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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำรูปแบบและองค์ประกอบของกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำร
กำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย ตลอดจนกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจ
กำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย ใช้เทคนิคกำรวิจัยและพัฒนำเป็นกรอบหลักในกำรวิจัย ใช้วิธีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ด้วยวิธีกำรวิจัยเอกสำร โดยกำรสังเครำะห์เอกสำรในประเด็น
เกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพองค์กำรกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทยและสังเครำะห์ผ่ำนทฤษฎี
เชิงระบบเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวโน้มขององค์ประกอบของกำรจัดกำรคุณภำพองค์กำรกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำในประเทศไทย กำรใช้เทคนิคกำรวิจัยอนำคต (EDFR) โดยกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 17
คน เกี่ยวกับแนวโน้มขององค์ประกอบในกำรจัดทำกลยุทธ์เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพองค์กำรธุรกิจกำร
จัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย
ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย เป็นกำร
ทำธุรกิจโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้จัดงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรูปแบบของงำนที่สำคัญ คือ
งำนเทรดโชว์ งำนสำหรับผู้บริโภค งำนแบบผสม และงำนนำนำชำติ วิเครำะห์องค์ประกอบของกล
ยุทธ์เพื่ อจั ดกำรคุณภำพองค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทยด้วยกำรวิจัยอนำคต
(EDFR) ได้ 8 องค์ ป ระกอบ 26 ตั ว บ่ ง ชี้ 112 เกณฑ์ พิ จ ำรณำ สั ง เครำะห์ อ อกเป็ น 5 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วยกลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรเตรียมกำร กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำร
วำงแผน กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรปฏิบัติตำมแผน กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำร
กำกับและควบคุมโครงกำร และกลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรปิดโครงกำร เพื่อให้องค์กำรธุรกิจ
ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ รวมถึงกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ที่สอดคล้องกับกำร
เจริญเติบโตของกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทยอย่ำงยั่งยืนได้ต่อไป
คาสาคัญ: กลยุทธ์ กำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
1
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Abstract
This research aimed to study the model, composition and strategic development
for quality management of exhibition organization business sector in Thailand.
Research and development techniques were applied as the research framework while
data was collected by qualitative methods and Ethnographic Delphi Futures Research
(EDFR) were used documentary analysis for the study. The 17 experts were interviewed.
The results showed the Exhibitions in Thailand was a business relationship
between the organizers and stakeholders, 4 major of exhibitions was Trade Show,
Consumer Show, Combined and Exposition. Strategies components analysis of quality
management of exhibition organization business sector in Thailand in the future
research (EDFR), consisted of 8 components 26 indicators and 112 criteria and
synthesized into five strategic; The Initiation quality management, Planning quality
management, Executing quality management, Monitoring quality management and
Closing quality management. The strategies of the exhibitions organization to reduce
costs, increase revenue, including creating a competitive advantage in line with the growth
of the exhibitions in sustainability further.
Keywords: Strategy, Quality Management, Exhibition
บทนา
กำรจั ดงำนแสดงสิ นค้ ำเป็ นหนึ่ งในอุ ตสำหกรรมไมซ์ (MICE) ที่ มี บทบำทในกำรขั บเคลื่ อน
เศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคม (เกิดศิริ เจริญวิศำล, 2552) สร้ำงรำยได้จำกกำรเดินทำงของนักเดินทำงที่
มีคุณภำพและมีกำรใช้จ่ำยที่สูงกว่ำนั กท่องเที่ยวโดยทั่วไปผ่ำนกิจกรรมทำงกำรตลำดของกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำ (กำนต์ชนก ดำบสมเด็จ, 2553) รวมถึงกำรเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมทั้งภำคกำรบริกำรและ
ภำคกำรผลิต สร้ำงรำยได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมให้กับประเทศและเมืองที่เป็นสถำนที่จัดงำน ช่วยพยุง
เศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้เป็นอย่ำงดี (สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร,
2557) โดยองค์ประกอบของกำรจัดงำนแสดงสินค้ำประกอบด้วยผู้จัดงำน ผู้ซื้อหรือผู้เข้ำร่วมงำน ผู้ขำย
