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This research aimed to: 1) study the quality management model of Thailand 
exhibition organization business sector in the System Management, 2) determine the 
components of a quality management strategy of exhibition organization business sector 
in Thailand, and 3) develop strategies of a quality management in exhibition organization 
business sector in Thailand. Research and development methodology was used in 
this study. Data were collected by documentary analysis, Ethnographic Delphi Future 
Research technique (EDFR), and focus group discussion. Key Informants for interview 
were 19 experts. A quantitative technique with Cohen's Kappa was also applied to evaluate 
quality management strategy of exhibition organization business sector in Thailand. 

The results showed that: 1) the model of a quality management strategy 
of exhibition organization business sector in Thailand (CIPOLOS Model) consisted of 
Context, Input, Process, Output, Location, Outcome, Standard, 2) component of a quality 
management strategy of exhibition organization business sector in Thailand (CIPCOLOSTE Model) 
consisted of Context, Input, Process, Coordination, Output, Location, Outcome, Standard, 
Technology and Economical, 3) the synthetic strategy of exhibition organization business 
sector in Thailand, using Cohen's Kappa coefficients measurement agreed level of 0.65.    
This research acquired 20 different strategies included 5 SO strategies, 5 ST strategies, 5 WT 
Strategies, and 5 WO Strategies for different situations of quality management in exhibition 
organization business sector. The situation was different in order to gain competitive 
advantage, consistent with the growth of the exhibition in Thailand in a sustainable way. 
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1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดงานแสดงสินค้านั้น ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2552) เนื่องจากการเป็นกิจกรรมทาง
การตลาด ที่มีก าหนดการเฉพาะเจาะจง มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้ออกงานและผู้เข้าร่วม
งานได้จ านวนมาก (Good, 1973) การจัดงานแสดงสินค้า จึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ในภาพกว้าง สอดคล้องกับค านิยามของลักเฮิร์ซ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้า 
โดยงานแสดงสินค้า ไม่ใช่เพียงแค่การน าสินค้าหรือวัตถุที่น่าสนใจมารวมกันไว้ที่ใดที่หนึ่ง ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง แต่การจัดแสดงสินค้าเปรียบได้กับการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งผู้จัดงาน ผู้ออกงาน และผู้เข้าชมงานที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง 
(Luckhurst, 1951) รวมถึงการเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาคการบริการและภาค
การผลิต สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศและเมืองที่เป็นสถานที่จัดงาน รวมถึงการเป็น
กลไกทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจให้กับหลายประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
ได้เป็นอย่างดี (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) ท าให้การจัดงานแสดงสินค้า 
มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งการจัดการสถานที่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ รวมถึงการเป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบัน 
(Rittichainuwat and Mair, 2012) 

การจัดงานแสดงสินค้า ท ารายได้จ านวนมากจากการเดินทางของนักเดินทางที่มีคุณภาพ
และมีการใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของการจัดงานแสดงสินค้า ท าให้
การจัดงานแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก 
(กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 2553) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าจากกิจกรรม
ทางการตลาดทั้งการติดต่อธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัท (Business to Business) หรือบริษัทกับผู้บริโภค 
(Business to Customer) (ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง, 2549) ก่อให้เกิดกิจกรรมการซื้อ-ขาย
สินค้าและบริการ การน าเสนอสินค้าใหม่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การได้เรียนรู้คู่แข่ง น าข้อมูล   
มาปรับใช้และเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การ (Morrow, 1997) การจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 2 ประเภท คือองค์ประกอบตามการด าเนินงาน ประกอบด้วยผู้จัดงาน ผู้ซื้อหรือ
ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ขายหรือผู้ออกงาน ผู้ให้บริการอื่นๆ โดยผู้จัดงานแสดงสินค้าเป็นศูนย์กลางด าเนินการ
ติดต่อประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Xin and Weber, 2013) ทั้งด้านผู้ให้บริการด้านลูกค้าที่ประกอบ
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ไปด้วยผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน ส่วนทางด้านผู้ให้บริการประกอบไปด้วยสถานที่จัดงาน ผู้ที่มารับ
ช่วงงานต่อจากผู้จัดงานแสดงสินค้า บริษัทขนส่ง รวมไปถึงผู้ให้บริการอ่ืนๆ และองค์ประกอบตามธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการด้านสถานที่จัดงานแสดงสินค้า ที่พักแรมและอาหาร ธุรกิจรับเหมา 
ธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจบันเทิง ขนส่ง ค้าขายและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) 

ด้วยประโยชน์ของการจัดงานแสดงสินค้า ท าให้ประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
งานแสดงสินค้า และพยายามดึงดูดงานแสดงสินค้าที่จัดในต่างประเทศให้มาจัดในประเทศตนแทน  
(ณัฐกานต์ รองทอง, 2552) ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจบริการให้มีศักยภาพ โดยก าหนดแนวทางและนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการของประเทศ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและตื่นตัวทางด้านสินค้าและบริการ 
และทักษะของผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ท ารายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล และยังสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีให้แก่ประเทศ และสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศ ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับ
การจัดงานแสดงสินค้าเป็นอย่างมาก ด้วยความเหมาะสมด้านศักยภาพ ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า ที่พัก การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  สินค้าที่ระลึก 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเก่าแก่และมีเอกลักษณ์ อาหารไทยที่มีชื่อเสียง รวมถึงกิจกรรมด้านกีฬาและอ่ืนๆ 
การเดินทางที่สะดวก การสื่อสารที่ทันสมัย และความเหมาะสมของประเทศไทยในการเป็นสถานที่ส าหรับ
การจัดงานแสดงสินค้าที่ตั้งอยู่บนท าเลที่เหมาะสมจากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ส าคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว นอกจากนี้
ประเทศไทยยังส่งเสริมให้มีการจัดงานแสดงสินค้าเพ่ิมมากขึ้นในทุกภูมิภาค โดยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
หรือจุดหมายในการจัดงานแสดงสินค้า (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) 

จากการที่ประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการจัดงานแสดงสินค้ามาอย่างต่อเนื่องและจัดตั้ง
หน่วยงานที่เข้ามาก ากับดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา 
(Yuan, Gretzel and Fesenmaier, 2006) เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าเป็นหลัก 
ได้แก่ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับทางสมาคม
การแสดงสินค้าไทย (Thai Exhibition Association: TEA) และประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัท
ต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดงานแสดงสินค้า สถานที่จัดงานแสดงสินค้า บริษัทขนส่ง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่มีส่วนในการช่วยให้งานแสดงสินค้าของไทยเติบโต ได้อย่างแข็งแรง 
(ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าอย่างเต็มที่ผ่านการดึงงานแสดงสินค้าที่มี
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ความสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรืออุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย 
เช่น การเกษตร ชิ้นส่วนยานยนต์ เพ่ือความสอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศ เพ่ือสร้างผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจได้ในระยะยาว รวมถึงการที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าของไทย มุ่งสู่การเปิดตลาดงานแสดงสินค้า
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดงาน ให้เกิดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดย
อาศัยประโยชน์จากการที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน
ของประเทศเพ่ือนบ้านให้ตัดสินใจมาออกงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (TCEB, 2014)  

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถปรับตัว สร้างจุดแข็งทางเศรษฐกิจผ่านการจัดงานแสดง
สินค้าที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย แต่การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยก็ยังประสบกับปัญหา
ต่างๆ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ อุทกภัย และอีกประเด็น
ที่ท าให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากการรวมตัวกัน
เพ่ือการเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก โดยการลดก าแพงภาษี
ของสินค้าที่ผลิตภายในประเทศสมาชิกเกือบทั้งหมดให้เป็นศูนย์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ในแต่ละประเทศให้เข้มแข็งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, 2556) ส่งผลให้ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง    
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศสมาชิกอย่างเสรี ประเทศที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีกว่า มีค่าแรง
ถูกกว่า และมีนโยบายการบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความมั่นคงทางการเมืองสามารถดึงดูด
การลงทุนทั้งจากประเทศสมาชิกด้วยกันเองและประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้า โดยเฉพาะหากทั้งผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน ประเทศไทยอาจจะสูญเสียความน่าเชื่อถือ และความน่าลงทุนในการเป็นฐานการผลิตของ
ภูมิภาคไป และจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในท้ายที่สุด (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ, 2557)  แตถ่ึงกระนั้นก็ตามประเทศไทยยังคงถือได้ว่าเป็นผู้น าการจัดงานแสดงสินค้า
ในภูมิภาค ทั้งในเชิงพ้ืนที่เช่าและจ านวนงานที่จัดและมีอัตราการเติบโตมาตลอด (TCEB, 2015) 

งานแสดงสินค้าในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง
และเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผนวกเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจ านวนงานแสดงสินค้าที่เพ่ิมมากข้ึนและมีการแย่งชิงผู้เข้างาน
และผู้ออกงาน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การจัดงานแสดงสินค้า  มีความซับซ้อน
มากขึ้น รวมถึงความคาดหวังและความต้องการที่สูงขึ้นของผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่ออกงาน จากเงินและเวลา
ที่ต้องเสียไปในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง, 2549) ผู้จัดงาน
แสดงสินค้าในฐานะที่เป็นตัวกลางส าคัญในการจัดงานแสดงสินค้า จึงน าการน าเสนอรูปแบบ ความคิด
และลูกเล่นใหม่ๆ มาพัฒนาและใส่ลงไปในงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว และดึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมงานให้ได้ รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความยืดหยุ่น
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และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและระบบการจัดการ
เป็นแนวทางท่ีส าคัญทางหนึ่งในการปรับตัว การน าเอาการจัดการคุณภาพ (Quality Management) 
(Crosby, 1979) มาใช้กับการจัดงานแสดงสินค้านั้น ส่งผลให้กระบวนการต่างๆ ในกิจกรรมการจัดงาน
แสดงสินค้า มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า (Neill, Sohal, and Teng, 2016) เริ่มตั้งแต่
การออกแบบไปจนถึงการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า (Chen and Luo, 2014)  

เพ่ือให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าให้เท่ากับที่ลูกค้าคาดหวัง
หรือเหนือกว่าที่คาดหวัง (ฐิติมา ไชยะกุล และอ านาจ ธีระวนิช, 2548) สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ลดต้นทุนการผลิต และใช้เป็นกลยุทธ์ในการโฆษณา สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์การธุรกิจ
ได ้(สุมน มาลาสิทธิ์, 2548) การจัดการคุณภาพเป็นแนวทางท่ีองค์การจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด
ไว้ได้ ผู้จัดงานแสดงสินค้าต้องจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า กล่าวคือผู้จัด
งานแสดงสินค้าต้องมีความแม่นย าในการวิเคราะห์ความต้องการ ความต้องการแฝงของลูกค้าและจัดหา
สินค้าท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า (Besterfied et al., 2003) ไม่ใช่เพียงแต่แข่งขันในด้านความ
หลากหลายของสินค้าและราคาเท่านั้น ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการโดยอาศัยคุณภาพ
เป็นตัวจ าแนกความแตกต่างของสินค้าในตลาดในปัจจุบัน ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่มีการแข่งขัน
กันสูง คุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน แต่ยังเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการท าให้อยู่รอด
ได้อย่างยั่งยืน เพราะในที่ที่มีการแข่งขันสูง ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ
ไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาว เนื่องจากไม่สามารถดึงดูดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ โดยหัวใจ
ส าคัญของการจัดการคุณภาพอยู่ที่การจัดการกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องมาใช้ เป็นกลยุทธ์หลักในการจัดการ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2554) 

อีกเหตุผลหลักที่ท าให้การจัดการคุณภาพกับธุรกิจมีความส าคัญมากขึ้น เพราะคุณภาพ 
มีบทบาท มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยคุณภาพของสินค้าหรือบริการ      
ที่เป็นผลงานของผู้อื่น ความผิดพลาด บกพร่องในการจัดการคุณภาพจะท าให้เกิดผลเสียหายเป็นอย่าง
มากต่อมนุษย์ ทั้งในด้านความไม่สะดวก การสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตในบางกรณี  
(ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2550) ส าหรับผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ขายสินค้าและบริการที่ขาดคุณภาพ 
ย่อมน าความเสื่อมเสียมาสู่กิจการ ท าให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าจ านวนมากต้องล้มเลิกกิจการ
หรือออกจากธุรกิจไป องค์การธุรกิจชั้นน าหลายแห่งให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพ แม้แต่องค์การ
สาธารณะในปัจจุบันล้วนให้บริการที่แตกต่างจากในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพเป็นมาตรฐานที่แน่นอน 
แรงผลักดันส าคัญให้เกิดการจัดการคุณภาพ ได้แก่ การปรับโครงสร้างวงการธุรกิจในสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง วิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างการแข่งขันของธุรกิจและ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ผลกระทบดังกล่าว ย่อมท าให้องค์การธุรกิจต้องมีการจัดการคุณภาพ
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ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2554) ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก กลาง 
หรือใหญ่ องค์การในภาครัฐหรือองค์การภาคเอกชน คุณภาพก็มีความส าคัญไม่แตกต่างกัน (Pop, 2016) 

การจัดการคุณภาพในการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
ปัญหาด้านการจัดการที่ส าคัญคือปัญหาความซับซ้อนในการด าเนินงานการจัดแสดงสินค้า การน าการจัดการ 
เชิงระบบเข้ามาใช้ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านั้น จะช่วยให้การจัดงานแสดงสินค้าสามารถจัดการ
ได้ด้วยความเรียบร้อย สะดวก มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากวิธีการ
เชิงระบบได้ถูกออกแบบมาใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว (วิเชียร วิทยอุดม, 255) 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กัน โดยเริ่มจากการวางแผน (Planning) เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์หรือแผนงาน
เพ่ือความส าเร็จขององค์การ ต่อมาคือการจัดการองค์การ (Organization) เพ่ือน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ น าไปสู่การบริหารจัดการคนเข้าท างาน (Staffing) เพ่ือการจัดการตั้งแต่การเลือกรับคน
เข้าท างาน วางคนให้เหมาะกับต าแหน่งงาน เพ่ือประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงการสั่งการ (Directing) 
เพ่ือการจัดการ ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ และที่ส าคัญคือการประสานงาน 
(Co-ordinating) เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ เพ่ือการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 
และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การรายงาน (Reporting) เพ่ือการบันทึก
ข้อมูล รายงาน สถิติ เหตุการณ์ต่างๆ ในองค์การ และการจัดการงบประมาณ (Budgeting) เพ่ือการจัดการ
งบประมาณ การวางแผนทางการเงิน ที่มาและท่ีไปของเงินงบประมาณท่ีน ามาใช้ (Gulick, 1937)  

จากองค์ประกอบที่ส าคัญดังกล่าว น าไปสู่แก้ปัญหาด้านการจัดการต่างๆ รวมถึงปัญหา
จากการขยายตัวของกิจการ การจัดการคุณภาพและการจัดการที่เป็นระบบที่ดี เพ่ือให้ได้มาสู่กลยุทธ์
ในการจัดการงานแสดงสินค้า (นิโรธ เดชก าแหง และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) ที่สามารถเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันตามการเจริญเติบโตของการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (วิเชียร วิทยอุดม, 2553) 
เนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้าไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หากขาดการจัดการ การวางแผน     
การพัฒนากลยุทธ์ ในการสร้างงานแสดงสินค้าตามท่ีวางแผนไว้ให้เป็นรูปร่างขึ้นมา (McCabe, 2008) 
การจัดงานแสดงสินค้าที่ขาดการจัดการระบบ ก่อให้เกิดผลกระทบไปยังภาพรวมของงานแสดงสินค้า
ที่ไม่มีคุณภาพ สร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากงานแสดงสินค้านั้นประกอบด้วย
รายละเอียดของงานจ านวนมากที่ต้องอาศัยการจัดการตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเตรียมงาน 
ช่วงระหว่างการจัดงาน จนกระท่ังภายหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้น (Hellriegel and Slocum, 1982) 
โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมากมายในกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า เช่นการติดต่อประสานงานทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ การติดต่อระหว่างภายในองค์การและภายนอกองค์การ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือต่างอุตสาหกรรม (Burke, 2004) การเก็บบันทึกข้อมูลของงานแสดงสินค้า ความต้องการของ    
ผู้ออกงานแสดงสินค้า ผู้เข้าชมงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อปฏิบัติ 



6 

  

ข้อจ ากัด การคัดเลือกสถานที่จัดงานแสดงสินค้า สถานที่พักแรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การเตรียมการ
ด้านการขนส่งทั้งการขนส่งคนและการขนส่งสินค้าและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอีก
มากมาย การจัดการคุณภาพ ผ่านวิธีการเชิงระบบจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือการจัดเตรียมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด 
(ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) 

การจัดการด้วยวิธีการเชิงระบบจึงมีความส าคัญ เนื่องจากการประกันได้ว่าการด าเนินงาน 
สามารถด าเนินต่อไปตามข้ันตอนที่วางไว้ ตามระบบเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยใช้เวลา งบประมาณและ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด (นิโรธ เดชก าแหง และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559)  
วิธีการเชิงระบบจึงถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานและแก้ปัญหาในองค์การการจัดงานแสดงสินค้าได้
เป็นอย่างด ีโดยทฤษฎีระบบ (System Theory) นั้น ประกอบด้วย 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องกันคือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ ผลผลิตและการป้อนกลับ (Ahituv and Neumann, 1982) 
การจัดการที่ใช้วิธีการเชิงระบบ อาจเรียกได้ว่า การจัดการเชิงระบบ (System Management) เป็นวิธี 
การจัดการที่ผสมผสานหน้าที่การจัดการกิจกรรมการจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน 
โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกโดยระบบหนึ่งๆ  (อ านาจ ธีระวนิช, 2553) การประยุกต์ใช้
การจัดการเชิงระบบในการจัดงานแสดงสินค้านั้น อุทัย บุญประเสริฐ (2539) ได้สรุปขั้นตอนส าคัญๆ 
ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การทราบปัญหาที่จะต้องแก้ไขให้แจ้งชัดว่าเป็นปัญหาของระบบนั้นที่แท้จริง 
(Need Identification and Objective Setting) คิดหาวิธีการหรือแนวทางเลือก (Alternative)   
ในการแก้ไขอันเป็นผลมาจาก การวิเคราะห์ระบบและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของระบบ ตลอดจน
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีต่อการท างานของระบบ เลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่สุด ดีที่สุด
และน าไปปฏิบัติ (Desiging and Implementing) ประเมินผลการปฏิบัติ (Evaluation) เพ่ือทราบผล 
และเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ และรับข้อมูลป้อนกลับและปรับระบบต่อไป (Feedback and Modification) 
โดยการจัดการคุณภาพผ่านวิธีการเชิงระบบที่มีระบบการจัดการที่ดี ท าให้ได้กลยุทธ์ในการจัดการงาน
แสดงสินค้าที่ด ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์การจัดการ เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ
ธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ (David, 2003) และน าวิธีการด าเนินงานที่ได้มาคิดค้นประยุกต์ 
ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ขององค์การในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการที่องค์การมีกลยุทธ์ที่ดีช่วยในการจัดการให้องค์การ
สามารถอยู่รอดได้แม้จะมีผลตอบแทนที่ต่ า (อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, 2553) หรือกล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน องค์การต้องปรับตัวให้สอดคล้องภายใต้ความสามารถด้านกลยุทธ์ 
กลยุทธ์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ (ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา, 2555) เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

http://library.panitthon.ac.th/iLiB/index.php?nu=nonmarc&emp_num=1&emp_db=1001_books&list=2&emp_001=18228&emp_search=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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ที่เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะขององค์การ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอนาคต และเงื่อนไขการแข่งขันใหม่ๆ  
ที่เกิดขึ้น ท าให้ปัจจัยหรือสาเหตุของความส าเร็จขององค์การธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป   
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญ 
ไม่เพียงแต่เพ่ือความอยู่รอดขององค์การ แต่ต้องสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในระยะ
ยาว ทั้งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ สามารถเผชิญกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ (Wheelen and Hunger, 2004) เพ่ือการมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนขององค์การ ภายใต้ระบบ
และกระบวนการท างานที่มีความเท่ียงตรง แม่นย า คือการจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์ 

การจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ (Quality Strategic Management) จึงเป็นการ
ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององคก์ารในระยะยาว และวางแผนจัดท ากิจกรรมต่างๆ
ขององค์การเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
(พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์, 2542) หรือหมายถึงชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการ
ต่างๆ ด้านการจัดการ ที่เป็นตัวก าหนดการด าเนินงานระยะยาวขององค์การ โดยการจัดการกลยุทธ์
เป็นกระบวนการ (Pitts and Lei, 2003)  ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
การจัดท ากลยุทธ์ แผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการประเมินผลและการควบคุม 
ส่งผลให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านปัจจัยภายนอก 
ขององค์การ ปัจจัยภายในด้านต่างๆ ขององค์การ การแข่งขันระหว่างองค์การธุรกิจ (Walker, 2009) 
รวมทั้งแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การธุรกิจ การจัดการกลยุทธ์จึง
เป็นการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการและการควบคุมเก่ียวกับ
การตัดสินใจและการปฏิบัติการทางด้าน กลยุทธ์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่งการจัดการกลยุทธ์เป็นขั้นตอน
การจัดการและตัดสินใจเพื่อพัฒนาให้บรรลุภารกิจขององค์การ โดยสร้างความสามารถขององค์การให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกองค์การและภายในองค์การ (อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, 2553) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ การน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ 
และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ การจัดการกระบวนการต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
เป็นระบบ ต้ังแต่การออกแบบจนถึงการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า เนื่องจากความ
แตกต่างของกลยุทธ์ การเข้าใจโครงสร้างขององค์การ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ และ
ขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากร (Barny, 2002) จะส่งผลถึงผลตอบแทนขององค์การที่แตกต่าง
กัน การจัดการกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การจึงแสดงให้เห็นถึงการก าหนดทิศทางขององค์การ 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2553) การพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีทิศทาง 
มุ่งเน้นการประสานงานและประสานความช านาญเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม 
การจัดการกลยุทธ์จะพิจารณาถึงทิศทางและแนวโน้มให้องค์การด าเนินต่อไปภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+A.+Pitts%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Lei%22
http://library.panitthon.ac.th/iLiB/index.php?nu=nonmarc&emp_num=1&emp_db=1001_books&list=2&emp_001=18228&emp_search=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การในอนาคต และให้ความส าคัญกับของปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอก
องค์การ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในระยะยาว 
เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า (Gupta and Govindarajan, 2004) 

ด้วยปรากฏการณ์ด้านบริบทของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ที่ต้องอาศัยการจัดการคุณภาพ 
การจัดการเชิงระบบและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภาพรวมขององค์การธุรกิจดังที่กล่าวมา
นั้น ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบและองค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือก าหนดรูปแบบ
และองค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยและเชื่อมโยง
ไปยังการร่างกลยุทธ์และพัฒนาออกมาเป็นกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน   
แสดงสินค้าในประเทศไทย จนสามารถก่อประโยชน์ให้กับองค์การธุรกิจและผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน

ประเทศไทย ภายใต้การจัดการเชิงระบบ  
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน

แสดงสินค้าในประเทศไทย 
3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน

ประเทศไทย 
 
3. ค าถามการวิจัย 

1. รูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ภายใต้การจัดการเชิงระบบมีรูปแบบเป็นเช่นไร มีองค์ประกอบด้านใดบ้าง 

2. องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้อย่างไรบ้าง 

3. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
ไทย ประกอบด้วยกลยุทธ์ในระดับใด และแต่ละกลยุทธ์นั้นควรใช้ในสถานการณ์ภายนอกอย่างไร 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
การพัฒนากลยุทธ์การการจัดการคุณภาพองค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ

คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยการใช้ทฤษฎีระบบเพ่ือศึกษา
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพ ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ รูปแบบการ
จัดการองค์การ การจัดการคุณภาพ การจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือหารูปแบบการจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย รวมถึงองค์ประกอบของกลยุทธ์ การจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่น าไปสู่การร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและพัฒนาเป็นกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การด้วย 
SWOT Matrix และ TOWS Matrix และก าหนดกลยุทธ์ผ่านสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันด้วย BCG Matrix 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ในขั้นตอนการใช้เทคนิควิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) 

ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการคุณภาพองค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม 
รวมทั้งสิ้น 19 คน ดังนี้ 1) กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Organizer) ได้แก่ ผู้จัดงานที่มีความ
เชียวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าในระดับประเทศ จ านวน 5 คน 2) กลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้า (Exhibitor) 
ได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการออกงานแสดงสินค้าระดับประเทศ จ านวน 6 คน         
3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า จ านวน 3 คน ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 4) กลุ่มนักวิชาการหรือคณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านการจัดการองค์การ 
การจัดการคุณภาพ การจัดงานแสดงสินค้า จ านวน 5 คน  

ในขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่ม
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการและการตลาดเพ่ือสร้างร่างกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้  TOWS 
Matrix และ BCG Matrix และประเมินกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย จ านวน 6 คน  
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ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้ออกงานที่จัดงานแสดงสินค้าในสถานที่

จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยในศูนย์ประชุมตามบัญชีรายชื่อสมาชิกของ ส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และเป็นงานแสดงสินค้าที่มีผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่
อยู่ภายในประเทศ ในอุตสาหกรรมหลัก 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ยา และ
การดูแลรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมการตกแต่ง
บ้านและการตกแต่งออกแบบภายใน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกีฬาและการพักผ่อน อุตสาหกรรม
การศึกษา อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง อุตสาหกรรมวิศวกรรม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัด
ภูมิทัศน์และอุปกรณ์สวน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม อุตสาหการและเครื่องจักร   
ในงานประเภทธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business: B2B) ธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) 
และงานแบบผสม เป็นงานแบบผสมรวมระหว่างงานประเภทธุรกิจสู่ธุรกิจและงานประเภทธุรกิจสู่ผู้บริโภค
เข้าไว้ด้วยกัน (Combined) 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การก าหนด
กรอบความคิดในการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาเป็นกรอบหลัก
ในการวิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยการสังเคราะห์
เอกสารในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพองค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยและสังเคราะห์
ผ่านทฤษฎีเชิงระบบเพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวโน้มขององค์ประกอบของการจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย การใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
19 คน เกี่ยวกับแนวโน้มขององค์ประกอบในการจัดท ากลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และการสนทนากลุ่มเ พ่ือร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix และ BCG Matrix 
และประเมินกลยุทธ์ผ่านการประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณตามคะแนน Cohen’s Kappa Statistic จากผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้ได้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย แบ่งการวิจัยออกเป็น 
3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 การหาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR และขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าน TOWS Matrix และ BCG Matrix ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
 

D1: การพัฒนา 
      รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบ   
      การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ 
      การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  

 
 
 

 

R1: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
    การวิจัยเอกสารในประเด็นเกี่ยวกับ    

     การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ  
  การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 
 

 

D2: การพัฒนา 
      องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ  
      คุณภาพขององค์การธุรกิจ 
      การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  

 
 
 

 

R2: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
     
     

 
 
 
 D3: การพัฒนา 

      ร่างกลยุทธ์การจัดการคณุภาพของ  
      องค์การธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า       
      ในประเทศไทย 
  

 
 
 

R3: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
       การสนทนากลุ่มในประเด็นเกี่ยวกับ    
       กลยุทธก์ารจัดการคุณภาพขององค์การ  
       ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 

ประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณ 
ประเมินกลยุทธ์ ตามคะแนน 
Cohen’s Kappa Statistic 

 

กลยุทธ์การจดัการคณุภาพ 
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

ในประเทศไทย 
 
 

EDFR รอบที่ 2 

EDFR รอบที่ 1 

TOWS 
Matrix 

 

 

 

 

BCG 
Matrix 

 

 

 

 

ทฤษฎี 
เชิงระบบ

ระบบ 

 

 

 

 

สังเคราะห ์

วิเคราะห์ 

ข้ึนรูป 
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6. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
1. ได้รูปแบบและแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัด

งานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านทฤษฏีเชิงระบบ โดยกลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถน าไปเป็น
แบบอย่างการจัดการคุณภาพในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

2. ได้องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทยรวมถึงข้อเสนอแนะที่ก าหนดทิศทางให้กับผู้จัดงานแสดงสินค้าที่มีระบบเพ่ือ
จัดการคุณภาพในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

3. ได้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ที่สามารถน าไปใช้ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์การธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้จัดงานแสดงสินค้า รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องคก์ารธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 
7. ประโยชน์เชิงการน าไปใช้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชาติ เช่น ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
สมาคมการแสดงสินค้าไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
นโยบายส าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
การจัดงานแสดงสินค้าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

2. ผู้จัดงานแสดงสินค้า ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางและวางแผนเพ่ือจัดการคุณภาพ
ให้เกิดกับองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ยั่งยืนขององค์การธุรกิจ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดงานแสดงสินค้า  เช่น 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ        
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการติดต่อ ประสานงาน 
และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล เพ่ือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการยกระดับ พัฒนา
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยให้สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

4. กลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนว
ทางการตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยที่ผู้จัดงานให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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5. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านธุรกิจไมซ์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน วางแผนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาครู อาจารย์ นักฝึกอบรม เพื่อให้สามารถผลิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะอันพึงประสงค์ สามารถตอบสนองตลาดแรงงานได้ 

6. หน่วยงานเอกชน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการออกใบรับรองสากลให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า  

7. ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอนาคตภาพการจัดการคุณภาพในองค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย  

 
8. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่ถูกน ามาเสนอเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยระหว่างองค์ประกอบ   
ที่สร้างมาจากเหตุการณ์ การหยั่งรู้ ด้วยวิธีการอุปมาอุปไมย หรือได้มาจากทฤษฏี โดยเป็นเครื่องมือ
ทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
สร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการต่างๆ และแสดงออก
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ ช่วยให้ตนเองและ
บุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี ในที่นี้หมายถึง รูปแบบการจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยการสังเคราะห์ผ่านทฤษฏีเชิงระบบ 

2. การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะและความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้น มีผลท าให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามล าดับ 
ในที่นี้หมายถึง การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า       
ในประเทศไทย 

3. การจัดการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่     
ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์      
ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่อันที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่จะเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในที่นี้หมายถึง การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

4. การจัดการคุณภาพ หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ใน 4 มิติ       
คือ มาตรฐาน ที่เป็นข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ ที่ตัดสินความมีคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น      
เช่น การ ลดอัตราข้อบกพร่องให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ผลงาน เป็นการหาว่าความสามารถ   
ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ตอบสนองจุดประสงค์ในการใช้งานหรือไม่ ประสิทธิภาพ 
เป็นการพิจารณาปัจจัยน าเข้า เทียบกับผลผลิตหรือสินค้าหรือบริการที่องค์การผลิตขึ้นมา การควบคุม
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ต้นทุน และเวลาในการส่ งมอบ ดั งนั้นมิตินี้ จะคร อบคลุมเรื่องความเหมาะสมกับต้นทุน               
และความพึงพอใจ เป็นมิติของคุณภาพที่เกี่ยวกับความสอดคล้องกับความ ของลูกค้า รูปลักษณะ   
ของสินค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยอาจเป็นคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังหรือต้องการ         
หรืออาจเป็นคุณภาพที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างและก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5. การจัดงานแสดงสินค้า หมายถึง กิจกรรมที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้แสดง   
และขายรวมถึงแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละกลุ่มประเภทให้แก่ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไมซ์ 
(MICE) และแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายแต่มิได้หมายความว่าความส าคัญของอุตสาหกรรมงาน
แสดงสินค้าจะมีความส าคัญน้อยกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพราะในโลกของความเป็นจริงแล้วงานแสดง
สินค้าอาจจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมได้ ในที่นี้หมายถึง การจัด
งานแสดงสินคา้ในประเทศไทย 

6. ทฤษฏีเชิงระบบ หมายถึง วิธีการน าเอาความรู้เรื่องระบบเข้ามาเป็นกรอบช่วย           
ในการค้นหาปัญหา ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาและใช้แนวทาง ความคิดเชิงระบบช่วยในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา ในที่นี้หมายถึง ทฤษฏีเชิงระบบที่น ามาใช้ในการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

7. กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือเกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เพ่ือบอกให้รู้ว่าองค์การจะเติบโตอย่างไรและเติบโตเข้าไปในธุรกิจไหนอย่างไร          
และการเติบโตเข้าไปในธุรกิจนั้นจะช่วยท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้อย่างไร และเพ่ือบอก        
ให้รู้ว่าองค์การจะสร้างความแตกต่างและคุณค่าในสายตาของลูกค้าอย่างไร ในที่นี้หมายถึง             
กลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 
9. นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1. การจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดยอาจเป็นคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังหรือต้องการ หรืออาจเป็น
คุณภาพที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างและก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

2. การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย หมายถึง กิจกรรมที่ถูกออกแบบและสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือใช้แสดงและขายรวมถึงแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละกลุ่มประเภทให้แก่ผู้บริโภค ที่มีผู้จัดงาน
เป็นคนไทยและมีการจัดงานในประเทศไทย 
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3. การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึงการสร้างแนวทางการจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพ่ือท าให้องค์การธุรกิจประสบความส าเร็จหรือเกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและสามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับองค์การ เป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพที่น าพา
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน โดยกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ 
ในระดับองค์การจะสร้างขึ้นจากการก าหนดเป้าหมายขององค์การรวมถึงการจัดการทรัพยากรภายใน
องค์การ ผ่านการก าหนดของผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายสู่การสร้างผลก าไรให้กับองค์การ โดยกลยุทธ์
การจัดการคุณภาพในระดับธุรกิจจะให้ความส าคัญกับการกระจายการจัดการคุณภาพไปสู่ธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าให้มากที่สุดทั้งการกระจายในภาพกว้าง คือการกระจายธุรกิจให้สามารถด าเนินการได้มากกว่า 
1 ธุรกิจ โดยยังคงใช้ความรู้ความสามารถขององค์การเดิม การกระจายเชิงลึก คือการพัฒนาไปสู่การ
เพ่ิมระดับของธุรกิจที่สูงขึ้นไป 1 ระดับ โดยการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นมาใหม่ และต่าง
ไปจากเดิม และการกระจายไปสู่ตลาดโลก คือการพัฒนา  กลยุทธ์ระดับธุรกิจโดยการเพ่ิมขอบเขตพ้ืนที่
การจัดงานแสดงสินค้า จากเดิมอาจเป็นงานภายในประเทศ ไปสู่การจัดงานระดับนานาชาติ  

5. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือจัดการคุณภาพที่
ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานและการแข่งขันของหน่วยธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยผู้บริหารของแต่ละ
ธุรกิจใช้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับองค์การเป็นหลักในการด าเนินงาน โดยการแข่งขันของธุรกิจ
พิจารณาจากองค์ประกอบ ศักยภาพและจุดอ่อนของหน่วยธุรกิจเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันที่มี
ความได้เปรียบคู่แข่งหรือกลยุทธ์ที่แต่ละหน่วยธุรกิจเลือกใช้ เพ่ือสร้างความส าเร็จ ในการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับองค์การ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับธุรกิจ 
ได้แก่ กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน หมายถึงการปรับปรุงต้นทุนส าหรับการแข่งขันในธุรกิจ การสร้าง
ก าไรและประโยชน์ให้กับองค์การตามเป้าหมาย กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง หมายถึงองค์การสร้าง
ความแตกต่างที่มีคุณค่าทางการตลาดรวมถึงการท าให้ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ
นั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน น ามาซึ่งความส าเร็จขององค์การตามเป้าหมาย และกลยุทธ์
การมุ่งเฉพาะส่วน หมายถึงการเลือกวิธีในการแข่งขันในธุรกิจนั้น  ๆโดยการมุ่งเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาด  

6. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรขององค์การ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การในระดับหน้าที่ เน้นไปที่การด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เช่น กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาการตลาด กลยุทธ์ทางการเงิน 
หรือกลยุทธ์ที่ส่วนงานต่างๆ ในองค์การสร้างขึ้น เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับธุรกิจ
ขององค์การ โดยกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในระดับหน้าที่ จะครอบคลุมหน้าที่ภายในองค์การธุรกิจ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การตลาด การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา 
การบริหารระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การวางไว้ 



16 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การการจัดงาน   
แสดงสินค้าในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือน าแนวคิดและทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยท าการค้นคว้าทฤษฎี 
แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ 
2. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีระบบ  
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ   
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
6. แนวคิดเก่ียวกับการจัดงานแสดงสินค้า 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ 

การจัดการเป็นกระบวนการจัดระเบียบทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กร โดยใช้ระบบ
การจัดการที่เหมาะสม ใช้ระเบียบปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ตั้งไว้ (David, 2003) สอดคล้องกับแนวคิดของรอบบิ้นและคูลเตอร์ 
(Robbin and Coulter, 1999) ที่ให้ความหมายว่า การจัดการ หมายถึงการวางแผนจัดการองค์การ 
การน าและควบคุมทรัพยากรมนุษย์รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ค านิยามของการจัดการ มีลักษณะที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
แนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน แต่เนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดรักเกอร์ (Drucker, 2006) 
ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยใช้ปัจจัยการจัดการ เช่น แรงงาน เงิน วัตถุดิบ ในการจัดการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเบทแมนและสเนล (Bateman and Snell, 2002) ที่ให้ความหมายว่า 
การจัดการ กระบวนการท างานโดยบุคคลและทรัพยากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์การหรือการจัดการ 
หมายถึงการจัดการที่มีกระบวนการตั้งแต่การวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการให้บรรลุ
ตามเป้าหมายโดยการใช้ทรัพยากรการจัดการ (สมคิด บางโม, 2553) การจัดการจึงมีความส าคัญ
เนื่องจากการจัดการเป็นการท าตามกระบวนการเพื่อให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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การจัดการช่วยให้ผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการลดจุดอ่อนของการจัดการ ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมผลผลิตในองค์การให้มากขึ้น (George and Jones, 2006) บุคคลที่มีต าแหน่ง   
เป็นผู้จัดการจะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ความรับผิดชอบส าคัญที่ผู้จัดการต้องด าเนินการ ให้บรรลุ
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้แก่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บุคคล พนักงาน ปฏิบัติงานในองค์การ 
โดยผู้จัดการต้องท าให้แผนงานลุล่วงไปได้โดยให้บุคคลเหล่านี้นับได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีค่ามาก
ที่สุดส าหรับผู้จัดการองค์การ (วิเชียร วิทยอุดม, 2555) ทรัพยากรด้านการเงิน การจัดสรรงบการเงิน
เพ่ือก าหนดว่าในการด าเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ ทรัพยากรทางกายภาพ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้
ในระหว่างกระบวนการท างาน ผู้จัดการจ าเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้
อยู่เสมอ และทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นมากส าหรับองค์การ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน ต้องใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพ่ือให้การด าเนินงาน
ทางธุรกิจที่รวดเร็วและอยู่เหนือคู่แข่ง (Lussier, 2006) 

การจัดการก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถน าไปก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ขององค์การให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย โดยผ่านขั้นตอนการวางแผนเพ่ือก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์การ 
การจัดการองค์การเพื่อออกแบบโครงสร้างขององค์การ การเป็นผู้น าเพ่ือการจูงใจ การชักน า และการ
ควบคุมเพ่ือการวัดผลและประเมิน (Schermerthorn, 2005) จากกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามท่ีตั้งไว้  
ดังภาพที่ 2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 บทบาทหน้าที่ของระบบการจัดการ 4 ขั้นตอน 
ที่มา: Jhon R. Schermerthorn, Management, (Newyork: John Wiley and Sons, 2005) 

กระบวนการ 
จัดการ 

การวางแผน การจัดองค์การ 

การควบคุม การเป็นผู้น า 

ความส าเร็จขององค์การ 
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จากรูปภาพที่ 2 มีองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของกระบวนการ
จัดการที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เริ่มจากการวางแผน (Planning) เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย      
และวัตถุประสงค์ขององค์การมีการพัฒนากลยุทธ์ การใช้งบประมาณเพ่ือจัดสรรทรัพยากรและ       
การวางนโยบายขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนต่อมาคือการจัดองค์การ (Organizing) เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมงานการวางโครงสร้างขององค์การ การสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบกับต าแหน่งหน้าที่    
ขั้นตอนของการเป็นผู้น า (Leading) เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (Staffing) ที่จะคัดเลือกคน 
ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน พร้อมด้วยการอบรมงานและสร้าง          
แรงบันดาลใจก่อนเริ่ มปฏิบั ติ ง านจริ ง เ พ่ือช่วย พัฒนาให้มีความรู้  ความเคยชินกับงาน                  
และการอ านวยการ (Directing) เป็นการใช้อิทธิพลและการให้รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กั บ
พนักงาน รวมถึงการมอบหมายงาน การประสานงานระหว่างพนักงาน และการบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง ขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุม (Controlling) เป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
พิจารณาผลของกิจกรรมต่างๆแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามความจ าเป็น 

