ แตสิ่งสําคัญที่จะลืมไมไดคือ ความเปน
มืออาชีพของการจัดงานและการสงมอบงานในระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งของกลุมลูกคาไมซ ในการเลือกสถานที่จัดงานที่สําคัญไมแพกัน ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนา
องคกรทีด่ แู ลการทองเทีย่ วไมซขนึ้ มาโดยเฉพาะ มิใชรอแตเพียงการการสนับสนุนจากองคกรสวนกลางเทานัน้
เพราะการที่มีองคกรดูแลการทองเที่ยวแบบไมซของจังหวัดเชียงใหมจะกอใหเกิดความเขาใจในบริบท
ความเปนทองถิ่นของตนเองไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนองคกรศูนยกลางในการขับเคลื่อนและประสานงาน
กับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมไมซ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ พื่ อ รองรั บ การเข า สู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาจังหวัดเชียงใหมสามารถรองรับศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ
ซึ่งศักยภาพดังกลาวจะเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ เจาของธุรกิจ องคกรที่กําลังมองหา
สิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการจัดประชุม อีกทั้งยังเปนปลายทางที่นักทองเที่ยวสนใจเดินทาง
มาทองเทีย่ วในรูปแบบการประชุม (M: Meeting) และการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลให (I: Incentive) กับตนเอง
ดังนัน้ เมือ่ ประเทศไทยเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงเปนโอกาสทีด่ ขี องจังหวัดเชียงใหม
ในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมไมซและสรางรายไดเขาสูจังหวัด ทั้งนี้พบวามีขอจํากัดเรื่องการขนสงมวลชน
ที่ยังขาดประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานไมซ ตลอดจนขอจํากัดดานโรงแรมที่
สามารถตอนรับบุคคลสําคัญของโลกมีอยูน อ ยจึงทําใหจงั หวัดเชียงใหมมศี กั ยภาพคอนขางจํากัดในการรองรับ
ความตองการของนักทองเที่ยวไมซที่เปนรูปแบบการประชุมขนาดใหญ (C: Conference) และการจัดแสดง
สินคาขนาดใหญ (E: Exhibition) จากการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมตามทฤษฎีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันหรือโมเดลเพชร (Diamond Model) พบวาจังหวัดเชียงใหมควรกําหนดใหเปนตลาดทีเ่ หมาะสม
กับการทองเที่ยวแบบไมซในกลุม M: Meeting และ I: Incentive และจังหวัดเชียงใหมควรพัฒนากลยุทธ
การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสราง
ความแตกตางในเชิงคุณภาพและสงเสริมอัตลักษณลานนาแตยังคงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย
อยางลงตัวผานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อีกทั้งผานชองทางการตลาดออนไลน เพื่อเขาถึง
นักทองเที่ยวกลุมไมซในอาเซียน ทั้งนี้ผลการศึกษาการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซพบวา สอดคลองกับการศึกษาของ Kruntakapakorn (2014) ทีพ่ บวา การจัดประชุม/สัมมนา
องคกรและการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัลมีการวางตําแหนงทางการตลาดทีด่ ที สี่ ดุ และสอดคลองกับการศึกษา
ของ Sethasathien (2017) ทีก่ ลาววาเชียงใหมมที รัพยากรการทองเทีย่ วทัง้ ดานศิลปวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ
และแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม บริสุทธิ์และมีคุณภาพ แตไมสอดคลองทางดานความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส

สรุป
จากการศึกษาพบวาจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวแบบไมซ เนื่องจาก
จังหวัดเชียงใหม มีสภาพภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางการเจริญเติบโต รองจากกรุงเทพมหานครในการรองรับ
ความเจริญตางๆ ไมวาจะเปนโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการเปนเมืองที่เปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ พรอมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย สวยงาม เปนที่นิยม สภาพอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทั้งป มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสวยงามทางประเพณี อีกทั้งนโยบาย
การพัฒนาของรัฐ ความเขมแข็งของประชาชน องคกรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนโอกาส
ในการกาวเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีส่ นับสนุนใหจงั หวัดเชียงใหมเปนเมืองไมซ ซึง่ ศักยภาพดังกลาว
จะเปนแมเหล็กในการดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมไมซ ดังนั้นเพื่อใหจังหวัดเชียงใหมประสบความสําเร็จในการ
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รองรับตลาดไมซของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองอาศัยความรวมมืออยางแทจริงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนผู  มี ส  ว นได เ สี ย อื่ น ในการขั บ เคลื่ อ นและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
อุตสาหกรรมไมซที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมดังขอเสนอแนะตอไปนี้
1. ควรพัฒนาองคกรเฉพาะที่ดูแลและบริหารจัดการเรื่องของการทองเที่ยวไมซเชียงใหม
2. ควรมีการบูรณาการสรางความรวมมือกันขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เชียงใหมควรพัฒนาระบบการขนสงมวลชนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงศูนยประชุมตางๆ
กับสถานที่อื่นๆ
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ (Service
Innovation) ทางดานการทองเที่ยวแบบไมซในจังหวัดเชียงใหม
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