หรือผู้ออกงำน ผู้ให้บริกำรอื่นๆ โดยผู้จัดงำนแสดงสินค้ำเป็นศูนย์กลำงดำเนินกำรติดต่อประสำนกับผู้มี
ส่ วนเกี่ ยวข้ อง (Xin Jin and Karin Weber, 2014) ทั้ งด้ ำนผู้ ให้ บริ กำรด้ ำนลู กค้ำที่ ประกอบไปด้ วย
ผู้เข้ำร่วมงำนและผู้ออกงำน ส่วนทำงด้ำนผู้ให้บริกำรประกอบไปด้วยสถำนที่จัดงำน ผู้ที่มำรับช่วงงำนต่อ
จำกผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ บริษัทขนส่ง รวมไปถึงผู้ให้บริกำรอื่นๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนำ, 2557)
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งำนแสดงสินค้ำในประเทศไทยพัฒนำควบคู่กับกำรเปลี่ยนแปลงและเติบโตของตลำดและ
อุตสำหกรรม กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ผนวกเข้ำกับสภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันที่
สูงขึ้น จำกจ ำนวนงำนแสดงสิ นค้ำที่เพิ่มขึ้น กำรแย่งชิงผู้ เข้ำงำนและผู้ ออกงำน สภำพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ มีควำมซับซ้อนร่วมกับควำมคำดหวังและควำมต้องกำรที่
สูงขึ้นของผู้เข้ำร่วมงำนและผู้ ที่ออกงำน (ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่ำง, 2549) ผู้จัดงำนแสดง
สินค้ำในฐำนะที่เป็นตัวกลำงสำคัญในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ จึงต้องพัฒนำงำนเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรดังกล่ำว และดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ำมำร่วมงำนให้ได้ รวมถึงกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ สร้ำงควำมยืดหยุ่นและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำและบริกำรและระบบกำรจัดกำรเป็นแนวทำงที่สำคัญทำงหนึ่งในกำรปรับตัว
กำรนำกำรจัดกำรคุณภำพ (Philip B. Crosby, 1979) มำใช้กับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ ส่งผลให้
กระบวนกำรต่ำงๆ ในกิจกรรมกำรจัดงำนแสดงสินค้ำมีคุณภำพและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตั้งแต่
กำรวำงแผนจนถึงกำรจัดงำน (Lijuan C. and Hanbin L., 2014) เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังของลูกค้ำ
ให้เท่ำกับที่ลูกค้ำคำดหวังหรือเหนือกว่ำที่คำดหวัง (ฐิติมำ ไชยะกุล และอำนำจ ธีระวนิช, 2548) ลดต้นทุน
กำรผลิตและใช้เป็ นกลยุทธ์ในกำรโฆษณำ สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับองค์กำรธุรกิจได้ (สุมน มำลำสิ ทธิ์ ,
2548) รวมถึงกำรอยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน เพรำะผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่ผลิตสินค้ำและบริกำรที่ไม่มีคุณภำพ
จะไม่สำมำรถอยู่ได้ในระยะยำว เนื่องจำกไม่สำมำรถดึงดูดและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ โดยหัวใจ
สำคัญของกำรจัดกำรคุณภำพอยู่ที่กำรจัดกำรกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อให้ เกิดกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่องมำใช้เป็นกลยุทธ์หลักในกำรจัดกำร (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2554) อีกปัญหำด้ำนกำรจัดกำรที่
สำคัญคือปัญหำควำมซับซ้อนในกำรดำเนินงำนกำรจัดแสดงสินค้ำ กำรนำวิธีกำรจัดกำรเชิงระบบเข้ำมำใช้
ในธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำนั้นจะช่วยให้กำรจัดงำนแสดงสินค้ำสำมำรถจัดกำรได้ด้วยควำมเรียบร้อย
สะดวก มีขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ เนื่องจำกวิธีกำรเชิงระบบได้ถูกออกแบบมำ
ใช้กับกิจกรรมทำงธุรกิจที่มีควำมซับซ้อน (วิเชียร วิทยอุดม, 2555) เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของ
กระบวนกำรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน นำไปสู่แก้ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรต่ำงๆ กำรจัดกำรคุณภำพและกำร
จัดกำรเป็นระบบที่ดี เพื่อให้ได้มำสู่กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรงำนแสดงสินค้ำ ที่สำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน ตำมกำรเจริญเติบโตของกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย (วิเชียร วิทยอุดม, 2555)
ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมมุ่งหมำยในกำรศึกษำรูปแบบและองค์ประกอบ
ของกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย ตลอดจนกำรพัฒนำกลยุทธ์
กำรจั ดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสิ นค้ำในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภำพ เพื่อกำหนดรูปแบบและองค์ประกอบและพัฒนำองค์ประกอบเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำร
คุณภำพขององค์กำรกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย จนสำมำรถก่อประโยชน์ให้กับองค์กำรธุรกิจ
และผู้ ประกอบกำรที่ อยู่ ในธุรกิ จกำรจั ดงำนแสดงสิ นค้ำ หน่ วยงำนภำครั ฐและเอกชนในกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำรูปแบบของกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศ
ไทยภำยใต้กำรจัดกำรเชิงระบบ
2. เพื่อศึกษำองค์ประกอบและพัฒนำกลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำน
แสดงสินค้ำในประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเอกสำรในประเด็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจ
กำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย โดยสังเครำะห์ข้อมูลภำยใต้กำรจัดกำรเชิงระบบ และกำรวิจัย
อนำคตโดยใช้เทคนิคกำรวิจัยอนำคตแบบชำติพันธุ์วรรณำด้วยเทคนิคเดลฟำย (EDFR) โดยผู้วิจัยใช้
ทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้ำ (Input) ปัจจัยกระบวนกำร (Process) ปัจจัยผลผลิต
(Output) และสภำพแวดล้อม (Environment) เป็นกรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

วิจัยเอกสาร ในประเด็นเกี่ยวกับ
กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพขององค์ ก ำร
ธุ ร กิ จ กำรจั ด งำนแสดงสิ น ค้ ำ ใน
ประเทศไทย

สังเครำะห์

ทฤษฎีเชิงระบบ

EDFR รอบที่ 1
EDFR รอบที่ 2

สังเครำะห์ผล
กำรวิจยั อนำคต
เพื่อสร้ำงกลยุทธ์

รูปแบบกำรจัดกำรคุณภำพของ
องค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำในประเทศไทย
กำรวิจยั อนำคตเพื่อพัฒนำกลยุทธ์
กำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำร
ธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำใน
ประเทศไทย
กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพของ
องค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำในประเทศไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรพัฒนำกลยุทธ์เพื่อจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
ในประเทศไทย
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรศึกษำและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำรทบทวนประเด็นเกี่ยวกับกำรจัดกำร
คุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย โดยศึกษำจำกเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี
และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรทำ EDFR รอบที่ 1 กำรสัมภำษณ์โดย
นำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำรศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกำรจั ดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจั ดงำนแสดงสิ นค้ำในประเทศไทยมำทำกรอบกำร
สัมภำษณ์ และนำไปสัมภำษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ โดยจัดส่งหัวข้อกำรสัมภำษณ์ไปยังผู้เชี่ยวชำญก่อนเดินทำง
ไปสัมภำษณ์ และเป็นกำรสัมภำษณ์แบบเปิดและไม่ชี้นำ ทั้งอนำคตภำพด้ำนที่ดี อนำคตภำพด้ำนที่ไม่ดี
และอนำคตที่คำดว่ำจะมีโอกำสจะเกิดขึ้นจริงหรือที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ตำมลำดับ วิเครำะห์
และสังเครำะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญมำวิเครำะห์ และสังเครำะห์ระหว่ำงข้อ
ค ำถำมกั บเนื้ อหำแต่ ละด้ ำน คั ดเลื อกตั วบ่ งชี้ ที่ มี ค่ ำควำมสอดคล้ องตั้ งแต่ 0.50 ขึ้ นไป และสร้ ำง
แบบสอบถำม นำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญมำวิเครำะห์เนื้อหำ สร้ำงเป็นข้อคำถำมมำตร
ประเมินค่ำแบบลิเคิร์ท ตั้งแต่ 1-5 เรียงลำดับจำกน้อยที่สุดไปมำกที่สุด แทนค่ำเป็นตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ
5 ตำมลำดับ
ขั้นตอนกำรสร้ำงภำพอนำคต กำรทำ EDFR รอบที่ 2 ผู้เชี่ยวชำญจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ
เป็ นของกลุ่มโดยรวม หำค่ำมัธยฐำนและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ของกลุ่ม ผนวกด้วยคำตอบเดิมของ
ตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนพิจำรณำให้คำตอบใหม่หรือยืนยันคำตอบเดิมที่ได้ให้ไว้ในรอบแรก
โดยค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ที่คำนวณได้ขององค์ประกอบใดที่มีค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1.50 แสดงว่ำ
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญสอดคล้องกัน ส่วนค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ที่คำนวณได้ขององค์ประกอบใดที่
มีค่ำมำกกว่ำ 1.50 แสดงว่ำควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชำญนั้นไม่สอดคล้องกัน วิเครำะห์เพื่อหำแนวโน้ม
ที่เป็นไปได้มำกที่สุดและมีควำมสอดคล้องทำงควำมคิดระหว่ำงกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ เพื่อสรุปเป็นภำพอนำคต
องค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย
และสังเครำะห์ผลกำรวิจัยอนำคตเพื่อสร้ำงกลยุทธ์
ผลการวิจัย
1. รูปแบบของการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
1.1 รูปแบบของงานแสดงสินค้า จำแนกตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มผู้มำออกงำนและ
กลุ่มผู้เข้ำชมงำน แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบที่สำคัญ คืองำนเทรดโชว์ งำนสำหรับผู้บริโภค งำนแบบ
ผสม และงำนนำนำชำติ มีรูปแบบที่มีควำมเฉพำะเจำะจง ตำมควำมหมำยดังต่อไปนี้
งำนเทรดโชว์ เป็นรูปแบบงำนที่ผู้มำออกงำนส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้ำโดยตรง หรือ
เรียกได้ว่ำเป็นงำนประเภท ธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business) โดยผู้เข้ำร่วมงำนและผู้ซื้อเป็นบริษัท
หรือองค์กรที่มีควำมต้องกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกผู้ออกงำนในจำนวนมำกเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ
ผู้เข้ำร่วมงำนต้องลงทะเบียนล่วงหน้ำและถูกเชิญโดยผู้จัดงำนเท่ำนั้น รวมถึงมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
และเข้ำร่วมงำน โดยระยะเวลำของงำนมีระยะเวลำตั้งแต่ 1-5 วัน และจัดเป็นประจำทุกปี, 2 ปี จนถึง 7 ปี
ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสำหกรรม
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งำนสำหรับผู้บริโภค เป็นงำนที่เปิดให้ประชำชนและคนทั่วไปสำมำรถเข้ำร่วมงำนได้ เรียกได้ว่ำ
เป็นงำนแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer) ผู้ออกงำนขำยสินค้ำให้แก่ผู้เข้ำร่วมงำนนำไป
บริโภคโดยตรง ผู้ผลิตได้มีโอกำสได้ทดลองผลตอบรับของสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำที่มีศักยภำพ งำนสำหรับผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมงำนเนื่องจำกผู้ออกงำน
และผู้จัดงำนมีเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้มีผู้เข้ำร่วมงำนมำกที่สุดแต่ในงำนบำงประเภทจะมีกำรเก็บค่ำเข้ำชมงำน
งำนแบบผสม เป็ นงำนแบบผสมรวมระหว่ำงงำนเทรดโชว์และงำนส ำหรับผู้ บริโภคเข้ำไว้
ด้วยกัน งำนประเภทนี้จะมีกำรเปิดให้ทั้งบริษัทที่ได้ลงทะเบียนและประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำร่วมงำนได้
โดยอำจมีกำรแบ่งช่วงเวลำสำหรับธุรกิจและช่วงเวลำสำหรับประชำชนทั่วไป โดยผู้ซื้อสินค้ำและบริกำรจะ
เป็นทั้งตัวองค์กำรและบริษัทเอง รวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในอุตสำหกรรมนั้นๆ โดยตรง และประชำชนทั่วไป
งำนนำนำชำติ บำงครั้งอำจถูกเรียกว่ำเทรดแฟร์ โดยงำนนำนำชำติเป็นเสมือนตัวกลำงที่มี
ประสิทธิภำพในกำรช่วยสนับสนุนส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำของประเทศที่จัดงำนไปยังประเทศเป้ำหมำย
รวมถึงกำรส่งออกไปยังทั่วทุกภูมิภำคทั่วโลก โดยผู้ออกงำนและผู้เข้ำร่วมงำนของงำนประเภทนี้คล้ำยคลึง
กับงำนเทรดโชว์ ในบำงครั้ง ผู้เข้ำร่วมงำนที่เป็ นผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องเป็นสมำชิกของสมำคมนั้นๆ และ
ต้องผ่ำนคุณสมบัติที่ทำงผู้จัดงำนระบุไว้
1.2 กระบวนการจัดงานแสดงสินค้า แสดงถึงควำมสัมพันธ์กันในเชิงระบบกำรกำรจัด
งำนแสดงสินค้ำ แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกำรเตรียมกำร กำรวำงแผน กำรปฏิบัติตำม
แผน กำรกำกับดูแลและควบคุมโครงกำร และกำรปิดโครงกำร ตำมควำมหมำยดังต่อไปนี้
ขั้นตอนกำรเตรียมกำร เริ่มด้วยกำรติดต่อกับลูกค้ำ ดำเนินกำรจัดประชุมก่อนเริ่มงำน
กำรวำงแผน ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ จำกกำรเตรียมกำรช่วยให้กำรวำงแผนมีประสิทธิภำพและ
ช่วยให้ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดงำนที่วำงไว้ โดยกำรวำงแผนประกอบด้วยกำร
วำงแผนกำหนดของเขตของงำนแสดงสินค้ำ แผนเกี่ยวกับต้นทุน แผนบุคลำกร แผนคุณภำพ แผนกำร
สื่อสำร แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแผนกำหนดกำรดำเนินงำน
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน ในช่วงของกำรปฏิบัติตำมแผนต้องดำเนินกำรประกอบไปด้วย กำร
สื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรดูแลและปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร กำรดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนที่วำงไว้เพื่อให้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้
กำรกำกับดูแลและควบคุมโครงกำร ต้องกำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนกระบวนกำรกำกับ
ดูแลควำมเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้วำงไว้ในช่วงของกำรวำงแผน ประกอบไป
ด้ว ย กำรดู แลและควบคุ มควำมเสี่ ย ง กำรควบคุ มขอบเขตของงำน กำรควบคุ มก ำหนดกำร กำร
ควบคุมดูแลเรื่องรำยละเอียดของสัญญำ และกำรควบคุมดูแลด้ำนต้นทุน
กำรปิดโครงกำร เมื่อผู้จัดงำนสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ลูกค้ำต้องกำร และลูกค้ำยินดีรับ
สินค้ำและบริกำรที่ผู้ จัดงำนสร้ ำงให้ หรื อเมื่อกิจกรรมที่ได้ วำงไว้ตั้งแต่เริ่มงำนอย่ำงเป็นทำงกำรได้
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจำกงำนจบคือ กำรดำเนินกำรปิดโครงกำรเพื่อประเมินผล
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ของงำนที่จัดไป กำรวัดผลควำมคุ้มค่ำจำกกำรลงทุน กำรรำยงำนหลังงำนเสร็จสิ้น กำรดำเนินกำรเก็บ
เอกสำรที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อเป็ นฐำนข้ อมู ล ในกำรจั ด งำนครั้ ง ต่ อ ไป รวมถึ ง กำรฉลองควำมส ำเร็ จ ให้
คณะทำงำนหลังจำกงำนสำเร็จ กำรให้รำงวัลทั้งตัวเงินและกำรรับรู้ของผู้บริหำรแก่พนักงำนที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.3 การจั ดการคุ ณภาพในธุ รกิ จการจั ดงานแสดงสิ นค้ า หมำยถึ งกระบวนกำรในกำร
วำงแผนด ำเนิ นงำนและควบคุ มคุ ณภำพอย่ ำงเป็ นระบบ โดยกำรน ำคุ ณภำพมำใช้ เป็ นแนวทำงและ
เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ขององค์กำร รวมถึงกำรพัฒนำ ออกแบบ กำรลงมือผลิต รวมทั้งกำรนำเสนอสินค้ำ
และบริกำรที่มีประโยชน์สูงสุดและประหยัดสูงสุด เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำโดยสม่ำเสมอ โดยกำรนำกำร
จั ดกำรคุ ณภำพเข้ ำไปสู่ ระบบกำรจั ดงำนแสดงสิ นค้ ำ ตั้ งแต่ ขั้ นตอนกำรเตรี ยมกำร กำรวำงแผน กำร