ความผิดพลาดที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงานเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานอยู่ 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) หน้าที่การบริหารงานและองค์การ ผู้จัดการจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการวางแผน โครงสร้าง
องค์การ 2) การจัดองค์การ กระบวนการบริหารงานในองค์การ และเข้าใจถึงกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ 
การตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงาน หน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการต้องมีทักษะการ
เรียนรู้ถึงกระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานได้เข้ามาร่วม
ท างานในองค์กร ควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเดิมที่มีอยู่เพ่ือให้ท างานกับองค์การในระยะยาว
จนกระทั่งเกษียณ และ 3) หน้าที่การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ผู้จัดการต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการวางแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ สิ่งที่
กล่าวมานี้คือหน้าที่ส าคัญของการจัดการแบบสมัยใหม่ที่ผู้จัดการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ทั้ง 3 ด้านนี้อย่างถ่องแท้เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมและน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2553) โดยบทบาทหน้าที่ภายในระบบการจัดการถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานใน
การด าเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนต้องค านึงถึง ทั้งในเรื่องแผนการบริหารงาน การจัดโครงสร้าง
องค์การ การเป็นผู้น าที่มีความสามารถบริหารทรัพยากรภายในต่างๆได้ ทั้งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทุน 
และทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ รวมถึงควบคุมติดตามผลที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดข้อมูลย้อนกลับและน าไปสู่
การปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป (จันทรานี สงวนนาม, 2545)  

การจัดการในยุคสมัยใหม่นั้นมีมุมองแนวคิดที่หลากหลายครอบคลุมการจัดการในด้านต่างๆ 
แนวความคิดสมัยใหม่นี้เป็นการบูรณาการจากแนวคิดแบบดั้งเดิมและแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
ลักษณะที่ส าคัญขององค์การ โดยองค์การนั้นถือเป็นระบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยปัจจัยพ้ืนฐาน 5 ส่วน 
คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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และสภาพแวดล้อม (Environment) (Ahituv and Neumann, 1982) ส าหรับองค์การธุรกิจสมัยใหม่
เป็นองค์การระบบเปิด (Open System) องค์การสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแง่ของโครงสร้างขององค์การ
หรือกระบวนการความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพ่ือ
ประสิทธิภาพขององค์การ (สมคิด บางโม, 2553) องค์การมีหลายระดับและหลายด้าน คือเมื่อพิจารณา
องค์การในทุกๆระดับ ธุรกิจหนึ่งๆอาจมีการพิจารณาทั้งในด้านจุลภาคและมหภาค ในด้านมหภาคองค์การ
ถือว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆ  ส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมของประเทศ แต่ในด้านจุลภาคจะพิจารณาส่วนย่อยๆ 
ภายในองค์การ องค์การใช้แรงจูงใจหลายด้านเพ่ือดึงให้คนท างานมีความเชื่อว่าสมาชิกในองค์การคาดหมาย
ทีจ่ะตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างโดยใช้องค์การเป็นทางผ่าน การบริหารองค์การไม่มีความแน่นอน
ว่าจะต้องส าเร็จเสมอไปเพราะอาจมีปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ไม่
สามารถควบคุมได้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549) 

ทฤษฎีองค์การในปัจจุบันถือว่าเป็นทฤษฎีผสม คือการผสมผสานระหว่างแนวคิดทฤษฎี
ในสาขาวิชาต่างๆ มาผสมผสานรวมกัน ทั้งด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น องค์การมีลักษณะเป็นการพรรณนา (Descriptive) เป็นการอธิบายคุณลักษณะ
ขององค์การและการบริหาร ไม่ได้ก าหนดสิ่งต่างๆ ไว้แน่นอนแต่จะเปิดโอกาสให้เลือกวัตถุประสงค์
และวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม เหตุการณ์หนึ่งๆที่เกิดขึ้นในองค์การจะมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ต่างๆ หลายปัจจัยซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจย้อนกลับ
ไปกระทบปัจจัยที่เป็นเหตุ และอาจท าให้เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เป็นสาเหตุนั้นได้ด้วย และองค์การเป็น
ระบบที่ปรับตัวได้ซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่สุด หากองค์การต้องการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมใดๆ      
อาจต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

จากรูปแบบที่ได้กล่าวมาเห็นได้ว่าทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบันมุ่งเน้นระบบทาง         
การจัดการและผลผลิตที่มีคุณค่าขององค์การเป็นหลัก เนื่องจากระบบและผลผลิตเป็นสิ่งที่ท าให้
องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมนั้นมักเน้นที่โครงสร้าง
ภายในเป็นส าคัญ นอกจากนี้การจัดการสมัยใหม่ยังมีคุณลักษณะส าคัญที่มุ่งเน้นถึงการจัดการตาม
วัตถุประสงค์เป็นส าคัญเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีความพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือกระตุ้น
การท างานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพการท างานอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการท างานภายใต้สภาพแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาและน าไปปฏิบัติ 
เนื่องจากการท าให้ธุรกิจอยู่รอดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งภายนอก และภายใน การปรับตัว   
ให้ยืดหยุ่นจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ 
รูปแบบ หมายถึงเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ  ความรู้ 

ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย 
หรือจากทฤษฎี หลักการต่างๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย แผนผัง 
ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รูปแบบจึงไม่ใช่
ทฤษฎี (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2548) แต่ในส่วนของ กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายของ
รูปแบบไว้ว่า เป็นวัตถุหรือระบบ หรือกระบวนการที่ใช้แทนสิ่งนั้น โดยด ารงคุณลักษณะของทุกส่วนไว้
เหมือนเดิม รวมถึงฮูเซ็นและโพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994) ได้ให้ความหมายของ
รูปแบบว่า เป็นโครงสร้างที่ถูกน ามาเสนอเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ      
ที่สร้างมาจากเหตุการณ์ การหยั่งรู้ ด้วยวิธีการอุปมาอุปไมย หรือได้มาจากทฤษฎี รูปแบบคือเครื่องมือ
ทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่สร้างมาจากเหตุการณ์  

องค์ประกอบของรูปแบบได้คือ รูปแบบจะต้องมีการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ    
ว่าเป็นไปตามที่ท านายผลไว้หรือไม่ มีองค์ประกอบปัญหาและความจ าเป็นของรูปแบบที่จัดท าขึ้น   
เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์และอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา มีองค์ประกอบ
ที่ช่วยสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษาและองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน  
ในเชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงเชื่อมโยง เพ่ือช่วยให้การสืบเสาะความรู้บรรลุผล โดยสามารถสรุป
องค์ประกอบของรูปแบบได้ดังภาพที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
ที่มา: Keeves J.P., ed., Models and model building, (Oxford: Pergamon Press, 1997)   

 

องค์ประกอบ

ของรูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ

ความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้ง สร้างความคิดรวบยอด 

การท านายผล 
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จากรูปภาพที่ 3 มีองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
รูปแบบ โดยองค์ประกอบของรูปแบบ ต้องประกอบด้วยการสร้างความคิดรวบยอด การท านายผล 
และอธิบายถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบ ทั้งความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

รูปแบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ตามแนวคิดของ ฮูเซ็นและโพสเล็ทเวท (Husen 
and Postlethwaite, 1994) ได้อธิบายประเภทของรูปแบบไว้ ดังภาพที่ 4 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4 ประเภทของรูปแบบ 
ที่มา: Husen T.  and Postlethwaite T.N., ed., The international encyclopedia of  education    
      (New York: Pergamon, 1994) 
 

จากภาพที่ 4 รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ เป็นรูปแบบที่แสดงความคิดออกมาเพ่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบกับองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ก าลังศึกษา
อยู่ ในขณะที่รูปแบบเชิงภาษา เป็นรูปแบบที่แสดงความคิดออกมาผ่านทางภาษาพูดและเขียน ถัดมา
เป็นรูปแบบเชิงแผนผัง เป็นรูปแบบที่แสดงความคิดเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับความเป็นจริงผ่านทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ นอกจากนั้นรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบที่แสดงความคิด
ผ่านออกทางสูตรคณิตศาสตร์ หรือสมการ และรูปแบบเชิงสาเหตุ เป็นรูปแบบที่แสดงความคิดผ่าน
ออกทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรของสภาพการณ์ ปัญหาต่างๆ 

จากข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ และประเภท     
ของรูปแบบที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของการพัฒนากลยุทธ์          
เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูล  
ในส่วนของการจัดการร่วมด้วย ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจึงมีความ
จ าเป็นในการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัย 

 

รูปแบบเชิง

เปรียบเทยีบ 

 

รูปแบบเชิง

ภาษา 

 

รูปแบบเชิง

แผนผัง 

 

รูปแบบเชิง

คณิตศาสตร ์

 

รูปแบบเชิง

สาเหต ุ
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3. แนวคิดและทฤษฎีระบบ  
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานเป็นอย่างมาก 

การน าเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ มาใช้ในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลจากการที่ในปัจจุบัน 
องค์การธุรกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นและองค์การเป็นระบบสังคมระบบใหญ่       
จึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ผู้คิดทฤษฏีระบบคือเบอร์ทาแลนฟ่ี (Bertalanffy, 1969) 
น าเอาแนวความคิดมาจากระบบของชีววิทยาที่เป็นระบบเปิด โดยระบบชีววิทยาจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม หากมีระบบชีววิทยาที่สมบูรณ์จะช่วยให้ทั้งคน สัตว์ และพืช สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ทั้งในด้านการเรียนรู้ ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแก้ไขปัญหา เปรียบได้กับ
องค์การที่เป็นระบบเปิด องค์การจึงมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังนั้นทฤษฎีระบบจะรวมเอา
ระบบย่อยทุกชนิด ทั้งทางด้านชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเกี่ยวกับการควบคุมโครงสร้าง
เป้าหมายและกระบวนการปฏิบัติงานเข้าไว้ด้วยกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2545) 

ระบบ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2558) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า ระเบียบเกี่ยวกับ
การรวมสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะซับซ้อน ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวตามหลักเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ในขณะที่ ศิริชัย ชินะตังกูร (2527) ให้ค าจ ากัดความของวิธีการเชิงระบบคือกระบวนการ
ที่มุ่งหลักการด าเนินงานที่ยึดเอาศูนย์รวมเป็นหลัก งานทุกชนิดเริ่มจากการมีจุดมุ่งหมายของงานที่เป็นปัญหา
ต้องแก้ไข วิธีการที่ใช้แก้ไขปัญหาและวิธีประเมินผลงานเพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป 
อีกท้ัง กิติมา ปรีดีดิลก (2529) ให้ค าจ ากัดความของวิธีการเชิงระบบว่า องค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ 
ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีส่วนกระทบในปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ รวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540) กล่าวว่าระบบหมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้น
ด้วยองค์ประกอบหรือหน่วยย่อย องค์ประกอบหรือหน่วยย่อยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด จากความหมายดังกล่าว ระบบ จึงหมายถึง การรวมสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะ
ซับซ้อนให้เข้าล าดับให้เป็นหนึ่งเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ มีความเป็นกระบวนการ เรียงล าดับ
องค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกัน ให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ที่ต้องการประสบความส าเร็จ 

หลักการและแนวคิดของทฤษฏีระบบ ทฤษฏีระบบเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด 
(Open System) คือการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบใหญ่และระบบย่อยและสัมพันธ์กัน 
เป็นรูปแบบที่มีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เป็นองค์ประกอบของระบบที่สัมพันธ์และส่งผล
กระทบต่อกัน โดยทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
ได้ และเชื่อว่าปัญหาการจัดการนั้นเกิดจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ และทฤษฎีระบบจะมองทุก
อย่างในภาพรวมและมุ่งผลการปฏิบัติที่เป็นผลผลิตมากกว่ากระบวนการ และผลกระทบของข้อมูล
ย้อนกลับภายในทฤษฎีระบบเป็นการสะท้อนถึงสิ่ งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ ว่าควรจะแก้ไข    
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ที่ส่วนใดของระบบ โดยรูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) จากหลักการและแนวคิด
ของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบไปด้วยหลักการที่ส าคัญ (จันทรานี สงวนนาม, 2545) ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า หมายถึงทรัพยากรทางการจัดการทุกๆด้านได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การจัดการ (Management) และวิธีการ (Method) ที่เป็นส่วนเริ่มต้น   
และเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การกระบวนการ คือการน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากร
ทางการจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการนั้น มีระบบ
ย่อยๆ รวมกันอยู่หลายๆ ระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล      
การติดตามตรวจสอบเป็นต้น ผลที่ได้จากการท างานเป็นระบบเรียกว่า ผลผลิตหรือผลลัพธ์ และผล   
ที่ได้หลังจากผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด หรือเหนือความคาดหมายคือผลกระทบ ซึงอาจเป็น           
สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ 

ประเภทของระบบโดยทั่วไปจ าแนกได้ 2 ประเภท คือระบบปิด และระบบเปิด ในองค์การ
แบบปิด (Close System) จะไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่มีความ
สมบูรณ์ภายในตัวเอง ไม่ผูกพันกับระบบอ่ืน แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคม ส่วนในองค์การ
แบบเปิด (Open System) จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสิ่งแวดล้อม อาศัยการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอกองค์การ หรือหน่วยงานอ่ืนๆในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึง
สภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีอิทธิพลต่อการท างานขององค์การเช่นกัน (Wendell and Cecil, 1990) 

การจัดการด้วยวิธีการเชิงระบบจึงมีความส าคัญ เนื่องจากการประกันได้ว่า การด าเนินงาน
จะด าเนินต่อไปตามขั้นตอนที่วางไว้ ตามระบบเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยใช้เวลา งบประมาณ และบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด (นิโรธ เดชก าแหง และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559)  โดยทฤษฎีระบบ 
(System Theory) ประกอบด้วย 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ
ในการจัดการ ผลผลิต และการป้อนกลับ (Ahituv and Neumann, 1982) การจัดการที่ใช้วิธีการเชิงระบบ 
อาจเรียกได้ว่า การจัดการเชิงระบบ (System Management) ที่เป็นวิธีการจัดการที่ผสมผสานหน้าที่
การจัดการกิจกรรมการจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยระบบหนึ่งๆ  (อ านาจ ธีระวนิช, 2553) การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงระบบในการจัดงาน
แสดงสินค้านั้น อุทัย บุญประเสริฐ (2539) ได้สรุปขั้นตอนส าคัญๆ ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การทราบปัญหา
ทีต่้องแก้ไข ว่าเป็นปัญหาของระบบนั้นอย่างแท้จริง การคิดหาวิธีการหรือแนวทางเลือก (Alternative) ใน
การแก้ไขอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ระบบและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของระบบ ตลอดจน
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีต่อการท างานของระบบ การเลือกวิธีการที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุด และน าไปสู่
การปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือวัดผลการปฏิบัติการและเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับและรับ
ข้อมูลป้อนกลับและปรับปรุงระบบต่อไป  
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สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีที่ระบุบว่าองค์การประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่เป็น
อิสระ บริหารงานเพ่ือความรู้ ความเข้าใจ รู้จุดด้อยในองค์การเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
มีความเชื่อว่าเป็นระบบเปิด (Open System) เพราะจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กับสิงแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา มองว่าปัญหาของการบริหารมักจะมาจากหลายๆ สาเหตุ ทฤษฎีระบบ
จะมองทุกๆอย่างทั้งระบบมากกว่าที่จะมองเพียงส่วนเดียว ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็น 
Output หรือ Product มากกว่า Process ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่งก็คือ
ผลกระทบ (Outcome  or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง และระบบประกอบไปด้วยปัจจัย
น าเข้าหมายถึง ทรัพยากรบริหารในทุก  ๆด้านเป็นส่วนเริ่มต้นและขับเคลื่อนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 
กระบวนการคือการน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ กระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายๆ ระบบ ผลที่ได้จากการท างานเป็นระบบ
เรียกว่า ผลผลิตหรือผลลัพธ์ และผลที่ได้หลังจากผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด หรือเหนือความคาดหมาย
คือผลกระทบ อาจเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ   

การจัดการคุณภาพ (Quality Management) หมายถึงการจัดกระบวนการต่างๆ ให้มี
คุณภาพตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า หัวใจส าคัญของ
การจัดการคุณภาพอยู่ที่การจัดกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
(เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2554) ในขณะที่ ณัฐพันธ์ เขจรนันท์และคณะ (2546) สรุปว่าการจัดการ
คุณภาพ หมายถึงกระบวนการในการวางแผน ด าเนินงาน และควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดย
คุณภาพต้องเริ่มต้นจากฝ่ายบริหาร ระดับสูงต้องตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของคุณภาพ 
น าคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือ เชิงกลยุทธ์ขององค์การ ในส่วนของ นิตย์ สัมมาพันธ์ (2542) 
ได้ให้ความหมายของการจัดการคุณภาพว่า หมายถึงการพัฒนา ออกแบบ การลงมือผลิต รวมทั้งการ
น าเสนอสินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงอย่างหยัดสุด และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าโดยสม่ าเสมอ 

การจัดการคุณภาพ จึงหมายถึงกระบวนการน าทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามขั้นตอนการบริหาร การพัฒนาออกแบบ    
การลงมือผลิตรวมทั้งน าเสนอสินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงอย่างประหยัดสูงสุด และเป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้า การสร้างคุณภาพในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่      
และความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นงานที่สมาชิกทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วม        
ในการแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาคุณภาพของตนเองในหน่วยงานและองค์การ
ตามล าดับ ประการส าคัญคือคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้อง เกิดขึ้นจากความเข้าใจ ความซาบซึ้งและการปฏิบัติ
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อย่างจริงจัง เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมแก่องค์การ โดยการด าเนินงานผ่าน
กระบวนการวางแผน การด าเนินงานและการควบคุมอย่างเป็น ระบบหรือที่เรียกว่า การจัดการคุณภาพ  

แนวทางการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ จากความหมายของค าว่าคุณภาพมาสู่แนวทางการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพหรือการบริหารงาน
คุณภาพฯลฯ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง 
กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพ่ือสนองความต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด 
และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการและการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการทั้งหมด การควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออก
จากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากการผลิต เพ่ือควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่ก าหนด
และในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
หมายถึง การด าเนินการเพ่ือสุขภาพตามระบบและแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น การด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล 
ISO 9000 และการจัดการคุณภาพ (Quality Management) หมายถึงการจัดการระบบคุณภาพโดย
ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้
สินค้าและบริการเป็นไป   ตามความต้องการของลูกค้า จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 5 

 
 
 

  
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แนวทางการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ 
ที่มา: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2554) 
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ระบบคณุภาพ 
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จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ ประกอบไปด้วย
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง การด าเนินการเพ่ือสุขภาพตามระบบและแผนงาน
ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น 
การด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000 และการจัดการคุณภาพ (Quality Management) 
หมายถึงการจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องาน
ที่ตนเองกระท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้สินค้าและบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ส าคัญของการจัดการคุณภาพ คือเพ่ือควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่ก าหนดและในปัจจุบันการควบคุม
คุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์และได้สินค้าหรือบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ 

แนวคิดการจัดการคุณภาพของจูรัน (Juran, 1989) แนวคิดของจูรันในเรื่องนี้เป็น
กิจกรรมที่จะท าให้บรรลุความส าเร็จในการก้าวไปสู่คุณภาพที่เป็นสากล โดยแนวคิดนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์การและทุกสถานการณ์ โดยก่อนที่จะท าตามกิจกรรมเหล่านี้ ผู้บริหารต้อง
ยอมรับเสียก่อนว่า ความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพเป็นของตนเอง ส าหรับล าดับขั้นของ
ความส าเร็จในการก้าวไปสู่คุณภาพที่เป็นสากล แบ่งออกได้ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ความส าเร็จในการก้าวไปสู่คุณภาพที่เป็นสากล 
ที่มา: Joseph M. Juran, Juran on Leadership for Quality (London: The Free Press, 1989) 
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องค์การเพื่อ
การปรับปรุง 

 

การเดินทาง
ออกไปวินิจฉัย 

 
การต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง 

 

การพิสูจน์ 
ถึงความจ าเป็น 

 

การแก้ไข   
ลงมือ 

การรักษา
ระดับความ 
ก้าวหน้า 
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จากภาพที่ 6 เห็นได้ว่า 1) การพิสูจน์ถึงความจ าเป็น หมายถึงการรับรู้ความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง เช่น หากพบสิ่งผิดพลาดผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน หากว่าไม่แก้ไขจะเสียหายและ
ความเสียหายนั้นมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการแก้ไข 2) การระบุโครงการ ท าให้เกิดการปรับปรุง โครงการ 
โครงการที่ด าเนินได้ตลอดแสดงให้เห็นถึงการเข้าใกล้ความส าเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ ท าให้เกิด
ความรู้สึกก้าวหน้าและเป็นการสะสมประสบการณ์ 3) การจัดองค์การเพ่ือการปรับปรุงโดยการก ากับ
ดูแลการริเริ่มโครงการ ให้ทิศทางและทรัพยากรที่จ าเป็นแก่ทีมงานโครงการและมอบหมายงานโดย
เฉพาะเจาะจงให้กับทีมงานและก าหนดระเบียบวิธีการในการปฏิบัติ โดยระบุเป้าหมายความส าเร็จเป็น
ระยะๆ และก าหนดเงื่อนไขที่จะท าให้โครงการส าเร็จ 4) การวินิจฉัยคือ การออกไปส ารวจปัญหาโดย
ตรวจสอบจากปัญหาไปสู่สาเหตุของปัญหา โดยใช้การสังเกตปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแยกออกมาว่ามี
ปัญหาใดที่ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานสามารถควบคุมได้ 5) การลงมือแก้ไขเพ่ือแก้ปัญหาที่สาเหตุ โดยต้อง
เลือกทางที่ดีที่สุด รวมถึงการป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นซ้ าอีก โดยในกระบวนการแก้ไขปัญหาต้อง
ใช้การสื่อสารที่เปิดเผยและให้ข้อมูล    ระหว่างกันเพ่ือให้เข้าใจการจัดการคุณภาพ และ 6) การต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง การป้องกันการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากแรงผลักดันมาจากปัจจัยทางสังคมหรือวัฒนธรรม  

แนวคิดการจัดการคุณภาพของครอสบี (Crosby, 1979) มีความสามารถในการจัดท า
โปรแกรมปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลก าไร โดยมีพ้ืนฐานมาจากหลักการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์ 5 ประการ 
ดังภาพที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 หลักการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์ 5 ประการ 
ที่มา: Philip B. Crosby, Quality is Free (New York: McGraw-Hill, 1979) 

มาตรฐานของงานคือของเสียเป็นศูนย์ 

ตวัชีว้ดัผลงาน คือ ต้นทนุคณุภาพ 

ท าให้ถูกกว่าเสมอ 

ถ้าหากท าให้ถูกตั้งแต่แรก 

ไม่มีปญัหาอะไรส าคัญเท่ากับปัญหา

คุณภาพ 

การท าตามมาตรฐาน 



28 

จากภาพที่ 7 คุณภาพ หมายถึง การท าตามมาตรฐาน โดยมาตรฐานของผลงาน คือของเสีย
เป็นศูนย์ โดยหลักการที่ครอสบีเน้น ได้แก่การท าตามมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาคุณภาพ การท าให้ถูก
ตั้งแต่แรก และการยึดเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ ซึ่งครอสบีได้ให้ความหมายคุณภาพไว้  4 ประการ คือ 
คุณภาพคือการท าตามมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบมาตรฐานของการจัดการคุณภาพและปฏิบัติเพ่ือให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยการจัดการคุณภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย 
ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากของเสีย สิ่งที่ส าคัญคือการสร้างผู้น าการอบรมและการมีวินัยเพ่ือสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และหากสามารถจัดการเพ่ือไม่ให้เกิดของเสียได้ก็จะเกิดการประหยัดต้นทุน
การจัดการ 

การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าให้เท่ากับที่ลูกค้าคาดหวังหรือเหนือกว่าที่คาดหวัง 
(ฐิติมา ไชยะกุล และอ านาจ ธีระวนิช, 2548) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุน
การผลิต และใช้เป็นกลยุทธ์ในการโฆษณา สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์การธุรกิจได้ (สุมน มาลาสิทธิ์, 
2548) การจัดการคุณภาพเป็นแนวทางที่องค์การจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ โดยการจัดหา
สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า กล่าวคือผู้จัดงานแสดงสินค้าต้องมีความแม่นย า
ในการวิเคราะห์ความต้องการ ความต้องการแฝงของลูกค้าและจัดหาสินค้าที่ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า (Besterfied et al., 2003) ไม่ใช่เพียงแต่แข่งขันในด้านความหลากหลายของสินค้าและ
ราคาเท่านั้น ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการโดยอาศัยคุณภาพเป็นตัวจ าแนกความ
แตกต่างของสินค้าในตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากคุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน แต่
ยังเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการท าให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เพราะในที่ที่มีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตสินค้า
และบริการที่ไม่มีคุณภาพจะไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาว เนื่องจากไม่สามารถดึงดูดและสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้ โดยหัวใจส าคัญของการจัดการคุณภาพอยู่ที่การจัดการกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้
เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาใช้ เป็นกลยุทธ์หลักในการจัดการ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2554) 

แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาข้างต้นผู้วิจัยได้น าแนวคิดการจัดการ
คุณภาพมาเป็นรากฐานของการศึกษาของการวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในประเด็นของการจัดการคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้อง    
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์การธุรกิจ ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงทั้ งในด้านการ
จัดการคุณภาพสินค้าและบริการ โดยแนวคิดดังกล่าวจัดว่าเป็นส่วนที่ส าคัญของการวิจัยที่น ามาซึ่งการ
พัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์             
ผลการศึกษา  
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) นั้นได้มีผู้ให้ความหมายหลากหลาย 

โดยเพียชและโรบินสัน (Pearce and Robison, 2009) ได้ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หมายถึง ชุดของการตัดสินใจ และการกระท าที่ส่งผลให้เกิดการจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ในขณะที่รอบบิ้นและโคลเตอร์ (Robbin and Coulter, 1999) 
ได้ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง กลุ่มของการตัดสินใจและการด าเนินการเพ่ือ
บ่งชี้ผลการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ รวมถึง พิทและเลย์ (Pitts and Lei, 2000) กล่าวว่า 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นความคิด แผนงานและการกระท าที่องค์การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จ 
ได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมถึง เชอฮอร์น (Scherhorn, 2002) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นแผน
แม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความส าคัญส าหรับองค์การเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการแข่งขัน วีลเลนและฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2004) 
ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติการเพ่ือให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานระยะยาว ในภาพรวมแล้ว การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการ
บริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน  โดยผ่านการ
ตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และน า
ความส าเร็จมาสู่องค์การได้ 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้าง
สูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนใน
อดีต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่งหรือ
อาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2555) การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ก าหนดทิศทาง
ขององค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
และน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ ประเมินผลและควบคุมการด าเนินงานขององค์การได้ โดย
กลยุทธ์การบริหารที่ดีต้องประกอบไปด้วยการมีประสิทธิผล ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดีและสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ได้ และการมีประสิทธิภาพที่สามารถท าส าเร็จในเป้าหมายเหล่านั้น 
โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดด้วย (David, 2003) 

กลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นจะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ     
ให้เกิดขึ้นได้ทุกแง่มุม คือ ทั้งในแง่ของรายบุคคล กลุ่ม (ทีมงาน) และตลอดทั้งองค์การด้วย ทั้งนี้      
ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด เนื่องจากกลยุทธ์ขององค์การจะเป็น    
สิ่งส าคัญที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้  การท าความเข้าใจและพยายาม
ศึกษาองค์การที่ประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์เพ่ือการจัดการจะท าให้นักจัดการได้ทราบถึง
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ความส าคัญของกลยุทธ์ ที่สนับสนุนองค์การให้ประสบความส าเร็จ และต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ 
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์การ สามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
ที่มา: Abbass, F. Alkhafaji, Strategic Management Formulation (New York: HaworthPress, 2003) 
 

จากภาพที่ 8 ความส าคัญของกลยุทธ์ในการจัดการ ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางที่
ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการ
เชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางขององค์การ จะเป็นแนวทางในการก ากับใช้ทรัพยากรของ
องค์การได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบโดยการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ท าให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ท าให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และ ทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้  ช่วยสร้างความพร้อมให้
องค์การ ในการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ องค์การ
จะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การเพ่ือคิดค้นแนวทางใน
การด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ  

 

 

การจัดการ
เชิงกลยุทธ ์

 
 

ช่วยให้ผู้บริหารคิด
อย่างเป็นระบบ 

 
 

สร้างความพร้อม
ให้องค์การ 

 

ช่วยให้องค์การมี
กรอบและทศิทาง 

ที่ชัดเจน 

 
 

องค์การมีมุมมองที่
ครอบคลุม 

 
การท างานเกิด

ความสอดคล้องใน
การปฏิบัติหน้าที ่

   
 

สร้างประสิทธิภาพ 

ในการแข่งขัน 
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การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ท าให้องค์การมีการเตรียมความพร้อมในการรับ   
กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การ 
เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการเตรียมพร้อมเพ่ือรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้นจากการน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การน าเสนอสินค้า
และบริการที่มีคุณค่าเหมาะสมกับราคา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขันกับ
ศักยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่องค์การ 
และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร ช่วยให้การท างานเกิดความ
สอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการก าหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุม
ไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ขององค์การ อีกทั้งจะช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหาร
องค์การในส่วนต่างๆ  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวมโดยเฉพาะเป้าหมาย
ในการด าเนินงานท าให้สามารถจัดล าดับการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนได้ ช่วยให้องค์การ
มีมุมมองที่ครอบคลุม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการบริหารที่ค านึงถึง
ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ เช่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน 
ผู้รับบริการ และคู่แข่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมีความคาดหวังต่อองค์การแตกต่างกัน หากองค์การสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ก็จะท าให้บุคคลเหล่านั้นให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน ในทางกลับกัน หากองค์การละเลยความคาดหวังดังกล่าวอาจเกิดความเคลื่อนไหวที่ส่งผล
ลบต่อองค์การ เช่น การฟ้องร้อง หรือการหยุดงาน เป็นต้น 

ลักษณะส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารหรือการจัดการทั่วไป หน้าที่ของ
ผู้บริหารจะประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การชี้น า (Leading) 
และการควบคุมประเมินผล (Evaluating and Controlling) โดยที่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะเน้นหนัก
ที่การแข่งขันระหว่างองค์การต่างๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในระยะยาว ส่วนการบริหารงานโดยทั่วไป
จะมุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบในระยะสั้น โดยให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานทางการเงินและ
การจัดการองค์การภายในเป็นหลัก การจัดการเชิงกลยุทธ์จะท าให้ผู้บริหารตระหนักถึงแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัดกัด รวมทั้งมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถสร้างแนวคิดในการปรับปรุงทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
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การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส าคัญของนักบริหารสมัยใหม่  เพราะการจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด จะน าไปสู่การเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จ
และความล้มเหลวขององค์การได้ เสน่ห์และความท้ายของการจัดการเชิงกลยุทธ์อยู่ที่การศึกษา วิเคราะห์
และประเมินสภาพการณ์ เพ่ือการวางแผนและผลักดันกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายลักษณะส าคัญของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 9 ลักษณะส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ที่มา: เสนาะ ติเยาว์, การบริหารกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550) 
 

จากภาพที่ 9 การจัดการที่มุ่งเน้นถึงอนาคต โดยการสร้างหรือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน การบริหารที่
มุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งระบบ เพ่ือให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อยุทธศาสตร์
ขององค์การ การบริหารองค์การแบบองค์รวม เป็นการบริหารที่ มุ่งเน้นการบรรลุถึงเป้าหมายโดยรวม
ขององค์การทั้งหมด รวมถึงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โยบาย และกลยุทธ์จากระดับบน
ลงสู่ระดับล่าง เพ่ือให้ทิศทางการเนินการขององค์การเป็นไปในทิศทางที่น าไปสู่จุดหมายเดียวกัน การบริหาร
องค์การที่เน้นผลลัพธ์ในการจัดการ โดยมีการระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

 

การบริหาร  
ที่มุ่งเน้นอนาคต 

การบริหารทีเ่นน้
ผลลพัธ ์

การด าเนนิงาน 

 

การบริหารทีเ่นน้
การจัดการต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 

การบริหารแบบ
องคร์วม 

 

การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

 

การบริหารทีเ่นน้
การวางแผน
ระยะยาว 

 

การบริหารที่ให้
ความส าคัญต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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อย่างชัดเจน มีการประสานและหล่อหลอมทรัพยากรไปใช้ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในองค์การ การบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นและค านึงถึงความต้องการขององค์การ และความส าคัญของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การหลายกลุ่ม ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของฝ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถจัดล าดับความส าคัญในการสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ การบริหาร
จดัการที่มุ่งเน้นการวางแผนระยะยาว การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักมีความ
เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อทิศทางการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้การคิดอย่างเป็นระบบ             
ในการก าหนดกรอบของความเป็นองค์การเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนต่างๆ ของการจัดการเชิงกลยุทธ์
และสามารถมองเห็นภาพทั้งองค์การในมุมมองที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการให้
ความสนใจในประเด็นปลีกย่อยที่ไม่จ าเป็น จะเห็นได้ว่าการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย
ขั้นตอนพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน คือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) การก าหนด    กลยุทธ์ 
(Strategic Formulation) การน ากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) และการ
ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Evaluation and Control)  

กระบวนการทั้ง 4 นี้ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน และสามารถย้อนกลับมาประเมิน
และปรับเปลี่ยนภายในแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที ่10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ขั้นตอนพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ที่มา: Abbass, F. Alkhafaji, Strategic Management Formulation (New York: HaworthPress, 2003) 
 

 

การประเมิน
และควบคมุ 

กลยุทธ์ 

 
 

การน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบตั ิ

 
 

การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ 

 
 

การก าหนด 

กลยุทธ์ 
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จากภาพที่ 10 สามารถอธิบายขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) เป็นกระบวนการเริ่มแรกที่ส าคัญ

ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การ โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาวะ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การและกลยุทธ์ขององค์การ ที่ท าให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก
มีลักษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์การได้อย่างไร 
นอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์การทราบถึงทรัพยากรและความสามารถต่างๆ  ที่มีอยู่
ภายในองค์การว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน ผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดกลยุทธ์ต้องเข้าใจในความสัมพันธ์
และแนวโน้มความเป็นไปของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและภายใน  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มี
วัตถุประสงค์เพ่ือคาดการณ์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์การที่อาจเป็นปัจจัยบวกที่ก่อโอกาส หรือปัจจัยลบ
ที่สร้างข้อจ ากัดให้กับองค์การ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ประกอบด้วย โอกาส ข้อจ ากัด 
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดอ่อน ที่เกิดจากปัจจัยภายใน หรือที่นิยมเรียกกันว่า การวิเคราะห์ 
SWOT รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ถ้าองค์การก าหนดกลยุทธ์โดยขาดการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อม กลยุทธ์ขององค์การก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความล้มเหลวสูง ในทางกลับกันถ้าหากองค์การ
ใดสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ องค์การก็สามารถสร้างโอกาสในการสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได ้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental Analysis) เพ่ือวิเคราะห์
ถึงโอกาส (Opportunities) หรือข้อจ ากัด (Threats) ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้โดยตรง 
แต่สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด าเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกส่งผลให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัดต่อองค์การ รวมทั้งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การโดยตรง และที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง (เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2546) เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง    เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความส าเร็จของ
องค์การมากกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องกับองค์การโดยตรง สภาพแวดล้อมภายนอก  
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ยากที่จะควบคุม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกตามขั้นตอน ช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถจ าแนกขั้นตอนการด าเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือการตรวจสอบ การติดตามตรวจสอบ การพยากรณ์ และการประเมิน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)          
มีองค์ประกอบดังภาพที่ 11   
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการด าเนินงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรงุเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552) 
 

จากภาพที่ 11 สามารถอธิบายได้ว่า การตรวจสอบ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การในประเด็นต่างๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต ข้อมูล
จากประสบการณ์ รายงาน การสัมมนา การประชุม รวมถึงการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามและ
ตรวจสอบ เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นว่ามีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างไร
ต่อองค์การ การพยากรณ์ เป็นการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้
ข้อมูลจากการติดตามและตรวจสอบ ซึ่งท าให้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคต การประเมิน เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน อิทธิพลของผลกระทบนั้นและระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environmental Analysis) สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีอิทธิพลต่อองค์การอย่างมาก แต่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและสามารถจัดการปัจจัยภายใน
องค์การด้วย การด าเนินงานจึงจะบรรลุเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจะได้ผลการวิเคราะห์
เป็นจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การ ส าหรับปัจจัยภายในขององค์การนั้น
มีวิธีที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกัน เช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis)  
การวิเคราะห์ตามตัวแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ 7-S หรือ การวิเคราะห์
ทรัพยากรและความสามารถภายใน (Resources and Capabilities Analysis) ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์
ได้หลายวิธี แต่ผลลัพธ์ที่จะได้รับนั้นได้แก่การทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การช่วยในการก าหนด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ  

ปัจจัยส าคัญภายในองค์การที่ผู้บริหารควรวิเคราะห์จะคลอบคลุมทั้งส่วนประกอบที่จับ
ต้องได้และจับต้องไม่ได้ขององค์การ เช่น การเงิน การตลาด การด าเนินงาน ทรัพยากรมนุษย์ ประวัติ
ขององค์การ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น โดยปัจจัยภายในองค์การจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความ
พร้อมในการแข่งขันและความพร้อมในการด าเนินงานขององค์การ โดยปกติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การสามารถท าได้โดยการศึกษาทรัพยากรพ้ืนฐานขององค์การเพ่ือใช้ในการก าหนดจุดแข็ง

 

การตรวจสอบ 

 

การติดตาม
และตรวจสอบ 

 

การพยากรณ ์
 

การประเมิน 
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หรือจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งสามารถท าได้ โดยการระบุและการแยกแยะประเภทของทรัพยากร เป็น
ปัจจัยภายในขององค์การในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน การระบุความสามารถ
ขององค์การเป็นการรวมทรัพยากรขององค์การที่เป็นความสามารถเฉพาะหรือเป็นจุดเด่นขององค์การ  

การประเมินศักยภาพ โดยประเมินความสามารถในด้านการสร้างก าไรขององค์การจาก
ทรัพยากรที่เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และความเหมาะสมของผลตอบแทน การเลือกกลยุทธ์
ขององค์การ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องตัดสินใจจากโอกาสจากภายนอก และการระบุช่องว่างทรัพยากร เป็นการ
พิจารณาเปรียบเทียบศักยภาพทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรว่ามีการใช้อย่างเต็มที่หรือไม่  
จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมในประเด็นเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ 

ขั้นที่ 2 แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ 
ท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดเป้าหมายขององค์ การได้ ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางขององค์การใน
อนาคต โดยการน าข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาจัดท าเป็นกลยุทธ์
ในระดับและรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดมีความเหมาะสมกับองค์การมาก
ที่สุด ผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) การก าหนดกลยุทธ์จะเริ่มต้นจากการก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  

การก าหนดกลยุทธ์จึงมีความส าคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต การประมวลข้อมูล
ทั้งหมดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ  โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์
ในระดบัองค์การโดยรวม ถือเป็นกลยุทธ์หลัก ที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรน ากลยุทธ์ใด
ไปด าเนินการ โดยมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอก กลยุทธ์ที่ดีต้องค านึงถึงการรักษาสถานภาพ และความได้เปรียบ ในการแข่งขัน กลยุทธ์แต่ละด้าน
ต้องมีความสอดคล้องกัน กลยุทธ์ที่ดีต้องค านึงถึงความยืดหยุ่น กลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ที่ดีต้อง มีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
ควรต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ประกอบด้วย เช่นความเพียงพอของทรัพยากร การเผชิญกับความเสี่ยง 
สมรรถนะขององค์การโดยรวม ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบ การติดต่อ
ผู้รับบริการและความรวดเร็วในการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีนอกเหนือความคาดหมาย เป็นต้น  

เทคนิคที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการก าหนดกลยุทธ์เป็นงานส าคัญ
ของผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวเนื่องกับกรด าเนินงานและการด ารง
อยู่ขององค์การโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของปัจจัยแวดล้อม 
ในการก าหนดกลยุทธ์นั้นจะต้องพิจารณาว่าเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับใด ได้แก่ กลยุทธ์ในระดับ
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องค์การ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ มีรายละเอียดและขอบเขตการด าเนินงาน
แตกต่างกัน โดยขั้นตอนในการก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับจะเหมือนกันคือ พิจารณาปัจจัยมาเพ่ือใช้
ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก และการจับคู่ปัจจัยเพ่ือใช้เพ่ือน าไปใช้
เป็นทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับเทคนิคในการก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับนั้นมีความแตกต่างกัน 
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ โดยเทคนิคที่นิยมใช้ มีดังนี้ 
(วิชิต อู่อ้น, 2548)  

เทคนิคที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ หลังจากได้วิเคราะห์ลักษณะโดยทั่วไป
ขององค์การแล้วและได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกในรูปของ  SWOT 
analysis แล้ว มีเทคนิคที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับองค์การดังนี้  

แมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS matrix) เป็นเทคนิคท่ีสามารถนามาใช้ในการสร้างทางเลือกใน
การก าหนดกลยุทธ์ที่กว้างและค่อนข้างง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุดเพราะเป็นการพิจารณาจากการน า
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ประกอบการตัดสินใจ  

แมททริกซ์ประเมินกลยุทธ์และต าแหน่ง (The strategic position and action evaluation 
matrix: SPACE matrix) เป็นเทคนิคในสร้างทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ที่ผู้วิเคราะห์ต้องการให้
ความส าคัญต่อสถานการณ์ทางการเงิน การได้เปรียบทางการแข่งขัน ความสามารถของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมและความมั่นคงของสภาพแวดล้อม  

แมททริกซ์กลุ่มปฏิกิริยาบอสตัน (BCG matrix) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์เพ่ือสร้าง
ทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมจากนักวิเคราะห์กลยุทธ์ การใช้เทคนิคนี้จะต้องทราบ
ถึงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยวัดจากยอดขายของธุรกิจเทียบกับยอดขายรวมของคู่แข่งขัน และอัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาใช้  

แมททริกซ์กลยุทธ์หลัก (The grand strategy matrix) ในการน าเทคนิคนี้มาใช้จะต้อง
ทราบปัจจัยการเจริญเติบโตของตลาด และปัจจัยในการแข่งขัน  

เทคนิคที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ การน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการก าหนด 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจนี้เน้นการน าปัจจัยทางธุรกิจมาพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้  

แมททริกซ์การเจริญเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด (Growth-Share matrix)       
เป็นวิธีการที่พัฒนามาจาก BCG matrix จะใช้เทคนิคนี้เมื่อองค์การมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นทางด้านก าไร
และการเจริญเติบโตของบริษัท  

แมททริกซ์ความดึงดูดทางอุตสาหกรรม-จุดแข็งของธุรกิจ (Industry attractiveness- 
business strength matrix) เป็นวิธีการที่ General electric ได้คิดค้นในบางครั้งเรียก GE matrix 
เนื่องจาก GE เห็นว่าการน าส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราการเติบโตของตลาดมาวิเคราะห์ยั งไม่
เพียงพอและเหมาะสม ในการใช้เทคนิคนี้จะเน้นที่การวิเคราะห์ความดึงดูดทางอุตสาหกรรมและ     
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จุดแข็งของธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจภายนอก (Critical external factors : 
CEF) ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้ และปัจจัยภายในที่ธุรกิจควรด าเนินการเพ่ือที่จะท าให้ธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จ (Critical success factors: CSF)  

แมททริกซ์วงจรชีวิตตลาด-จุดแข็งในการแข่งขัน (The market lifecycle compettitive 
strength matrix) เป็นการสร้างทางเลือกโดยพิจารณาจากวงจรชีวิตตลาดโดยพิจารณาขนาดของ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตลาดได้แก่ยอดขายและก าไร และพิจารณาระดับของจุด
แข็งในการแข่งขัน 

เทคนิคที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เป็นวิธีการที่ยึดหลักการสร้างคุณค่า
ของบริษัทและธุรกิจในสายตาลูกค้า (Customer value) โดยค่านิยมพ้ืนฐานของลูกค้า มี 3 ประการ 
คือต้องการสินค้าหรือบริการที่ ดีกว่า ถูกกว่า และรวดเร็วกว่า  

ทั้งนี้การที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้คุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการนั้นจะเป็นผลมาจาก
ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) คือคุณค่าของสินค้าหรือบริการเป็นผลมาจากกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรม 
ทั้งกิจกรรมพ้ืนฐานในการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิต ดังนั้นในการก าหนดกลยุทธ์ในระดับนี้
จะต้องพิจารณาในส่วนของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยพิจารณาว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไร ทั้งนี้ต้อง
จ าแนกว่าในแต่ละหน้าที่ปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เมื่อประเมินแล้วจะต้องมาพิจารณา
ร่วมกับกลยุทธ์ในระดับองค์การและระดับธุรกิจ 

ขั้นที่ 3 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ กลยุทธ์          
ที่ก าหนดขึ้นจากขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์เป็นเพียงแนวความคิดที่ต้องได้รับการทดสอบ              
หรือการน าไปใช้งานจริง การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
จากการก าหนดกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับการวางแผนและด าเนินงาน  เพ่ือให้กลยุทธ์เกิดประโยชน์
แก่องค์การอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)  

การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการในขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญท่ีสุด และเป็นขั้นตอนที่มีโอกาสประสบความล้มเหลวมากที่สุด
ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งยังเป็นขั้นตอนที่ถือได้ว่ามีความแตกต่างในด้านจุดมุ่งเน้น       
ที่ผิดไปจากสองขั้นตอนแรก โดยในสองขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และการจัดท า   
กลยุทธ์จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันและมุ่งเน้นไปที่การตลาดเป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะที่ขั้นตอนของการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การด าเนินงาน
ภายใน หรือระบบการปฏิบัติงานภายในองค์การ (Operation management) ซึ่งเป็นกิจกรรม         
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และกระบวนการอ่ืนๆ ในการควบคุม
ระบบปฏิบัติงานภายในเป็นส าคัญ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามารถของผู้น าองค์การ          
ในการกระตุ้นและอ านวยการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ สามารถสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานใน
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การพัฒนาศักยภาพของตน มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
องค์การสนับสนุนกลยุทธ์ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ การน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์การโดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเป็นผู้น าในการ
ประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือ (เกริกยศ ชลายนเดชะ และ ชูชัย ศรชานิ, 2549)  

องค์ประกอบของการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์ 
และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น งบประมาณหรือวิธีการด าเนินงาน 
ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภาย ในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)  

ขั้นที่ 4 การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ คือกระบวนการติดตามเพ่ือประเมินผล      
ของกิจกรรมโดยผู้บริหาร ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพ่ือการน าไปแก้ไขปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์  ประเมินการเปลี่ยนแปลง               
ของสภาพแวดล้อม และเพ่ือทราบผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และสามารถให้รางวัล         
หรือผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่ก าหนด 

การจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) จึงเป็นการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์การในระยะยาว และวางแผนจัดท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงาน 
ตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์และพสุ เดชะรินทร์, 2542) 
หรือหมายถึงชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการต่างๆ ด้านการจัดการ ที่เป็นตัวก าหนดการด าเนินงาน
ระยะยาวขององค์การ โดยการจัดการกลยุทธ์เป็นกระบวนการ (Pitts and Lei, 2003) ประกอบด้วย
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การจัดท ากลยุทธ์ แผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการประเมินผลและการควบคุม ส่งผลให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านปัจจัยภายนอกต่างๆ ขององค์กร ปัจจัยภายในด้านต่างๆ ของ
องค์การ การแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจ (Walker, 2009) รวมทั้งแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจ การจัดการกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การจัดองค์การ การอ านวยการและการควบคุม อันเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติการทางด้าน 
กลยุทธ์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่งการจัดการกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนการจัดการและตัดสินใจเพ่ือ
พัฒนาให้บรรลุภารกิจขององค์การ โดยสร้างความสามารถขององค์การให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน (อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, 2553) 

สรุปแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ เห็นได้ว่างานและหน้าที่ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนและใช้เวลานานที่สุดในการจัดการเชิงกลยุทธ์  เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานภายในองค์การและจะต้องเริ่มต้นจากภายในองค์การเอง โดยปกติ           

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+A.+Pitts%22
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Lei%22
http://library.panitthon.ac.th/iLiB/index.php?nu=nonmarc&emp_num=1&emp_db=1001_books&list=2&emp_001=18228&emp_search=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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การปฏิบัติตามกลยุทธ์จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และพิจารณาการด าเนินงานในปัจจุบัน  รวมทั้ง
กิจกรรมและปัจจัยต่างๆ ขององค์การว่ามีความสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ที่องค์การ              
จะใช้หรือไม่ ถ้าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในด้านต่างๆ หรือ โครงสร้างขององค์การ หรือ แม้กระท่ังบุคลากรภายในองค์การ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในองค์การเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดแรงต่อต้านภายในองค์การ 
ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
ด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดนี้เพ่ือเป็นพื้นฐานของการศึกษา 

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า แบ่งได้เป็นกลยุทธ์ระดับองค์การ 
ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ โดยกลยุทธ์ระดับองค์การบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคตขององค์การว่า 
มุ่งเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างไรหรือการมุ่งเน้นความคงที่ด้วยการด าเนินกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่เป็นอยู่ต่อไป เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจที่ส าคัญ หรือองค์การมุ่งเน้น
ไปที่การตัดทอนเนื่องจากองค์การอยู่ในต าแหน่งการแข่งขันที่อ่อนแอหรือมีผลการด าเนินงานที่ไม่ดี และ
กลยุทธ์หลัก องค์การต้องการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจ ยกระดับธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับ
โลก องค์การควรพัฒนาขึ้นจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ ด้วยวิธีการซื้อกิจการ การควบ
รวมกิจการ หรือการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืน โดยองค์การสามารถก าหนดแนวทางกลยุทธ์องค์การ 
ประกอบด้วยการมุ่งเน้นการด าเนินงานทั่วไป 3 แนวทาง ที่เรียกว่า กลยุทธ์หลักขององค์การ ได้แก่ 1) 
กลยุทธ์การเจริญเติบโต เป็นการขยายกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การ   2) กลยุทธ์ความคงที่ เป็น
การรักษาการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง และ 3) กลยุทธ์
การตัดทอน เป็นการลดระดับกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การลง (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์, 2558) 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 กลยุทธ์หลักหรือกลยุทธ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การ 
 

กลยุทธ์การเจรญิเติบโต กลยุทธ์ความคงท่ี กลยุทธ์การตดัทอน 
กลยุทธก์ารเจริญเติบโตที่มุ่งเน้นความ
เช่ียวชาญ 
-กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง 
-กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน 
กลยุทธก์ารเจริญเติบโตที่มุ่งเน้นการ
กระจายธุรกจิ 
-กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่มี
ความสัมพันธก์ับธุรกิจเดิม 
-กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่ไม่มี
ความสัมพันธก์ับธุรกิจเดิม 

กลยุทธก์ารยบัยั้ง/ การด าเนินการด้วย
ความระมัดระวัง 
กลยุทธก์ารไม่เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธก์ารท าก าไร 

กลยุทธก์ารปรับเปลี่ยนแนวทาง 
กลยุทธ์บริษัทในอาณัติ 
กลยุทธก์ารล้มละลาย/ การเลิกกิจการ 
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลยุทธ์หลักแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต 
กลยุทธ์ความคงที่ กลยุทธ์การตัดทอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลยุทธ์หลัก เป็นกลยุทธ์ที่ให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยกลยุทธ์หลัก เป็นส่วนส าคัญของการท างานร่วมกันและการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การในระยะยาว กลยุทธ์หลัก แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาที่ก าหนดส าหรับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระยะยาว โดยกลยุทธ์หลัก ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ 15 กลยุทธ์ คือ การเจริญเติบโต
ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ การเติบโตแบบพัฒนาตลาด การเติบโตแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การขยาย
กิจการตามแนวนอน การขยายกิจการตามแนวดิ่ง การกระจายธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม 
การกระจายธุรกิจที่ไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม การปรับเปลี่ยนแนวทาง กลยุทธ์การไม่ลงทุน การเลิกกิจการ 
การล้มละลาย การร่วมลงทุน การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ความเป็นหุ้นส่วน 

กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) การจัดงานแสดงสินค้า สามารถเจริญเติบโต
ขึ้นจากภายในด้วยวิธีการขยายการด าเนินงาน การยกระดับของการจัดงานแสดงสินค้าจากระดับประเทศ
ไปสู่ระดับภูมิภาค และไปสู่ระดับโลก หรือสามารถเจริญเติบโตได้จากภายนอกด้วยวิธีการควบรวม
กิจการ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยกลยุทธ์การเจริญเติบโตขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า มี 2 รูปแบบคือ 1) กลยุทธ์การเจริญเติบโตของงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้น
ความเชี่ยวชาญ (Exhibition Concentration Growth Strategy) โดยเป็นการมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ
ในการจัดงานแสดงสินค้าเพียงธุรกิจเดียว และ 2) กลยุทธ์การเจริญเติบโตของงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้น
การกระจายธุรกิจ (Exhibition Diversification Growth Strategy) เป็นการมุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ
ไปสู่ธุรกิจอ่ืน ในอุตสาหกรรมอ่ืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลยุทธ์การเจริญเติบโตของงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (Exhibition 
Concentration Growth Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการด าเนินในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
เพียงธุรกิจเดียว โดยองค์การจะทุ่มเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการด าเนินงานการจัดแสดงสินค้า
เพียงธุรกิจเดียว โดยใช้ความช านาญ เชี่ยวชาญ ในการด าเนินธุรกิจที่มีอยู่ เพ่ือรับประโยชน์จาก
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเดียวที่องค์การด าเนินการอยู่เพ่ือการใช้
ประโยชน์จากทักษะและความสามารถที่สั่งสมมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกลยุทธ์การเจริญเติบโตของงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้นความ
เชี่ยวชาญ แบ่งออกได้เป็น 2 กลยุทธ์พ้ืนฐานคือ  

กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในขณะที่ธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าอยู่ในต าแหน่งการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่ตลาดการจัดงานแสดงสินค้าก าลังเติบโต โดยการ
ขยายธุรกิจตามแนวดิ่งคือการขยายงานด้วยการขยายหน้าที่งานเพ่ือด าเนินการด้วยองค์การเองเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานลดต่ าลง ได้มาซึ่งอ านาจในการควบคุมคุณภาพการจัดการและ
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การบริการได้ดีขึ้น หรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
รวมถึงการขยายการด าเนินงานภายในองค์การหรือจากภายนอกองค์การด้วยวิธีการเข้าซื้อกิจการ 

กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การขยายธุรกิจ การด าเนินงานไป
ยังท าเลที่ตั้งภูมิภาคอ่ืน ประเทศอ่ืน หรือการเพิ่มประเภทหรือรูปแบบของงานแสดงสินค้าใหม่ๆ ไปยัง
ตลาดที่มีอยู่เดิม โดยธุรกิจที่เติบโตตามแนวนอนด้วยการขยายธุรกิจให้กว้างออกไปมีอัตราการอยู่รอด
สูง เนื่องจากการเจริญเติบโตตามแนวนอนเป็นการเพ่ิมอ านาจในการควบคุมเหนือกว่าขู่แข่งรายอ่ืนๆ 
ในฐานะของการเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโต การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และการเข้าควบคุม
กิจการกับบริษัทคู่แข่ง เกิดการประหยัดจากขนาด ช่วยในการสนับสนุนการถ่ายโอนทรัพยากรและ
ความสามารถ ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

กลยุทธ์การเจริญเติบโตของงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ (Exhibition 
Diversification Growth Strategy) เมื่ออุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าเริ่มถึงจุดอ่ิมตัว องค์การ
มีข้อจ ากัดในการขยายตัวด้วยการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวดิ่งและแนวนอน องค์การจึงต้อง
ขยายตัวสู่ภายนอกไปยังอุตสาหกรรมที่แตกต่างออกไป โดยกลยุทธ์การเจริญเติบโตของงานแสดง
สินค้าท่ีมุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม เป็นกลยุทธ์ที่กระจายธุรกิจตาม
เป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้โดยมีความสัมพันธ์กับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าด้วยการเชื่อมต่อ
ระหว่างหน้าที่งานในเครือข่ายการสร้างคุณค่าของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ เพ่ือประโยชน์จากการถ่าย
โอนความสามารถหลัก ความสามารถเสริม การใช้ทรัพยากรร่วมกันขององค์การ น ามาซึ่งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในองค์การ เมื่อธุรกิจมีการแข่งขันที่
รุนแรง แต่ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมลดลง 

กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในกรณีที่ธุรกิจ
เดิมไม่เป็นที่น่าสนใจอีกต่อไป และธุรกิจเดิมไม่สามารถขยายไปสู่ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันได้ 
ผู้บริหารจะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม โดยค านึงถึงผลตอบแทนทางการเงิน
จากธุรกิจที่มีความน่าสนใจ กลยุทธ์นี้จึงเน้นถึงประโยชน์ทางการเงินที่ดึงดูดใจเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือกลยุทธ์ความคงที่ (Stability Strategies) เป็นกลยุทธ์
ขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าที่ยังคงด าเนินการด าเนินการอยู่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ของธุรกิจ ในกรณีที่สภาพแวดล้อมไม่มั่นคง และองค์การยังสามารถด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี องค์การ
จึงเชื่อว่า เป็นผลดีมากกว่า ถ้าไม่ท าการเปลี่ยนแปลง ในกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือกลยุทธ์
ความคงที่ (Stability Strategies) องค์การยังคงพึงพอใจกับกลุ่มลูกค้าเดิมและรักษาส่วนครองตลาด
เดิมไว้ ผู้บริหารพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ที่พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารไม่
ต้องรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการขยายธุรกิจ กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพจะน ามาใช้กับธุรกิจ
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การจัดงานแสดงสินค้าที่มีขนาดเล็ก หรือธุรกิจงานแสดงสินค้าที่วงจรชีวิตของงานแสดงสินค้าอยู่ในระยะ
การเจริญเติบโตเต็มที่ โดยกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ในระยะสั้น เนื่องจาก
ถ้าใช้กลยุทธ์นี้นานๆ จะเป็นอันตรายเนื่องจากเงื่อนไขในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดง
สินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ต้องท าให้ ทรัพยากร สมรรถนะ 
และความสามารถหลักขององค์การแข็งแรง ไม่ท าให้องค์การเสียต าแหน่งทางการแข่งขันหรือมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือกลยุทธ์ความคงที่ (Stability Strategies) 
แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์การยับยั้งหรือการด าเนินการด้วยความระมัดระวัง ใช้ในขณะที่สถานการณ์ของ
สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในองค์การที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การ
ใช้กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพช่วยให้องค์การบรรลุผลส าเร็จในการปรับปรุงทรัพยากรขององค์การให้
เข้มแข็งขึ้นหลังจากการขยายตัวที่รวดเร็ว กลยุทธ์การยับยั้งจึงเป็นกลยุทธ์การหยุดชั่วคราวเพ่ือดู
สถานการณ์ ก่อนพิจารณาด าเนินการต่อด้วยกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือกลยุทธ์การตัดทอน 

กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการตัดสินใจที่จะไม่ด าเนินการอะไรใหม่ แต่จะด าเนินต่อ
ตามแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายเดิมส าหรับอนาคตที่พอมองเห็นล่วงหน้าได้โดยปราศจาก
โอกาสหรืออุปสรรคที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน หรือการที่ไม่มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนในองค์การ ไม่มี
คู่แข่งรายใหม่ ท าให้องค์การตัดสินใจไม่ด าเนินงานอะไรใหม่ 

กลยุทธ์การท าก าไร เป็นกลยุทธ์ที่องค์การตัดสินใจไม่ท าอะไรใหม่ ทั้งการขายตัวและการ
หดตัวภายใต้สถานการณ์อันเลวร้าย แต่พยายามควบคุมการด าเนินงาน โดยให้ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น กลยุทธ์การท าก าไรเป็นการสร้างภาพว่าองค์การยังคง
มีก าไร เมื่อรายได้ขององค์การลดลง การลดการลงทุนและตัดค่าใช้จ่ายระยะสั้น และตัดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ลง เพ่ือรักษาผลก าไรขององค์การให้คงที่ระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง ธุรกิจจะใช้กลยุทธ์การท าก าไ รเพียง
ระยะสั้นเพ่ือให้ผ่านวิกฤติหรือสถานการณ์ที่เลวร้าย แต่หากใช้กลยุทธ์นี้ในระยะยาวจะสร้างความ
ถดถอยและเสียเปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์การท าก าไรจึงเหมาะในการน ามาใช้ระยะสั้นเพ่ือ
ตอบสนองสถานการณ์ในระยะสั้นเท่านั้น 

กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategies) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment 
Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่องค์การใช้เมื่ออยู่ในต าแหน่งการแข่งขันที่อ่อนแอ ท าให้องค์การมีผลการ
ด าเนินการที่แย่ลง ยอดขายตกลง และเริ่มขาดทุน องค์การที่ใช้กลยุทธ์นี้อยู่ภายใต้แรงผลักดันในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การให้ดีขึ้น โดยการก าจัดจุดอ่อนที่ท าให้องค์การแย่ลง กลยุทธ์การ
ตัดทอนเกิดขึ้นเมื่อองค์การต้องการลดต้นทุนและทรัพยากรเพ่ือเปลี่ยนทิศทางของก าไรที่ก าลังลดลง 
โดยกลยุทธ์การตัดทอนถูกออกแบบมาเพ่ือเสริมความแข็งแรงในความสามารถที่โดดเด่นขององค์การ 
จากการตัดทอนส่วนที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ิมเงินสดในมือ ลดสายการด าเนินการ เปลี่ยนระบบในการจัดการ 
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การลดจ านวนพนักงาน จัดระบบควบคุมค่าใช้จ่าย โดยกลยุทธ์การตัดทอน แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวทาง เป็นกลยุทธ์ที่องค์การใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน และเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่องค์การเผชิญปัญหาอย่างรุนแรง แต่ยังไม่
วิกฤติ โดยธุรกิจที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่ดีในอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตเต็มที่ สามารถปรับปรุงผล
การด าเนินงานด้วยวิธีการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และขายสินทรัพย์บางอย่างออกไป มี 2 ลักษณะคือ 
การหดตัว คือการลดขนาดองค์การ ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และการรวมตัว เป็น
การปรับปรุงธุรกิจที่เหลือให้มั่นคงด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง และปรับปรุ งการด าเนินงานให้
คุ้มต้นทุนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

กลยุทธ์องค์การในอาณัติ เป็นกลยุทธ์ที่องค์การยอมเสียอิสรภาพเพ่ือแลกกับการอยู่รอด 
โดยองค์การที่มีฐานะทางการเงินอ่อนแอจะไม่สามารถด าเนินกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวทางได้ทั่วทั้ง
องค์การ องค์การจึงเผชิญกับรายได้ที่ตกต่ าและขาดทุนเพ่ิมขึ้น การแก้ปัญหาคือการใช้สัญญาซื้อขาย
ระยะยาวเพ่ือสร้างรายได้ที่แน่นอน โดยการเสนอตัวเป็นองค์การในอาณัติ เพ่ือลดกิจกรรมบางส่วนที่
ไม่จ าเป็นออกไป 

กลยุทธ์การขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน ในฐานะการแข่งขันที่อ่อนแอ ไม่สามารถใช้กล
ยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนแนวทาง รวมทั้งไม่สามารถหาลูกค้ารายใหญ่ช่วยในการเสนอตัวเป็นองค์การใน
อาณัติ การขายกิจการจึงเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล ด้วยการขายกิจการในราคาที่ยังสูงอยู่ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและพนักงานยังคงมีงานท าต่อไปด้วยการขายกิจการทั้งหมดให้กับองค์การอ่ืน 

กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด องค์การ
อยู่ในต าแหน่งทางการแข่งขันที่อ่อนแอและอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยดึงดูด ฝ่ายจัดการมีทางเลือกน้อย
มาก ไม่มีใครสนใจที่จะซื้อองค์การที่อยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่น่าสนใจ 
การใช้กลยุทธ์การล้มละลายหรือการยกเลิกกิจการ โดยการล้มละลายเป็นการยินยอมยกหน้าที่การ
จัดการทั้งหมดให้แก่ศาล เพ่ือให้ศาลเข้ามาจัดการภายใต้กฎหมายล้มละลาย  โดยองค์การคาดหวังว่า 
เมื่อศาลยื่นมือเข้ามาจัดการ องค์การจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นใหม่และมีความสามารถทางการแข่งขันที่
ดีกว่าในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากกว่า 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางตามแนวทางจากกลยุทธ์
ระดับองค์กร โดยมองเน้นเรื่องของ ตลาดและการบริการเป็นหลัก โดยเป็นในลักษณะของการที่เราจะ
มองว่าเราจะใช้กลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market Expansion) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด 
(Market Penetration) พัฒนาการตลาด (Market Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) หรือขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืน (Diversification) นั่นเอง โดยการจะแข่งขันในตลาดต่างๆ
นั้น มีกลยุทธ์ระดับ Business Strategy อยู่สามประเภทคือ 
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กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost-Leadership) เป็นการใช้ความสามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้เกิดต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่ง เช่น การใช้เรื่อง economy of scale จาก
การผลิตสินค้าจ านวนมาก หรือการควบคุมค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการสร้างให้เกิดความแตกต่างของ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่คู่แข่งไม่สามารถท าได้ ท าให้ไม่ต้องห่วงเรื่องการแข่งทางต้นทุนมากนัก 

กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็นการท าตลาดโดยมุ่งตอบสนอง
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในจ านวนจ ากัด เช่น เป็นส่วนภูมิภาค หรือกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นวงจ ากัด 
โดยหวังว่าบริษัทจะสามารถที่จะตอบสนองลูกค้าในกลุ่มนี้ได้ดีกว่าคู่แข่งที่อาจพยายามจับสิ่งที่กว้า ง
กว่าแต่ก็อาจมีบ้างที่บริษัทสามารถบริหารจัดการให้ในพ้ืนที่ที่ก าหนดอยู่นั้น มีต้นทุนที่ต่ าเป็นพิเศษ 

ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เปรียบได้เหมือนเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการก าหนดแนวทาง
หรือเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยการจัดการกลยุทธ์นั้นเป็นเหมือนการบอกว่า องค์การจะท าอะไร
หรอืเป็นพันธกิจขององค์การอันแสดงถึงขอบเขตของการด าเนินกิจการนั่นเอง 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือกลยุทธ์ปฏิบัติการ เป็นกลยุทธ์ปฏิบัติการ 
เป็นกลยุทธ์ที่น าไปใช้ในแต่ละหน้าที่ เพ่ือน ามาสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธรกิจและกลยุทธ์ระดับบริษัท
ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะถูกก าหนดให้อยู่กับกล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ  หรือกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ รูปแบบของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ แบ่งได้  5 ประเภท 
คือ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านเงิน ด้านการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
วิจัยและพัฒนากลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้า
ท างาน การจูงใจให้ท างานและการควบคุม ซึ่งหน้าที่ด้านการจัดการและหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ ต้องมี
ความสัมพันธ์กันและสนับสนุนกัน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติการตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจของบริษัท 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสม
การตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการเพ่ิมยอดขายและขยายส่วนครองตลาดกลยุทธ์ด้านการเงิน
เป็นกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน และโครงสร้างทางเงิน เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้วยเงินทุนที่มีต้นทุนต่ า และความคล้องตัวของฐานะการเงินของบริษัท กลยุทธ์ด้านการผลิต
และปฏิบัติการ เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องการผลิต และด าเนินการให้มีการผลิตที่มีคุณภาพ จากวัตถุดิบ
จนเป็นสินค้าหรือบริการที่ส าเร็จรูปออกมา เพ่ือท าให้บริษัทมีก าไรและสามารถเติบโตอุตสาหกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การวิจัยพัฒนา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตลอดจนลดต้นทุนการผลิต และสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ เป็นกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการลื่นไหลของสินค้าที่เข้าสู่และออกจาก
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กระบวนการด าเนินงาน กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการบริการที่
จ าเป็นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านการจัดงานแสดงสินค้า และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เป็น กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้
ประสิทธิผลสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การขัดเลือก การบรรจุบุคคล และฝึกอบรม และการ
พัฒนาเพื่อให้มีทักษะที่ต้องสนองต่อความต้องการของบริษัท 
 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า 

การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) หมายถึงการรวบรวมสิ่งของและวัสดุเป็นชุดๆ เพ่ือ
ขมวดความคิดตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (Good, 1973) เป็นกิจกรรมด้านการค้าการจัดแสดงสินค้า 
ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) หรือเป็นการจัดแสดงสื่อที่รวบรวม
ได้แก่ชุมชน อาจเป็นผลงานศิลปะอุตสาหกรรมหรือการโฆษณาสินค้า (Oxford University, 1989) 
นอกจากนี้อาจเป็นการรวบรวมงานประติมากรรมต่างๆ หรือสิ่งของอ่ืนๆ เพื่อจัดแสดงในที่สาธารณชน
ที่ผู้คนสามารถเข้าไปชมได้ เป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
ความคิด เร้าให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งกระตุ้นให้มีการกระท าบางอย่าง  

การจัดงานแสดงสินค้านั้น ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2552) เนื่องจากการเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มี
ก าหนดการเฉพาะเจาะจง มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานได้จ านวนมาก 
(Good, 1973) การจัดงานแสดงสินค้า จึงถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในภาพ
กว้าง โดยลักเฮิร์ซ ได้ให้ความหมายของงานแสดงสินค้าไว้ว่างานแสดงสินค้า ไม่ใช่เพียงแค่การน าสินค้า
หรือวัตถุที่น่าสนใจมารวมกันไว้ที่ใดท่ีหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่การจัดแสดงสินค้าเปรียบได้กับ
การมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งผู้จัดงาน ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน
ที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง (Luckhurst, 1951) รวมถึงการเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทั้งภาคการบริการและภาคการผลิต สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศและเมือง
ที่เป็นสถานที่จัดงาน รวมถึงการเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจให้กับหลายประเทศ
ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้เป็นอย่างดี (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) 
ท าให้การจัดงานแสดงสินค้ามีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งการจัดการสถานที่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่งในยุค
ปัจจุบัน (Rittichainuwat and Mair, 2012) 

การจัดงานแสดงสินค้า ท ารายได้จ านวนมากจากการเดินทางของนักเดินทางที่มีคุณภาพ
และมีการใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของการจัดงานแสดงสินค้า 
ท าให้การจัดงานแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการท่องเที่ยว
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เป็นรายได้หลัก (กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 2553) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า
จากที่เกิดจากกิจกรรมทางการตลาด ทั้งการติดต่อธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบริษัทกับผู้บริโภค 
(ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง, 2549) ก่อให้เกิดกิจกรรมการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ การน าเสนอ
สินค้าใหม่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การได้เรียนรู้คู่แข่ง น าข้อมูลมาปรับใช้ และเพ่ือสร้างเครือข่าย
ระหว่างองค์การ (Morrow, 1997) การจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประเภท คือ
องค์ประกอบตามการด าเนินงาน ประกอบด้วยผู้จัดงาน ผู้ซื้อหรือผู้เข้าร่วมงาน ผู้ขายหรือผู้ออกงาน ผู้ให้บริการ 
โดยผู้จัดงานแสดงสินค้าเป็นศูนย์กลางด าเนินการประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Xin and Weber, 2013)    
ทั้งด้านผู้ให้บริการด้านลูกค้าที่ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน ส่วนทางด้านผู้ให้บริการ
ประกอบไปด้วยสถานที่จัดงาน ผู้ที่มารับช่วงงานต่อจากผู้จัดงานแสดงสินค้า บริษัทขนส่ง รวมไปถึงผู้
ให้บริการอ่ืนๆ และองค์ประกอบตามธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการด้านสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้า ที่พักแรมและอาหาร ธุรกิจรับเหมา ธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจบันเทิง ขนส่ง ค้าขายและธุรกิจ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) 

ภาพรวมของธุรกิจการแสดงสินค้าและนิทรรศการ ธุรกิจการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทางการตลาดแบบพบผู้บริโภคโดยตรงของผู้ผลิตหรือบริษัทต่างๆ ที่ออกงาน
แสดงสินค้านั้นๆ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างกระบวนการที่ใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
ลูกค้าและผู้บริโภคได้ อาทิเช่น การออกแบบจัดสร้างคูหา การสร้างบรรยากาศด้วยแสงและสี สร้าง
ความเข้าใจด้วยการแสดงฯลฯ การที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในการน าเสนอหรือสาธิต
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ถือเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้งานแสดงสินค้า
และนิทรรศการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลที่สุด
ระหว่างลูกค้าและผู้บริโภค และเป็นกระบวนการทางการตลาดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน  
อุตสาหกรรมชั้นน าที่มีการแข่งขันสูงและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ได้แก่  อุตสาหกรรมยาน
ยนต์  อุตสาหกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยี  อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ธุรกิจบริการท าการ
สื่อสารทางการตลาดโดยผ่านการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition)  

การจัดงานแสดงของสินค้าเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สอดคล้องกับตารางเวลา        
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าของงานแสดงสินค้า  ที่มีการจัดขึ้นโดยผู้จัดงานแสดงสินค้า (Organizer) 
โดยทั่วไปงานแสดงสินค้าจะ แบ่งออก 3 ระดับ คือ  

งานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกหรือขนาดใหญ่มาก งานลักษณะนี้จะประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ทั้งในรูปของหน่วยงานราชการและเอกชน ใช้พ้ืนที่ในการจัดแสดง           
เป็นจ านวนหลายแสนตารางเมตรและมีความถี่ของการจัดงานหลายประเภท เช่น ทุกปี ปีเว้นปี หรือสี่ปีต่อครั้ง  

งานแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาค เป็นการจัดงานแสดงสินค้า ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงศักยภาพของภูมิภาคต่างๆ หรืองานแสดงสินค้าเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับว่า
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เป็นงานหลักของภูมิภาค การใช้พ้ืนที่ ระยะเวลาของการจัดงาน และประเภทของผู้เข้าร่วมงานจะ
สอดคล้องกับงานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกหรือขนาดใหญ่มาก แต่จะมีความเป็นภูมิภาคมากขึ้น  

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติระดับท้องถิ่น เป็นงานแสดงสินค้า                 
ที่มีองค์ประกอบของท้องถิ่นมากขึ้น โดยประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ 
สามารถแบ่งได้ดังภาพที่ 12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), Introduction to MICE Industry 
      (กรุงเทพฯ: ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2557) 
 

จากภาพท่ี 12 สามารถอธิบายถึงประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ   
โดยงานเทรดโชว์ (Trade Show) งานเทรดโชว์มีลักษณะความแตกต่างที่ต่างออกไป  จากงานแสดง
สินค้าประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นงานส าหรับผู้บริโภค (Consumer Show) และงานแบบผสม 
(Combined Show) เนื่องมาจากผู้ออกงานออกบูธส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้าโดยตรง ใน
ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมงานหรือผู้ซื้อก็มักจะเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีความต้องการจะซื้อสินค้า       
หรือบริการจากผู้ออกงานในจ านวนมากเพ่ือน าไปประกอบธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมงาน     
จะถูกเชิญโดยผู้จัดงานเท่านั้นและจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า  รวมไปถึงมีค่าใช้จ่าย            
ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมงานจึงจะสามารถเข้าร่วมงานเทรดโชว์ได้ หมายความว่างานประเภทนี้
มักจะไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยระยะเวลาของงานที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานมักจะ

งานเทรดโชว์ 

งานแบบผสม 

งานส าหรับ 

ผู้บริโภค 

งานนานาชาต ิ
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มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันจนไปถึง 5 วัน และจัดเป็นประจ าทุกปี โดยนอกจากจะเป็นตัวกลางในการน า
ผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายแล้วงานเทรดโชว์ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแหล่งของความรู้ผ่านทางการสัมมนา
ต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกบูธด้วยเช่นกันงานเทรดโชว์ส่วนใหญ่จึงถูกระบุให้เป็นงานประเภท
ธุรกิจสู่ธุรกิจ (BusinesstoBusiness: B2B)  

งานส าหรับผู้บริโภค (Consumer Show) งานประเภทนี้เปิดให้ประชาชนและคนทั่วไป
สามารถเข้าร่วมงานได ้โดยงานส าหรับผู้บริโภคแบบนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค 
(BusinesstoConsumer: B2C) เนื่องจากผู้ออกงานผู้ออกบูธมีการขายสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
น าไปใช้บริโภคโดยตรง ช่วยให้ผู้ผลิตมีโอกาสได้ทดลองผลตอบรับของสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยตรง
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพของบริษัทด้วยเนื่องจากลูกค้า
และผู้บริโภคจะเดินทางเข้ามายังบูธเพ่ือทดลองผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใหม่ๆ ลักษณะพิเศษนี้
ส่งผลให้งานส าหรับผู้บริโภคไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมงานเหมือนงานเทรดโชว์
เพราะงานส าหรับผู้บริโภคนั้นทางผู้ออกงานและผู้จัดงานมีเป้าหมายที่ต้องการจะใช้มีผู้เข้าร่วมงาน
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

งานแบบผสม (Combined or Mixed Show) งานแบบผสมคือการรวมงานเทรดโชว์
และงานส าหรับผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันงานประเภทนี้จะมีการเปิดให้ทั้งบริษัทที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้โดยอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาส าหรับธุรกิจและช่วงเวลา
ส าหรับประชาชนทั่วไป โดยผู้ซื้อสินค้าและบริการจะเป็นทั้งตัวองค์การและบริษัทเองรวมถึงผู้บริโภค
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรงและประชาชนทั่วไป 

งานนานาชาติ (International Exhibition/Exposition) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติในบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่างานเทรดแฟร์ในบางส่วนของโลก  โดยงานแสดงสินค้า        
และนิทรรศการนานาชาติท าหน้าที่เสมือนตัวกลางที่มีประสิทธิภาพในการช่วยสนับสนุนส่งเสริม    
การส่งออกสินค้าของประเทศที่จัดงานไปยังประเทศเป้าหมายรวมไปถึงส่ งออกไปยังทั่วทุกภูมิภาค    
ในโลกโดยผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานของงานประเภทนี้มักจะมีความคล้ายคลึงกันกับงานเทรดโชว์  
ในบางครั้งผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้ซื้อจ าเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นๆ และต้องผ่าน
คุณสมบัติที่ทางผู้จัดงานระบุไว้จึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้  

การจัดงานแสดงสินค้าเป็นวิธีการน าเสนอสินค้าหรือความคิดให้แก่ผู้คนทั่วไปได้พบเห็น 
เพ่ือให้ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ามีโอกาสพบเห็นและตัดสินใจซื้อสินค้านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมหรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับร้านค้าอีกด้วย  ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงสินค้า   
ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย เป็นการแนะน าสินค้าท่ีมีอยู่ในร้านเป็นการสร้างเอกลักษณ์และสร้าง
ค่านิยมทีด่ีให้กับร้านค้าในงานแสดงสินค้า เป็นในช่องทางทางการตลาดที่ใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์อย่างมากต่อการเจรจาการค้ากับคู่ค้า
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ทางธุรกิจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่เริ่มหันมาสนใจและเลือกใช้
การออกงานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค  

การแสดงสินค้าหรือบริการถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ดีมาก
ที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะท าให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระส าคัญของสาร
ต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจ านวนมาก การไปแสดงสินค้าหรือบริการตามนิทรรศการหรืองาน
เทศกาลต่างๆ สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงาน
ได้เป็นจ านวนมากและรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเดินตามงานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไปแสดง
สินค้าก็มักสนใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานที่จัดแสดงอยู่แล้ว ท าให้สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ซึ่งประโยชน์ข้อนี้คือจุดเด่นที่สุดของการไปแสดงสินค้าและบริการ จากข้อมูลข้างต้น        
ท าให้ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด   
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นต้น 

การจัดงานแสดงสินค้าโดยค านึงถึงความยั่งยืนและการจัดงานแสดงสินค้าแบบสีเขีย ว 

เป็นโอกาสที่ดีขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในการช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานจัดแสดง

สินค้าขององค์การธุรกิจลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิคส์ทดแทนการใช้กระดาษ 

การลดการใช้เครื่องปรับอากาศในสถานที่จัดงานแสดงสินค้า รวมถึงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการ

ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ทดแทนการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ และการน าประเด็น

ของการจัดงานแสดงสินค้าโดยค านึงถึงความยั่งยืนและการจัดงานแสดงสินค้าแบบสีเขียว มาใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์แสดงถึงการเป็นองค์การธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social 

Responsibility (CSR) ที่เป็นการประชาสัมพันธ์องค์การธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม รวมถึง

การจัดงานแสดงสินค้าที่แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้พลังงานทดแทน การติดตั้ง

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการออกแบบการจัดงานที่ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือช่วย

ในการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง รวมถึงผู้จัดงานแสดงสินค้ามีความ

จ าเป็นในการสร้างกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ในการจัดงานแสดงสินค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัด

งานแสดงสินค้าสีเขียวผ่านการน าวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ได้มาใช้ในงานแสดง

สินค้า รวมถึงการลดการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งลง เนื่องจากการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมของการ

จัดงานแสดงสินค้า จะมีบทบาทส าคัญในการออกงานของผู้ออกงานแสดงสินค้า รวมถึงการเข้าชมงาน

ของผู้ร่วมงานแสดงสินค้า ส่งผลให้งานแสดงสินค้าที่ค านึงถึงความยั่ งยืนและการจัดงานแสดงสินค้า

แบบสีเขียว สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าผู้จัดงานรายอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความยั่งยืน