ปฏิบัติงำนตำมแผน กำรกำกับดูแลและควบคุมโครงกำร และกำรปิดโครงกำร เพื่อตอบสนองควำมคำดหวัง
ของลูกค้ำ 4 ระดับ ได้แก่ ควำมคำดหวังขั้นพื้นฐำนหมำยถึงควำมคำดหวังที่ผู้จ่ำยเงินโดยทั่วไปหวังจะ
ได้รับ ควำมคำดหวังขั้นมำตรฐำนหมำยถึงกำรบริกำรที่ลูกค้ำหวังว่ำจะได้รับบริกำรที่ดีในระดับที่สำมำรถ
เทียบเคียงกับบริกำรอื่นได้ ควำมคำดหวังขั้นปรำรถนำเป็นควำมคำดหวั งที่ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่จะ
แตกต่ำงกันออกไป และควำมคำดหวังซ่อนเร้นหมำยถึงควำมคำดหวังที่ลูกค้ำไม่ได้คำดคิดแต่ถ้ำเกิดขึ้นจะ
ทำให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจ
2. การวิจัยอนาคตเพื่อพัฒนากลยุทธ์ เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย
2.1 การสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย จานวน 8 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ 112 เกณฑ์พิจารณา ได้แก่
บริ บทและกำรเตรี ยมกำร (Context) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กำรด ำเนินกำรติ ดต่อกับลู กค้ ำ
ประกอบด้วย รูปแบบกำรติดต่อ ระยะเวลำในกำรติดต่อ ควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำร่วมงำนของลูกค้ำ
หำช่องว่ำงทำงกำรตลำดเพื่อจัดงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ไม่ได้รับกำรตอบสนองจำกงำน
แสดงสินค้ำที่มีอยู่ 2) กำรประชุมเพื่อหำรือก่อนเริ่มงำน ประกอบด้วย กำรศึกษำข้อมูล ควำมจำเป็น ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กำรกำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ ขนำดของงำน รำยละเอียดต่ำงๆ กำรพิจำรณำเลือก
เมืองที่จะจัดงำนโดยวิเครำะห์โอกำสและศักยภำพของทั้งผู้ซื้อและผู้ขำยในภูมิภำคนั้นๆ กำรติดต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรรับช่วงงำนต่อจำกผู้จัดงำน 3) รูปแบบของงำนแสดงสินค้ำ ประกอบด้วย งำนเทรดแฟร์
งำนส ำหรั บผู้ บริ โภค งำนแบบผสม และงำนนำนำชำติ 4) องค์ ประกอบของกำรจั ดงำนแสดงสิ นค้ ำ
ประกอบด้วย ผู้จัดงำน ผู้ออกงำน ผู้เข้ำร่วมงำน หน่วยงำนที่สนับสนุน ผู้รับเหมำช่วง และผู้ให้บริกำรอื่นๆ
ปัจจัยนำเข้ำ (Input) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กำรวำงแผนกำหนดขอบเขตของงำนแสดงสินค้ำ
ประกอบด้วย กำรวำงแผนขอบเขตของงำน กำรกำหนดลักษณะขอบเขตงำนและกำรจัดเตรียมรำยละเอียด
กำรสร้ำงโครงสร้ำงกำรแบ่งงำน กำรยืนยั นขอบเขตงำน กำรควบคุมขอบเขตงำน 2) แผนกำรเนิ นกำร
ในงำนแสดงสิ นค้ ำ ประกอบด้ วย แผนเกี่ ยวกั บต้ นทุ น แผนบุ คลำกร แผนคุ ณภำพ แผนกำรสื่ อสำร
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แผนกำหนดกำรดำเนินงำน 3) ระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
ของงำนแสดงสิ นค้ำ ประกอบด้วย ระบบบั นทึกหรือติ ดตำมกำรดำเนินกำร มีแนวทำงในกำรสรรหำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม มีระบบกำรจัดกำรเครื่องมือและอุปกรณ์ตำม
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 4) มีกำรประเมินคุณภำพของงำนแสดงสินค้ำ ประกอบด้วย มีกำรคัดเลือกและ
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำให้ตรงกับแผนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ มีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอกเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพ 5) ทรัพยำกรกำรจัดกำร
ประกอบด้วย คน งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์กำรจัดกำร
กระบวนกำรด ำเนิ น งำน (Process) มี 2 ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่ 1) กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมแผน
ประกอบด้วย กำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำรดูแลและปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร
กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2) กำรกำกับดูแลและควบคุมโครงกำร ประกอบด้วย กำรกำกับดูแลและ
ควบคุมควำมเสี่ยง กำรควบคุมขอบเขตของงำน กำรควบคุมกำหนดกำร กำรควบคุมเรื่องรำยละเอียด
ของสัญญำ กำรควบคุมดูแลต้นทุน
กำรประสำนงำน (Coordination) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบกำรประสำนงำน
ประกอบด้วย ควำมร่วมมือ จังหวะเวลำ ควำมสอดคล้อง ระบบกำรสื่อสำร ผู้ประสำนงำน 2) วัตถุประสงค์
ของกำรประสำนงำน ประกอบด้วย เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์อันดี
เพื่อขอคำยินยอมหรือควำมเห็นชอบ เพื่อขอควำมช่วยเหลือ เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง 3) ประโยชน์ของกำร
ประสำนงำน ประกอบด้วย กำรบรรลุเป้ำหมำย เข้ำใจนโยบำยและวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ทำให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดข้อขัดแย้งในกำรทำงำน สร้ำงสำนึกในกำรรับผิดชอบร่วมกัน
เข้ำใจข้อเท็จจริงและปัญหำของหน่วยงำนอื่น กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ 4) ปัจจัยในกำรประสำนงำน
ประกอบด้ ว ย คน เงิ น วั ส ดุ วิ ธี กำรท ำงำน 5) รู ปแบบวิ ธี กำรประสำนงำน ประกอบด้ ว ยวิ ธี กำร
ประสำนงำนอย่ำงเป็นทำงกำร วิธีกำรประสำนงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ผลกำรดำเนินงำน (Output) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) กำรดำเนินกำรปิดโครงกำร ประกอบด้วย