ขององค์การธุรกิจได้ต่อไป 
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8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นิโรธ เดชก าแหงและธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ

ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 
พบว่า กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าน าไปใช้ในกระบวนการจัดการธุรกิจการจัด

งานแสดงสินค้า เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีทิศทาง มุ่งเน้นการประสานงานและ
ประสานความช านาญเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งขันในระยะยาว เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า  และ
รูปแบบความสัมพันธ์ของการจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 

นิโรธ เดชก าแหงและธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการคุณภาพ
ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและ
ระบบของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทย  พบว่ารูปแบบของ
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทยมีความซับซ้อนมาก ควรผลักดันให้
ผู้จัดงานแสดงสินค้าน าการจัดการคุณภาพไปใช้ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทั้งระบบของการจัด
งานแสดงสินค้า ตั้งแต่การเตรียมการอย่างมีคุณภาพ การวางแผนอย่างมีคุณภาพ การปฏิบัติงานตาม
แผนอย่างมีคุณภาพ การก ากับและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ และการปิดงานหรือปิดโครงการ
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้ออกงานและผู้เข้าชมงาน ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความคาดหวังหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้ออกงานและผู้เข้าชมงาน ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ฉัตรชนก จรัสวิญญู (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการเพ่ือการด าเนินการ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) พบว่า การพัฒนารูปแบบกระบวนการด าเนินการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ตามแนวทางขององค์กรที่ได้รับรางวัล TQA และ TQC ในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง 2556 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยได้พัฒนารูปแบบโครงสร้างการ
ด าเนินการ (OSM) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทีมงาน รวมทั้งรูปแบบวัฎจักรการด าเนินการ 
(PCM) สามารถน าไปใช้เป็นพิมพ์เขียวส าหรับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัล TQA ในขณะที่
ข้อแนะน าประการส าคัญในการด าเนินการตามเกณฑ์รางวัล TQA คือองค์กรต้องด าเนินการทุกหมวด
ไปพร้อมๆ กัน โดยให้ความส าคัญทั้งการปรับปรุงกระบวนการท างาน และการยกระดับค่านิยมหลัก
ขององค์กรควบคู่กันไป 
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ดุษฎี ช่วยสุขและดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์  ในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพร่วมกบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพด้านที่ตั้งที่อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ส่งผลดีในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและการบริการทางการแพทย์
และในภาพรวมของศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์พบว่า มีความพร้อมและสามารถรองรับ
การเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย และควรพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพด้วยการ
พัฒนาในเรื่องบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์การสร้างความ
ร่วมมือในพ้ืนที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจังหวัดขอนแก่น 

ธันยมัย เจียรกุลและคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องปรุงรสไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่าปัจจัย ด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์พบว่าต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ดี มีการเน้นการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องทั้งในระดับบริหารและพนักงาน มีการก าหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการให้  
จูงใจและมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ด้านการตลาด ผู้ประกอบการต้อง
สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษารสชาติดั้งเดิมและเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ เลือกใช้ช่องทางจ าหน่ายที่
ครอบคลุม และให้ความส าคัญการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการออกงานแสดงสินค้า
และการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านการด าเนินการผลิต ต้องมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบที่
แม่นย ามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี    กับผู้ผลิตวัตถุดิบน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสินค้า และมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ด้านการเงิน
และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ควรมีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ า มีการก าหนด
แผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ฐิติวัจน์ ทองแก้ว (2556) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติ พฤติกรรม และความคาดหวัง         
ของผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียว พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ 
พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมงาน และกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติ 
พฤติกรรมและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญม่ีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อ
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสีเขียวและความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องการให้มีการจัด



53 

งานแสดงสินค้าสีเขียว ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมและองค์การธุรกิจ น า
การจัดงานแสดงสินค้าแบบสีเขียวไปการวางแผนการด าเนินงานรวมถึงการพัฒนางานแสดงสินค้า
แบบสีเขียวเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจ ช่วยในการลดต้นทุนจากการตัด
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็น ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  เป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป 

ธีระวัฒน์ จันทึกและเสรี ชัดแช้ม (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 
การจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมิน การ
จัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR และเปรียบเทียบผลการ
ใช้เกณฑ์การประเมิน การจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอ
ทอป ระดับพ้ืนฐานกับระดับก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน การจัดการ
คุณภาพของวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR จ านวน 6 มาตรฐานได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 บริบทพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ปัจจัยน าเข้า มาตรฐานที่ 3 กระบวนการผลิต มาตรฐานที่ 
4 การรักษาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานที่ 6 ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนมี
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละมาตรฐานของเกณฑ์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นระบบตาม
ทฤษฎีเชิงระบบ การพัฒนาเกณฑ์การจัดการคุณภาพนี้ได้พัฒนาเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ การด าเนินงานที่น าไปสู่การ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับก้าวหน้า ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้องเริ่มจากการจัดการคุณภาพทางด้านการบริหารให้ประสบความส าเร็จและมีความต่อเนื่องให้เกิด
การพัฒนาทางการจัดการโดยหนทางที่ส าคัญในการสร้างความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์การ
ของวิสาหกิจชุมชนนั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ในมาตรฐาน ตัวบ่งชี้                  
และเกณฑ์การพิจารณาในเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพวิสาหกิจชุมชน 

อาภาพรรณ จันทนาม (2556) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดงานแสดงนิทรรศการ
โอท็อปซิตี้ ในขอนแก่น ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมไมซ์เชิงสร้างสรรค์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดงานแสดงนิทรรศการ โอท็อปซิตี้ในขอนแก่น ประกอบด้วย 1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.14 2) ด้านกิจกรรมและรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้คือ 
กิจกรรมในการจัดงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 รูปแบบและการออกแบบตกแต่ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.19 และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.22 
และ 3) ด้านสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.10 โดยข้อเสนอแนะในการการศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาการพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดของ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการ
พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นชาวต่างชาติและปัจจัยสู่ความส าเร็จของ
การจัดงานแสดงนิทรรศการ โอท็อปซิตี้ในขอนแก่นสู่ระดับนานาชาติ 
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เฉลิมพล จินดาเรือง (2555) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนส      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพศูนย์    
ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 21 ราย ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการ
จัดการคุณภาพศูนย์ฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์เป็น
ศูนย์ฟิตเนสที่ทันสมัย ได้มาตรฐานใช้ในการบริการออกก าลังกายและการจัดการเรียนการสอน 

อนันต์ ฟักเย็น (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าในขนาดที่
จ ากัดส าหรับสินค้าประเภทสปา ผลการวิจัยพบว่าในการเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าสปา มีปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่แสดงสินค้าสปา โดยขนาดของพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปา ขนาดของพ้ืนที่ 18 ตาราง
เมตร หรือ 3x6 เมตร เหมาะสมมาก ท าเลและที่ตั้งที่ควรเลือกอยู่ใกล้ทางเดินหลัก อยู่ใกล้ประตู
ทางเข้า-ออก อยู่ใกล้กับบริษัทชั้นน า การวางต าแหน่งของพ้ืนที่ในแต่ละส่วนโดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญดังนี้ ต าแหน่งของพ้ืนที่จัดวางสินค้าและต าแหน่งของพ้ืนที่แนะน าสินค้าใหม่ ต าแหน่งของ
พ้ืนที่ทดลองสินค้า และต าแหน่งของพ้ืนที่รับรองลูกค้าและเจรจาธุรกิจ ต าแหน่งของพ้ืนที่ติดตั้งสื่อ การ
เลือกใช้สื่อ โดยป้ายหน้าร้านเหมาะสมมากที่สุด การจัดโชว์สินค้าเป็นการโชว์โดยผสมผสานรูปแบบ 
เมื่อพิจารณาจากระดับความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปาที่มีต่อ  วัสดุ แสง 
สี และรูปทรงที่ใช้ตกแต่งพ้ืนที่ส าหรับแสดงสินค้าสปา กลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปาให้
ความสนใจกับวัสดุ สี และรูปทรงที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลผลิตมาจากธรรมชาติ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แสดงออกถึงความหรูหราและคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด แม้กระทั่งโทนสีและแสงที่เหมาะสม
ยังสื่อถึงความผ่อนคลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท าสปาอย่างแท้จริง 

อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ร่วมงาน
นานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานแสดงสินค้านานาชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่ประเทศไทย  เพ่ือร่วมแสดงสินค้า
เป็นหลัก  ความถี่ในการเดินทางจ านวน 1 ครั้งต่อปี โดยเฉลี่ยอยู่ 3 -5 วันต่อครั้ง หัวข้อหลักที่เข้า
ร่วมงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวทะเลทั้งก่อนและหลังงาน ระหว่างงาน
จะไปท่องเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้า ความคาดหวังหลังจากท่ีเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติครั้งนี้ส่วน
ใหญ่ตรงกับความคาดหวังและผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเดินทางเข้าร่วมหรือชมงานแสดง
สินค้านานาชาติในครั้งถัดไป  เหตุผลที่ท าให้เลือกเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติครั้งต่อไป
มากเป็นอันดับ 1 คือ  สถานที่จัดงานแสดงสินค้าเดินทางสะดวก ปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
เพศต่างกันมีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่  ค่าใช้จ่ ายแปรผันและค่าใช้จ่ ายส่วนตัวในการเดินทาง
ภายในประเทศทุกประเภทไม่แตกต่างกัน ยกเว้นค่ารถรับส่ง ค่านันทนาการและบันเทิงแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเชื้อชาติหรืออายุต่างกันมีค่าใช้จ่าย
ต้นทุนคงท่ี ค่าใช้จ่ายแปรผัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเดินทางภายในประเทศทุกประเภทไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทวีเกียรติ ประพฤทธิ์ตระกูลและยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2554) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการ
องค์การเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าจากการใช้
แบบสอบถามเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การกับปัจจัยที่เป็น
รูปแบบการจัดการองค์การทั้ง 9 ปัจจัยและร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงจ านวน 
5 องค์การ ผลการวิจัยพบว่าความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับปัจจัยที่เป็นรูปแบบการจัดการองค์การทั้ง 9 ปัจจัย โดยผู้น าแบบสร้างสรรค์มีบทบาทใน
การประสานรูปแบบการจัดการองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ณ ช่วงเวลานั้น ผ่านทางการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ อาทิ การจัดการความรู้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร และการจัดการภาพลักษณ์องค์การ รวมถึงการเลือกประเภทของ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต้องท าให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์โดยการประสมประสาน
ระหว่างวัฒนธรรมแบบตั้งรับ-ก้าวร้าวกับ วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
กับเทคโนโลยีเฉพาะ อันจะท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ด าเนินการในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ายัง
สามารถพัฒนาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ โดยการปรับรูปแบบการจัดการองค์การให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์การที่เป็นอยู่ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา อันเป็น
เป้าหมายที่จะท าให้อุตสาหกรรมดังกล่าวคงไว้ที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมถึงภาคเอกชน นอกจากนี้การศึกษานี้ยังท าให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจต่อรูปแบบการจัดการองค์การใหม่ๆ อันน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอ่ืนต่อไป 

โสรัตน์ มงคลมะไฟ (2554) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบประสิทธิภาพการจัดการส าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย พบว่า ปัจจัยด้านการวางแผนกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการแรงงานการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การจัดการ
การตลาด การจัดการกระบวน บริหารการภายใน การจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม การ
จัดการความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดการความสัมพันธ์กับภาครัฐ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการและน าผลสรุปจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 คน แล้ว
วิเคราะห์ระดับแนวความคิด (Conceptual Analysis) สามารถจัดกลุ่มการจัดการออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
ด้านการจัดการภายในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และมีข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยได้แก่ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการและเกิดประโยชน์ 
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ต่อประสิทธิภาพการจัดการควรมีการศึกษาปัจจัยที่ที่เป็นอุปสรรคเพ่ือให้ทราบทั้งปัจจัยที่มีผลทางบวก
และทางลบ และควรน าผลการวิจัยและรูปแบบไปพิสูจน์เพ่ิมเติมหรือเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมอ่ืน 
ท าให้เห็นความเหมือนและต่างในของการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพและขยายผลรูปแบบท าให้เป็น
ทฤษฏีให้ใช้ได้ทั่วไป (Generalization) หรือพัฒนารูปแบบที่มีความเป็นสากลยิ่งขึ้นและในการวิจัยต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสับปะรด ในประเทศไทยสามารถรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

กานต์ชนก ดาบสมเด็จ (2553) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ 
(MICE) ในประเทศไทย การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งของไทยและสร้างรายได้    
เข้าสู่ประเทศนับแสนล้านบาทในแต่ละปี รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวและมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  หรือเป็นผู้น าในเอเชีย 
(Tourism Capital of Asia) มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล       
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) เนื่องจากธุรกิจด้านนี้ท ารายได้เข้าประเทศเป็น
จ านวนมากและช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม 
ศูนย์จัดแสดงสินค้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม MICE มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั่วไปทางด้านวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องการ
เข้ามาท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่กลุ่มนักธุรกิจ MICE เข้ามาด้วย 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ การประชุม
เฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร การจัดน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลแก่พนักงาน การประชุมโดย
สมาคมระดับนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า ส่วนการท่องเที่ยวเป็นวัตถุประสงค์รอง นอกจากนี้
ธุรกิจไมซ์ยังสร้างรายได้มากกว่าธุรกิจทั่วไป โดยการจัดท าสถิติด้านรายจ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไปต่อ
คนต่อวันประมาณ 4,000-4,500 บาท แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 

เกิดศิริ เจริญวิศาล (2552) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่จัดงาน
ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบระดับ
ความส าคัญของเป้าประสงค์และระดับการปฏิบัติงานฯ ระหว่างกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้ให้บริการ 
ภายในกลุ่มผู้รับบริการแต่ละกลุ่มย่อย 4 กลุ่มและภายในกลุ่มผู้รับบริการในภาพรวม วิเคราะห์และ
ก าหนดรูปแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่น าเสนอ และรูปแบบที่เหมาะสมของสถานที่จัดงาน
ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่าผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
พนักงานมากท่ีสุด นอกนั้นให้ความส าคัญระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ 
ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้บริการ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
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ด้านกระบวนการบริการ และด้านพนักงาน ส่วนปัจจัยที่ให้ความส าคัญระดับมากได้แก่ด้าน ราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    

สรขนบ ถิ่นนา (2552) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวโน้มธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาถึง
ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับธุรกิจไมซ์ โดยแบบจ าลอง Dynamic Diamond Model 
ตามแนวคิดของ Porter พบว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทยและมีศักยภาพในการรองรับธุรกิจไมซ์ เนื่องจากมีองค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรม MICE 
ครบถ้วน อาทิเช่น สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ สถานที่พักแรม แหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย การคมนาคมที่สะดวกสบายทั้งทางบกและทางอากาศ รวมถึงการมี
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามศักยภาพจังหวัดเชียงใหม ่

ปัทมนันท์ นิทัศน์สันติคุณ (2550) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการใช้บริการศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ของผู้จัดงานแสดงสินค้า พบว่าความต้องการที่ใช้บริการศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะน างานแสดงสินค้ามา
จัดแสดง ผู้จัดงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะน างานแสดงสินค้ามาจัดที่ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดงานครั้งละ 3-5 วัน ทั้ง 8 ราย น างานมาจัดรวมกัน
ประมาณ 6-8 งานต่อปี โดยความหลากหลายของงานที่จะจัดนั้นมีตั้งแต่งานแสดงสินค้าส าหรับ
ผู้ประกอบการ งานแสดงสินค้าส าหรับผู้บริโภค งานแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคใน
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น โดยมีการจัดงานภายในอาคารเท่านั้นและการจัดงานทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เช่น งานสถาปนิกล้านนา งานมหกรรมยานยนต์ งานโฮมโปร เป็นต้น 
และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้จัดงานแสดงสินค้าพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการ
รองรับการจัดงานต่างๆ มากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่งดงามและหลากหลาย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่ยาวนานสืบทอดมาหลายร้อยปีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีและเป็นมิตร อันเป็นจุดดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวสนใจ การเดินทางมายังจังหวัดได้หลายเส้นทาง ทั้งทางบกและทางอากาศ โรงแรมที่พัก
จ านวนมากมายหลากหลายระดับราคา ระบบไฟฟ้าและประปา ที่สามารถรองรับคนจ านวนมากได้ มี
บุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษาและมีความสามารถในการประสานงานและให้บริการ  ขาดเพียงขาด
ศูนย์สัมมนาและแสดงสินค้า 

ทวีวรรณ ปทุมพร (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จของอุตสาหกรรมการประชุม 
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ในจังหวัดขอนแก่น   
พบว่าจังหวัดขอนแก่นมีความได้เปรียบจากสภาพที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน การเป็นศูนย์กลางหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มีอุตสาหกรรมเด่นหลายอุตสาหกรรม มีศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า            
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ที่มีศักยภาพสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีธุรกิจสนับสนุนหลายธุรกิจ ได้แก่ สถานที่พัก 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัทท่องเที่ยวและรถเช่า ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และบริษัทผู้รับจัดงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องจ านวนเที่ยวบินที่มีน้อย การท่องเที่ยวของจังหวัดไม่โดดเด่น 
และไม่มีบริษัทที่ให้บริการส าหรับกิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการจัดการประชุม
นานาชาติ ส่วนมากจะมาจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานหรือ
สมาคมต่างๆ และกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการจัดการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการในจังหวัดขอนแก่น    
เป็นกลุ่มบริษัท ห้างร้านในประเทศที่จัดงานเพ่ือแนะน าสินค้าและการเพ่ิมยอดขาย โดยที่จังหวัด
ขอนแก่นไม่มีคู่แข่งในอุตสาหกรรมไมซ์จากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดขอนแก่น ยังไม่ได้มีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์        
ที่ชัดเจนและยังขาดการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ปวิธ ตันสกุล (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินศักยภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก    
ต่อศูนย์การประชุม การแสดงสินค้า และนิทรรศการของไทย ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล พบว่า
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมสัมมนาและผู้จัดงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรม         
การประชุมนานาชาติในประเทศไทย ปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดประกอบด้วย ระบบขนส่ง
มวลชน ความมั่นคงและความปลอดภัย และศักยภาพของร้านอาหารภายในศูนย์การประชุม        
โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะของศูนย์การประชุมแต่ละแห่งเป็นปัจจัยหลักต่อระดับความ
พึงพอใจ นอกจากคุณสมบัติของเครื่องอ านวยความสะดวกของการประชุมที่มีความส าคัญ           
แล้วยังพบว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเพ่ิมระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

บรูนต้า, บาร์เนซ่าและคณะ (Brunta, Barnesa et al., 2016) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ
คุณภาพอากาศในท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการสาธารณสุขในสหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาและจัดการการควบคุมคุณภาพอากาศ และก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการสาธารณสุ
ในท้องถิ่น วิธีวิจัยใช้การทบทวนวรรณกรรมจาก วราสาร บทความ วิจัยที่เกี่ยวข้องประเมินเรื่องที่
เกี่ยวข้อง เช่นการสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นสามารถควบคุม และ
จัดการคุณภาพของอากาศได้ สามารถน าแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนา และเตรียมการการ
จัดการคุณภาพอากาศได้ในอนาคต 

เองเกรทและคณะ (Engert et al., 2016) ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรในการจัดการเชิงกลยุทธ์: การทบทวน วรรณกรรม วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจการบูร
ณาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กรในการจัดการเชิงกลยุทธ์ในกรอบของปัญหา ความสัมพันธ์ 
บนพื้นฐานของ วรรณกรรม ที่มีอยู่ ผลการวิจัยพบว่า พบว่า 1) จ านวนสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
เติบโตตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา 2) การวิจัยภาคสนาม ส ารวจได้ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงกลยุทธ์ 
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และการจัดการแบบดั้งเดิม ยังคงเต็มไปด้วยสหวิทยาการ ความรู้ จากมุมมองของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร  3) มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงประจักษ์  

นีลและคณะ (Neill et al., 2016) ได้ศึกษาเรื่องวิธีการจัดการที่มีคุณภาพ และ
ผลกระทบต่อผลประกอบการ บริษัท - การศึกษา ออสเตรเลีย วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแก้ไข
ปัญหาการด าเนินกลยุทธ์ ของบริษัทท่ีมีการผลิตขนาดเล็ก ใช้วิธีวิจัยโดย ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยส านัก
สถิติ และการส ารวจผลการด าเนินงานจริงทางด้านการเงินในประเทศออสเตรเลีย ปีงบการเงิน 1995-
1998 ผลการวิจัยพบว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการวางแผนการบริหารคุณภาพจะส่งผลต่อความอยู่รอด
ทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

เกรเวอร์และคณะ (Grover  et al., 2015) ได้ศึกษาเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารตาม
ข้อก าหนดของ FSMA ในประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้เครื่องมือใน
การจัดการคุณภาพอาหารตามข้อก าหนดของ FSMA วิธีวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างจากตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเรื่องคุณภาพ
อาหารในเขตมิดเวสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ยังขาดการรับรู้ และเข้าใจในเรื่องของ SFMA ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

บีทริสและคณะ (Beatriz et al., 2015) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการคุณภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ ห่วงโซ่อุปทาน และประสิทธิภาพการท างาน ของ บริษัท บราซิลที่มีการ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ผลกระทบทางตรง และทางอ้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ รูปแบบ
ความคิด ใหม่บนพ้ืนฐานของ ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการจัดการ (QM) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(EMM) และประสิทธิภาพการท างาน วิธีวิจัยเก็บข้อมูลจาก 95 บริษัทในประเทศบราซิลที่มีการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 ผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบเรื่องการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติงาน ห่วงโซ่อุปทาน และประสิทธิภาพการท างานมีความสัมพันธ์กันกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และอุปทานห่วงโซ่สีเขียว  

ซูเรซ่าและคณะ (Suareza et al., 2015)  ศึกษาเรื่องบทบาทของการวางแผนกลยุทธ์ใน
ระบบการจัดการความเป็นเลิศ  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อตรวจสอบ บทบาทของกระบวนการการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระบบการจัดการความเป็นเลิศ (Emss) เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 
225 บริษัท ในประเทศสเปน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารในองค์การ ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน มีความเป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบสูง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบไป
ด้วยการจัดการโครงสร้างองค์การ ออกแบบแผนผังขององค์การ การจัดการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม
และคุ้มค่า ร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือจัดหาตัวแทนจ าหน่ายหลักหรือคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ 
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ลอเรโรและคณะ (Loureiroa et al., 2015) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการคุณภาพ และการยศาสตร์
วิธีการแบบบูรณาการผ่านระบบวิธีการ ETdA มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพ
และการยศาสตร์ผ่านระบบ ETdA  วิธีวิจัยใช้ระบบ ETdA กับองค์การที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การป้องกันสภาพแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ ETdA ช่วยเพ่ิม
การรับรู้ของประชากรศาสตร์ในด้านคุณภาพความปลอดภัยในการท างาน และการสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันในการผลิต 

ซามาลิสและคณะ (Tzamalis et al., 2015) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ดีที่สุดส าหรับการ
ประเมินคุณภาพ อาหาร และการจัดการระบบความปลอดภัยในภาคการผลิต วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพ่ือศึกษา และพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินผลของ ความปลอดภัยของอาหาร และ
ระบบการจัดการคุณภาพ วิธีวิจัยใช้แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 28 ชุด 
ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส าคัญ 6 ปัจจัย  คือ การเก็บรักษา , การตรวจสอบ, การติดฉลากสินค้า,  
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล,บรรจุภัณฑ์,การควบคุม เป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการประเมิน
คุณภาพในการผลิตอาหาร 

สิทธิวงศ์และแมนยุม (Tipparat Sittiwonga and Wanitcha Manyum, 2015) ได้ศึกษา
เรื่องความคิดเห็นของนักเรียนในระบบการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์เพ่ือทราบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อระบบการจัดการ
ความรู้เพ่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิธีวิจัยใช้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 43 
คนที่ ได้รับการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อองค์ประกอบ เว็บไซต์ส าหรับระบบการจัดการ
ความรู้การควบคุมโดยการเรียนการสอน ออนไลน์เป็น นักเรียนที่มีบันทึกที่ได้รับมอบหมายผู้ใช้แต่ละ
คนจะติดตาม และปรับปรุง บันทึกส่วนตัวและเชื่อมโยงไปยัง YouTube ตลอดเวลา และนักเรียนมี
ความพึงพอใจอย่างมากกับการบันทึกเป็นมืออาชีพ และมีการจ้างงานผ่านเว็บไซต์ 

ซิวาและคณะ (Siva et al., 2015) ได้ศึกษาเรื่องการสนับสนุนการจัดการคุณภาพ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน: ทบทวนวรรณกรรมวัตถุประสงค์ของบทความ วิธีวิจัยใช้การทบทวนวรรณกรรม
เรื่องที่เกี่ยวข้องจาก บทความ หนังสือ วารสาร งานวิจัย แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และสรุปผล ผลการวิจัยพบว่า สามารถระบุรูปแบบ สังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพ สนับสนุนการด าเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เครื่องมือต้องมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ระบบจัดการต้องยืดหยุ่นและปรับตัว เพ่ือรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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พิตซาก้าและนุกเพล (Pietrzaka and Wnuk-Pelb, 2015) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทและ
คุณภาพของ การจัดการบัญชีในองค์กร วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ บทบาทและ คุณภาพของ
การจัดการบัญชีในบริษัททีโปแลนด์ วิธีวิจัยใช้การส ารวจ  แบบสอบถามจ านวน 208 ชุด ผล
การศึกษาพบว่า งานที่ส าคัญที่สุดที่ด าเนินการโดยการจัดการบัญชี คือการจัดงบประมาณการ การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย และการวัดประสิทธิภาพการท างานพบว่า มีทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 
ผลกระทบมากที่สุดของปัจจัยภายนอกเช่น การก าหนดแนวทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบมากที่สุดของปัจจัยภายในเช่น ค าแนะน า 
จากส านักงานใหญ่ของ บริษัท และการด าเนินการด้านระบบสารสนเทศภายในองค์การ 

ฉ่อย (Choi, 2014)  ได้ศึกษาเรื่องความส าคัญของราคาส าหรับการเข้าชมนิทรรศการใช้
วิธีการแบ่งตามกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงกลุ่มคนที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ส าหรับเข้าชมนิทรรศการ ผลการศึกษาพบว่าการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 1) ด้าน
ราคา เป็นราคาทั่วไปส าหรับเข้าชมนิทรรศการ ต่อหนึ่งเดือน คือ AU $ 5.01 ต่อครัวเรือน 2) ด้าน
ระยะเวลาการจัดงานที่ยาวนาน ลักษณะการจัดงาน และทัศนคติ ไม่ส่งผลกับทางด้านราคา 3) ด้านผู้เข้า
ชมเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพ่ือเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ 

ดอว์สันและคณะ (Dawson et al., 2014) ได้ศึกษาเรื่องนวัตกรรมร่วมในเครือข่าย 
ทรัพยากร กรณีศึกษาการจัดอุตสาหกรรม นิทรรศการในประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
พัฒนา และคิดค้นการท างานร่วมกันของพันธมิตรเครือข่าย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เข้าร่วม
ชมงาน ผลการวิจัยพบว่าพันธมิตรเครือข่ายเริ่มน าเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการด าเนินงาน น าหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ได้มีการ
รวมตัวกันเพ่ือร่วมก าหนดเป้าหมายของการจัดงาน เพ่ือการขยายฐานการจัดงานนิทรรศการให้เติบโต
และสมศักดิ์ศรีของงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศจีน 

โฮมเบอร์กและคณะ (Holmberg et al., 2014) ได้ศึกษาเรื่องวัยรุ่นกับอาหาร ในสื่อสังคม
ออนไลน์ วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาและส ารวจพฤติกรรมวัยรุ่น และอาหารกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ วิธีวิจัยใช้การประยุกต์ โดยตรวจสอบรูปภาพ อาหารที่ถูกน าเสนอบ่อยครั้งโดยการติดแฮช
แท็ก ในอินสตาแกรม ผลการวิจัยพบว่า แฮชแท็ก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดง และค้นหาโดยผู้ใช้
วัยรุ่นจัดการรายการอาหารเป็นหมวดหมู่ รายการอาหารภาพเหล่านี้ ได้รับอิทธิพลจากแคมเปญ
การตลาดของอาหารที่ก าลังเป็นที่นิยม เครือข่ายออนไลน์เหล่านี้ก าลังได้รับความนิยมเพราะ เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตวัยรุ่น 

เลพิน่าและคณะ (Lapina Inga et al., 2014) ได้ศึกษาเรื่องบทบาท  ของวัฒนธรรมในองค์กร 
กับการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาทฤษฎีวัฒนธรรม
องค์การ การจัดการคุณภาพ ความสัมพันธ์ และศึกษาผลกระทบต่อการปรับปรุงและการพัฒนาของ
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มหาวิทยาลัย วิธีวิจัยได้ด าเนินการบนพ้ืนฐานของการตรวจสอบ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงตรรกะและเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ปัจจัย
เพ่ือสร้างลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ มีผลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การในมหาวิทยาลัย 

วิทเฟลดาและเวบเบอร์ (Whitfielda and Webber,  2014) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของ
การสร้างนิทรรศการเพ่ือการเยี่ยมชมซ้ า วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงวิธี และแนวทางการ
จัดนิทรรศการ เพ่ือการเยี่ยมชมซ้ า วิธีวิจัยโดยใช้แบบสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากฐานข้อมู ล
ผู้เข้าร่วมงาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดนิทรรศการเพื่อการเยี่ยมชมซ้ าคือ ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่
ดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดแสดงควรเพ่ิมจ านวนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้า
ชมนิทรรศการ สื่อใช้ในการจัดแสดง ผู้จัดแสดงควรน าสื่อเข้ามาในการน าเสนอเพ่ือดึงดูดความสนใจ การ
วางแผนผัง ผู้จัดแสดงควรจัดทางเดินให้สามารถชมงานได้ทั่วถึง  

โซโลดูโจ เพล (Soloducho-Pelc, 2014) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา และนวัตกรรม ใน
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์และระบุองค์ประกอบของกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน วิธีการวิจัยตัวอย่างรวม 150 บริษัท ในประเทศโปแลนด์ แบ่งออกเป็น
สามกลุ่มตัวอย่าง ตามขนาดของบริษัทผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาเป็นการก าหนด
กลยุทธ์ด้านระยะเวลา เพ่ือความรวดเร็วในการท างานและป้องกันความล่าช้าของข้อมูลความร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือลดช่องว่าง ความเหลื่อมล้ าระหว่าบริษัท และเพ่ือค้นหาโอกาสและร่วม
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

มิกูโซว่า (Mikusová, 2014) ได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างที่ยั่งยืนส าหรับโครงการจัดการ
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนพิการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการ
คุณภาพ ก าหนดนโยบายการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะ วิธีวิจัยใช้การ
ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์ เชิงตรรกะและ เปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างเพ่ือ
ช่วยเหลือคนพิการมีครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ คนพิการสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่ าง
อิสระ และได้น าแนวคิดการจัดการคุณภาพเข้ามาใช้เพ่ือควบคุมและก าหนดมาตรฐานโครงสร้างที่
เหมาะสมส าหรับส าหรับผู้พิการ 

ชุงและคณะ (Chung et al., 2014) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
แบบไม่ได้วางแผนการเยี่ยมชม วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายนอก และ
แรงจูงใจภายภายในของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า วิธีวิจัยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 101คน จากผู้เข้าชม นิทรรศการและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สี่เหลี่ยม (PLS) ผลการวิจัย
พบว่าแรงจูงใจภายในและภายนอกส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการแรงจูงใจภายใน 
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จะเกี่ยวข้องกับ การรับรู้ประโยชน์ของการจัดงานและ ภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการเข้าชม ในขณะที่
แรงจูงใจ ภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญ  

อาหมัดและคณะ (Ahmad et al., 2014) ได้ศึกษาเรื่องการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ 
การสื่อสาร ความหมาย และการสร้างความรู้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องหลักของการ
จัดการนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ การสร้าง ความรู้ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
พิพิธภัณฑ์ในประเทศมาเลเซีย ใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์สามารถอธิบายและสื่อความหมายในเรื่องราวของงานนิทรรศการที่จัดแสดง
ไม่ว่าจะเป็นงานนิทรรศการถาวรหรือ ชั่วคราว โดยผ่านสื่อการแสดงต่างๆ หรือแบบเผชิญหน้า 

ซินและเวเบอร์ (Xin and Weber, 2014) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและการทดสอบ
รูปแบบของการตั้งค่าตราสินค้า ในการจัดงานนิทรรศการจากมุมมองของผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและพัฒนา การตั้งค่าของตราสินค้าให้แข็งแกร่งในการจัดงานนิทรรศการ ใช้วิธีวิจัยโดย
ส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน 600 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้จัดงานได้จัดงานนิทรรศการขึ้นมา
อย่างมีคุณภาพ ออกแบบและน าเสนองานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสร้างความน่าสนใจให้กับ
ผู้เข้าร่วมงาน มากกว่าเรื่องของสถานที่ และใช้แนวทางทฤษฎีการสร้างตราสินค้าเข้ามาการจัด
นิทรรศการ 

ฟรอโลว่าและเลพิน่า (Frolovaa and Lapina, 2013) ได้ศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยใช้แนวทางการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ในบริบทของระบบการจัดการคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยหลายวิธี เช่น 
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบเนื้อหา เรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญ การทบทวน
วรรณกรรมและการวิเคราะห์สถิติจากผลส ารวจพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคมของพนักงานเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดการลาออกของพนักงาน การน าระบบการจัดการ
คุณภาพเข้ามาใช้ท าให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต ช่วยให้องค์การสามารถก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์และหลักการในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมได้ 

ฤทธิ์ธิชัยนุวัตรและแมร์ (Rittichainuwat and Mair, 2012) ได้ศึกษาเรื่อแรงจูงใจการ
เข้าชมนิทรรศการการท่องเที่ยว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาแรงจูงใจที่ส าคัญของผู้เข้าชม
นิทรรศการการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยการเริ่มต้นขั้นตอนการด าเนินการในเชิง
คุณภาพเพ่ือประเมินความสัมพันธ์กับบริบท การจัดนิทรรศการ การทบวนวรรณกรรมเรื่องงานแสดง
สินค้า บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าชมมีแรงจูงใจหลายๆที่เข้าชมงาน  เช่น 
สนใจในเรื่องที่จัดแสดง สถานที่จัดงาน วิธีการเดินทาง การหาข้อมูลและรายละเอียดก่อนมาชมงาน 
หรือการทราบการจัดงานโดยผ่านสื่อโฆษณา 
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ซุยและคณะ (Siua et al., 2012) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของฝ่ายบริการจัดพ้ืนที่แสดงใน
ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ: กรณีของ ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
มาเก๊า วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ บทบาทที่ส าคัญของฝ่ายบริการจัดพ้ืนที่ และ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยใช้แบบสอบถามเพศชาย 173 คน และเพศหญิง 189 คน ผลการวิจัย
พบว่า การบริการของฝ่ายบริการพ้ืนที่จัดแสดงมีผลต่อคุณภาพงานแสดงสินค้า การรับรู้ของลูกค้า ใน
ด้านการให้บริการ ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเข้าร่วมการจัดประชุม
และนิทรรศการ  

ซิน, เวบเบอร์และบาว (Xin, Weber and Bauer, 2012) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของคลัสเตอร์
ในเรื่องของความน่าดึงดูดใจในการเข้าร่วมชมนิทรรศการท้องถิ่นในประเทศจีน วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
และตรวจสอบสมมุติฐานในบริบทของ คลัสเตอร์ ของพนักงาน อุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ ใน
ประเทศจีน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน 32 คน และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 616 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ความน่าดึงดูดใจในการเข้าร่วมชมนิทรรศการท้องถิ่นในประเทศจีน สามารถแบ่งได้
เป็น 2 บริบท 1) พัฒนาการจัดนิทรรศการให้เหมาะสมกับคนในท้องถิ่น 2) การประเมินในเรื่องของ
การมีส่วนร่วม สร้างความน่าดึงดูดใจให้กับนิทรรศการในท้องถิ่น 

ซินและคณะ (Xin et al., 2012) ศึกษาเรื่องคุณภาพ และความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัดงานจากนิทรรศการอุตสาหกรรมในจีนแผ่นดินใหญ่ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
แก้ไขและปรับปรุงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัดงานนิทรรศการที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จของการจัดนิทรรศการ วิธีวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบตอบรับจ านวน 616 ชุด 
จากผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า 9 งาน ในเขต 4 เมืองของจีนแผ่นดินใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน 2) ความไว้วางใจ ความเชื่อใจ
ของผู้จัดงานกับผู้เข้าร่วมงานมีความสัมพันธ์กัน 3) การสื่อสารกับการเข้าร่วมชมงานมีความสัมพันธ์กัน 
4) การรับรู้ของผู้เข้าชมงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภท และชนิดของงานนิทรรศการ 

จุมยอง (Jumyong, 2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า การที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจ และเข้ามาเที่ยวชมงาน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนานาชาติ หรืองานแสดงสินค้านั้น ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มี ความ
พร้อมในด้านพ้ืนที่ ระบบคมนาคม สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงานอย่างมืออาชีพ การน า
ความรู้เรื่องไมซ์ แนวคิดและการปฏิบัติไปสู่ผู้จัดงานประชุม หรือผู้จัดงานประเภทอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมการ
รับรู้ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน สร้างการรับรู้ในเรื่องของไมซ์ซิตี้ ให้กับคนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ
อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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แมคคาบี (McCabe, 2008) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ส าหรับการวางแผนด้านอาชีพ และ
การพัฒนาการประชุมและนิทรรศการอุตสาหกรรมในประเทศออสเตรเลีย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การวางแผนด้านอาชีพ และการพัฒนากลยุทธ์ของบุคคลในการประชุมและนิทรรศการอุตสาหกรรม 
ในประเทศออสเตรเลียโดยใช้แบบสอบถามบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมนิทรรศการจ านวน126 ชุด 
ผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมการประชุมและนิทรรศการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มี
การศึกษาดี และช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ การวิจัยนี้มีผลกระทบต่อ
องค์กรที่จ้างงาน และบุคคล 

ซิน (Xin, 2008) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ ศึกษาโดย
การใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส าคัญที่ค้นพบคือ ระบบการคมนาคม เช่นความสามารถ
ในการเดินทางเชื่อมโยงภายในเมืองได้อย่างทั่วถึง ท าให้เกิดการเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในด้าน
ความมาตรฐานของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ท าให้เกิดความปลอดภัยและ
ประหยัดเวลาการในเดินทาง ทางด้านเทคโนโลยี ในการควบคุมระบบคมนาคม ทางด้านการจัดการ
จราจร ความเชื่อมต่อทางด้านระบบขนส่ง ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระบบคมนาคมเช่น 
ห้องน้ า ร้านค้า บันไดเลื่อน ลิฟต์ส าหรับคนพิการ จ านวนจุดจอดรถ  

ซันเจย์และอาเลียน่า (Sanjay and Aliana, 2007) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส าคัญ        
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ ยวชาญใน
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในอุตสาหกรรมไมซ์ บุคลากรนั้น
ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีความยืดหยุ่นปรับตัวในการท างาน มีความรอบรู้ มีความเป็นมืออาชีพสู ง 
และมีทักษะในการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการครอบคลุมและช่วยเหลือในการวางแผน
ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับมีการกระตุ้นการพัฒนาบุคลากรไมซ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมบุคลากรด้านไมซ์ 

ซุง (Cheong, 2007) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองไมซ์ ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองไมซ์นั้นต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ของเมือง ต้องมีการก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาดของเมืองให้อยู่ในรูปแบบของไมซ์แต่ละประเภท เช่น เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา เมืองแห่ง
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และเมืองแห่งงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยการน าจุดเด่นของ
ตนเองมาปรับปรุงและพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน 
หรือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนครแห่งไมซ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ โดยเมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัด
กิจกรรมไมซ์เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการและการเป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สามารถสรุปแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดท่ีใช้ในงานวิจัย 
 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง การจัดการ รูปแบบ ระบบ จัดการคุณภาพ กลยุทธ ์
งานแสดง

สินค้า 

นิโรธ เดชก าแหง และธีระวัฒน์ จันทึก (2559)  √ - - √ √ √ 

นิโรธ เดชก าแหง และธีระวัฒน์ จันทึก (2559)  √ √ √ - - √ 

ฉัตรชนก จรัสวิญญู (2559)  √ - √ √ - - 

ดุษฎี ช่วยสุข และดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2558)  √ √ - - - √ 

ธันยมัย เจียรกุลและคณะ (2557)  √ - - - - √ 

ฐิติวัจน์ ทองแก้ว (2556)  - - - - - √ 

ธีระวัฒน์ จันทึก และเสรี ชัดแช้ม (2556)  √ - - √ - - 

อาภาพรรณ จันทนาม (2556)  - - - - - √ 

เฉลิมพล จินดาเรือง (2555)  √ √ - √ - - 

อนันต์ ฟักเย็น (2555)  √ - - - - √ 

อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (2555)  - - - - - √ 

ทวีเกียรติ ประพฤทธิ์ตระกูล และยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2554)  √ √ - - √ - 