กำรประเมินผลของงำนที่จัดไป กำรประชุมคณะทำงำนหลังงำนเสร็จสิ้น กำรวัดผลควำมคุ้มค่ำจำก
กำรลงทุน 2) กำรดำเนินกำรหลังงำนเสร็จสิ้น ประกอบด้วย ประกอบด้วย กำรรำยงำนหลังงำนเสร็จสิ้น
กำรเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐำนข้อมูล รำยละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ
สถำนที่จัดงำนและโลจิสติกส์ (Location) มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) สถำนที่จัดงำน ประกอบด้วย
ประเภทของสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ ประกอบด้วย โรงแรมและรีสอร์ท ศูนย์ประชุม สถำนที่จัดงำน
อเนกประสงค์ สถำนที่จั ดงำนแบบอื่นๆ 2) ขนำดของสถำนที่จัดงำน ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถำนที่ จั ด งำน แผนผั ง ของสถำนที่ จั ด งำน โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนของสถำนที่ จั ด งำน 3) รู ป แบบ
กำรขนส่ง ประกอบด้ วย ทำงอำกำศ ทำงบก ทำงรำง ทำงถนน กำรขนส่งทำงน้ำ 4) ระบบโลจิสติกส์
ประกอบด้วย ควำมรวดเร็ว ควำมสะดวกสบำย ควำมน่ำเชื่อถือและตรงต่อเวลำ ควำมสะดวก ควำมถี่
ควำมคุ้มค่ำต่อรำคำ
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ภำพลั กษณ์ และควำมยั่ งยื น (Outcome) มี 3 ตั ว บ่ งชี้ ได้ แก่ 1) ควำมภั กดี ของลู กค้ ำ
ประกอบด้วย ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ควำมเชื่อถือและควำมไว้วำงใจ ควำมเชื่อมโยงผูกพันกับอำรมณ์
ลดทำงเลื อกและนิ สัย ประวัติของบริษัทผู้จัดงำนแสดงสินค้ำ 2) ควำมภักดีต่อองค์กำร ประกอบด้วย
คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงำน คุณลั กษณะที่เกี่ ยวกับองค์กำร ประสบกำรณ์กำร
ทำงำน 3) ควำมยั่งยืน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำน (Standard) มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ มำตรฐำนในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ ประกอบด้วย
มำตรฐำนคน มำตรฐำนงำน มำตรฐำนองค์ประกอบในกำรจัดงำน มำตรฐำนอื่นๆ
2.2 กลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรเตรียมกำร เพื่องำนแสดงสินค้ำที่มีคุณภำพตั้งแต่กำรติดต่อ
กับลูกค้ำ โดยกำรเลือกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในส่วนของผู้ออกงำน ผู้เข้ำชมงำน เพื่อศึกษำควำมสนใจและควำม
เป็นไปได้ในกำรเข้ำร่วมงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงำนตรงกับรูปแบบของงำนแสดงสินค้ำ
ในรูปแบบใด งำนเทรดโชว์ งำนสำหรับผู้บริโภค งำนแบบผสมหรืองำนนำนำชำติ นำไปสู่กำรกำหนดขอบเขต
ของงำน ระยะเวลำจัดงำนที่เหมำะสม รวมไปถึงรูปแบบของงำน กำรสร้ำงควำมคุ้มค่ำจำกโอกำสในกำรจัดงำน
กำรศึกษำช่องว่ำงทำงธุรกิจที่ผู้ออกงำนและผู้เข้ำชมงำนยังไม่ได้รับกำรตอบสนองจำกงำนแสดงสินค้ำที่มีอยู่
รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนไปยังผู้รับช่วงงำนอื่นๆ รวมถึงกำรดำเนินกำรจัดประชุมก่อนเริ่มงำนเพื่อให้งำน
แสดงสินค้ำที่จะจัดขึ้นมีคุณภำพและประสิทธิภำพตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรวำงแผน เพื่อนำไปสู่งำนแสดงสินค้ำที่มีคุณภำพ กำรวำงแผน
ที่มีคุณภำพนั้น ผู้จัดงำนต้องเตรียมกำรวำงแผนเพื่อให้เกิดคุณภำพและประสิทธิภำพสูงสุดกับงำนจัดแสดง
สินค้ำที่กำลังจะจัดขึ้น โดยนำข้อมู ลต่ำงๆ จำกขั้นกำรเตรียมกำรมำกำหนดแผนเพื่อให้งำนแสดงสินค้ำ
สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ผู้จัดงำนวำงไว้ โดยขั้นกำรวำงแผนประกอบไปด้วยกำรวำงแผนกำหนดของเขตของ
งำนแสดงสินค้ำ กลุ่มผู้เข้ำร่วมงำน ทำให้ทรำบถึงกำรวำงแผนงบประมำณและทรัพยำกรที่ผู้จัดงำนต้องใช้
เป็นกำรรักษำควำมคำดหวังของลูกค้ำให้อยู่ภำยใต้งบประมำณที่จำกัดโดยกำรวำงแผนที่ดีต้องได้รบั กำรดูแล
อย่ำงละเอียดและต่อเนื่อง มีควำมยืดหยุ่น โดยวำงแผนเกี่ยวกับต้นทุน กำรวำงแผนบุคลำกร แผนคุณภำพ
แผนกำรสื่ อสำร แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง แผนกำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำง และแผนก ำหนดกำรด ำเนิ นงำน
กำรวำงแผนที่มีคุณภำพจะส่งผลถึงงำนแสดงสินค้ำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
กลยุ ทธ์ กำรจั ดกำรคุณภำพในขั้นกำรปฏิบัติตำมแผน เพื่อนำไปสู่งำนแสดงสินค้ำที่มีคุณภำพ
เมื่อขั้นตอนกำรวำงแผนเสร็จสิ้น ผู้จัดงำนจำเป็นต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นตำมแผนที่วำงไว้ โดยกำรควบคุม
และปฏิบัติตำมแผน บนพื้นฐำนของกำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบไปด้วย กำรสื่อสำร
ข้อมูลระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้เห็นถึงควำมคืบหน้ำและปัญหำต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นในแต่ละระยะเวลำ
ที่ดำเนินกิจกรรม กำรดูแลและปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง
กำรดำเนิ นกำรจั ดซื้อจัดจ้ ำงตำมแผนที่วำงไว้ โดยกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงจำกภำยนอกตำมที่ระบุไว้ในแผน
โดยผู้จัดงำนมีหน้ำที่ในกำรเฝ้ำติดตำมและประเมินผลควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่ มำรับงำนว่ำ

170

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.2 May – August 2018

.