โสรัตน์ มงคลมะไฟ (2554)  √ √ - √ √ - 

กานต์ชนก ดาบสมเด็จ (2553)  - - - - √ √ 

เกิดศิริ เจริญวิศาล (2552)  - √ - - - √ 

สรขนบ ถ่ินนา (2552)  - - - - - √ 

ปัทมนันท์ นิทัศน์สันติคุณ (2550)  - - - - - √ 

ทวีวรรณ ปทุมพร (2549)  - - - - - √ 

ปวิธ ตันสกุล (2549)  - - - - - √ 

H. Brunta, Barnesa et al (2016) - - - √ - - 

Sabrina Engert et al (2016) √ - - - √ - 

Peter O’Neill et al (2016) √ - - √ - - 

Abhay Grover et al (2015) √ - - √ - - 

Ana Beatriz et al (2015) √ - - √  - 

Eva Suareza et al (2015) √ - - √ √ - 

Isabel F. Loureiroa et al (2015) √ - √ √ - - 

P.G. Tzamalis et al (2015) √ - - √ - - 

Tipparat Sittiwonga and Wanitcha Manyum (2015) √ - √ - - - 

Vanajah Siva et al (2015) √ - - √ - - 

Zanate Pietrzaka and Tomasz Wnuk-Pelb (2015) √ - - √ - - 

Andy S. Choi (2014) - - - - - √ 

Bonnie Dawson et al (2014) √ - - - √ √ 

Christopher Holmberg et al (2014) - - - - √ - 

Inga Lapina et al (2014) √ - - √ - - 

Julie Whitfielda and Don  Webber (2014) - - - - - √ 
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ตารางที่ 2 สรุปแนวคิดท่ีใช้ในงานวิจัย (ต่อ)  

 
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์

การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 แนวคิด 
ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีระบบ 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งทั้ง 6 แนวคิด มีผลต่อการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้น ามา
สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ในการวิจัย จากการน าแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไปใช้ในการสนับสนุนความส าคัญและปัญหาของการวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสร้าง
เครื่องมือการวิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย โดยสรุป
แนวทางการศึกษาและการใช้ประโยชน์ไว้ดังตารางที่ 3 

 
 
 

       

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง การจัดการ รูปแบบ ระบบ จัดการคุณภาพ กลยุทธ ์ งานแสดงสินค้า 

Namho Chung et al (2014) - - - - - √ 

Shamsidar Ahmad et al (2014) - - - - - √ 

Xin Jin and Karin Weber (2014) - √ - - - √ 

Irina Frolovaa and Inga Lapina (2013) √ - - √ - - 

Bongkosh Rittichainuwat and Judith Mair (2012) - - - - - √ 

Noel Yee-Man Siua et al (2012) √ - - √ - √ 

Xin Jin, Karin Weber, Thomas Bauer (2012) - - - - - √ 

Xin Jin et al (2012) √ - - √ - √ 

Jumyong (2011) - - - - - √ 

V.S. McCabe (2008) - - - - √ √ 

Xin (2008) - - - - - √ 

Sanjay and Aliana (2007) - - - - - √ 

Tan Cheong Su (2007) - - - - - √ 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและการใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นที่เกี่ยวกบัเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 
สนับสนุน

ความส าคัญ
และปัญหาของ

การวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดในการ

วิจัย 

การสร้าง
เครื่องมือการ

วิจัย 

การเลือกใช้
สถิติส าหรับ

การวิจัย 

ใช้เป็นแบบแผน
ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ √ √ √ - √ √ 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ √ - √ - √ √ 

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ √ √ - - √ √ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ √ √ √ √ - √ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า √ √ √ √ - √ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง √ √ √ √ √ √ 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการใช้ประโยชน์ของแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล

สนับสนุนและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจาก แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีระบบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ  แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือใช้ในการสนับสนุนความส าคัญ 
และปัญหาของการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การเลือกใช้สถิติใน
การวิจัยการน าไปใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนผลการวิจัย ในการวิจัยเรื่องการ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในการศึกษา
รูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ภายใต้การจัดการ
เชิงระบบ ศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทยและเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า   
ในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์เชิงทฤษฎีและประโยชน์เชิงการน าไปใช้ในองค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยภายใต้การจัดการเชิงระบบ 2) ศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การ
จัดการคุณภาพ ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 3) พัฒนากลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างและพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย 

วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัย
เอกสารเพ่ือทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพ่ือศึกษารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย หลังจากนั้นใช้เทคนิควิจัย
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบุคคลจ านวน 4 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า จ านวน 5 คน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า 
จ านวน 3 คน กลุ่มนักวิชาการ จ านวน 5 คน และกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า จ านวน 6 คน รวม
จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 19 คน เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เมื่อได้องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยแล้ว ผู้วิจัยน าผลการวิจัยอนาคตที่ได้มาเข้าสู่การ
สนทนากลุ่ม โดยใช้กลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการและการตลาด จ านวน 6 คน เพ่ือ
สนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix และ BCG Matrix 
จากนั้นจึงรวบรวมความเห็น ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสกัดเป็นร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ
ขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และประเมินร่างกลยุทธ์โดยการประยุกต์เทคนิค
เชิงปริมาณด้วยวิธีการวัดเชิงจ าแนกประเภทด้วยตัวสถิติแบบโคเฮนแคปปา (Cohen’s Kappa Statistic) 
เพ่ือสรุปเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร เพ่ือพัฒนารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2 การหาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์การจัดการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าน TOWS Matrix และ BCG Matrix เพ่ือพัฒนากลยุทธ์
การจัดการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

โดยสามารถน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย   
ด้วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร  
 
การวิจัยเอกสาร  

ประเภทของเอกสาร ขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มจากผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ 
(Primary Data) และเอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยต่างๆ 
เพ่ือศึกษารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แผนภาพความเชื่อมโยงของการวิจัย แสดงขั้นตอนการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพ  
             ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

เริ่มต้น 

A 
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ภาพที่ 13 แผนภาพความเชื่อมโยงของการวิจัย แสดงขั้นตอนการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพ   
             ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (ต่อ) 
 

จากภาพที่ 13 การสังเคราะห์รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยภายใต้ทฤษฎีเชิงระบบ ด้วย เทคนิคการวิจัย
เอกสาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเอกสาร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งในเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary Data) 
และเอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยต่างๆ จากหลายแหล่ง โดย
เป็นเอกสารสาธารณะ (Public Document) ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ข้อมูลด้านการจัดงานแสดงสินค้าจากส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
เป็นต้น ประกอบด้วยขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร การคัดเลือกเอกสาร และการวิเคราะห์เอกสาร 

การคดัเลอืกเอกสาร 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

สิ้นสุด 

รูปแบบการจดัการคณุภาพขององค์การ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ี 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แ 
ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

A 
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การรวบรวมเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความวิชาการ 
ผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการจัดการ 
รูปแบบการจัดการ ทฤษฎีระบบ การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดงานแสดงสินค้า   

การคัดเลือกเอกสาร ผู้วิจัยเลือกเอกสาร บทความวิชาการ ผลการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทีม่ีเนื้อหาสอดคล้องกับงานของผู้วิจัย รวมถึงการพิจารณาความแท้จริงของข้อมูล โดยอ้างอิง
จากผู้เขียนหรือหน่วยงานที่สร้างเอกสาร ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร รวมถึงการพิจารณาว่าข้อมูลที่
เขียนขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น มีความสอดคล้องกับบริบทอ่ืนๆ ในช่วงเวลานั้นหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารโดยการเปรียบเทียบกับเอกสารอ่ืนๆ ที่มีข้อมูลประเภทเดียวกันเพ่ือเป็นการ
ยืนยันความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Creditability) พร้อมทั้งการคัดเลือกความเป็นตัวแทนของเอกสาร 
(Representativeness) ว่าข้อมูลมีความหนักแน่น สามารถน ามาใช้แทนเอกสารประเภทเดียวกันได้หรือไม่ 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร เมื่อคัดเลือกเอกสารแล้ว เข้าสู่การน าเอกสารมาศึกษา
หาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลสนับสนุน และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดค าอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ว่ามีสภาพความเป็นจริงตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร หลังจาก
ที่ได้เอกสารต่างๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่า เอกสารนั้นมีข้อมูลอยู่ภายในขอบเขตของงานวิจัย ก็น ามารวบรวม
และศึกษาเป้าหมายของเอกสาร คัดกรองคุณภาพของเนื้อหา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลจาก
เอกสารแหล่งต่างๆ เพ่ือสร้างรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้วิธีอุปนัย ( Inductive) ได้รูปแบบแนวโน้มของ
องค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 7 องค์ประกอบหลัก 
(CIPOLOS) ได้แก่ บริบทและการเตรียมการ (Context) การวางแผน (Input) การด าเนินงาน (Process) 
ผลการด าเนินงาน (Output) สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) ภาพลักษณ์และความยั่งยืน 
(Outcome) มาตรฐาน (Standard) โดยทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงกันด้วยการประสานงาน (Coordination) 

หลังจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร เข้าสู่ขั้นตอนการร่างและสรุปข้อยืนยัน 
เพ่ือตีความและท าความเข้าใจรูปแบบแนวโน้มความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา ภายใต้
แนวคิด ทฤษฎีหลัก ที่อยู่ภายในกรอบการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
งานแสดงสินค้า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงระบบ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย และผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมาเป็น 
รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า       
ในประเทศไทย ที่สามารถน าไปศึกษาหาองค์ประกอบของกลยุทธ์และพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 การหาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 
เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) รอบท่ี 1 

การด าเนินการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 คน ด้วยวิธีการด าเนิน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับในขั้นตอนการวิจัย ใช้ผู้ให้ข้อมูลหลักตามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยก าหนดผู้เชี่ยวชาญที่มี
คุณวุฒิ ความรู้ หรือประสบการณ์เฉพาะทางด้านการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดง
สินค้า ด้วยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
จากกลุ่มบุคคลจ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า ได้แก่ ผู้จัดงานที่มีความเชียวชาญในการ
จัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศ จ านวน 5 คน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดง
สินค้า 3 คน กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่อาจารย์ผู้มีความรู้ด้านการจัดการองค์การ การจัดการคุณภาพ 
การจัดงานแสดงสินค้า จ านวน 5 คน และกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ได้แก่ผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับประเทศ จ านวน 6 คน รวมจ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งสิ้น 19 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า จ านวนผู้เชี่ยวชาญนั้น มีความเหมาะสมตามเกณฑ์และสอดคล้องกับ
แนวคิดของแมคมิลแลน (Macmillan, 1971) ที่เสนอว่า หากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีจ านวนตั้งแต่ 17 คน
ขึ้นไปนั้น จะเป็นระดับที่ให้ผลของอัตราการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยที่สุด และ
คงท่ีที่ระดับ 0.02 ดังตาราง 4 ที่แสดงดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงระดับที่ให้ผลของอัตราการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยที่สุดและคงที ่
            ที่ระดับ 0.02 ของแมคมิลแลน (Macmillan, 1971) 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ระดับความคลาดเคลื่อน อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน 
1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 

17-21 0.50-0.48 0.02 

21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 
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หลังจากก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญในการท า EDFR แล้ว ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพ่ือเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยรอบที่หนึ่ง ใช้แนวค าถาม
ปลายเปิดกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือให้อิสระในการให้ข้อมูล แนวโน้มต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือหาภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยใช้หลักการตามรูปแบบของ EFR (Ethnographic 
Future Research) ได้แก่ ภาพอนาคตด้านบวก (Optimistic Realistic Scenario: O-R) ภาพ
อนาคตด้านลบ (Pessimistic Realistic Scenario: P-R) และภาพของแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มาก
ที่สุดในการจัดท าองค์ประกอบเพ่ือใช้พัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์ในการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (Most Probable Scenario: M-P) โดยในที่นี้ ผู้วิจัย
ด าเนินการสัมภาษณ์ทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยในเชิงบวก จากนั้นสัมภาษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับ ข้อจ ากัด ปัญหา 
อุปสรรค ของการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย รวมถึงแนวทางที่
เป็นไปได้มากที่สุดในการพัฒนาการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย 

ส าหรับการจัดท า EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจัยนัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเข้าพบ แนะน าตัวเอง 
และเรื่องที่ต้องการศึกษาวิจัย ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามประเด็นที่ได้ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ด้วยค าถามปลายเปิดที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ หลังจากการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือวิเคราะห์  
สังเคราะห์ รวบรวมและจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ และน าไปสร้างเป็น
แบบสอบถามที่ใช้รูปแบบเดลฟาย (Delphi) ประยุกต์ตามแนวทางของเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) 

 
เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) รอบท่ี 2 

หลังจากที่ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1  แล้ว ผู้วิจัยจึงรวบรวมความเห็น 
ข้อเสนอแนะ น าไปสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์    
รอบท่ี 1 ส าหรับการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการยืนยันการให้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 

ส าหรับการท า EDFR รอบที่ 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างจากการเก็บข้อมูลใน     
รอบท่ี 1 มาน าเสนอให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 คน โดยแนะน าหัวข้อเรื่องท่ีวิจัย วัตถุประสงค์ และกรอบ
การด าเนินงานวิจัยอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้วิจัย หลังจากนั้น
ประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ   
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( InterQuartile Range: IR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5     
และค่ามัธยฐาน (Median: Md) มีค่ามากกว่า 3.5 ขึ้นไป (ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554) 
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จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 สามารถแสดงเป็นแผนภาพความเชื่อมโยงของการวิจัยได้
ดังภาพที่ 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 แผนภาพความเชื่อมโยงของการวิจัย แสดงขั้นตอนการการหาองค์ประกอบของกลยุทธ์การ 
            จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัย  
            อนาคตแบบ EDFR 
 
 

เริ่มต้น 

EDFR รอบที่ 1 

สิ้นสุด 

องค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

รูปแบบการจดัการคณุภาพขององค์การ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

แ 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

 EDFR รอบที่ 2 

 ยอมรับ 

 

ปฏิเสธ 
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า           
ในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group) และวิเคราะห์สถานการณ์ผ่าน 
TOWS Matrix และ BCG Matrix 
 

การสนทนากลุ่ม ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเลือกประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิจัยแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix และ 
BCG Matrix และประเมินกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มด้วย Cohen’s Kappa Statistic เพ่ือให้ได้    กลยุทธ์
การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เป็นกลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กลยุทธ์การจัดการและการตลาด เพ่ือสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้  
TOWS Matrix และ BCG Matrix จากนั้นจึงรวบรวมความเห็น ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
สกัดเป็นร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดผู้ร่วมสนทนาแต่ละกลุ่มไม่เกิน 12 คน (วานิช มาลัย, 2548) เนื่องจากเป็นจ านวนตัวแทนที่อยู่
ในเกณฑ์เหมาะสม หากเกินกว่านี้อาจเกิดปัญหาในการด าเนินงาน 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้แนวค าถามปลายเปิด (Open 
Ended Question) และการน าเสนอประเด็นเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการร่างกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ 
TOWS Matrix และ BCG Matrix โดยผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ (Moderator) และจุด
ประเด็นภายในขอบเขตที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนาเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโต้แย้งกัน 
ผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือบันทึกบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยมีการแจ้งล่วงหน้า และใช้สมุด 
ปากกา ในการจดบันทึกความคิดเห็นประเด็นต่างๆ จากผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เพ่ือน าไปถอด
บทสนทนา แยกแยะ จัดเรียงประเด็น และหาข้อสรุปร่วมจากการสนทนากลุ่ม จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน
ทั้งสิ้น 6 คน ภายหลังจากการสนทนากลุ่ม ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัยคือ การน าร่างกล
ยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ที่ผ่านการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix และ BCG Matrix มาแล้วนั้น ไปประเมินกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มด้วย 
Cohen’s Kappa Statistic เพ่ือให้ได้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย  
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จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 สามารถแสดงเป็นแผนภาพความเชื่อมโยงของการวิจัยได้
ดังภาพที่ 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 แผนภาพความเชื่อมโยงของการวิจัย แสดงขั้นตอนพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ   
             องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  

TOWS Matrix 

สนทนากลุ่ม 

ร่างกลยุทธ์การจดัการคุณภาพขององค์การ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

เริ่มต้น 

องค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้าในประเทศ 

แ ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

BCG Matrix 

ประเมินกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ      

ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน

ประเทศไทย ด้วย Cohen’s Kappa 

Statistic 

กลยุทธ์การจดัการคณุภาพขององค์การ

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

สิ้นสุด 
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จากขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน ท าให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบสรุป
กระบวนการทั้งหมดโดยใช้แผนผังงาน (Flow Chart) แสดงให้เห็นถึงแผนภาพสรุปกระบวนการวิจัย 
ดังแสดงในรูปภาพที่ 16 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 สรุปกระบวนการวิจัยทั้งหมดโดยใช้แผนผังงาน 

 

สนทนากลุ่ม  ยอมรับ 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย 

 
รูปแบบการจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

การวิจยั
เอกสาร 

ยอมรับ 

 
รูปแบบการจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

 

องค์ประกอบของกลยุทธ ์  
การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงาน   

แสดงสินค้าในประเทศไทย 
 

EDFR 1 
EDFR 2 

ยอมรับ 

TOWS 
Matrix 

BCG 
Matrix 

ประเมินกลยุทธก์ารจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจ       

การจัดงานแสดงสินค้า       
ในประเทศไทย ด้วย    
Cohen’s Kappa 

กลยุทธก์ารจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงาน   
แสดงสินค้าในประเทศไทย  

 
ร่างกลยุทธ์การจัดการ

คุณภาพขององค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้า            
ในประเทศไทย 

 

 

องค์ประกอบของกลยุทธ ์  
การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย 

 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลที่ได้ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทยภายใต้การจัดการเชิงระบบ 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ 
ขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
โดยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขั้นตอนการวิจัย 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสารในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบ
เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เกี่ยวกับองค์ประกอบของ    
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจั ดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดแนวโน้มขององค์ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร 

การด าเนินการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วย
เทคนิคการวิจัยเอกสาร เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลสนับสนุน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการร่างรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสารใน
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดแนวทางท่ีชัดเจนในการน าไปสร้างรูปแบบแนวโน้มของ
องค์ประกอบเพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร พบว่ามี
แนวคิด ทฤษฎีหลัก ที่อยู่ภายในกรอบการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการจัด
งานแสดงสินค้า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เชิงระบบ และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาเอกสารเหล่านี้ 
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ผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมาเป็น รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ที่สามารถน าไปศึกษาหาองค์ประกอบของกลยุทธ์และพัฒนา
เป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ตารางสรุปแนวโน้มองค์ประกอบเพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง  
             สินค้าในประเทศไทย ที่ได้จากการวิจัยเอกสาร 
 

ประเด็นที่เกีย่วกับเอกสาร แนวคิด
และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 
สนับสนุน

ความส าคัญ
และปัญหา
ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดในการ

วิจัย 

การสร้าง
เคร่ืองมือ
การวิจัย 

การเลือกใช้
สถิติส าหรับ

การวิจัย 

ใช้เป็นแบบแผน
ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 

สนับสนุนการ
อภิปราย

ผลการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ       -     

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ   -   -     

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ     - -     

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์         -   

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้า             

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             

 
จากการศึกษาทฤษฎีด้านกระบวนการจัดการ พบว่าการวางแผน (Planning) เพ่ือก าหนด

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การมีการพัฒนากลยุทธ์ การใช้งบประมาณเพ่ือจัดสรรทรัพยากร
และการวางนโยบายขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนต่อมาคือการจัดองค์การ (Organizing) เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมงาน การวางโครงสร้างขององค์การ การสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบกับต าแหน่งหน้าที่ 
ขั้นตอนของการเป็นผู้น า (Leading) เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (Staffing) ที่จะคัดเลือกคน 
ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน พร้อมด้วยการอบรมงานและสร้างแรงบันดาลใจ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงเพ่ือช่วยพัฒนาให้มีความรู้ ความเคยชินกับงานและการอ านวยการ (Directing) 
เป็นการใช้อิทธิพลและการให้รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน รวมถึงการมอบหมายงาน    
การประสานงานระหว่างพนักงาน และการบริหารจัดการความขัดแย้ง ขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุม 
(Controlling) เป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานพิจารณาผลของกิจกรรมต่างๆแก้ไขข้อผิดพลาด   
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามความจ าเป็น จากการศึกษาทฤษฎี พบว่ามีความสัมพันธ์กับทฤษฎีเชิงระบบ 
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552) เริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร การวางแผน 
การก าหนดนโยบายและการมอบหมายงาน จากนั้นจึงเกิดกระบวนการ (Process) เพ่ือด าเนินงาน
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ตามแผนพร้อมกับการดูแลและควบคุม จนน าไปสู่ผลผลิต (Output) ที่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ข้างต้น รวมถึงการได้ผลลัพธ์ (Outcome) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การในทางบวก 

นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการคุณภาพ
โดยรวม (TQM) เป็นการจัดการกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดในองค์การ 
เพ่ือให้หันมาสนใจปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายสูงสุด คือการสร้างความเป็นเลิศ    
ในระดับโลก ทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผล
ผลิตที่มีคุณภาพภายใต้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) และแนวคิดการจัดการคุณภาพ 3 ด้าน คือ การวางแผนคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยมีเปูาหมายเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและประเมิน
แล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือน าความส าเร็จมาสู่องค์การในระยะยาวได้ 
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 รูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 

ผู้จัดงาน 

ลูกค้า 

ผู้ให้บริการ ผลการ
ด าเนินงาน 

รูปแบบ
ของงาน
แสดง
สินค้า 

งานเทรด
โชว์ 

งาน
ส าหรับ
ผู้บริโภค 

งานแบบ
ผสม 

งาน
นานาชาต ิ

การจัดการ
คุณภาพ 

การ
ด าเนินงาน 

การ
วางแผน 

บริบทและ
การ

เตรียมการ 

ภาพลักษณ์   
และความ

ยั่งยืน 

การจัดการ
คุณภาพของ
งานแสดง

สินค้า 
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ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ การจัดการเชิงระบบ การจัดการคุณภาพ
โดยรวม วงจรคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย มุ่งเน้นการบรรลุเปูาหมายขององค์การอย่างมีทิศทาง มุ่งเน้นการประสานงานและ
ประสานความช านาญเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม กลยุทธ์ในการจัดการจะ
พิจารณาถึงทิศทางและแนวโน้มให้องค์การด าเนินต่อไปภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การในอนาคต และมุ่งความส าคัญของปัจจัยภายในองค์การและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ 
โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน เพ่ือให้เกิดข้อ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในระยะยาว เพ่ือส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า 
รวมถึงการน าข้อมูลสนับสนุนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และจัดหมวดหมู่ 
พบว่า ในการก าหนดรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย สังเคราะห์ออกมาได้ 7 องค์ประกอบหลัก (CIPOLOS) ได้แก่ บริบทและ
การเตรียมการ (Context) การวางแผน (Input) การด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน 
(Output) สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) 
มาตรฐาน (Standard)  โดยทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยการประสานงาน 
(Coordination) สังเคราะห์ได้เป็นรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (CIPOLOS Model) โดยสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง  
             สินค้าในประเทศไทย (CIPOLOS Model) 

บริบทและการเตรียมการ 
Context 

การวางแผน 
Input 

 

การด าเนินงาน 
Process 

ผลผลิต 
Output 

สถานที่และโลจิสติกส ์
Location 

ภาพลักษณ์และความยัง่ยืน 
Outcome 

มาตรฐาน 
Standard 

แนวโน้มองค์ประกอบ 
การจัดการคุณภาพ 

ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย 

การประสานงาน 
Coordination 
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จากรูปภาพที่ 18 ผู้วิจัยสามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. บริบทและการเตรียมการ (Context)  
ส าหรับในด้านบริบทและการเตรียมการจัดงานแสดงสินค้า ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาบริบทของ

การจัดงานแสดงสินค้า ความส าคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของงานแสดงสินค้า ลักษณะการด าเนินการ
จัดงานแสดงสินค้าในขั้นการเตรียมการ ตั้งแต่การด าเนินติดต่อกับลูกค้า การจัดประชุมเตรียมการ 
การก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของงาน ขนาดพ้ืนที่ของงานรวมถึงรายละเอียดต่างๆเนื่องจากใน
รูปแบบงานที่แตกต่างกัน การจัดเตรียมงานแสดงสินค้าก็มีความแตกต่างกัน มีรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่างกัน การเตรียมการที่ดี มีคุณภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี น าไปสู่ประสิทธิภาพในการด าเนินการ
จัดงานแสดงสินค้า 

2. ปัจจัยน าเข้าขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (Input)  
ส าหรับในด้านปัจจัยน าเข้าของการจัดงานแสดงสินค้า ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาในส่วนของการ

วางขอบเขตและการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้า โดยผู้วิจัยมองว่า การจัดงานแสดงสินค้านั้น 
จะต้องมีการวางแผนที่ดี ให้ความส าคัญกับคุณภาพกับทุกๆ การวางแผนเนื่องจากการวางแผนที่ดี มี
ความสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและจ านวนของข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ในขั้น
ของการเตรียมการ การวางแผนที่ดี มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
งานแสดงสินค้าที่วางไว้ได้ 

3. กระบวนการด าเนินงาน (Process)  
ส าหรับในด้านกระบวนการด าเนินงาน ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาในส่วนของการด าเนินการจัด

งานแสดงสินค้าในส่วนที่ส าคัญสองส่วนคือ การปฏิบัติงานตามแผน คือการบริหารจัดการความ
คาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมงาน ผู้ออกงาน บริษัทที่เข้ามารับช่วงงาน 
สถานที่จัดงานและส่วนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และการก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ ว่าด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นหรือไม่ และการควบคุมโครงการผ่านกระบวนการก ากับดูแลความเสี่ยงตามแผนที่ได้วางไว้
เพ่ือให้เกิดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ บรรลุเปูาหมายขององค์การธุรกิจที่วางไว้ 

4. ผลผลิตจากการด าเนินงาน (Output)  
ส าหรับในด้านผลผลิตจากการด าเนินงาน ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการจัดงานแสดงสินค้าที่

บรรลุวัตถุประสงค์ ที่หมายถึงลูกค้ายินดีที่จะรับสินค้าและบริการของผู้จัดงาน เมื่อกิจกรรมต่างๆ 
เสร็จสิ้น ยังคงมีกิจกรรมที่ต้องจัดท าต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการปิดโครงการ การประเมินผลการจัด
งานแสดงสินค้าที่จัดไป การประชุมคณะท างาน วัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน การรายงานผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลและเตรียมเอกสารแสดงความขอบคุณไปยังผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดงานแสดงสินค้า 
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5. สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location)  
ส าหรับในด้านสถานที่จัดงาน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงความส าคัญของสถานที่จัดงาน ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ของผู้จัดงาน ขนาดของสถานที่จัดงานที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้จัดงานและลูกค้า ท าเลที่ตั้ง โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานที่จัดงาน รวมถึงโลจิ
สติกส์และการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน ทั้งในส่วนของโลจิสติกส์ส าหรับ
สิ่งของและระบบโลจิสติกส์ส าหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

6. ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome)  
ส าหรับในด้านภาพลักษณ์ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่แสดงถึงสินค้า

หรือบริการที่ท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของผู้บริโภค เนื่องจากตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่
ถ่ายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่อและคุณค่าของสินค้านั้นๆ และด้านความยั่งยืน 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านต้นทุนทางธรรมชาติ และด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่ได้พัฒนามาเป็นความยั่งยืนของงาน
แสดงสินค้าในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

7. มาตรฐาน (Standard)  
ส าหรับในด้านมาตรฐาน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่

แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดงานแสดงสินค้าในทุกๆ 
ระดับ รวมถึงการควบคุมและรับรองคุณภาพในผลการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากการ
ให้ความส าคัญกับมาตรฐานจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่าง
ในกลุ่มผู้จัดงาน โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นรายแรก รวมถึงการใช้มาตรฐานเป็น
เครื่องมือในการสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้จัดงาน น าไปสู่การยกระดับของงานและ
น าไปสู่โอกาสในการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

จากข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยเอกสารข้างต้น เพ่ือหารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบ
เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ท าให้ผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยทั้ง 
7 องค์ประกอบ (CIPOLOS) ได้แก่ บริบทและการเตรียมการ (Context) การวางแผน (Input) การ
ด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน (Output) สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) 
ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) และมาตรฐาน (Standard) โดยทุกองค์ประกอบเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ด้วยการประสานงาน (Coordination)  

จากนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุปรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพื่อจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจในประเทศไทย โดยองค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ ประกอบด้วยบริบท
ของการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดเตรียมงานแสดงสินค้าที่ดี มีคุณภาพที่ดี องค์ประกอบหลักด้าน
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การวางแผน ประกอบด้วยการวางขอบเขตและการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้าและมีความสมบูรณ์
ของข้อมูลและจ านวนของข้อมูลการจัดงานแสดงสินค้า องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยการปฏิบัติงานตามแผน การก ากับดูแลกิจกรรมและการควบคุมโครงการผ่าน
กระบวนการก ากับดูแลความเสี่ยง องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยการปิด
โครงการ การประเมินผลการจัดงานแสดงสินค้าที่จัดไป การประชุมคณะท างานเพ่ือวัดผลความคุ้มค่า
จากการลงทุน การรายงานผลการด าเนินงานและการจัดท าฐานข้อมูลและเตรียมเอกสารแสดงความ
ขอบคุณ องค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยสถานที่จัดงาน การ
ตัดสินใจในการเลือกสถานที่ของผู้จัดงาน ขนาดของสถานที่จัดงานที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้จัดงานและลูกค้า ท าเลที่ตั้ง โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานที่จัดงาน รวมถึงโลจิสติกส์และ
การขนส่งในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่ท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ต้นทุนทางธรรมชาติ และด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่ได้พัฒนามาเป็นความยั่งยืนของงานแสดง
สินค้าในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ การควบคุมและรับรองคุณภาพ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความแตกต่าง และการใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของผู้จัดงาน โดยสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 6  

 
ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจในประเทศ 
             ไทย (CIPOLOS Model) 
 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

1 บริบทและการเตรียมการ 
-บริบทของการจัดงานแสดงสินค้า  
-การจัดเตรียมงานแสดงสินค้าที่ดี มีคุณภาพที่ดี  

2 การวางแผน 
-การวางขอบเขตและการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้า  
-มีความสมบูรณ์ของข้อมูลและจ านวนของข้อมูลของงาน 

3 การด าเนินงาน 
-การปฏิบัติงานตามแผน  
-การก ากับดูแลกิจกรรม 
-การควบคุมโครงการผ่านกระบวนการก ากับดูแลความเส่ียง 

4 ผลการด าเนินงาน 

-การปิดโครงการ การประเมินผลการจัดงานแสดงสินค้าที่จัดไป -การประชุมคณะท างาน
เพื่อวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน  
-การรายงานผลการด าเนินงาน  
-การจัดท าฐานข้อมูลและเตรียมเอกสารแสดงความขอบคุณ 
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ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจในประเทศ  
             ไทย (CIPOLOS Model) (ต่อ) 
 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

5 
สถานที่จัดงาน 
และโลจิสติกส ์

-สถานที่จัดงาน การตัดสินใจในการเลือกสถานที่ของผู้จัดงาน ขนาดของสถานที่จัดงานที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้จัดงานและลูกค้า  
-ท าเลที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดงาน รวมถึงโลจิสติกส์และการขนส่งใน
รูปแบบต่างๆ  

6 
ภาพลักษณ์ 

และความยั่งยืน 

-ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่ท าให้เกิดความแตกต่างภายใน
จิตใจของผู้บริโภค 
-การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ต้นทุนทางธรรมชาติ และด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ที่ได้พัฒนามาเป็นความยั่งยืนของ
งานแสดงสินค้าในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

7 มาตรฐาน 

-มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ 
-การควบคุมและรับรองคุณภาพ 
-การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่าง 
-การใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้จัดงาน 

 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยน าองค์ประกอบไปด าเนินการยืนยัน ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) เพ่ือ

พัฒนาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย โดยผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาได้ในขั้นตอนที่ 2  
 
ขั้นตอนที่ 2: การวิจัยอนาคตเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละคนได้ให้ความคิดเห็นที่มีโอกาส
น าไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย ตามความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ น าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ประกอบของ
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จาก 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บริบทและการเตรียมการ (Context) การวางแผน (Input) การด าเนินงาน (Process) ผลการด าเนินงาน 
(Output) สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) และมาตรฐาน 
(Standard) ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะเพ่ิมเติม3 องค์ประกอบ ได้แก่ การประสานงาน (Coordination) 
เทคโนโลยี (Technology) และความประหยัด (Economical) ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการที่ผู้จัดงาน
ประสบความส าเร็จได้ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานแสดงสินค้า ผู้ประกอบการ ผู้เข้าชมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการด าเนินงาน  
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2.1 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
2.1.1 องค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ (Context)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านบริบทและการ
เตรียมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีความเข้าใจในบริบทและ
กระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันดังนี้ 

 

จุดเริ่มต้นของงานแสดงสินค้าคือการเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของงานแสดงสินค้าที่จะ
จัดขึ้นคืออะไร อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด และมีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าเป็นแบบใด 
แล้วเราก็ไปสร้างงานแสดงสินค้าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า เป็นอีกพื้นฐานหนึ่งที่ผู้จัด
งานต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการ การวางแผน กระบวนการสร้างงานให้
เป็นไปตามแผน การปิดงาน เป็นระบบที่มีความสัมพันธต์่อเนื่องกันไป โดยในระบบการจัดงาน
แสดงสินค้านั้น ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ทั้งในส่วนของการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้า มาตรฐานในการจัดงาน เทคโนโลยี ความประหยัดที่เกิดจากการจัดการต้นทุนทาง
คุณภาพ ผ่านการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และความยั่งยืนของ
องค์การ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

บุคลากรในองค์การเป็นอีกปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์การการจัดงานแสดงสินค้า 
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เปูาหมายขององค์การ เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการ
จัดงานแสดงสินค้า การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพิ่มทักษะและประสบการณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารองค์การธุรกิจต้องให้
ความส าคัญ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของบริบทและการ
เตรียมการ ได้แก่การมีความเข้าใจในบริบทและการบวนการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ การก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการคัดเลือกผู้รับช่วง
งานต่อจากผู้จัดงานที่เหมาะสม มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า การติดต่อประสานงานไปยังผู้
ออกงานเพ่ือส ารวจความต้องการรวมถึงการติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบริษัทประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เตรียมน าเสนอประชาสัมพันธ์งานให้กับผู้เข้าชมงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรการจัด
งานแสดงสินค้า ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านบริบทและการ
เตรียมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ควรมีการปรับตัวขององค์การให้เข้ากับสถานการณ์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

  

สิ่งที่ส าคัญเลยก็คือ สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา การจัดงานแสดงสินค้าก็ต้องสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นโยบาย การเมืองต่างๆ เหตุการณ์เหล่านี้
ส่งผลให้รูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดง
สินค้าที่มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีจึงเป็น
อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้จัดงานต้องให้ความส าคัญ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

เมื่อมีการพัฒนางานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้งาน
แสดงสินค้ามีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ตายตัว มีรูปแบบงานที่มีความยืดหยุ่น 
เกิดงานแสดงสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีการประยุกต์เอานวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ที่
ทันสมัย มาปรับใช้ในงาน เกิดงานแสดงสินค้าที่มีความทันสมัย น่าไปออกงาน อันนี้รวมถึงการ
พัฒนางานแสดงสินค้าให้มีมาตรฐาน ท าให้ผู้จัดงานสามารถยกระดับของงานที่สูงขึ้น ขยาย
ตลาดไปสู่ภูมิภาคและต่างประเทศ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เป็นสิ่งที่ทุกๆ คน ทุกๆ ฝุายให้ความส าคัญ หาก
องค์การธุรกิจสามารถปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ เศรษฐกิจ
ด ีไม่ดี อย่างไร องค์การนั้นก็สามารถอยู่รอดได้ แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น การปรับตัวแต่ละคร้ังต้อง
ปรับตัวอย่างมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพ เมื่องานแสดงสินค้ามีคุณภาพดีกว่า
ที่ลูกค้าต้องการ นั่นก็สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 

ผู้ออกงานเองก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน วันนี้
เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจไม่ดี การเมืองนิ่ง ไม่นิ่ง ธุรกิจก็ยังต้องเดินต่อ สิ่งที่ส าคัญคือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ผู้จัดงานเค้าให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงนั้นมากน้อยแค่ไหน 
เค้าดูแลเราอย่างไรในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี ถ้าเค้าดูแลเราได้ในตอนที่ทุกอย่างไม่ค่อยดี ยังไง
เราก็อยู่กับเค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, 2559) 

การสร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บฐานข้อมูลในการจัดงานแสดงสินค้า เป็นสิ่งส าคัญที่
ทุกองค์การธุรกิจจะต้องท า เพื่อการน าข้อมูล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง การจัดงานครั้งหน้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น เกิดการสร้างคุณภาพของงานแสดงสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้น สามารถ
สร้างงานแสดงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18)  
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หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของบริบทและการ
เตรียมการ ได้แก่การมีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่ต่อยอดจาก
งานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม เป็นงานรูปแบบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับของงานเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้น มีระบบที่ใช้ใน
การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพ่ือการน าข้อมูลมา
จัดการ วิเคราะห์และน ามาใช้ในอนาคต 

 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านบริบทและการ
เตรียมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ควรมีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

ผู้จัดงานมีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนติดต่องานกับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อศึกษาความ
ต้องการของลูกค้าทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน ความสนใจ ประสบการณ์ที่มีต่องานเพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ในการขายพื้นที่ของงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

การเตรียมการจัดงานแสดงสินค้า การเริ่มต้นเป็นสิ่งส าคัญ การติดต่อกับลูกค้าเพื่อ
หาข้อมูลเพื่อก าหนดรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า ก าหนดช่วงระยะเวลาในการติดต่อ
ประสานงาน ก าหนดขนาดของงาน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเปูาหมายอย่างแท้จริง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, 2559) 

การศึกษาช่องว่างหรือการหาโอกาสในการจัดงานแสดงสินค้าที่สามารถตอบสนองผู้
ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน โดยการสร้างงานที่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานยังไม่เคยได้รับการ
ตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่เดิม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของบริบทและการเตรียมการ 
ได้แก่การด าเนินการด้านรูปแบบของการจัดงาน ระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน ขนาดของงาน
และประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผู้จัดงาน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้าล่วงหน้า เพ่ือศึกษาความต้องการของลูกค้า ความ
สนใจ และความเป็นไปได้ที่จะขายพ้ืนที่ในงาน มีการศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัดงานแสดง
สินค้าในรูปแบบที่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานยังไม่ได้รับการตอบสนองจากงานแสดงสินค้าท่ีมีอยู่ 
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ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านบริบทและการ
เตรียมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ควรมีการด าเนินการจัดประชุมก่อนการจัดงานแสดง
สินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

ผู้จัดงานต้องการศึกษาหาความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการงานรูปแบบใด 
ตอบสนองอย่างไร โดยการจัดประชุมก่อนการจัดงานเพื่อศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อก าหนด
เปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขนาดของงานและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ผู้จัดงาน
และลูกค้าได้เห็นภาพงานที่ต้องการตรงกัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ผู้จัดงานวิเคราะห์และเลือกสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยวิเคราะห์จากโอกาสและศักยภาพในการเข้าร่วมงานของผู้ออก
งานและผู้เข้าชมงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 2559) 

ขั้นการเตรียมงาน การติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผู้จัดงานติดต่อประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงานเพื่อด าเนินการจัด
งานแสดงสินค้า โดยเลือกผู้รับช่วงงานที่มีมาตรฐานสากล และมีความส าเร็จของงานที่ผ่านมา
ในอดีตที่สามารถจับต้องได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, 2559) 

ควรเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางการจัด
งาน รูปแบบ และการวางแผนที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เปูาหมาย หากการประชุมนั้นสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดได้มากเท่าไร โอกาสในการ
ประสบความส าเร็จในการจัดงานจะเพิ่มข้ึนเท่านั้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, 2559) 

บางงานมีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอความร่วมมือในการเข้าประชุมเพื่อส ารวจความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อจะน าไปก าหนดรูปแบบของงาน วางแผนงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ที่จะได้เห็น
งานแสดงสินค้าที่จะเกิดขึ้น เป็นงานที่ตรงกับความต้องการของเรา (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้ เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของบริบทและการ
เตรียมการ ได้แก่การศึกษาความต้องการของลูกค้า โดยการจัดประชุมก่อนการจัดงาน  เพ่ือทราบถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ ความต้องการของลูกค้าและการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
ขนาดของงานและรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้จัดงานและลูกค้าเห็นภาพที่ต้องการเดียวกัน ผู้จัดงาน
เป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่จะไปจัดงาน โดยการวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของผู้ออกงานและผู้
เข้าชมงานในพ้ืนที่หรือภูมิภาคนั้น ผู้จัดงานด าเนินการติดต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับช่วงงาน
ต่อจากผู้จัดงาน เพ่ือด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 
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2.1.2 องค์ประกอบหลักด้านการวางแผน (Input)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการวางแผนในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการวางแผนก าหนดขอบเขตของงาน
อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

ถ้ามีการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้าที่ดีจะส่งผลให้ผู้จัดงานสามารถจัดงานแสดง
สินค้าที่ดี ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดี รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพจะ
ส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้า และลูกค้าจะกลับมาร่วมงานใหม่หรือลูกค้าจะแนะน าลูกค้า
รายอื่นเพิ่มอีก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2559) 

การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถด าเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายการด าเนินงานที่วางไว้ได้ โดยผู้จัดงานต้องศึกษาไปถึงการ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการ เพื่อรักษาความคาดหวังของลูกค้าให้คงอยู่ได้
ภายใต้งบประมาณการจัดงานแสดงสินค้าที่มีอยู่อย่างจ ากัด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

การวางแผนเป็นสิ่งส าคัญ การจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้งจะมีการเตรียมการ
นาน การวางแผนจึงต้องรอบคอบ เพราะจัดครั้งเดียวแล้ววัดผลเลย ไม่เหมือนการท าธุรกิจ
อื่นๆ ที่มีการจัดการในระยะยาว ประเมินผลกันอย่างต่อเนื่อง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

การวางแผนจะต้องมองไปที่ตัวองค์การเป็นหลัก ว่ามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน เช่น 
คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความสามารถในการจัดการล้วนเป็นองค์ประกอบภายใน
องค์การที่ส าคัญ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 

แผนการด าเนินงานขององค์การเราให้ความส าคัญกับแผนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การวางแผน
ก าหนดขอบเขตของงานแสดงสินค้าที่ก าลังจะจัดขึ้น แผนเกี่ยวกับต้นทุนที่เป็นต้นทุนในการด าเนิน  
การจัดงานแสดงสินค้า แผนบุคลากรที่ให้ความส าคัญกับการจัดการคน แผนคุณภาพในด้านของ
การบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า แผนการติดต่อสื่อสารต่างๆ กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์การ แผนการจัดการความเสี่ยงทั้งส่วนของสภาพภูมิอากาศ การเมือง เศรษฐกิจ 
ภัยธรรมชาติต่างๆ แผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับช่วงงานต่างๆ รวมถึงแผนการด าเนินงาน ที่ก าหนด
ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการวางแผน ได้แก่ 
การมีเปูาหมายการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีการวาง
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ 
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ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการวางแผนในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีแผนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ถ้าพูดถึงการวางแผนเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบ การวางแผนที่ดีจะต้อง
ครอบคลุมทั่วทั้งขอบเขตของงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้น การวางแผนต้องละเอียดและต่อเนื่อง 
มีความยืดหยุ่นรวมไปถึงการวางแผนถึงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการแก้ไขปัญหา 
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

การควบคุมให้งานที่เกิดขึ้นด าเนินการตามแผน ทั้งในส่วนของแผนงบประมาณ 
ต้นทุน แผนการจัดการบุคลากร แผนคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด แผนการ
ติดต่อสื่อสาร แผนการจัดการความเสี่ยง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการด าเนินงาน เพื่อการ
จัดงานที่มีประสิทธิภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

การวางแผนการจัดการที่ดี แผนนั้นต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับ เปลี่ยน 
แผนการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ตลอดเวลา โดยที่อยู่ในขอบเขตงบประมาณที่
ก าหนดไว้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการวางแผน 
ได้แก่การวางแผนด าเนินงานครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า  มีการควบคุมการ
ด าเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการวางแผนในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า
อย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

เราส่งเสริมให้ผู้จัดงานท าการบันทึกรายละเอียดข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลและการ
ติดตามข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การธุรกิจเป็น
ระบบ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการที่มีคุณภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 2559) 

การวางแผนที่ดีต้องประกอบไปด้วยการมีทรัพยากรที่ดี โดยเฉพาะที่ส าคัญคือการมี
บุคลากรที่ดี มีมาตรฐาน จะส่งผลให้งานแสดงสินค้ามีมาตรฐานตามไปด้วย เนื่องจากบุคลากร
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในองค์การ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, 2559) 
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การจัดการงานแสดงสินค้านั้น ต้องมีการจัดการทรัพยากรการด าเนินงานที่ดีและการ
วางแผนที่ดี นั้นหมายรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยน าเข้าทั้งหมด ว่ามีคุณภาพที่ดี 
เพื่อน าไปสู่การได้ผลผลิตที่ดีหรือไม่ ถ้าปัจจัยน าเข้ามีประสิทธิภาพที่ดี จะส่งผลไปยังผลผลิตที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการวางแผน ได้แก่ 
การมรีะบบบันทึกและติดตามการด าเนินงานทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การเตรียมงาน
จนถึงการปิดโครงการ มีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน        
มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการวางแผนในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การประเมินคุณภาพ มันต้องมีการประเมินตลอด ตั้งแต่การวางแผนก็ต้องมีการประเมิน
การวางแผน การประเมินผู้รับช่วงงาน ถ้าเรามีการประเมินตลอดเวลา เราจะรู้ทันสถานการณ์
ตลอดเวลา มีปัญหาก็แก้ได้ทันที (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, 2559) 

การสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้าควรสรรหาคนเก่ง 
มีคุณภาพ ทั้งในองค์การผู้จัดงาน ผู้รับช่วงต่อจากผู้จัดงาน เราเองก็ให้การสนับสนุนใน
ประเด็นนี้ มีการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะกับผู้จัดงานว่าผู้รับช่วงงานที่ดี ที่มีคุณภาพมีใคร 
เป็นอย่างไรบ้าง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

การวางแผนเลือกคู่ค้า ผู้รับช่วงงานในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ต้องเลือกคู่ค้าที่มี
ความสามารถ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมถึงต้องประเมินคุณภาพคู่ค้านั้นก่อน ว่าเหมาะสมกับ
เราไหม ถ้าเคยร่วมงานกันมาก่อนก็จะง่าย แต่ถ้าเป็นรายใหม่ก็ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ใน
การคัดเลือกพอสมควร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการวางแผน ได้แก่  การมีระบบ
การสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ ทั้งในองค์การผู้จัดงาน 
ส่วนของลูกค้าและผู้รับช่วงต่อจากผู้จัดงาน การจัดการงบประมาณ การคัดเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสม
กับรูปแบบของงาน มีแนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 
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สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน มีระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและผ่าน
การรับรองมาตรฐาน รวมถึงการประเมินคุณภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การด าเนินงาน 
 

2.1.3 องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน (Process)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

บริษัทของเรามีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน มีการจัดวางโครงสร้างของ
บริษัทที่วางระบบการท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานแสดงสินค้าในแต่ละงานโดยเฉพาะ มี
ผู้ดูแลโครงการที่มีความช านาญเฉพาะทางในการบริหารจัดการงานแสดงสินค้านั้นๆ เพื่อให้
งานแสดงสินค้านั้นมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

ควรมีการก าหนดต าแหน่งงานและหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยก าหนดให้
ครอบคลุมภาระหน้าที่ในกระบวนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในส่วนงานที่มีความช านาญ เพื่อลดความผิดพลาดจากการด าเนินงาน    
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, 2559) 

ในการตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้จัดงาน
มาติดต่อและแจ้งข้อมูลรายละเอียดงานทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการ ตัดสินใจในการร่วมออก
งานแสดงสินค้านั้นๆ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการด าเนินงาน ได้แก่ 
การจัดโครงสร้างองค์การและระบบการท างานที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานแสดงสินค้า มีการ
ก าหนดต าแหน่งงานที่ครอบคลุมภาระหน้าที่ในกระบวนการด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัดและทักษะของบุคลากรในองค์การ 

 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างมี
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
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คุณภาพในการจัดระบบงานนั้นจะประกอบไปด้วย การจัดท าตารางกิจกรรมการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติงานที่ตรงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางแผนการด าเนินงาน
ไว้ ลดความผิดพลาดและเวลาที่สูญเสียไปได้เป็นอย่างดี(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2559) 

ผู้จัดงานควรมีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าให้เป็นไป
ตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์และแผนงาน อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้งานแสดงสินค้านั้นมีคุณภาพ
และได้เปรียบทางการแข่งขันกับผู้จัดงานรายอื่นๆ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 

หากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า จะ
ช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไขงานแสดงสินค้าได้อย่างทันท่วงที ทันเวลา และส่งผลให้งาน
แสดงสินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีและมีความสมบูรณ์เรียบร้อยยิ่งขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการด าเนินงาน ได้แก่ 
การจัดท ากิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ตรงตามเปูาหมายที่วางไว้ และแผนงานในการ
ด าเนินงาน มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าให้เป็นไปตามเปูาหมาย  
วัตถุประสงค์และแผนงาน มีการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้งานสมบูรณ์ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ในช่วงระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนการจัดงานแสดงสินค้า จะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเก ี่ยวข้องกับการจัดงานในฝุายต่างๆ หากเราสามารถ
ประสานงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีคุณภาพ จะลดความผิดพลาดจากข้อมูลที่
ผิดพลาดลงไปได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

ทางผู้จัดงานให้การรับรองและการดูแล ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม และแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
จนกระทั่งเสร็จสิ้นงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10, 2559) 

ผู้จัดงานมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาผู้รับช่วงงานที่ดี มีคุณภาพ ทั้งจากการใช้
ผู้รับช่วงงานที่เคยท าธุรกิจร่วมกันมาแล้ว การหาผู้รับช่วงงานรายใหม่ รวมถึงการได้รับ
ค าแนะน าจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สสปน. สมาคม ผู้สนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีคุณภาพ สามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, 2559) 
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หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการด าเนินงาน ได้แก่ 
การปฏิบัติงานตามแผนการทีม่ีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในฝุาย
ต่างๆ มีการดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดการด าเนินงานอย่างเหมาะสม มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
คุณภาพสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการก ากับดูแลและควบคุมโครงการอย่าง
มีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

การดูแลงานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพนั้น ต้องมีการควบคุมขอบเขตของงาน เพื่อที่จะ
สามารถก าหนดรายละเอียดงานได้ รวมไปถึงการวางแผนควบคุมงบประมาณให้อยู่ภายใต้
กรอบที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารความเสี่ยงทางด้านต้นทุนด้วย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ทางผู้จัดงานควรมีการควบคุมขอบเขตของงานที่ชัดเจน นั่นหมายถึงการเขียน
หมายก าหนดการที่ชัดเจน และระบุรายละเอียดข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับช่วงงานใน
สัญญาให้ครบถ้วน เพื่อปูองกันความผิดพลาดจากการด าเนินงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 2559) 

ผู้จัดงานต้องประเมินความคุ้มค่าจากการจัดงานแสดงสินค้า ว่าในการด าเนินงานแต่
ละครั้ง การจัดงานนั้นด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้หรือไม่  ทั้งในส่วนของ
งบประมาณ เวลา ทรัพยากรการด าเนินงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการด าเนินงาน ได้แก่
การก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง มีการควบคุมขอบเขตของงาน ก าหนดการ และรายละเอียด
ของสัญญา มีการควบคุมดูแลต้นทุนการด าเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
 

2.1.4 องค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน (Coordination)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการประสานงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

เราจะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงธุรกิจ         
ที่เชื่อมโยงต่างๆ เพราะเราจะมองถึงผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันเพื่อหวังผลการเข้าร่วมงาน
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แสดงสินค้าในระยะปานกลางและระยะยาว รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเหล่านั้น รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, 2559) 

ผู้จัดงานควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน   
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

ผู้จัดงานควรให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทั้งระบบ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และลดความเสี่ยงจากการประสานงานผิดพลาด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการประสานงาน 
ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหวังผลการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าในระยะปานกลาง  และระยะยาว มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการประสานงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดการความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพที่ดี 
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

งานแสดงสินค้านั้น หนีไม่พ้นเรื่องการติดต่อกับผู้รับช่วงงานที่มีจ านวนมาก การให้
ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่ดี ความคุ้นเคยความสนิทสนมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนั้นช่วยให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด      
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, 2559) 

หากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ แล้ว การ
รักษาระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง ก็
เป็นสิ่งที่จ าเป็นไม่แพ้กัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, 2559) 

ปัญหาที่พบเจอบ่อยก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประสานงาน เป็นเรื่องปกติที่
การติดต่องาน ประสานงานต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง สิ่งที่ส าคัญคือการปรับปรุงฟื้นฟู
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในกรณีที่การติดต่อประสานงานเกิดปัญหา จะได้แก้ปัญหา
อย่างรวดเร็ว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 
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หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการประสานงาน 
ได้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรักษาระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาความสัมพันธ์
ที่ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่การติดต่อ
ประสานงานเกิดปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการประสานงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการบริหารการประสานงานอย่างมี
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การประสานงานระหว่างภายในองค์การและภายนอกองค์การ  ผู้จัดงานต้องให้
ความส าคัญทั้งหมด ความสัมพันธ์ภายในเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุด ภายนอกเพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดงานเพื่อให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ โดยใช้ระบบการสื่อสารและการ
ประสานงานที่มีคุณภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

ผู้จัดงานต้องวางแผนการติดต่อประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การแบบ
ตลอดเวลา รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบตลอดเวลา เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลข่าวสารและการ
ประสานงานเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการสรุปงานที่ได้รับมอบหมายทุกวัน เนื่องจากหากพลาด
ข้อมูลข่าวสารส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจจะท าให้งานแสดงสินค้าที่ก าลังจะจัดล้มเหลวหรือไม่ประสบ
ความส าเร็จก็ได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

การประสานงานเป็นหัวใจของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ งานแสดงสินค้านั้น หาก
เราสามารถควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ มีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานหลากหลายช่องทาง จะช่วยให้เราสามารถลดข้อผิดพลาดจากการติดต่อประสานงาน
ลงได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการประสานงาน 
ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การและระหว่างองค์การ เพ่ือประสานการปฏิบัติงานหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดงานเพ่ือให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ โดยใช้ระบบการสื่อสารและการ
ประสานงานที่มีคุณภาพ มีการวางแผนการติดต่อประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การ
แบบตลอดเวลา เพ่ือการรับหรือส่งข้อมูลข่าวสารและการประสานงานเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการ
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ควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อประสานงาน และมีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการติดต่อประสานงาน 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านการประสานงานการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์การ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การสร้างความร่วมมือภายในองค์การธุรกิจของผู้จัดงานเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้อง
ด าเนินการ การเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนขององค์การเพื่อให้เกิด
ความมีส่วนร่วมในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, 2559) 

การพบปะ พูดคุยระหว่างพนักงานในองค์การอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรึกษาหารือใน
ทุกๆ ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาองค์การ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, 2559) 

ควรมกีิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การธุรกิจมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
เกิดการพัฒนารูปแบบและการด าเนินงานแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การ
ไปสู่สิ่งใหม่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของการประสานงาน 
ได้แก่การเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนขององค์การเพ่ือให้เกิดความมีส่วนร่วม
ในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า มีการจัดการพบปะ พูดคุยระหว่างพนักงานในองค์การอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือหารือในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานใน
องค์การธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและการด าเนินงานแบบใหม่ๆ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้
ภายในองคก์ารไปสู่สิ่งใหม่ 
 

2.1.5 องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน (Output)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงานการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการด าเนินการปิดโครงการอย่างมี
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

หลังจากการจัดงานแสดงสินค้าเสร็จสิ้นในแต่ละงาน ผู้จัดงานจะต้องด าเนินการ
ประเมินผลของงานแสดงสินค้าที่จัดไป เพื่อศึกษาว่าลูกค้าให้การตอบรับการจัดงานคร้ังนี้เป็น
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อย่างไร มีความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน และองค์การได้รับผลก าไรตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

การประชุมคณะท างานหลังงานเสร็จสิ้น เป็นส่วนช่วยให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน น าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว อีกส่วนหนึ่งคือ
การวัดผลว่าจากการจัดงานครั้งนี้แล้ว ได้ผลก าไรมากน้อยเพียงไร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งหลังจากงานเสร็จสิ้นก็คือ ต้องมีการวัดผลความคุ้มค่าจากการ
ลงทุน เพื่อจัดท ารายงานน าเสนอให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เพื่อน า
ข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งหน้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของผลการด าเนินงาน 
ได้แก่การประเมินผลของงานที่จัดไป มีการประชุมคณะท างานหลังงานเสร็จสิ้น มีการวัดผลความ
คุ้มค่าจากการลงทุน 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงานการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการด าเนินการหลังงานเสร็จสิ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ผู้จัดงานจะต้องสรุปผลการจัดงานและจัดท ารายงานภายหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้ ทั้งจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ผู้ออกงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจัดงานแสดง
สินค้าในครั้งนี้ มาสร้างเป็นฐานข้อมูลการจัดงาน เพื่อพัฒนาการจัดงานในครั้งหน้าให้มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, 2559) 

ทางองค์การเองจะมีฝุายเอกสารที่ต้องดูแล และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูล เอกสารพวกนี้เป็นสิ่งส าคัญ ที่ต้องน ามาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดงาน
และน าผลไปประเมิน แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่มี (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

ภายหลังจากการสรุปผลการจัดงานแล้ว ผู้จัดงานต้องจัดการในเรื่องของรายละเอียด
ปลีกย่อยอื่นๆ ทั้งในส่วนของภายในองค์การเองที่ควรให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนกับ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือภายนอกองค์การ ทั้งในการส่งหนังสือแสดงความขอบคุณไปยังลูกค้า รวมถึง
การเตรียมการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งหน้าล่วงหน้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของผลการด าเนินงาน 
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ได้แก่การรายงานภายหลังงานเสร็จสิ้น มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล มีการ
จัดการในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงานการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดง
สินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ทางผู้จัดงานควรมีการตรวจสอบงานแสดงสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจ้างหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้
ประเมินคุณภาพในการจัดงานแสดงสินค้าครั้งนั้น หรือการตรวจประเมินด้วยตนเอง เพื่อวัดผล
ความส าเร็จจากการจัดงานคร้ังนั้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, 2559) 

องค์การธุรกิจเองให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่มความแม่นย าและความรวดเร็วในการตรวจสอบ และ
สร้างงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ทางหน่วยงานเองนั้น สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้าได้ เพื่อให้
ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นในการเข้ามาเป็นลูกค้า ทั้งในส่วนของการ
เป็นผู้ออกงานและผู้เข้าชมงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของผลการด าเนินงาน 
ได้แก่การตรวจสอบงานแสดงสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของลูกค้า มี
การพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพ่ือใช้ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า เพ่ือเพ่ิม  ความแม่นย า
และความรวดเร็วในการตรวจสอบ มีการใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ  ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงานการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการพัฒนางานแสดงสินค้าที่ตรงกับ
ความตอ้งการของลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
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ทางผู้จัดงานต้องมีการส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงานของลูกค้า 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานแสดงสินค้า น าไปสู่การยกระดับของงานไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2559) 

หากองค์การต้องการพัฒนางานแสดงสินค้า อีกสิ่งที่ต้องด าเนินการคือการเปิดรับข้อ
ร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ถ้าเป็นไปได้ต้องมีการ
ด าเนินการเปิดรับข้อร้องเรียน ตั้งแต่การวางแผนเตรียมงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้จัด
งานสามารถรับทราบปัญหาจากการด าเนินงานได้ทันที ทันเวลา และสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็ว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17, 2559) 

ผู้จัดงานมีการวางระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการเข้าร่วมงาน เพื่อการ
รับทราบข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ ภายหลังจากการด าเนินงาน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของผลการด าเนินงาน 
ได้แก่การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
งานแสดงสินค้า น าไปสู่การยกระดับของงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและ
ข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมงานเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการ
เข้าร่วมงาน เพ่ือการรับทราบข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ ภายหลังจากการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
 

2.1.6 องค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและ    
โลจิสติกส์การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการควบคุมคุณภาพใน
การเข้าถึงสถานที่จัดงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
การจัดงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานต้องให้ความส าคัญกับลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอน การ

จัดการการเดินทางเข้าร่วมงานของลูกค้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวตัดสินว่างานนั้นมีคุณภาพ
หรือไม่ การวางแผนที่ดีจะต้องมีการก าหนดวิธีการเดินทางตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 
และพาหนะที่ ใช้ในการเข้าถึงงานให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างละเอียด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

การเดินทาง การขนส่งทั้งคน สิ่งของ ในช่วงระยะเวลาจัดงานแสดงสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้
จัดงานต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงควรมีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะ
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และความพร้อมของผู้ด าเนินการรับช่วงต่อในด้านการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้การเข้าถึง
งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และสะดวกสบาย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

การออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือการประกันคุณภาพในการเข้าถึงงานเป็นเรื่องที่ผู้
จัดงานให้ความส าคัญตั้งแต่การวางแผน การจัดท าค ารับรองมาตรฐานหรือรับรองคุณภาพ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้าร่วมงานของเรามากข้ึน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของสถานที่จัด งานและ  
โลจิสติกส์ ได้แก่การแจ้งข้อมูลการเข้าถึงงานแสดงสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และ
พาหนะที่ ใช้ในการเข้าถึงงานให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างละเอียด  มีการตรวจสอบความพร้อมของ
พาหนะและความพร้อมของผู้ด าเนินการ เพ่ือให้การเข้าถึงงานมีประสิทธิภาพ  มีการออกเอกสาร
รับรองคุณภาพหรือการประกันคุณภาพในการเข้าถึงงาน 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิ
สติกส์การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ มาประเมินย้อนหลังกลับไปหลายๆ ปีที่มี
การจัดงาน ทั้งในส่วนของข้อมูลประวัติการเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการรายต่างๆ ปัญหา
และอุปสรรคในการเข้าถึงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการเข้าถึงสถานที่จัดงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

ทางผู้จัดงานต้องมีการจัดการในส่วนของการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจ
ภายหลังการเข้าร่วมงาน และมุ่งปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อให้ปัญหาที่มีอยู่นั้นลดลงให้เหลือ
น้อยที่สุดหรือไม่มีปัญหาเลย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

การบริหารจัดการด้านการจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์เป็นมุมมองที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้
จัดงานมองเห็นปัญหา อุปสรรค การจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็นการ เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดงานกับลูกค้า เพื่อจัดการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นให้ได้ดีที่สุด
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของสถานที่จัดงานและ  
โลจิสติกส์ ได้แก่การบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าร่วมงาน ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงงาน เพ่ือใช้ใน
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การวางแผนการเข้าถึงสถานที่จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจ
ภายหลังการเข้าร่วมงาน เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว  มีการจัดระบบลูกค้า
สัมพันธ์เพื่อเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดงานกับลูกค้า 

 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิ
สติกส์การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการควบคุมคุณภาพในการ
คัดเลือกสถานที่จัดงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้  

 

หลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่จัดงานของผู้จัดงานคือ ความสะดวกในการเดินทาง
เข้าถึงงานแสดงสินค้า ด้วยรูปแบบการเดินทางเข้าถึงงานที่มีความหลากหลาย โดยดูจาก
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ปัญหาการจราจร และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่จัด
งาน รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงในการยกเลิกการจัดงานและการรักษาความปลอดภัย 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ผู้จัดงานสามารถขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากเมืองที่จัดงาน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึง
การรับจ้างและบริการด้านต่างๆ ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

สถานที่จัดงานที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน 
รวมถึงมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานแสดงสินค้า เพื่อดึงดูดให้เกิดความต้องการเข้า
ร่วมงาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สังสรรค์ แหล่งชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการติดต่อธุรกิจ 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของสถานที่จัดงานและ 
โลจิสติกส์ ได้แก่การเลือกสถานที่จัดงานที่มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงงาน ด้วยรูปแบบการ
เข้าถึงงานที่มีความหลากหลาย โดยวิเคราะห์ทั้งด้านระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ปัญหาการจราจร  และมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดงาน รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงในการยกเลิก
การจัดงานและการรักษาความปลอดภัย มีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากเมืองที่จัดงาน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึง
การรับจ้างและบริการด้านต่างๆ ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน มีสถานที่จัดงานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีที่พักที่มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงาน
แสดงสินค้า เพ่ือดึงดูดให้เกิดความต้องการเข้าร่วมงาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สังสรรค์ แหล่ง 
ชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการติดต่อธุรกิจ 
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ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและ    
โลจิสติกส์การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดการด้านสถานที่
จัดงานแสดงสินค้าทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสังเกตเห็นได้เป็นอย่างแรกคือบรรยากาศของงาน
แสดงสินค้า หากมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม รวมถึงการมีความพร้อมของสถานที่จัดงานและ
สถานที่โดยรอบพื้นที่การจัดงาน ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน และให้
ความสนใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านั้นๆ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11, 2559) 

การเตรียมการด้านสถานที่จัดงานของพื้นที่จัดงาน หากผู้จัดงานสามารถจัดการให้มี
สาธารณูปโภคที่ครบครัน ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก เช่นระบบน้ า ระบบไฟฟูา อินเทอร์เน็ต 
โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี มีผู้ให้บริการที่เพียงพอและทั่วถึง
ก็จะเป็นงานที่มีความน่าสนใจที่จะเข้าร่วมงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10, 2559) 

งานแสดงสินค้าที่ดี ผู้จัดงานต้องสร้างมาตรฐานด้านบริการที่สามารถตอบสนอง
ลูกค้าที่เข้าร่วมงานได้อย่างครอบคลุม เช่น คุณภาพการให้บริการของพนักงาน บุคลิกภาพ
พนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม เพราะการจัดงานในบางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ในบางจุด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของสถานที่จัดงานและโล
จิสติกส์ ได้แก่การมีมาตรฐานด้านกายภาพ เช่นความสวยงามและความพร้อมของสถานที่จัดงานและ
สถานที่โดยรอบพ้ืนที่การจัดงาน มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ า ระบบไฟฟูา อินเทอร์เน็ต 
โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา มีมาตรฐานด้านบริการ เช่น คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 
บุคลิกภาพพนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

2.1.7 องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืนในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการประเมินธุรกิจเพ่ือ
พัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ทางผู้จัดงานต้องประเมินความส าเร็จของธุรกิจเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
ทั้งในส่วนของการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนา ความรู้  
ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ ของพนักงานในองค์การ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 
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เราต้องมีการประเมินโอกาสทางการตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งตลอดเพื่อจะได้
วางแผนงานและการจัดท ากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้งานแสดงสินค้ามีการด าเนินการอย่าง
ยั่งยืนและมีผลก าไรเพราะงานแสดงสนิค้าในแต่ละคร้ังจะมีผู้ร่วมออกงานเป็นธุรกิจที่คล้ายหรือ
เหมือนกัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

การประเมินระดับการพัฒนางานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์การมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

    

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืน ได้แก่การประเมินปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ความรู้  
ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ ของพนักงานในองค์การ มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและการ
วิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจส าหรับการวางแผนงานและการจัดท ากลยุทธ์การตลาด เพ่ือ ให้งานแสดง
สินค้ามีการด าเนินการอย่างยั่งยืนและมีผลก าไร มีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี มีการประเมินระดับการ
พัฒนางานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
องค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์การมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืนในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการด าเนินงานเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

เราสนับสนุนและส่งเสริมการวางแผนหรือการสร้างกระบวนการในการน าความรู้ที่
เกิดขึ้นภายในองค์การมาใช้ในการจัดการและด าเนินงานแสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

ทางผู้จัดงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้พนักงานได้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่ส่งเสริมการพัฒนางานแสดงสินค้า
อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, 2559) 

เรามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
นวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการหรือการด าเนินงานที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า 
และพลังงาน รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี น าไปสู่
ความยั่งยืนขององค์การ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 
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หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืน ได้แก่การวางแผนหรือสร้างกระบวนการในการน าความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์การมาใช้ในการ
จัดการและด าเนินงานแสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดประชุมอย่าง
ไม่เป็นทางการเพ่ือให้พนักงานได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่ส่งเสริม
การพัฒนางานแสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมในการน าเสนอนวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการหรือการ
ด าเนินงานที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และพลังงาน รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ 
เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี น าไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืนในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดงานแสดงสินค้าสี
เขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ ผู้จัดงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และ
ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจัดการสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงาน
แบบอนุรักษ์ธรรมชาติและการจัดงานแบบยั่งยืน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

มีการน าเครื่องมือ Green Checklist มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสี
เขียว ตั้งแต่การลดการใช้พลังงาน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น อาหารอินทรีย์ วัสดุจาน ชาม 
ย่อยสลายได้ อาหารและสิ่งของเหลือใช้น าไปบริจาคหรือใช้ประโยชน์อย่างไร เหยือกน้ าที่เป็น
แก้ว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ให้ความส าคัญกับการใช้เอกสารที่อยู่ในรูปเอกสารออนไลน์ อิเล็กทรอนิคส์ ทั้ง
ประหยัด สะดวกและไม่เพิ่มขยะ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
ร่วมกันลดการสร้างปัญหาที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลือง อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์การได้อีกด้วย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืน ได้แก่การจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพ่ือลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ ผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่อ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจัดการสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงานแบบ
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อนุรักษ์ธรรมชาติและการจัดงานแบบยั่งยืน ผู้จัดงานมีการน าเครื่องมือ Green Checklist มาใช้
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสีเขียว ตั้งแต่การลดการใช้พลังงาน รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ 
เช่น อาหารอินทรีย์ วัสดุจาน ชาม ย่อยสลายได้ อาหารและสิ่งของเหลือใช้น าไปบริจาคหรือใช้
ประโยชน์อย่างไร เหยือกน้ าที่เป็นแก้ว มีการใช้เอกสารที่อยู่ในรูปเอกสารออนไลน์ อิเล็กทรอนิคส์ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืนในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการบริหารอย่างยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ผู้จัดงานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
แบบองค์รวม เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ 
รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรและองค์การจากประสบการณ์การจัดงานที่ผ่านมาเพื่อประเมิน 
เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนองและฟื้นฟูเกี่ยวเนื่องในการด าเนินธุรกิจ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ทางหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถขององค์การ
ธุรกิจ เพื่อให้องค์การธุรกิจสามารถบริหารจัดการงานแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนให้
เกิดขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2559) 

ทางผู้จัดงานให้ความส าคัญกับการส่งข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของการเข้าร่วมงานเป็นระยะ และคอยติดต่อเพื่อให้ข้อมูล ช่วยเหลือการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างสม่ า เสมอ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จัดงานและ
ผู้ประกอบการ เมื่อไรมีการจัดงานขึ้น ก็ต้องเข้าร่วมงานนั้นทุกครั้งไป (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืน ได้แก่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิด
ความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้มีความสามารถใน
การคาดการณ์ ประเมิน เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนองและฟ้ืนฟูเกี่ยวเนื่องในการด าเนินธุรกิจ มีการ
สร้างขีดความสามารถที่ท าให้องค์การเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ  สร้างภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืนให้เกิดข้ึน สร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.1.8 องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน (Standard)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านมาตรฐานการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการ
จัดงานแสดงสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้  

 

ผู้จัดงานควรก าหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย มีการแจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานแสดงสินค้าในขั้นตอน วิธีการ 
ระยะเวลา  และการจัดการองค์ประกอบต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างละเอียด 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

ควรมกีารตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้รับช่วงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกๆ ฝุาย ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่เกิดจากการ
ขาดการเตรียมความพร้อมลงไปได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

ทางผู้จัดงานควรมีการออกเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดงาน    
การประกันคุณภาพของงานแสดงสินค้าในระหว่างการจัดงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น         
รวมถึงควรมีใบประเมินคุณภาพของงานหลังจากผู้เข้าชมงานเสร็จสิ้น  เพื่อเก็บข้อมูลความพึง
พอใจในด้านคุณภาพของลูกค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของมาตรฐาน ได้แก่การ
แจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานแสดงสินค้าในขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา  และการจัดการ
องค์ประกอบต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างละเอียด มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การออกเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดงาน การประกันคุณภาพของงานแสดงสินค้า
ในระหว่างการจัดงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านมาตรฐานการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ผู้จัดงานต้องเก็บข้อมูล ประวัติผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงาน เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ผู้ออก
งานและผู้เข้าร่วมงานได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 
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ควรท าการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอหลังเสร็จสิ้นวันและ
หลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการจัดงานแสดงสินค้านั้น และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นทันที เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว   
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 2559) 

ผู้จัดงานควรจัดท าระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อ เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย  เพื่อรับทราบถึง
ข้อเสนอแนะ ติชม จากผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการต่างๆ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

ผู้จัดงานมีการประเมินความพึงพอใจหลังจากจบงานในแต่ละวัน และมีการสรุป
ภาพรวมหลังจากจบงาน แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในการแก้ไขปัญหาจากการเข้าร่วมงาน
คร้ังนั้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของมาตรฐาน ได้แก่การ
บันทึกประวัติผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงาน
แสดงสินค้าเพ่ือใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานได้รับสินค้าและ
บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นวันและหลังเสร็จสิ้น
งาน เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย 

 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านมาตรฐานการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดงาน
แสดงสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้  

 

ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการให้บริการของผู้จัดงานแสดงสินค้า ด้วยการใช้ระบบ
มาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันของบุคลากรและองค์การ 
ผ่าน International Certification Program จากหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้
ระดับนานาชาติ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

ภาครัฐควรจัดท าหลักสูตรการจัดงานแสดงสินค้ามาตรฐานสากลส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่มี
คุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพต่อเนื่อง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

ผู้จัดงานเองต้องมีการตรวจวัดคุณภาพและมาตรฐานในการจัดงานแสดงสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องและแสวงหาการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานนั้นตรงตาม
มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 
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หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของมาตรฐาน ได้แก่การ
ส่งเสริมและก ากับคุณภาพการให้บริการของผู้จัดงานแสดงสินค้า ด้วยการใช้ระบบมาตรฐานสากล 
ยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันของบุคลากรและองค์การ ผ่าน International 
Certification Program จากหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ระดับนานาชาติ จัดท าหลักสูตร
การจัดงานแสดงสินค้ามาตรฐานสากลส าหรับสถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพ่ือสร้าง
ประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพต่อเนื่อง มีการตรวจวัด
มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าและแสวงหาการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านมาตรฐานการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ควรสนับสนุนในการสร้างแรงงานที่มีมาตรฐาน รวมถึงการก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์
เชิงบวกขององค์การต่อผู้ประกอบการและสาธารณชน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

ผู้จัดงานใช้ความได้เปรียบจากการสร้างบุคลากรที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาส
ทางการแข่งขัน ร่วมกับการพัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการระดับคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

ภาครัฐเองก็ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับทักษะและ
พัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อให้รองรับการเติบโตของงานแสดง
สินค้าในอนาคต (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 2559) 

ในการเข้าร่วมงานแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการเองก็ต้องการค าแนะน าจากการเข้า
ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้ว การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
งานมาคอยให้ค าแนะน าในการออกงานแต่ละคร้ัง ก็ท าให้ผู้ประกอบการอุ่นใจและมั่นใจในการ
เข้าร่วมงานเสมอ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของมาตรฐาน ได้แก่
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์เชิง
บวกขององค์การต่อผู้ประกอบการและสาธารณชน มีการสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการ
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พัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการระดับ คุณภาพ มีการยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากร
ในองค์การให้รองรับการเติบโตในอนาคต 
 

2.1.9 องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี (Technology)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาใช้ใน
การจัดงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้  

 

ทางผู้จัดงานมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดงานอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ส าคัญให้ผู้ประกอบการอยากเข้าไปร่วมงาน อีกทั้งบาง
เทคโนโลยี สามารถน ามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัดงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

หากผู้จัดงานสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ จะท าให้ผู้จัดงานแสดง
สินค้าสามารถลดการสูญเสียเวลาและแรงงาน ท าให้เกิดสัดส่วนก าไรต่อหน่วยการด าเนินงาน
ได้มากขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, 2559) 

หากมกีารน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ ทั้งในการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้
พลังงานหรือเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็จะท าให้ผู้จัดงานสามารถลด
ต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

       

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของเทคโนโลยี ได้แก่การ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัดงาน มีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ือลดการสูญเสียเวลาและแรงงาน มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มา
ใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน หรือเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท า
การตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การใช้เทคโนโลยีการน าเสนอแบบเสมือนจริง มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
ในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8, 2559) 
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การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกับการจัดงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความส าคัญกับการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของผู้จัด
งาน เกิดภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อผู้จัดงานแสดงสินค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, 2559) 

การใช้ เอกสารอิ เล็กทรอนิคส์หรือใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ ใหม่  เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

การน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงเป็นการดึงดูดผู้ เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของเทคโนโลยี ได้แก่การ
ใช้เทคโนโลยีการน าเสนอแบบเสมือนจริง มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาผสมผสานกับการจัดงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือใช้
วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อ
ถึงการประหยัดพลังงานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการน าการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียว
มาใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การน าการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวมาใช้เพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุนและ
ขั้นตอนต่างๆ ลงจากการเตรียมงานที่ต้องประสานงานหลายๆ ส่วน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

มีการจัดจุดการให้บริการแบบรวมกันจุดเดียว ทั้งการจองสถานที่พัก การลงทะเบียน
เข้า ร่วมงาน ตั๋วเคร่ืองบิน ประกันการเดินทาง กิจกรรมอื่นๆ นอกจากการจัดงานแสดงสินค้า 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

อยากให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้างาน เพราะจะได้ทราบถึงจ านวนผู้ที่เข้าชม
งาน และเป็นการกรองเปูาหมายผู้เข้าชมงานอย่างแท้จริง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

อยากให้มีการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ มั่นใจ จากการลด
ภาระการเดินทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนางานแสดงสินค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 
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หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของเทคโนโลยี ได้แก่การ
ลดต้นทุนและขั้นตอนต่างๆ ลงจากการเตรียมงานที่ต้องประสานงานหลายๆ ส่วน  มีความสะดวกใน
การจัดการอย่างครบถ้วน ทั้งการจองสถานที่พัก การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั๋วเครื่องบิน ประกันการ
เดินทาง กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากการจัดงานแสดงสินค้า มีการบริการเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ 
ประทับใจ มั่นใจ จากการลดภาระการเดินทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ประหยัดเวลา เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานแสดงสินค้า 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
การจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน ช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงาน ทดแทนการจัดงานแสดงสินค้าที่ต้องใช้การลงทุนสูงแต่ยังคง
ได้รับข้อมูลครบถ้วน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

ผู้จัดงานควรสร้างงานแสดงสินค้าแบบเสมือนควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าจริง เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึงอนาคตของงานแสดงสินค้าร่วมกันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจและการให้ความส าคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

หากสามารถจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือนได้และได้รับความนิยม การจัดงานแสดง
สินค้าแบบเสมือนนั้นจะสามารถสร้างความได้เปรียบจากการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัด
งานแบบเสมือน ท าให้การด าเนินการต่างๆ รวดเร็ว สะดวก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19, 2559) 

การสร้างงานแสดงสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการพัฒนาและยกระดับตราสินค้า
ของผู้จัดงานแสดงสินค้าได้เป็นอย่างดี เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้มากยิ่งขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของเทคโนโลยี ได้แก่การ
จัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน เพ่ือท าลายก าแพงระยะทางและเวลา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมงาน ทดแทนการจัดงานแสดงสินค้าที่ต้องใช้การลงทุนสูง และยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วน มีการจัด
งานแสดงสินค้าแบบเสมือน ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าจริง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึง
อนาคตของงานแสดง  สินค้า มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัดงานแบบเสมือน ท าให้การ
ด าเนินการต่างๆ รวดเร็ว สะดวก 
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2.1.10 องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด (Economy)  
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านความประหยัดในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การออกแบบงานแสดงสินค้าที่ดีจะท าให้เกิดความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ
งาน ประกอบด้วยการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายจากการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข จะได้รูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นให้
ได้มากที่สุด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16, 2559) 

การแจ้งรายละเอียดงานอย่างครบถ้วน จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถจัดเตรียม
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส าเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนั้น    
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12, 2559) 

หากการจัดงานที่มีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่เป็นกระบวนการที่สั้น กระชับ และมี
ความต่อเนื่อง ลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงมีรูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่สุด จะช่วยให้งานแสดงสินค้านั้นเกิดความประหยัด
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของความประหยัด ได้แก่
การออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความเสียหายจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข รูปแบบของ
งานภายหลัง มีรูปแบบกระบวนการที่สั้น กระชับ ต่อเนื่อง และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด มี
รูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่สุด 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านความประหยัดในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