เป็นไปตำมข้อตกลงภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพิ่มเติมนอกเหนือจำกแผน
เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้
กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรกำกับและควบคุมโครงกำร เพื่อนำไปสู่งำนแสดงสินค้ำที่มี
คุณภำพ ผู้ จัดงำนต้องกำกับดูแลและควบคุมแผนงำนที่วำงไว้ หลังจำกที่เริ่มปฏิบัติกิจกรรมว่ำรำบรื่ น
หรือไม่ โดยปัจจัยที่จะทำให้กำรลงมือปฏิบัติตำมแผนงำนไม่เป็นไปตำมแผนถือว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่ผู้จัดงำน
ต้องกำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนกระบวนกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่
ได้วำงไว้ในช่วงของกำรวำงแผน กำรดูแลและควบคุมควำมเสี่ยงที่มีโอกำสเกิดขึ้น รวมถึงกำรประชุมเรื่อง
ควำมเสี่ยงระหว่ำงคณะทำงำนและผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยให้กำรระบุควำมเสี่ยงที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้ชัดเจน
และช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กำรควบคุมขอบเขตของงำน ระบุปัจจัยและองค์ประกอบ
ที่ส่งผลให้ขอบเขตของงำนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจำกแผนที่วำงไว้ กำรควบคุมดูแลเรื่องรำยละเอียดของสัญญำ
กำรตรวจสอบผู้ มำรั บงำนต่ อ รวมถึงผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องในกำรจัดงำนได้ดำเนินกำรส่ งมอบงำนภำยใต้
คุณภำพและตำมสัญญำที่กำหนด กำรตรวจสอบคุณภำพของงำน กำรควบคุมดูแลด้ำนต้นทุน กิจกรรม
แผนกำรดำเนินงำนระยะต่ำงๆ ส่งผลต่องบประมำณและต้นทุนในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ ผู้จัดงำนต้องติดตำม
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรรวมถึงกำรควบคุมดูแลต้นทุนของกำรจัดงำนไม่ให้เกินกว่ำรำยได้จำกกำรจัดงำน
และยังต้องมีกำไรเพียงพอจำกกำรจัดงำนนั้นๆ แต่ในกรณีที่ผู้จัดเป็นสมำคม เป้ำหมำยออำจจะมุ่งไปที่กำร
ที่ให้ผู้เข้ำร่วมงำนและสมำชิกของสมำคมได้ประโยชน์ตำมที่สมำคมได้วำงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดงำน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับกำไร แต่ไม่ควรก่อให้เกิดกำรใช้งบประมำณสูงเกินที่ได้วำงไว้
กลยุ ทธ์ กำรจั ดกำรคุ ณภำพในขั้ นกำรปิ ดโครงกำร เพื่ อน ำไปสู่ งำนแสดงสิ นค้ ำที่ มี คุ ณภำพ
เมื่อกิจกรรมได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้น กิจกรรมภำยหลังจำกงำนจบคือกำรดำเนินกำรปิดโครงกำร ผู้จัดงำน
ประสำนงำนเพื่อจัดเตรียมเอกสำรเกี่ยวกับกำรปิดโครงกำรให้กับลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำ หรือผู้ถูกว่ำจ้ำงลง
นำมรับงำนที่จัดไป รวมถึงกำรคืนอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จัดจ้ำงมำให้แก่เจ้ำของเพื่อใช้ในงำนอื่นๆ ต่อไป เริ่ม
ตั้งแต่กำรประเมินผลของงำนที่จัดไปเพื่อให้ทรำบระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อ
กิจกรรมต่ำงๆ โดยกำรใช้คำถำมเพื่อประเมินผลรูปแบบของงำนผู้เข้ำร่วมงำน ผู้ออกงำน สถำนที่จัดงำน
กิจกรรมพิเศษต่ำงๆ กำรประชุมคณะทำงำนหลังงำนเสร็จสิ้นเพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นว่ำกิจกรรมใดหรือส่วน
งำนใดเป็นไปด้วยดี ส่วนใดเกิดข้อผิดพลำด และอะไรเป็นโอกำสในกำรพัฒนำและแก้ไขข้อผิดพลำดในครั้ง
ต่อไป รวมถึงกำรสรุปค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้ำง กำรวัดผลควำมคุ้มค่ำจำกกำรลงทุนว่ำ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่วำงไว้หรือไม่ อย่ำงไร รวมถึงกำรสรุปผลจำกกำรประชุมคณะทำงำนหลังงำน
เสร็จสิ้น กำรดำเนินสรุปและจัดทำรำยงำนพร้อมระบุข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำรเริ่มต้น จนงำนเสร็จสิ้น
กำรเก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรเริ่มต้นหรือจัดงำนในครั้งต่อไป กำรจัดเตรียมเอกสำร
แสดงควำมขอบคุณแก่ผู้ช่วยสนับสนุนงำน วิทยำกร คนสำคัญ อำสำสมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกัน
สร้ำงงำนจนเสร็จสิ้น รวมถึงกำรฉลองควำมสำเร็จให้คณะทำงำนหลังจำกงำนสำเร็จ กำรให้รำงวัลทั้งตัวเงิน
และกำรรับรู้ของผู้บริหำรแก่พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.2 May – August 2018

171.

อภิปรายผลการวิจัย
กำรพัฒนำกลยุทธ์เพื่อจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย
โดยใช้เทคนิคกำรวิจัยเอกสำรและกำรวิจัยอนำคตแบบ EDFR ได้องค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดกำร
คุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย จำนวน 8 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ 112
เกณฑ์พิจำรณำ โดยแต่ละองค์ประกอบมีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นระบบตำมทฤษฎีเชิงระบบ โดย
จำกกำรวิจัยสังเครำะห์เอกสำรร่วมกับกำรวิจัยอนำคตแบบ EDFR พบว่ำกำรพัฒนำกลยุทธ์เพื่อจัดกำร
คุณภำพขององค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่มี
ควำมสัมพันธ์กันในเชิงระบบ 8 องค์ประกอบ คือบริบทและกำรเตรียมกำร ปัจจัยน ำเข้ำกระบวนกำร
ดำเนินงำน กำรประสำนงำน ผลกำรดำเนินงำน สถำนที่จัดงำนและโลจิสติกส์ ภำพลักษณ์และควำมยั่งยืน
มำตรฐำน โดยมุ่งสู่กำรสร้ำงภำพลักษณ์ ควำมยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรนำแนวคิดด้ำน
กำรจัดกำรคุณภำพมำใช้ ทั้งระบบ และสังเครำะห์ผลจำกองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดกำรคุณภำพ
องค์กำรธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย จำนวน 11 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ 112 เกณฑ์
พิจำรณำ สังเครำะห์ได้เป็น 5 กลยุทธ์ที่มีควำมสัมพันธ์กันเชิงระบบ คือ กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้น
กำรเตรียมกำร กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรวำงแผน กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรปฏิบัติ
ตำมแผน กลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพในขั้นกำรกำกับและควบคุมโครงกำร และกลยุทธ์กำรจัดกำรคุณภำพ
ในขั้นกำรปิดโครงกำร เพื่อให้องค์กำรธุรกิจเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสอดคล้องกับกำรเจริญเติบโต
ของกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย ก่อประโยชน์ให้กับองค์กำรธุรกิจ และผู้ประกอบกำรที่อยู่ในธุรกิจ
กำรจัดงำนแสดงสินค้ำหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. จำกกำรวิจัยพบว่ำ ธุรกิจกำรจั ดงำนแสดงสินค้ำในประเทศไทย มีผู้จัดงำนแสดงสินค้ำอยู่
มำกรำย แต่ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำที่สำมำรถจัดงำนแสดงสินค้ำในระดับนำนำชำติมีอยู่น้อยรำย ทำให้ดึง
งำนแสดงสินค้ำจำกประเทศต่ำงๆ ได้น้อย ภำครัฐและภำคกำรศึกษำควรให้กำรสนับสนุนในกำรยกระดับ
ของผู้จัดงำนแสดงสินค้ำภำยในประเทศให้มีควำมพร้อมในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำในระดับนำนำชำติ
2. จำกกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มงำนและผู้ อ อกงำนแสดงสิ น ค้ ำ ในประเทศไทยเริ่ ม ให้
ควำมสำคัญกับกำรออกงำนแสดงสินค้ำ โดยสังเกตได้จำกปริมำณงำนแสดงสินค้ำและขนำดพื้นที่ใน
กำรจัดงำนที่มีมำกขึ้น ในอนำคตสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำอำจไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
3. จำกกำรศึกษำพบว่ำ กลยุทธ์ในกำรจัดกำรคุณภำพเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้จัดงำนสำมำรถ
ตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มงำนและผู้ อ อกงำน ควรมี ก ำรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ จั ด งำนให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรคุณภำพในงำนแสดงสินค้ำทุกระดับ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษำกำรพัฒนำกลยุทธ์เพื่อจัดกำรคุณภำพขององค์กำรธุรกิจไมซ์ตัวอื่นเช่น กำรจัด
ประชุมองค์กร กำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล กำรประชุมวิชำชีพ เพื่อพัฒนำธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย
ให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป
2. ควรศึกษำผลกระทบของธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ ภำยหลังจำกประเทศไทยเข้ำสู่กำร
เป็นสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
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