ผู้จัดงานแสดงสินค้าก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรงตาม
มาตรฐานที่องค์การวางไว้ เพื่อให้เกิดความประหยัดที่เกิดจากการด าเนินการตามมาตรฐานงาน 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18, 2559) 

ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการ
ท างาน การควบคุมงานที่หน่วยงานภาครัฐวางก าหนดไว้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5, 2559) 
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ทางผู้จัดงานมีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล และ
สามารถควบคุมการด าเนินงานได้ตรงหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13, 2559) 

 

หากพิจารณาถึงการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นของความประหยัด ได้แก่
การก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่องค์การวางไว้  มีการก าหนด
มาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐวางไว้ มีการก าหนด
มาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 
 

ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในองค์ประกอบหลักด้านความประหยัดในการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยว่า ผู้จัดงานแสดงสินค้าควรมีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 

การจัดการต้นทุนให้เป็นระบบ วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพื่อลดต้นทุนคุณภาพ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการด าเนินการทั้งต้นทุนคงที่  ต้นทุน
แปรผัน ต้นทุนทางอ้อม เพื่อให้การจัดงานมีต้นทุนลดลง มีสัดส่วนก าไรเพิ่มมากข้ึน การจัดสรร
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
จัดการที่มีคุณภาพเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4, 2559) 

การออกแบบงานเพื่อลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน รวมถึงการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญมาควบคุมงานเพื่อลดการใช้
จ านวนคนที่มากเกินไป (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6, 2559) 

การใช้และหาทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า   
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่, 2559) 

สามารถวางแผนการใช้งบประมาณในการออกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะ
รู้งานล่วงหน้าหลายเดือนท าให้จัดสรรงบประมาณได้อย่างลงตัว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7, 2559) 

 
ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยมี 10 องค์ประกอบหลัก 40 องค์ประกอบ
ย่อย 120 ตัวชี้วัด โดยผู้วิจัยเสนอองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย ดังนี้ 
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2.2 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย 

2.2.1 องค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ (Context) มี 4 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1) มีความเข้าใจในบริบทและกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
การมีความเข้าใจในบริบทและการบวนการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ การก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการคัดเลือกผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงาน 
ที่เหมาะสม มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า การติดต่อประสานงานไปยังผู้ออกงานเพ่ือส ารวจความ
ต้องการรวมถึงการติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบริษัทประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมน าเสนอประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับผู้เข้าชมงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรการจัดงานแสดงสินค้า ผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม สัมมนาและกิจกรรมการเรียนรู้ 2) มีการปรับตัวขององค์การให้เข้ากับสถานการณ์ ประกอบด้วย 
การมีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยี มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่ต่อยอดจากงานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม 
เป็นงานรูปแบบใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการ
ยกระดับของงานเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้น มีระบบที่ใช้ในการจัดการและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพ่ือการน าข้อมูลมาจัดการ วิเคราะห์และน ามาใช้ในอนาคต 
3) มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการด าเนินการด้านรูปแบบของ
การจัดงาน ระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน ขนาดของงานและประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผู้จัดงาน 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงาน
แสดงสินค้าล่วงหน้าเพ่ือศึกษาความต้องการ ความสนใจ และความเป็นไปได้ที่จะขายพ้ืนที่ในงาน มีการ 
ศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบที่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานยังไม่ได้รับ
การตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่ 4) มีการด าเนินการจัดประชุมก่อนการจัดงานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า โดยการจัดประชุมก่อนการจัดงาน  เพ่ือทราบถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ ความต้องการของลูกค้าและการก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
ขนาดของงานและรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้จัดงานและลูกค้าเห็นภาพที่ต้องการเดียวกัน ผู้จัดงาน
เป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่จะไปจัดงาน โดยการวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของผู้ออกงานและผู้
เข้าชมงานในพ้ืนที่หรือภูมิภาคนั้น ผู้จัดงานด าเนินการติดต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับช่วงงาน
ต่อจากผู้จัดงาน เพ่ือด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 

2.2.2 องค์ประกอบหลักด้านการวางแผน (Input) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่           
1) มีการวางแผนก าหนดขอบเขตของงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีเปูาหมายการด าเนินการจัด
งานแสดงสินค้าที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีการก าหนดแผนการ
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ด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการ
ที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ 2) มีแผนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการ 
วางแผนด าเนินงานครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า มีการควบคุมการด าเนินการตามแผน
อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 3) มีระบบการจัดการคุณภาพในงาน
แสดงสินค้า ประกอบด้วย มีระบบบันทึกและติดตามการด าเนินงานทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า 
ตั้งแต่การเตรียมงานจนถึงการปิดโครงการ มีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
การจัดงาน มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน   
4) มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้าอย่าง      
มีคุณภาพ ทั้งในองค์การผู้จัดงาน ส่วนของลูกค้าและผู้รับช่วงต่อจากผู้จัดงาน การจัดการงบประมาณ 
การคัดเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับรูปแบบของงาน มีแนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุณภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน มีระบบและกลไกในการ
คัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการประเมินคุณภาพผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่กระบวนการด าเนินงาน 

2.2.3 องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน (Process) มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) มีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย มีการจัดโครงสร้างองค์การและระบบ
การท างานที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานแสดงสินค้า มีการก าหนดต าแหน่งงานที่ครอบคลุมภาระหน้าที่
ในกระบวนการด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและทักษะของบุคลากร  
ในองค์การ 2) มีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการจัดท ากิจกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานในการด าเนินงาน มีการ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์และแผนงาน 
มีการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 3) มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน มีการดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ 4) มีการก ากับดูแลและควบคุมโครงการอย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วย มีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง มีการควบคุมขอบเขตของงาน ก าหนดการ 
และรายละเอียดของสัญญา มีการควบคุมดูแลต้นทุนการด าเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงาน
ที่ก าหนดไว้ 

2.2.4 องค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน (Coordination) มี 4 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มีการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหวังผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระยะปานกลางและระยะ
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ยาว มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน มี
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา 2) มีการจัดการความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพที่ดี ประกอบด้วย มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรักษา
ระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่การติดต่อประสานงานเกิดปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาความสัมพันธ์
อย่างรวดเร็ว 3) มีการบริหารการประสานงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการสร้างความสัมพันธ์
ภายในองค์การและระหว่างองค์การ เพ่ือประสานการปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดงาน
เพ่ือให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ โดยใช้ระบบการสื่อสารและการประสานงานที่มีคุณภาพ มีการวาง
แผนการติดต่อประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การแบบตลอดเวลา เพ่ือการรับหรือส่ง
ข้อมูลข่าวสารและการประสานงานเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อ
ประสานงาน และมีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการ
ติดต่อประสานงาน 4) มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์การ 
ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนขององค์การเพ่ือให้เกิดความ
มี ส่วนร่วมในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า มีการจัดการพบปะ พูดคุยระหว่างพนักงาน       
ในองค์การอย่างสม่ าเสมอเพ่ือหารือในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ  มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและการด าเนินงานแบบใหม่ๆ  
เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การไปสู่สิ่งใหม่ 

2.2.5 องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน (Output) มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) มีการด าเนินการปิดโครงการ ประกอบด้วย มีการประเมินผลของงานที่จัดไป มีการประชุม
คณะท างานหลังงานเสร็จสิ้น มีการวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน 2) มีการด าเนินการหลังงานเสร็จสิ้น 
ประกอบด้วย มีการรายงานภายหลังงานเสร็จสิ้น มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 
มีการจัดการในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ 3) มีการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
ประกอบด้วย มีการตรวจสอบงานแสดงสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า มีการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพ่ือใช้ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า เพ่ือเพ่ิม 
ความแม่นย าและความรวดเร็วในการตรวจสอบ มีการใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ  ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 4) มีการพัฒนางานแสดง
สินค้าท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย มีการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานแสดงสินค้า น าไปสู่การยกระดับของงานไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้น มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมงานเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง      
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มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการเข้าร่วมงาน เพ่ือการรับทราบข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ ภายหลังจากการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

2.2.6 องค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) มี 4 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) มีการควบคุมคุณภาพในการเข้าถงึสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย มีการแจ้งข้อมูลการเข้าถึง
งานแสดงสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และพาหนะที่ ใช้ในการเข้าถึงงานให้ลูกค้าได้รับทราบ
อย่างละเอียด มีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะและความพร้อมของผู้ด าเนินการ เพ่ือให้การเข้าถึง
งานมีประสิทธิภาพ มีการออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือการประกันคุณภาพในการเข้าถึงงาน 2) มีการ
พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย มีการบันทึกข้อมูลประวัติการ
เข้าร่วมงาน ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงงาน เพื่อใช้ในการ วางแผนการเข้าถึงสถานที่จัดงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจภายหลังการเข้าร่วมงาน เพ่ือรักษาความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดงาน
กับลูกค้า 3) มีการควบคุมคุณภาพในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย มีการเลือกสถานที่จัด
งานที่มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงงาน ด้วยรูปแบบการเข้าถึงงานที่มีความหลากหลาย โดยวิเคราะห์
ทั้งด้านระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ปัญหาการจราจร และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดงาน 
รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงในการยกเลิกการจัดงานและการรักษาความปลอดภั ย มีการขอรับ
การสนับสนุนการจัดงานจากเมืองที่จัดงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ 
การขออนุญาต การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึงการรับจ้างและบริการด้านต่างๆ ที่มีความพร้อม   
ในการสนับสนุน มีสถานที่จัดงานและสิ่งอ านวยความสะดวก มีที่พักที่มีความพร้อมในการรองรับ
ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงานแสดงสินค้า เพื่อดึงดูดให้เกิดความต้องการ 
เข้าร่วมงาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สังสรรค์ แหล่งชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการติดต่อธุรกิจ      
4) สถานที่จัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้วย มีมาตรฐานด้านกายภาพ เช่น
ความสวยงามและความพร้อมของสถานที่จัดงานและ สถานที่โดยรอบพ้ืนที่การจัดงาน มีมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ า ระบบไฟฟูา อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา มีมาตรฐาน
ด้านบริการ เช่น คุณภาพการให้บริการของพนักงาน บุคลิกภาพพนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

2.2.7 องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) มี 4 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) มีการประเมินเพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น ประกอบด้วย มีการประเมินปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ความรู้  ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ ของพนักงาน 
ในองค์การ มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจส าหรับการวางแผน
งานและการจัดท ากลยุทธ์การตลาด เพ่ือให้งานแสดงสินค้ามีการด าเนินการอย่างยั่งยืนและมีผลก าไร 
มีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี มีการประเมินระดับการพัฒนางานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์การมีการ
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พัฒนาอย่างยั่งยืน 2) มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย   
มีการวางแผนหรือสร้างกระบวนการในการน าความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์การมาใช้ในการจัดการ   
และด าเนินงานแสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการเพ่ือให้พนักงานได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่ส่งเสริมการพัฒนา
งานแสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การ
มีส่วนร่วมในการน าเสนอนวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการหรือการด าเนินงาน ที่ลดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ า และพลังงาน รวมถึงการฟ้ืนฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ  เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
น าไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ 3) มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพ่ือลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ ผู้จัดงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคมและต่อสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกิดการจัดการสีเขียว รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงานแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ
และการจัดงานแบบยั่งยืน ผู้จัดงานมีการน าเครื่องมือ Green Checklist มาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการสีเขียว ตั้งแต่การลดการใช้พลังงาน รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น อาหารอินทรีย์ 
วัสดุจาน ชาม ย่อยสลายได้ อาหารและสิ่งของเหลือใช้น าไปบริจาคหรือใช้ประโยชน์อย่างไร เหยือก
น้ าที่เป็นแก้ว เอกสารที่อยู่ในรูปเอกสารออนไลน์ อิเล็กทรอนิคส์  4) มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือการบริหารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์
รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความ ต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ มีการพัฒนาบุคลากรและ
องค์การให้มีความสามารถในการคาดการณ์ ประเมิน เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนองและฟ้ืนฟู
เกี่ยวเนื่องในการด าเนินธุรกิจ มีการสร้างขีดความสามารถที่ท าให้องค์การเกิดความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการ สร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนให้เกิดขึ้น 

2.2.8 องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน (Standard) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่        
1) มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการแจ้งข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าของงานแสดงสินค้าในขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา  และการจัดการองค์ประกอบต่างๆ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างละเอียด มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ 
ฝุาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกเอกสารเพ่ือ
รับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดงาน การประกันคุณภาพของงานแสดงสินค้าในระหว่างการจัด
งานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 2) มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย มีการบันทึก
ประวัติผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงานแสดง
สินค้าเพ่ือใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานได้รับสินค้าและบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นวันและหลังเสร็จสิ้นงาน เพ่ือ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
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ระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย 3) มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัด
งานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการส่งเสริมและก ากับคุณภาพการให้บริการของผู้จัดงานแสดงสินค้า 
ด้วยการใช้ระบบมาตรฐานสากล ยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันของบุคลากร
และองค์การ ผ่าน International Certification Program จากหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้
ระดับนานาชาติ จัดท าหลักสูตรการจัดงานแสดงสินค้ามาตรฐานสากลส าหรับสถาบันอุดมศึกษาและ
ระดับอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความเป็นมือ
อาชีพต่อเนื่อง มีการตรวจวัดมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าและแสวงหาการปรับปรุงมาตรฐานการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4) มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์การต่อผู้ประกอบการ
และสาธารณชน สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการพัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการระดับ 
คุณภาพ ยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์การให้รองรับการเติบโตในอนาคต 

2.2.9 องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี (Technology) มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการจัดงาน ประกอบด้วย มีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัดงาน มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่มาใช้เพ่ือลดการสูญเสียเวลาและแรงงาน มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพ่ือลดการ
ใช้พลังงาน หรือเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท าการตลาด ประกอบด้วย มีการใช้เทคโนโลยีการน าเสนอแบบเสมือนจริง มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกับการจัดงานเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 3) มีการน า
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวมาใช้ ประกอบด้วย มีการลดต้นทุนและขั้นตอนต่างๆ ลงจาก
การเตรียมงานที่ต้องประสานงานหลายๆ ส่วน มีความสะดวกในการจัดการอย่างครบถ้วน ทั้งการจอง
สถานที่พัก การลงทะเบียนเข้า ร่วมงาน ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากการ
จัดงานแสดงสินค้า มีการบริการเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ มั่นใจ จากการลดภาระ
การเดินทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนางานแสดงสินค้า 4) มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน ประกอบด้วย มีการจัดงานแสดง
สินค้าแบบเสมือน เพ่ือท าลายก าแพงระยะทางและเวลา  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงาน ทดแทน
การจัดงานแสดงสินค้าที่ต้องใช้การลงทุนสูง และยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วน มีการจัดงานแสดงสินค้า
แบบเสมือน ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าจริง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึงอนาคตของงานแสดง  
สินค้า มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัดงานแบบเสมือน ท าให้การด าเนินการต่างๆ รวดเร็ว สะดวก 
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2.2.10 องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด (Economy) มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ 1) มีความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ ประกอบด้วย มีการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดความเสียหายจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข รูปแบบของงานภายหลัง มีรูปแบบกระบวนการที่สั้น 
กระชับ ต่อเนื่อง และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด มีรูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
และลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่สุด 2) มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน ประกอบด้วย มีการ
ก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่องค์การวางไว้ มีการก าหนดมาตรฐาน
การท างาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐวางไว้ มีการก าหนดมาตรฐานการ
ท างาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 3) มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน 
ประกอบด้วย มีการจัดการต้นทุนที่เป็นระบบ วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพ่ือลดต้นทุนคุณภาพ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการด าเนินการทั้งต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนทางอ้อม 
เพ่ือให้การจัดงานมีต้นทุนลดลง มีสัดส่วนก าไรเพ่ิมมากขึ้น มีการออกแบบงานที่ลดขั้นตอนความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินงาน รวมถึงมีการจัดการที่มุ่งประสิทธิภาพ และการสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้รอบ
ด้านมาควบคุมงานเพ่ือลดการใช้จ านวนคนที่มากท างานที่มีความแตกต่างกัน มีการจัดสรรทรัพยากร
และการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการที่มีคุณภาพ
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด 4) มีการประเมินผลตามสถานการณ์
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือความประหยัด ประกอบด้วยการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพ่ือสามารถปรับเปลี่ยน
การใช้ทรัพยากร หรือการใช้ สิ่งทดแทนที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดแทนที่มีต้นทุน
เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

 
สรุปได้ว่ารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย มีโอกาสน ามาพัฒนาเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์การ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยตามความรู้และประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญ น าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกเก่ียวกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปองค์ประกอบของกลยุทธ์
การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  ได้ทั้ งสิ้น 10 
องค์ประกอบหลัก 40 องค์ประกอบย่อย 120 ตัวบ่งชี้ ดังภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19 รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง 
             สินค้าในประเทศไทย (CIPCOLOSTE Model)  

 
จากภาพที่ 19 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (CIPCOLOSTE) สามารถน ามาสรุปรูปแบบ
แนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
(CIPCOLOSTE) ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 สรุปรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน 
             แสดงสินค้าในประเทศไทย (CIPCOLOSTE) 
 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

1 
บริบทและการ

เตรียมการ 

มีความเข้าใจในบริบทและกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ  
มีการปรับตัวขององค์การให้เข้ากับสถานการณ์  
มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า  
มีการด าเนินการจัดประชุมก่อนการจัดงานแสดงสินค้า  

2 การวางแผน 

มีการวางแผนก าหนดขอบเขตของงานอย่างมีคุณภาพ  
มีแผนการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ  
มีระบบการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า  
มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดงานแสดงสินค้า 

 บริบทและการ
เตรียมการ 

 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 

การประสานงาน 

 

ความประหยัด 

 

 

เทคโนโลยี 
 

มาตรฐาน ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

สถานที่จัดงานและ 
โลจิสติกส์ 

 

ผลการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 7 สรุปรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน 
             แสดงสินค้าในประเทศไทย (CIPCOLOSTE) (ต่อ) 
 

ล าดับ องค์ประกอบ
หลัก 

องค์ประกอบย่อย 

3 การด าเนินงาน 

มีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ  
มีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  
มีการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  
มีการก ากับดูแลและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ  

4 การประสานงาน 

มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีการจัดการความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพท่ีดี 
มีการบริหารการประสานงานอย่างมีคุณภาพ  
มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานใน
องค์การ  

5 ผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินการปิดโครงการ 
มีการด าเนินการหลังงานเสร็จสิ้น  
มีการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
มีการพัฒนางานแสดงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

6 
สถานท่ีจัดงาน 
และโลจสิติกส ์

มีการควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน  
มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน  
มีการควบคุมคุณภาพในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน 
สถานทีจ่ัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน  

7 
ภาพลักษณ์ 

และความยั่งยืน 

มีการประเมินเพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า  
มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบริหารอย่างยั่งยืน  

8 มาตรฐาน 

มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า  
มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ  
มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า  
มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
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ตารางที่ 7 สรุปรูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน 
             แสดงสินค้าในประเทศไทย (CIPCOLOSTE) (ต่อ) 
 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

9 เทคโนโลย ี

มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  
มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการท าการตลาด  
มีการน าการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวมาใช้  
มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน  

10 ความประหยัด 

มีความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ 
มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน  
มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน 
มีการประเมินผลตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อความประหยัด 

 
 
2.3 เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 

ผลการวิจัยในส่วนนี้ เป็นการสรุปแนวโน้มองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ได้
เข้าสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามที่ได้สังเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์ในการวิจัย
อนาคต (EDFR) รอบที่ 1 เพ่ือเป็นการยืนยันองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ที่จะ
น าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ผลการสรุปความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มองค์ประกอบและรายการประเมิน ที่ได้มาจาก
การสังเคราะห์ประเด็นการสัมภาษณ์ในการวิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 1 และการสอบถามในการวิจัย
อนาคต (EDFR) รอบที่ 2 โดยการน าองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและรายการประเมินมาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม และน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงด าเนินการหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Intrequtile Range หรือค่า Q3-Q1) เป็นรายข้อ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกรายการประเมินที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยคัดเลือกจากแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และมี
พิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 จะได้ 10 องค์ประกอบหลัก 40 องค์ประกอบย่อยและ 120 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
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2.3.1 แนวโน้มองค์ประกอบหลักที่ 1 บริบทและการเตรียมการ (Context) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 1 บริบทและการเตรียมการ มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน 
(Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 1 บริบทและการ 
             เตรียมการ 
 

องค์ประกอบที่ 1 
บริบทและการเตรียมการ 

(Context) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มีความเข้าใจในบรบิทและกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ 

1 

มีความเข้าใจในบริบทและการบวนการด าเนินการจัดงาน
แสดงสินค้า ทั้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ การ
ก าหนดต าแหน่งหน้าที่  ความรับผิดชอบ และการ
คัดเลือกผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงานที่เหมาะสม  

4.41 1.17 เหมาะสม 

2 

มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุน
การจัดงานแสดงสินค้า การติดต่อประสานงานไปยังผู้
ออกงานเพื่อส ารวจความต้องการรวมถึงการติดต่อไปยัง
หน่วยงานหรือบริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมน าเสนอ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับผู้เข้าชมงาน 

4.31 1.36 เหมาะสม 

3 
มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรการจัดงาน
แสดงสินค้า ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.03 1.13 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มกีารปรับตวัขององค์การให้เข้ากับสถานการณ์ 

1 
มีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี 

3.76 0.97 เหมาะสม 

2 

มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่ต่อยอดจาก
งานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม เป็นงานรูปแบบใหม่ โดย
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับของงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น 

4.03 0.88 เหมาะสม 

3 
มีระบบที่ใช้ในการจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อการน าข้อมูล
มาจัดการ วิเคราะห์และน ามาใช้ในอนาคต 

4.27 0.71 เหมาะสม 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 1 บริบทและการ  
             เตรียมการ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 1 
บริบทและการเตรียมการ 

(Context) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 3 มีการติดต่อกบัลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า 

1 

มีการด าเนินการด้านรูปแบบของการจัดงาน ระยะเวลา
ในการติดต่อประสานงาน ขนาดของงาน ประสบการณ์ 
ของลูกค้าที่มีต่อผู้จัดงาน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

4.10 1.06 เหมาะสม 

2 
มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้าล่วงหน้า 
เพื่อศึกษาความต้องการ ความสนใจ และความเป็นไปได้
ที่จะขายพื้นที่ในงาน 

4.45 1.38 เหมาะสม 

3 
มีการศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัดงานแสดงสินค้า
ในรูปแบบที่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่ 

4.27 0.71 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 4 มกีารด าเนินการจดัประชุมก่อนการจัดงานแสดงสินค้า 

1 

มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า โดยการจัดประชุม
ก่อนการจัดงาน เพื่อทราบถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ ความ
ต้องการของลูกค้าและก าหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ 
ของการจัดงาน ขนาดของงานและรายละเอียดอื่นๆ 
เพื่อให้ผู้จัดงานและลูกค้าเห็นภาพที่ต้องการเดียวกัน 

4.37 0.95 เหมาะสม 

2 
ผู้จัดงานเป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่จะไปจัดงาน โดย
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของผู้ออกงานและผู้
เข้าชมงานในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้น 

4.33 1.05 เหมาะสม 

3 
ผู้จัดงานด าเนินการติดต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับ
ช่วงงานต่อจากผู้จัดงาน เพื่อด าเนินการจัดงานแสดง
สินค้า 

4.18 1.03 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 1 บริบทและการเตรียมการ (Context) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านบริบท
และการเตรียมการ สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทยได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
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2.3.2 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 2 การวางแผน (Input) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 2 การวางแผน มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 
3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 2 การวางแผน 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การวางแผน 

(Input) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารวางแผนก าหนดขอบเขตของงานอยา่งมีคุณภาพ 

1 
มีเปูาหมายการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

4.41 1.17 เหมาะสม 

2 
มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

4.31 1.36 เหมาะสม 

3 
มีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้อง
กับทรัพยากรขององค์การ 

4.03 1.13 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มแีผนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

1 
มีการวางแผนด าเนินงานครอบคลุมทั้งกระบวนการจัด
งานแสดงสินค้า 

3.76 0.97 เหมาะสม 

2 มีการควบคุมการด าเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพ 4.03 0.88 เหมาะสม 
3 มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 4.27 0.71 เหมาะสม 
องค์ประกอบย่อย 3 มีระบบการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า 

1 
มีระบบบันทึกและติดตามการด าเนินงานทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่การเตรียมงานจนถึงการปิดโครงการ 

4.10 1.06 เหมาะสม 

2 
มีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานการจัดงาน 

4.45 1.38 เหมาะสม 

3 
มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน 

4.27 0.71 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 4 มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการจัดงานแสดงสินค้า 

1 

มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดงานแสดงสินค้าอย่างมี คุณภาพ การจัดการ
งบประมาณ การคัดเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของงาน 

4.37 0.95 เหมาะสม 

2 
มีการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 

4.33 1.05 เหมาะสม 

3 
มีการคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน รวมถึงการประเมินคุณภาพผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่กระบวนการด าเนินงาน 

4.18 1.03 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ
หลักท่ี 2 การวางแผน (Input) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านการวางแผน สามารถ
น าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การการจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้
จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ ได้ เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 

 
2.3.3 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 3 การด าเนินงาน (Process) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 3 การด าเนินงาน มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกิน
กว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 3 การด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบที่ 3 
การด าเนินงาน 

(Process) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ 

1 
มีการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการท างาน          
ที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานแสดงสินค้า 

3.89 1.00 เหมาะสม 

2 
มีการก าหนดต าแหน่งงานที่ครอบคลุมภาระหน้าที่ใน
กระบวนการด าเนินงาน 

4.16 1.23 เหมาะสม 

3 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและ
ทักษะของบุคลากรในองค์การ 

4.00 1.00 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 

1 
มีการจัดท ากิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้
บรรลุเปาูหมาย วตัถุประสงค์ และแผนงานในการด าเนินงาน 4.41 1.17 เหมาะสม 

2 
มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการจัดงานแสดง
สินค้าให้เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์และแผนงาน 

4.37 0.95 เหมาะสม 

3 
มีการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 

4.33 1.05 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 

1 
มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง เพื่อ
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

4.22 0.84 เหมาะสม 

2 
มีการดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม 

4.32 0.50 เหมาะสม 

3 มีการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ 4.32 0.50 เหมาะสม 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 3 การด าเนินงาน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 3 
การด าเนินงาน 

(Process) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 4 มีการก ากับดแูลและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ 
1 มีการก ากับดูแลและควบคุมความเส่ียง 4.32 0.50 เหมาะสม 

2 
มีการควบคุมขอบเขตของงาน ก าหนดการ และ
รายละเอียดของสัญญา 

4.09 0.97 เหมาะสม 

3 
มีการควบคุมดูแลต้นทุนการด าเนินงานให้อยู่ภายใต้
กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

4.01 1.06 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 3 การด าเนินงาน (Process) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน 
สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
ไทยได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 
(Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.4 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 4 การประสานงาน (Coordination) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 4 การประสานงาน มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกิน
กว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 4 การประสานงาน 
 

องค์ประกอบที่ 4 
การประสานงาน 
(Coordination) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

1 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อหวังผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระยะ
ปานกลาง  และระยะยาว 

4.27 0.71 เหมาะสม 

2 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน 

4.16 0.93 เหมาะสม 

3 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพือ่การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้อยา่งรวดเร็ว ทันเวลา 4.27 0.71 เหมาะสม 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 4 การประสานงาน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 4 
การประสานงาน 
(Coordination) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 2 มกีารจัดการความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพที่ดี 

1 
มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.53 0.90 เหมาะสม 

2 
มีการรักษาระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง 

4.18 1.03 เหมาะสม 

3 
มีการปรับปรุงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่การติดต่อประสานงานเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

4.24 0.98 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการบริหารการประสานงานอยา่งมีคุณภาพ 

1 

มีการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การและระหว่าง
องค์การ เพื่อประสานการปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดงานเพื่อให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ โดย
ใช้ระบบการส่ือสารและการประสานงานที่มีคุณภาพ 

4.18 1.03 เหมาะสม 

2 

มีการวางแผนการติดต่อประสานงานภายในองค์การและ
ระหว่างองค์การแบบตลอดเวลา เพื่อการรับหรือส่ง
ข้อมูลข่าวสารและการประสานงานเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

3.74 0.98 เหมาะสม 

3 
มีการควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อประสานงาน และมี
ช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง เพื่อ
ลดข้อผิดพลาดจากการติดต่อประสานงาน 

4.01 1.10 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 4 มีการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์การ 

1 
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนขององค์การเพื่อให้เกิดความมี  ส่วนร่วมใน
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

4.09 0.97 เหมาะสม 

2 
มีการจัดการพบปะ พูดคุยภายในองค์การอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ 

3.70 0.96 เหมาะสม 

3 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การธุรกิจมีส่วน
ร่วมในการพัฒนารูปแบบและการด าเนินงานแบบใหม่ๆ 
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การไปสู่สิ่งใหม่ 

4.20 1.13 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ
หลักที่ 4 การประสานงาน (Coordination) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน 
สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
ได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  
Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.5 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 5 ผลการด าเนินงาน (Output) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 5 ผลการด าเนินงาน มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้
เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 5 ผลการด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบที่ 5 
ผลการด าเนินงาน 

(Output) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารด าเนินการปดิโครงการ 
1 มีการประเมินผลของการจัดงานภายหลังงานเสร็จสิ้น 4.36 1.22 เหมาะสม 
2 มีการประชุมคณะท างานหลังงานเสร็จสิ้น 4.39 1.45 เหมาะสม 
3 มีการวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน 4.16 0.93 เหมาะสม 
องค์ประกอบย่อย 2 มกีารด าเนินการหลังงานเสร็จสิ้น 

1 
มีการจัดท ารายงานรายละเอียดต่างๆ ภายหลังการจัด
งานเสร็จสิ้น 

4.40 1.38 เหมาะสม 

2 
มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อจัดท าฐานข้อมูลใน
การจัดงานครั้งต่อไปในอนาคต 

4.01 1.06 เหมาะสม 

3 
มีการจัดการในเร่ืองของรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ทั้งใน
ส่วนของการส่งหนังสือแสดงความขอบคุณ ความร่วมมือ
ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การแสดงความขอบคุณบุคลากร 

4.09 0.97 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการตรวจสอบคณุภาพของงานแสดงสินค้า 

1 
มีการตรวจสอบงานแสดงสินค้าให้ได้ คุณภาพตาม
มาตรฐานและระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

4.32 0.50 เหมาะสม 

2 
มีการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่ม ความแม่นย าและ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

4.22 0.84 เหมาะสม 

3 
มีการใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบคุณภาพของงาน 

4.33 1.05 เหมาะสม 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 5 ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 5 
ผลการด าเนินงาน 

(Output) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 4 มีการพัฒนางานแสดงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

1 
มีการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
น าไปสู่การยกระดับของงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

4.32 0.50 เหมาะสม 

2 
มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากการเข้า
ร่วมงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

4.37 0.95 เหมาะสม 

3 
มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการเข้าร่วมงาน 
เพื่อการรับทราบข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

3.70 0.96 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 5 ผลการด าเนินงาน (Output) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน 
สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
ได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.6 แนวโน้มองค์ประกอบหลักที่ 6 สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลักที่ 6 

สถานที่จัดงานและโลจิสติกส ์มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้
เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 6 สถานที่จัดงาน  
               และโลจิสติกส์ 
 

องค์ประกอบที่ 6 
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส ์

(Location) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน 

1 
มีการแจ้งข้อมูลการเข้าถึงงานแสดงสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน 
วิธีการ ระยะเวลา และพาหนะที่ ใช้ในการเข้าถึงงานให้
ลูกค้าได้รับทราบอย่างละเอียด 

4.41 1.17 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 6 สถานที่จัดงาน  
               และโลจิสติกส์ 
 

องค์ประกอบที่ 6 
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส ์

(Location) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน 

2 
มีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะและความพร้อม
ของผู้ด าเนินการ เพื่อให้การเข้าถึงงานมีประสิทธิภาพ 

4.00 1.20 เหมาะสม 

3 
มีการออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือการประกัน
คุณภาพในการเข้าถึงงาน 

4.16 1.23 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มกีารพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน 

1 
มีการบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าร่วมงาน ปัญหาและ
อุปสรรคการเข้าถึงงาน เพื่อใช้ในการ วางแผนการเข้าถึง
สถานที่จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.89 1.00 เหมาะสม 

2 
มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจภายหลังการ 
เข้าร่วมงาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว 4.18 1.03 เหมาะสม 

3 
มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อ เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดงานกับลูกค้า 

4.33 1.05 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการควบคุมคุณภาพในการคัดเลือกสถานทีจ่ัดงาน 

1 

มีการเลือกสถานที่จัดงานที่มีความสะดวกในการเดินทาง
เข้ าถึ งงาน ด้ วยรูปแบบการเข้ าถึ งงานที่ มี ความ
หลากหลาย โดยวิเคราะห์ทั้งด้านระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
ปัญหาการจราจร  และมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดงาน รวมถึงมีการพิจารณา
ความเสี่ยงในการยกเลิกการจัดงานและการรักษาความ
ปลอดภัย 

4.37 0.95 เหมาะสม 

2 

มีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากเมืองที่จัดงาน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ 
การขออนุญาต การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึงการ
รับจ้างและบริการด้านต่างๆ ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน 

4.27 0.71 เหมาะสม 

3 

มีสถานที่จัดงานและสิ่งอ านวยความสะดวก มีที่พักที่มี
ความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีกิจกรรม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานแสดงสินค้า เพื่อดึงดูดให้เกิด
ความต้องการเข้าร่วมงาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่สังสรรค์ แหล่งชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการ
ติดต่อธุรกิจ 

4.45 1.38 เหมาะสม 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 6 สถานที่จัดงาน 
               และโลจิสติกส์ (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบที่ 6 
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส ์

(Location) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 4 สถานที่จัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

1 
มีมาตรฐานด้านกายภาพ เช่นความสวยงามและความ
พร้อมของสถานที่จัดงานและ สถานที่โดยรอบพื้นที่การจัดงาน 4.10 1.06 เหมาะสม 

2 
มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ า ระบบไฟฟูา 
อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา 

4.27 0.71 เหมาะสม 

3 
มีมาตรฐานด้านบริการ เช่น คุณภาพการให้บริการของ
พนักงาน บุคลิกภาพพนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.30 0.88 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 6 สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้าน
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.7 แนวโน้มองค์ประกอบหลักที่ 7 ภาพลักษณ์และความย่ังยืน (Outcome) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 7 ภาพลักษณ์และความยั่งยืน มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) 
ที่ ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 7 ภาพลักษณ์และ 
               ความยั่งยืน 
 

องค์ประกอบที่ 7 
ภาพลักษณ์และความยัง่ยืน 

(Outcome) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารประเมินเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

1 
มีการประเมินปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน น าไปสู่การ
พัฒนา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของพนักงานในองค์การ 3.76 0.97 เหมาะสม 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 7 ภาพลักษณ ์
               และความยั่งยืน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 7 
ภาพลักษณ์และความยัง่ยืน 

(Outcome) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารประเมินเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

2 

มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและการวิเคราะห์
คู่แข่งทางธุรกิจส าหรับการวางแผนงานและการจัดท ากล
ยุทธ์การตลาด เพื่อให้งานแสดงสินค้ามีการด าเนินการ
อย่างยั่งยืนและมีผลก าไร มีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี 

4.03 1.13 เหมาะสม 

3 

มีการประเมินระดับการพัฒนางานแสดงสินค้าให้มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์การมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.31 1.36 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มกีารด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า 

1 
มีการวางแผนหรือสร้างกระบวนการในการน าความรู้ที่
เกิดขึ้นภายในองค์การมาใช้ในการจัดการและด าเนินงาน
แสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.41 1.17 เหมาะสม 

2 

มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้พนักงานได้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นใน
ข้อมูลที่ส่ ง เสริมการพัฒนางานแสดงสิน ค้าอย่ า ง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.31 1.36 เหมาะสม 

3 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอนวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการหรือ
การด าเนินงานที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และ
พลังงาน รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ 
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี น าไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ 

4.03 1.13 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

1 
มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพื่อลดปริมาณขยะและ
สิ่งของเหลือใช้ 

4.27 0.71 เหมาะสม 

2 

ผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีความ
เข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และ
ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจัดการสีเขียว รวมถึงการ
ส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงานแบบอนุรักษ์
ธรรมชาติและการจัดงานแบบยั่งยืน 

4.37 0.95 เหมาะสม 

3 
ผู้จัดงานมีการน าเครื่องมือ Green Checklist มาใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสีเขียว  

4.45 1.38 เหมาะสม 
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 7 ภาพลักษณ ์
               และความยั่งยืน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 7 
ภาพลักษณ์และความยัง่ยืน 

(Outcome) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 4 มีการบริหารธุรกจิอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารอย่างยั่งยืน 

1 
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบ
องค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความ ต่อเนื่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ 

4.27 0.71 เหมาะสม 

2 
มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้มีความสามารถใน
การคาดการณ์ ประเมิน เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนอง 
และฟื้นฟู ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

3.76 0.97 เหมาะสม 

3 
มีการสร้างขีดความสามารถที่ท าให้องค์การเกิดความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สร้างภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้น 

4.41 1.17 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 7 ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้าน
ภาพลักษณ์และความยั่งยืน สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.8 แนวโน้มองค์ประกอบหลักที่ 8 มาตรฐาน (Standard) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 8 มาตรฐาน  มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 
3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 8 มาตรฐาน 
 

องค์ประกอบที่ 8 
มาตรฐาน 

(Standard) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า 

1 
มีการแจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานแสดง
สินค้า ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างละเอียด 

4.32 0.50 เหมาะสม 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 8 มาตรฐาน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 8 
มาตรฐาน 

(Standard) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า 

2 
มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ 
ฝุาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.33 1.05 เหมาะสม 

3 
มีการออกเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการ
จัดงาน การประกันคุณภาพของงานแสดงสินค้าใน
ระหว่างการจัดงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 

4.41 1.17 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มกีารพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ 

1 

มีการบันทึกประวัติผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงานแสดง
สินค้าเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ผู้ออก
งานและผู้ เข้ า ร่วมงานได้รับสิ นค้าและบริการที่ มี
ประสิทธิภาพ 

4.16 1.23 เหมาะสม 

2 

มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นวัน
และหลังเสร็จสิ้นงาน และน าผลการประเมินมาแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าในระยะยาว 

4.18 1.03 เหมาะสม 

3 

มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย 
เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงการน าปัญหา
และอุปสรรคไปปรับปรุงคุณภาพการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.33 1.05 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า 

1 
มีการส่งเสริมและก ากับคุณภาพการให้บริการของผู้จัด
งานแสดงสินค้า ด้วยการใช้ระบบมาตรฐานสากล 

4.27 0.71 เหมาะสม 

2 

ยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน
ข อ งบุ ค ล า ก รแ ละ อ ง ค์ ก า ร  ผ่ า น  International 
Certification Program จากหลักสูตรฝึกอบรม และ
กิจกรรมเรียนรู้ระดับนานาชาติ จัดท าหลักสูตรการจัด
งานแสดงสินค้ามาตรฐานสากลส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
และระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างประชากรในธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ
ต่อเนื่อง 

3.53 0.90 เหมาะสม 

3 
มีการตรวจวัดมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าและ
แสวงหาการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.24 0.98 เหมาะสม 
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักท่ี 8 มาตรฐาน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 8 
มาตรฐาน 

(Standard) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 4 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล 

1 
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของ
องค์การต่อผู้ประกอบการและสาธารณชน 

3.74 0.98 เหมาะสม 

2 
สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการพัฒนางานด้าน
มาตรฐานและการบริการระดับ คุณภาพ ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ในพื้นที่การจัดงานนั้นๆ 

4.01 1.10 เหมาะสม 

3 
ยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์การให้รองรับ
การเติบโตของงานแสดงสินค้าในอนาคต 

4.09 0.97 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 8 มาตรฐาน (Standard) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน สามารถ
น าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้จริง
ในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.9 แนวโน้มองค์ประกอบหลักท่ี 9 เทคโนโลยี (Technology) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 9 เทคโนโลยี มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 
3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 9 เทคโนโลย ี
 

องค์ประกอบที่ 9 
เทคโนโลยี 

(Technology) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มกีารน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการจัดงาน 

1 
มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อ ลด
ค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัดงาน 

4.22 0.84 เหมาะสม 

2 
มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลดการ
สูญเสียเวลาและแรงงาน 

4.18 1.03 เหมาะสม 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 9 เทคโนโลยี (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อย 1 มกีารน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการจัดงาน 

3 
มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลดการใช้
พลังงาน หรือเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.89 1.00 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มกีารใช้เทคโนโลยเีพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการท าการตลาด 

1 

มีการใช้เทคโนโลยีการน าเสนอแบบเสมือนจริง มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

4.16 1.23 เหมาะสม 

2 
มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกับการจัด
งานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

4.00 1.00 เหมาะสม 

3 

มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือใช้วัสดุที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงาน
และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

4.41 1.17 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีการน าการให้บรกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวมาใช ้

1 
มีการลดต้นทุนและขั้นตอนต่างๆ ลงจากการเตรียมงาน
ที่ต้องประสานงานหลายๆ ส่วน 

4.37 0.95 เหมาะสม 

2 
มีความสะดวกในการจัดการอย่างครบถ้วน ทั้งการจอง
สถานที่พัก การลงทะเบียนเข้า ร่วมงาน ตั๋วเครื่องบิน 
ประกันการเดินทาง และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ 

4.33 1.05 เหมาะสม 

3 

มีการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ 
มั่นใจ จากการลดภาระการเดินทาง ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนางานแสดงสินค้า 

4.10 1.06 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 4 มีการจัดงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน ์

1 

มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน เพื่อท าลายก าแพง
ระยะทางและเวลา  ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมงาน ทดแทนการจัดงานแสดงสินค้าที่ต้องใช้การ
ลงทุนสูง และยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วน 

3.76 0.97 เหมาะสม 

2 
มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน ควบคู่ไปกับงาน
แสดงสินค้าจริง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึง
อนาคตของงานแสดงสินค้า 

4.03 1.13 เหมาะสม 

3 
มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัดงานแบบเสมือน ท า
ให้การด าเนินการต่างๆ รวดเร็ว สะดวก 

4.41 1.17 เหมาะสม 
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จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ
หลักที่ 9 เทคโนโลยี (Technology) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี สามารถ
น าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้จริงใน
ทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

2.3.10 แนวโน้มองค์ประกอบหลักที่ 10 ความประหยัด (Economical) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มองค์ประกอบย่อยของแนวโน้มองค์ประกอบหลัก

ที่ 10 ความประหยัด มีโอกาสเป็นไปได้จริงทุกประการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกิน
กว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มรีายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 10 ความประหยัด 
 

องค์ประกอบที่ 10 
ความประหยัด 
(Economical) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 1 มีความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ 

1 
มีการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสียหายจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานภายหลัง 

4.30 0.88 เหมาะสม 

2 
มีรูปแบบกระบวนการด าเนินงานที่สั้น กระชับ ต่อเนื่อง 
และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด 

4.37 0.95 เหมาะสม 

3 
มีรูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และลดส่ิง
ที่ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่สุด 

4.27 0.71 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 2 มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน 

1 
มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรง
ตามมาตรฐานที่องค์การวางไว้ 

4.30 0.88 เหมาะสม 

2 
มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรง
ตามมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐวางไว้ 

3.76 0.97 เหมาะสม 

3 
มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุมงานได้ตรง
ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ 

4.03 1.13 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 3 มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน 

1 

มีการจัดการต้นทุนที่เป็นระบบ วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ
เพื่อลดต้นทุนคุณภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง
การลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการด าเนินการทั้งต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนทางอ้อม เพื่อให้การจัดงานมีต้นทนุ
ลดลง มีสัดส่วนก าไรเพิ่มมากขึ้น 

4.18 1.03 เหมาะสม 

 



143 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบหลักที่ 2 ความประหยัด (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 10 
ความประหยัด 
(Economical) 

 
มัธยฐาน 

ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ 

(Q3-Q1) ≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนา 
เป็นกลยุทธ ์

องค์ประกอบย่อย 3 มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน 

2 
มีการออกแบบงานที่ลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน มีการจัดการที่มุ่งประสิทธิภาพ และสรรหา
บุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้รอบด้านมาควบคุมงาน 

4.16 0.93 เหมาะสม 

3 
มีการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ ใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ที่มีคุณภาพเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.27 0.71 เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อย 4 มีการประเมินผลตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อความประหยัด 

1 
การประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร หรือการใช้สิ่งทดแทนที่
สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.10 1.06 เหมาะสม 

2 
มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบน้อยที่สุด 

4.45 1.38 เหมาะสม 

3 
มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดแทนที่มีต้นทุน
เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

4.27 0.71 เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค์ประกอบ

หลักที่ 10 ความประหยัด (Economical) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด 
สามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
ได้จริงในทุกตัวชี้วัด โดยค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  
Range) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ทุกตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม 
 

สรุปได้ว่า จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 เพ่ือสรุป
ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยสกัดได้ 40 องค์ประกอบย่อย 120 ตัวบ่งชี้ แยกเป็นองค์ประกอบ
หลัก 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ 2) องค์ประกอบ
หลักด้านการวางแผน 3) องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน 4) องค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน 
5) องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน 6) องค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์  
7) องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน 8) องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน 9) องค์ประกอบ
หลักด้านเทคโนโลยี 10) องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด เพ่ือน าไปสู่การสนทนากลุ่มเพ่ือสร้าง   
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยต่อไป 
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องค์ประกอบหลักที่ 1 
บริบทและการเตรียมการ 

Context 

มีความเข้าใจในบริบท        
และกระบวนการจดังานแสดง

สินค้าอย่างมีคณุภาพ 

 

มีการปรับตัวขององค์การ 
ให้เข้ากับสถานการณ์ 

การมีความเข้าใจในบริบทและการบวนการ
ด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 

การมีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

มีการติดต่อประสานงานไปยั งผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง 

มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
การจัดงานแสดงสินค้า 

มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า
ที่ต่อยอดจากงานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม 
เป็นงานรูปแบบใหม่ 

มีระบบที่ใช้ในการจัดการและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 

มีการตดิต่อกับลูกค้า 
ก่อนการจัดงานแสดงสินค้า 

มีการด าเนินการด้านรูปแบบของการจัดงาน 
เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดง
สินค้าล่วงหน้าเพื่อศึกษาความต้องการ ความ
สนใจ และความเป็นไปได้ที่จะขายพื้นที่ในงาน 

มีการศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัดงาน
แสดงสินค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจาก
งานแสดงสินค้าที่มีอยู่ 

 

มีการด าเนินการจดัประชุม 
ก่อนการจัดงานแสดงสินค้า 

มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า โดยการ
จัดประชุมก่อนการจัดงาน 

ผู้จัดงานเป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่จะไป
จัดงาน โดยการวิ เคราะ ห์ โอกาสและ
ศักยภาพของลูกค้าในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้น 

ผู้ จัดงานด าเนินการติดต่อไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงาน 
เพื่อด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 
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องค์ประกอบหลักที่ 2 
การวางแผน 

Input 

มีการวางแผน 
ก าหนดขอบเขตของงาน 

อย่างมีคุณภาพ 

 

มีแผนการด าเนินงาน 
ที่มีคุณภาพ 

มีเป้าหมายการด าเนินการจัดงานแสดง
สินค้าที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า 

มีการวางแผนด าเนินงานครอบคลุมทั้ ง
กระบวนการจัดงานแสดงสินค้า 

มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

มีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการที่มี
ความสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ 

มีการควบคุมการด าเนินการตามแผนอย่างมี
คุณภาพ 

มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

มีระบบการจัดการคณุภาพ 
ในงานแสดงสินค้า 

มีระบบบันทึกและติดตามการด าเนินงานทั้ง
กระบวนการจัดงานแสดงสินค้า ต้ังแต่การ
เตรียมงานจนถึงการปิดโครงการ 

มีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานการจัดงาน 

มี ระบบการตรวจสอบความพร้อมของ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน     
การจัดงาน 

มีการคัดเลือกและประเมิน
คุณภาพการจัดการของผู้มสี่วน

เกี่ยวข้องในการจัดงาน 

มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้าอย่าง      
มีคุณภาพ 

มีแนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุณภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 

มีระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 
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องค์ประกอบหลักที่ 3 
การด าเนินงาน 

Process 

 
มีการจัดการองค์การ 

อย่างเป็นระบบ 

 

มีการจัดระบบการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ 

มีการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการ
ท างานที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานแสดง
สินค้า 

มีการจัดท ากิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และแผนงานในการด าเนินงาน 

มีการก าหนดต าแหน่ งงานที่ ครอบคลุม
ภาระหน้าที่ในกระบวนการด าเนินงาน 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความ
ถนัดและทักษะของบุคลากรในองค์การ 

มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการจัด
งานแสดงสินค้าให้ เป็นไปตามเป้ าหมาย 
วัตถุประสงค์และแผนงาน 

มีการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

มีการปฏิบตัิงานตามแผน 
การด าเนินงาน 
อย่างมีคุณภาพ 

มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

มีการดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดการ
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ 

 

มีการก ากับดูแลและควบคุม
โครงการอย่างมคีุณภาพ 

มีการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยง 

มีการควบคุมขอบเขตของงาน ก าหนดการ 
และรายละเอียดของสัญญา 

มีการควบคุมดูแลต้นทุนการด าเนินงานให้
อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
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องค์ประกอบหลักที่ 4 
การประสานงาน 
Coordination 

 

 

มีการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

 

มีการจัดการความสัมพันธ์ 
ให้มีคุณภาพท่ีด ี

มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหวังผลการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าในระยะปานกลางและระยะยาว 

มีการพัฒนาความสัมพันธ์ กับผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงาน
และผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจร่วมกัน 

มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

มีการรักษาระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่
ต่อเนื่อง 

มีการปรับปรุงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การติดต่อประสานงานเกิด
ปัญหา  

มีการบรหิาร 
การประสานงานอย่างมี

คุณภาพ 

มีการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การและ
ร ะ หว่ า ง อ ง ค์ ก า ร  เ พื่ อ ป ร ะ ส าน ก า ร
ปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดงาน

มีการวางแผนการติดต่อประสานงานภายใน
อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก า ร แ บ บ
ตลอดเวลา  

มีการควบคุมประสิทธิภาพการ ติดต่อ
ประสานงาน และมีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานหลากหลายช่องทาง 

มีการด าเนินงาน 
เพื่อเสรมิสร้างความร่วมมือ
ระหว่างพนักงานในองค์การ 

มีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วนขององค์การเพื่อให้เกิด
ความมีส่วนร่วมในองค์การธุรกิจการจัดงาน 

มีการจัดการพบปะ พูดคุยระหว่างพนักงาน
ในองค์การอย่างสม่ าเสมอเพื่อหารือในการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การ
ธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและ
การด าเนินงานแบบใหม่ๆ 
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องค์ประกอบหลักที่ 5 
ผลการด าเนินงาน 

Output 

 

มีการด าเนินการ 
ปิดโครงการ 

 

มีการด าเนินการ 
หลังงานเสร็จสิ้น 

มีการประเมินผลของงานที่จัดไป มีการรายงานภายหลังงานเสร็จสิ้น 

มีการประชุมคณะท างานหลังงานเสร็จสิ้น 

มีการวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน 

มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล 

มีการ จัดการใน เรื่ องของรายละ เอี ยด
ปลีกย่อยอื่นๆ 

 

มีการตรวจสอบคณุภาพ 
ของงานแสดงสินค้า 

 

มีการตรวจสอบงานแสดงสินค้า ใ ห้ ไ ด้
คุณภาพตามมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของลูกค้า 

มีการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อใช้
ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า  

มีการใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 

มีการพัฒนางานแสดงสินค้า 
ที่ตรงกับความต้องการ 

ของลูกค้า 

มีการประเมินความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของงานแสดงสินค้า 

มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจาก
การเข้าร่วมงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการ
เข้าร่วมงานเพื่อการรับทราบข้อบกพร่อง 
ปัญหา อุปสรรค 
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องค์ประกอบหลักที่ 6 
สถานทีจ่ัดงานและโลจิสติกส ์

Location 

มีการควบคุมคุณภาพ 
ในการเข้าถึง 

สถานที่จัดงาน 

มีการพัฒนาระบบควบคุม
คุณภาพในการเข้าถึง 

สถานท่ีจัดงาน 

มีการแจ้งข้อมูลการเข้าถึงงานแสดงสินค้า 
ต้ังแต่ข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลาและพาหนะ
ที่ใช้ในการเข้าถึงงานให้ลูกค้าได้รับทราบ 

มีการบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าร่วมงาน 
ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงงานเพื่อใช้ใน
การวางแผน 

มีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะและ
ความพร้อมของผู้ด าเนินการ เพื่อให้การเข้าถึง
งานมีประสิทธิภาพ 

มีการออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือการ
ประกันคุณภาพในการเข้าถึงงาน 

มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจ
ภายหลั งการ เ ข้ า ร่ ว มงาน เพื่ อรั กษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว 

มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ จัดงานกับ
ลูกค้า 

มีการควบคุมคุณภาพ 
ในการคัดเลือก 
สถานท่ีจัดงาน 

มีการเลือกสถานที่จัดงานที่มีความสะดวกใน
การเดินทางเข้าถึงงาน ด้วยรูปแบบการเข้าถึง
งานที่มีความหลากหลาย 

มีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจาก
เมืองที่ จัดงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

มีที่พักที่มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วม
งาน รวมถึงมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
งานแสดงสินค้า 

 

สถานท่ีจัดงานแสดงสินค้า 
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีมาตรฐานด้านกายภาพ เช่นความสวยงาม
และความพร้อมของสถานที่ จัดงานและ 
สถานที่โดยรอบพื้นที่การจัดงาน 

มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ า 
ระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ 
ล่ามแปลภาษา 

มีมาตรฐานด้านบริการ เช่น คุณภาพการ
ให้บริการของพนักงาน บุคลิกภาพพนักงาน 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน 150 

องค์ประกอบหลักที่ 7 
ภาพลักษณ์และความยั่งยืน 

Outcome 

 

มีการประเมินเพื่อพัฒนา 
ผลการด าเนินงานใหสู้งขึ้น 

 

มีการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
ความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า 

มีการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบั ติงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาความรู้  
ความสามารถ ทักษะ ฝีมือของพนักงาน  

มีการวางแผนหรือสร้างกระบวนการในการ
น าความรู้ที่เกิดข้ึนภายในองค์การมาใช้ใน
การจัดการและด าเนินงาน 

มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและการ
วิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจส าหรับการวางแผน
งานและการจัดท ากลยุทธ์การตลาด 

มีการประเมินระดับการพัฒนางานแสดง
สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้
พนักงานได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงความคิดเห็น 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอนวัตกรรมที่เป็นการต่อ
ยอดการจัดการหรือการด าเนินงาน 

มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียว
สอดคล้องกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

มีการจัดงานแสดงสินค้าสี เ ขียวเพื่อลด
ปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ 

มีการน าเครื่องมือ Green Checklist มาใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสี
เขียว ต้ังแต่การลดการใช้พลังงานและอื่นๆ 

มีการใช้เอกสารที่อยู่ในรูปเอกสารออนไลน์ 
อิเล็กทรอนิคส์ 

มีการบรหิารธุรกจิ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหาร

อย่างยั่งยืน 

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิด
ความต่อเนื่องของกระบวนการบริหารจัดการ 

มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้มี
ความสามารถในการคาดการณ์ ประเมิน 
เตรียมการ ป้องกัน ตอบสนองและฟื้นฟู 

มีการสร้างขีดความสามารถที่ท าให้องค์การ
เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สร้าง
ภาพลักษณ์และความย่ังยืนให้เกิดข้ึน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ด้านมาตรฐาน 151 

องค์ประกอบหลักที่ 8 
มาตรฐาน 
Standard 

มีมาตรฐานในการควบคุม
คุณภาพระหว่างการจัดงาน 

แสดงสินค้า 

 

มีการพัฒนามาตรฐาน 
การจัดการคุณภาพ 

มีการแจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของ
ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า ใ น ข้ั น ต อ น  วิ ธี ก า ร 
ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ 

มีการบันทึกประวัติผู้ออกงานและผู้เข้าร่วม
งาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการจัดงาน 

มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกๆ ฝ่าย เพื่อการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการออกเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพหรือ
มาตรฐานการจัดงาน การประกันคุณภาพ
ของงานแสดงสินค้าในการจัดงาน 

มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจ
หลังเสร็จสิ้นวันและหลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว 

มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่าย 

มกีารปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานการจัดงาน 

แสดงสินค้า 

มีการส่ ง เส ริมและก ากับคุณภาพการ
ให้บริการของผู้จัดงานแสดงสินค้า ด้วยการ
ใช้ระบบมาตรฐานสากล 

มีการจัดท าหลักสูตรการจัดงานแสดงสินค้า
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างประชากรในธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ 

มีการตรวจวัดมาตรฐานการจัดงานแสดง
สินค้าและแสวงหาการปรับปรุงมาตรฐาน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

มีมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน 

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์การ 

มีการสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการ
พัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการ
ระดับคุณภาพ 

มีการยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากรใน
องค์การให้รองรับการเติบโตในอนาคต 
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องค์ประกอบหลักที่ 9 
เทคโนโลย ี

Technology 

มีการน าเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมใหม่  
มาใช้ในการจัดงาน 

มีการใช้เทคโนโลย ี
เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการท าการตลาด 

มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในการจัดงาน 

มีการใช้เทคโนโลยีการน าเสนอแบบเสมือน
จริง มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
ในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้
เพื่อลดการสูญเสียเวลาและแรงงาน 

มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้
เพื่อลดการใช้พลังงาน หรือเป็นการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มีการน า เทคโนโลยี และนวั ตกรรมมา
ผ ส มผ ส านกั บ ก า ร จั ด ง าน เพื่ อ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม ่

มีการประชาสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัด
พลังงานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 

มีการน าการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ ท่ีเดียวมาใช้ 

มีการลดต้นทุนและข้ันตอนต่างๆ ลงจาก
การเตรียมงานที่ต้องประสานงานหลายๆ 
ส่วนงาน 

มีความสะดวกในการจัดการอย่างครบถ้วน 
ทั้งการจองสถานที่พัก การลงทะเบียนเข้า 
ร่วมงาน ต๋ัวเครื่องบิน และกิจกรรมอ่ืนๆ 

มีการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจ ประทับใจ มั่นใจ จากการลดภาระ
การเดินทาง 

 

มีการจัดงานแสดงสินค้า 
แบบเสมือน 

มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน เพื่อ
ท าลายก าแพงระยะทางและเวลา  ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมงาน 

มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือนควบคู่ไป
กับงานแสดงสินค้าจริง เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมและศึกษาถึงอนาคตของงาน 

มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัดงาน
แบบเสมือน ท าให้การด าเนินการต่างๆ 
รวดเร็ว สะดวก 
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องค์ประกอบหลักที่ 10 
ความประหยัด 
Economical 

 

มีความประหยัด 
ที่เกิดจากการออกแบบ 

 

มีความประหยดั 
ที่เกิดจากมาตรฐานงาน 

มีการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ลดความเสียหายจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข
รูปแบบของงานภายหลัง 

มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การควบคุม
งานได้ตรงตามมาตรฐานที่องค์การวางไว้ 

มีรูปแบบกระบวนการที่สั้น กระชับ ต่อเนื่อง 
และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด 

มีรูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นให้ได้มากที่สุด 

มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การ
ควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
ภาครัฐวางไว้ 

มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน การ
ควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้า
ต้องการ 

 

มคีวามประหยัด 
ที่เกิดจากการวางแผน 

มีการจัดการต้นทุนที่ เป็นระบบ วิเคราะห์
ต้นทุนคุณภาพเพื่อลดต้นทุนคุณภาพ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม 

มีการออกแบบงานที่ลดข้ันตอนความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินงาน รวมถึงมีการจัดการที่มุ่ง
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

มีการประเมินผล 
ตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ

เพื่อความประหยัด 

มีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อ
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร หรือการใช้ 
สิ่งทดแทน 

มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อให้
เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด 

มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดแทนที่มี
ต้นทุนเหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
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ขั้นตอนที่ 3: การสนทนากลุ่มในประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ภายหลังจากการวิจัยอนาคต (EDFR) ได้มาซึ่งองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 
CIPCOLOSTE ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของกลยุทธ์ดังกล่าวไปน าเสนอในการสนทนากลุ่ม โดยการจัด
สนทนากลุ่มนี้เป็นการจัดขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยจากกลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์  และ
กลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการและการตลาด เพื่อหาฉันทามติเก่ียวกับแนวทางในการ
พัฒนากลยุทธ์เพ่ือเพ่ือจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยผ่านการ
วิเคราะห์ SWOT และสังเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือสร้างร่างกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์
เชิงปูองกันและกลยุทธ์เชิงแก้ไข ก าหนดต าแหน่งของกลยุทธ์ด้วย BCG Matrix และสรุปเป็นร่างกล
ยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการคุณภาพการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยด้วยการจัดสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัยเรื่องการจัดการคุณภาพในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย 
10 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบด้านบริบทและการเตรียมการ (Context) องค์ประกอบ
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) องค์ประกอบด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) องค์ประกอบด้านการ
ประสานงาน (Coordination) องค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน (Output) องค์ประกอบด้าน
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) 
องค์ประกอบด้านมาตรฐาน (Standard) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Technology) และ
องค์ประกอบด้านความประหยัด (Economical)  ภายหลังจากได้องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยแล้ว ผู้ วิจัยน าองค์ประกอบดังกล่าวไป
น าเสนอในการสนทนากลุ่ม ซึ่งการจัดสนทนากลุ่มเป็นการจัดขึ้นเพ่ือพัฒนากลยุทธ์จากองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์ 
SWOT Matrix และ TOWS Matrix กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการจ านวน 6 คนที่มีความรู้
ทางด้านการจัดการ การตลาด หรืออุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือหาฉันทมติเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยผลการสนทนากลุ่มมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สามารถวิเคราะห์จาก
องค์ประกอบที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถควบคุมได้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ ด้านบริบท
และการเตรียมการ การวางแผน กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

 
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านบริบทและการเตรียมการ (Context) 
 

บริบทและการ
เตรียมการ 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1.  ผู้ จั ด งานมี ระบบฐานข้ อมู ลลู ก ค้าและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อการจัดงานแสดง
สินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
2. ผู้จัดงานมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้า 
3. ผู้จัดงานเข้าใจในบริบทและเตรียมการจัดงาน
แสดงสินค้าล่วงหน้าได้อย่างมีคุณภาพ 
4. ผู้จัดงานมีความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรม
ที่แตกต่างและมีการเตรียมการรองรับผู้ออกงาน
และผู้ เข้ า ร่ วมงานที่ มี คว ามแตกต่ า งด้ าน
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

1. การแบ่งกลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้าและการ
จัดแบ่งโซนการแสดงสินค้าไม่มีความชัดเจน 
2. ขาดฐานข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน 
เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้า ที่สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานของ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
 

 
จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านบริบทและการเตรียมการ จุดแข็ง

ประกอบด้วย 1) ผู้จัดงานมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพ่ือการจัดงานแสดง
สินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2) ผู้จัดงานมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้า3) ผู้จัดงานเข้าใจในบริบทและเตรียมการจัดงานแสดงสินค้าล่วงหน้าได้อย่างมีคุณภาพ 4) ผู้จัด
งานมีความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีการเตรียมการรองรับผู้ออกงานและ
ผู้เข้าร่วมงานที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  ในขณะที่จุดอ่อน ประกอบด้วย 1) การ
แบ่งกลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้าและการจัดแบ่งโซนการแสดงสินค้าไม่มีความชัดเจน 2) ขาดฐานข้อมูล
การด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ที่สอดคล้อง
กับธุรกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์เก่ียวกับทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านการวางแผน (Input) 
 

การวางแผน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. ผู้จัดงานมีการวางแผนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการจัดงานแสดงสินค้า 
2. ผู้จัดงานมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร
ส าหรับการด าเนินงาน 
3. ผู้จัดงานมีการวางแผนการท างานเป็นทีมในองค์การ 
4. ผู้จัดงานมีการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ
และเอกชนส าหรับการจัดงาน 
5. ผู้จัดงานแสดงสินค้าใช้กลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพเป็นกลยุทธ์หลักขององค์การ 
6. ผู้จัดงานน าปรัชญาการจัดการคุณภาพเข้ามา
ใช้ เพื่อปูองกันการจัดงานที่มีคุณภาพต่ ากว่า
เกณฑท์ี่ก าหนด 
7. ผู้จัดงานมีการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และก าหนดนโยบายเพื่อน ามาใช้กับพันธมิตร 
แหล่งทรัพยากร การออกแบบ 
8. ผู้จัดงานมีการจัดโครงสร้างองค์การและก าหนด
ต าแหน่งงานตามความถนัดและทักษะของบุคลากร 
9. ผู้จัดงานใช้มาตรฐานสากลเข้ามาด าเนินงาน 
เพื่อยกระดับของงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
10. ผู้จัดงานสร้างงานที่มีคุณภาพ มีรูปแบบตรง
ตามความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนและ
ก าหนดมาตรฐานที่ดี เพื่อให้เกิดความประหยัด
และเกิดความคุ้มค่าจากการลงทุน 
11. การแต่งตั้งตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพื่อ
ด าเนินงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์  ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและดึงดูดให้มีผู้ร่วม
ออกงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น 

1. การวางแผนผังการจัดงานไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน 
 

 
จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านการวางแผน จุดแข็งประกอบด้วย    

1) ผู้จัดงานมีการวางแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดงานแสดงสินค้า  2) ผู้จัด
งานมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน 3) ผู้จัดงานมีการวางแผนการท างานเป็น
ทีมในองค์การ 4) ผู้จัดงานมีการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนส าหรับการจัดงาน 5) ผู้จัด
งานแสดงสินค้าใช้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพเป็นกลยุทธ์หลักขององค์การ 6) ผู้จัดงานน าปรัชญาการ
จัดการคุณภาพเข้ามาใช้ เพ่ือปูองกันการจัดงานที่มีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 7) ผู้จัดงานมีการ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดนโยบายเพ่ือน ามาใช้กับพันธมิตร แหล่งทรัพยากร การ
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ออกแบบ 8) ผู้จัดงานมีการจัดโครงสร้างองค์การและก าหนดต าแหน่งงานตามความถนัดและทักษะ
ของบุคลากร 9) ผู้จัดงานใช้มาตรฐานสากลเข้ามาด าเนินงาน เพ่ือยกระดับของงานให้มีมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น 10) ผู้จัดงานสร้างงานที่มีคุณภาพ มีรูปแบบตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนและ
ก าหนดมาตรฐานที่ดี เพ่ือให้เกิดความประหยัดและเกิดความคุ้มค่าจากการลงทุน 11) การแต่งตั้ง
ตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพ่ือด าเนินงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมายและดึงดูดให้มีผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่จุดอ่อน 
ประกอบด้วย 1) การวางแผนผังการจัดงานไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน 
 
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านการด าเนินงาน (Process) 
 

การด าเนินงาน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1.  มี ระบบการท างานที่ยื ดหยุ่น  ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
2. ผู้จัดงานมีการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าที่
มีคุณภาพระดับสากล 
3. ผู้จัดงานมีการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดงานที่มีคุณภาพ 
4. มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้จัดงานใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยหมั่น
ฝึกอบรมพนักงาน โดยเน้นไปที่การปูองกันปัญหา 
6. มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุ
เปูาหมาย โดยมีการติดตามและตรวจสอบทุก
ขั้นตอน 

1. มีผู้รับช่วงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
จ านวนน้อย เกิดการผูกขาด ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง 
2. ผู้เชียวชาญ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ไม่ เพียงพอ รวมถึ งขาดบุคลากรที่ สื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป 

 

 
จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านการด าเนินงาน จุดแข็งประกอบด้วย 

1) มีระบบการท างานที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2) ผู้จัดงานมีการด าเนินการ
จัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากล 3) ผู้จัดงานมีการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดงานที่
มีคุณภาพ 4) มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 5) ผู้จัดงานใช้เทคนิค
การควบคุมคุณภาพโดยหมั่นฝึกอบรมพนักงาน โดยเน้นไปที่การปูองกันปัญหา  6) มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเปูาหมาย โดยมีการติดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอน ในขณะที่จุดอ่อน 
ประกอบด้วย 1) มีผู้รับช่วงงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลจ านวนน้อย เกิดการผูกขาด ท าให้
ค่าใช้จ่ายสูง 2) ผู้เชียวชาญ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ รวมถึงขาดบุคลากรที่สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษาข้ึนไป 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน (Output) 

ผลการด าเนินงาน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. ผู้จัดงานมีการประเมินผลของการจัดงานหลัง
งานเสร็จสิ้น วัดผลความคุ้มค่า จัดท ารายงาน
และบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์
ความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาโปรแกรม
เพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดง
สินค้ารวมถึงใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพ 
2. ผู้จัดงานมีการปรบปรุงคุณภาพของงานแสดง
สินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. มีการจัดการคุณภาพด้านเวลาและต้นทุนการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้จัดงานน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การประเมินและติดตามผลการด าเนินงานด้วย
ช่องทางที่มีความหลากหลาย 

1. ผู้จัดงานไม่สามารถน าผลการประเมินจากผู้
ออกงานและผู้เข้าร่วมงานมาด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอได้ทั้งหมดเนื่องจากการ
ปรับปรุงบางเร่ือง ผู้จัดงานไม่สามารถควบคุมได้ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก 
 

 
จากตารางที่  21 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน จุดแข็ง

ประกอบด้วย 1) ผู้จัดงานมีการประเมินผลของการจัดงานหลังงานเสร็จสิ้น วัดผลความคุ้มค่า จัดท า
รายงานและบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้ารวมถึงใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพ 2) ผู้จัดงานมีการปรบปรุงคุณภาพของงานแสดงสินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
3) มีการจัดการคุณภาพด้านเวลาและต้นทุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4) ผู้จัดงานน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานด้วยช่องทางที่มีความ
หลากหลาย ในขณะที่จุดอ่อน ประกอบด้วย 1) ผู้จัดงานไม่สามารถน าผลการประเมินจากผู้ออกงาน
และผู้เข้าร่วมงานมาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอได้ทั้งหมดเนื่องจากการปรับปรุงบางเรื่อง ผู้
จัดงานไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) 
 

ภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
1. ผู้จัดงานมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดง
สินค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
2. ผู้จัดงานแสดงสินค้าสร้างงานแสดงสินค้าที่
น าเสนอถึงวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ 

1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
และความยั่งยืนขององค์การยังมีน้อย 
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ตารางที ่22 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) (ต่อ) 
 

ภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
3. ผู้จัดงานมีการจัดงานอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นศักยภาพและความมั่นคง
ของผู้จัดงาน 
4. ผู้จัดงานให้ความส าคัญกับการจัดงานแสดง
สินค้าที่ประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 

 
จากตารางที่  22 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน จุดแข็ง

ประกอบด้วย 1) ผู้จัดงานมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 2) ผู้จัดงานแสดงสินค้าสร้างงานแสดงสินค้าที่น าเสนอถึงวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ลอกเลียนแบบได้ยาก รวมถึงความเข้าใจในความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม 3) ผู้จัดงานมีการจัดงาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง แสดงให้เห็นศักยภาพและความมั่นคงของผู้จัดงาน 4) ผู้จัดงานให้ความส าคัญ
กับการจัดงานแสดงสินค้าที่ประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในขณะที่จุดอ่อน ประกอบด้วย    
1) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนขององค์การยังมีน้อย 
 

ผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ในส่วน
ของการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สามารถวิเคราะห์จากองค์ประกอบ
ที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าไม่สามารถควบคุมได้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ การประสานงาน 
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ มาตรฐาน เทคโนโลยี และความประหยัดทางเศรษฐกิจ 
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านการประสานงาน (Coordination) 
 

การประสานงาน 

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Treats: T) 
1. ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า ก่อให้เกิด
การงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
2. ภาครัฐแต่งตั้งตัวแทนในตลาดต่างประเทศ
เพื่อด าเนินงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและดึงดูดให้มีผู้ร่วม
ออกงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น 
3. ประเทศไทยมีส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะ 

1. ขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้จัดงานและ
หน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนที่ซับซ้อนจากการ
ติดต่อตามล าดับชั้น 
2. ความแตกต่างของคาบเวลาในแต่ละภูมิภาค 
3. ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การ 
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จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านการประสานงาน โอกาสประกอบด้วย  
1) ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า ก่อให้เกิดการงาน
แสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง 2) ภาครัฐแต่งตั้งตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพ่ือด าเนินงานด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและดึงดูดให้มีผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วม
งานมากยิ่งขึ้น 3) ประเทศไทยมีส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ก่อตั้งขึ้น
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะ ในขณะที่อุปสรรค ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการ
ประสานงานระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนที่ซับซ้อนจากการติดต่อตามล าดับชั้น     
2) ความแตกต่างของคาบเวลาในแต่ละภูมิภาค 3) ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การ 
 
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) 
 

สถานท่ีจัดงาน 
และโลจสิติกส ์

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Treats: T) 
1. นโยบายในการเปิดเสรีทางการบินของ
ประเทศไทย ท าให้มีการเดินทางที่เชื่อมโยงทั้ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศให้สะดวก
มากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อตลาดงานแสดงสินค้าใน
การเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ทางด้านภูมิศาสตร์ การขนส่ง สามารถเชื่อม
ต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆ ได้เป็นตลาดใหม่ที่จะจัด
งานแสดงสินค้า 
3. เศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างลักษณะฐานกว้าง 
ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร 
และภาคบริการหลากหลายภาคส่วน ทั้งหมดนี้
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ดึงดูดงานแสดงสินค้ามาสู่
ประเทศไทย 
4. ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคในการ
อ านวยความสะดวกให้กับการจัดงานแสดงสินค้า 
5. ประเทศไทยมีความพร้อมด้านพื้นที่ในการจัด
งานแสดงสินค้ามากเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาค
อาเซียน 
6. มีแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ที่รองรับ
เชื่อมโยงกับงานแสดงสินค้าได้  ทั้งทางด้าน
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1. ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึง
สถานที่จัดงานบางพื้นที่ได้โดยตรง 
2. การจราจรในบริเวณสถานทีจ่ัดงานมคีวาม
หนาแน่น 
3. การขาดความหลาหลายในการเข้าถึงงาน
แสดงสินค้า 
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จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ โอกาส 
ประกอบด้วย 1) นโยบายในการเปิดเสรีทางการบินของประเทศไทย ท าให้มีการเดินทางที่เชื่อมโยงทั้ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อตลาดงานแสดงสินค้าในการเลือก
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 2) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทางด้านภูมิศาสตร์ 
การขนส่ง สามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เป็นตลาดใหม่ที่จะจัดงานแสดงสินค้า  3) เศรษฐกิจ
ไทยมีโครงสร้างลักษณะฐานกว้าง ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และภาคบริการ
หลากหลายภาคส่วน ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ดึงดูดงานแสดงสินค้ามาสู่ประเทศไทย 4) ความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคในการอ านวยความสะดวกให้กับการจัดงานแสดงสินค้า  5) ประเทศไทยมี
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ในการจัดงานแสดงสินค้ามากเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน  6) มีแหล่ง
ท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ที่รองรับเชื่อมโยงกับงานแสดงสินค้าได้ ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ในขณะทีอุ่ปสรรค ประกอบด้วย 1) ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึงสถานที่จัดงานบางพ้ืนที่
ได้โดยตรง 2) การจราจรในบริเวณสถานที่จัดงานมีความหนาแน่น 3) การขาดความหลาหลายในการ
เข้าถึงงานแสดงสินค้า 
 
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านมาตรฐาน (Standard) 
 

มาตรฐาน 

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Treats: T) 
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ของ
ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก จึงเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้กับการจัดงานแสดงสินค้า 
2. ประเทศไทยมีมาตรฐานการบริการในระดับ
คุณภาพสูง 

1. สถานะทางการเมืองและสภาพทางสังคมที่
ขาดความมั่นคง เนื่องจากหัวใจหลักของการจัด
งานแสดงสินค้าต้องอาศัยความมั่นคงและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
2. การมีกฎ ระเบียบที่มีความซับซ้อนมากเกินไป  
3. การด าเนินพิธีการศุลกากรยากต่อการปฏิบัติ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
4. ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้าที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะ 

 
จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านมาตรฐาน โอกาส ประกอบด้วย       

1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ของประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลก จึงเป็นการเพ่ิมโอกาส
ให้กับการจัดงานแสดงสินค้า 2) ประเทศไทยมีมาตรฐานการบริการในระดับคุณภาพสูง ในขณะที่
อุปสรรค ประกอบด้วย 1) สถานะทางการเมืองและสภาพทางสังคมที่ขาดความมั่นคง เนื่องจากหัวใจ
หลักของการจัดงานแสดงสินค้าต้องอาศัยความมั่นคงและการสนับสนุนจากภาครัฐ 2) การมีกฎ 
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ระเบียบที่มีความซับซ้อนมากเกินไป 3) การด าเนินพิธีการศุลกากรยากต่อการปฏิบัติเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 4) ยังไม่มีการจัดท า
มาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะ 
 
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Technology) 
 

เทคโนโลย ี

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Treats: T) 
1. เทคโนโลยีในปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดต่ าลง 
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
2. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดงานแสดง
สินค้าได้ 

1. ขาดการส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมภายในประเทศ 
 

 
จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านเทคโนโลยี โอกาส ประกอบด้วย         

1) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดต่ าลง เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 2) เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดงานแสดงสินค้าได้ ในขณะที่อุปสรรค ประกอบด้วย 1) การขาด
การส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ 
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ประกอบด้านความประหยัด (Economical) 
 

ความประหยัดทาง
เศรษฐศาสตร ์

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Treats: T) 
1. ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายที่
ใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ต่ ากว่าหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย  
2. ประเทศไทยมีการจัดการโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน 

1. วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ไม่
แน่นอน 
 

 
จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่าในองค์ประกอบด้านความประหยัด โอกาส ประกอบด้วย   

1) ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ต่ ากว่าหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย 2) ประเทศไทยมีการจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน ในขณะที่อุปสรรค ประกอบด้วย 1) วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ไม่
แน่นอน 
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ตารางที่ 28 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการคุณภาพการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
S1 ผู้จัดงานมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าและความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า เพื่อการจัดงาน
แสดงสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
S2 ผู้จัดงานมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
S3 ผู้จัดงานเข้าใจในบริบทและเตรียมการจัดงานแสดงสินค้าล่วงหน้าได้อย่างมี
คุณภาพ 
S4 ผู้จัดงานมีความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและมีการเตรียมการ
รองรับผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานท่ีมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
S5 ผู้จัดงานมีการวางแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดงานแสดง
สินค้า 
S6 ผู้จัดงานมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน 
S7 ผู้จัดงานมีการวางแผนการท างานเป็นทีมในองค์การ 
S8 ผู้จัดงานมีการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนส าหรับการจัดงาน 
S9 ผู้จัดงานแสดงสินค้าใช้กลยุทธ์การจัดการคุณภาพเป็นกลยุทธ์หลักขององค์การ 
S10 ผู้จัดงานน าปรัชญาการจัดการคุณภาพเข้ามาใช้ เพื่อปูองกันการจัดงานท่ีมี
คุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
S11 ผู้จัดงานมีการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดนโยบายเพื่อน ามาใช้
กับพันธมิตร แหล่งทรัพยากร การออกแบบ 
S12 ผู้จัดงานมีการจัดโครงสร้างองค์การและก าหนดต าแหน่งงานตามความถนัดและ
ทักษะของบุคลากร 
S13 ผู้จัดงานใช้มาตรฐานสากลเข้ามาด าเนินงาน เพื่อยกระดับของงานให้มีมาตรฐาน
มากยิ่งข้ึน 
S14 ผู้จัดงานสร้างงานท่ีมีคุณภาพ มีรูปแบบตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการ
วางแผนและก าหนดมาตรฐานท่ีดี เพื่อให้เกิดความประหยัดและเกิดความคุ้มค่าจาก
การลงทุน 
S15 การแต่ง ต้ังตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพื่อด า เนินงานด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและดึงดูดให้มีผู้ร่วมออกงานแสดง
สินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งข้ึน 
S16 มีระบบการท างานท่ียืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
S17 ผู้จัดงานมีการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีคุณภาพระดับสากล 
S18 ผู้จัดงานมีการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดงานท่ีมีคุณภาพ 
S19 มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง 
S20 ผู้จัดงานใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยหมั่นฝึกอบรมพนักงาน โดยเน้นไปท่ี
การปูองกันปัญหา 
S21 มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเปูาหมาย โดยมีการติดตามและ
ตรวจสอบทุกข้ันตอน 
S22 ผู้จัดงานมีการประเมินผลของการจัดงานหลังงานเสร็จสิ้น วัดผลความคุ้มค่า 
จัดท ารายงานและบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า 
และพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้ารวมถึงใช้
หน่วยงานรับรองมาตรฐานเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ 
S23 ผู้จัดงานมีการปรบปรุงคุณภาพของงานแสดงสินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
S24 มีการจัดการคุณภาพด้านเวลาและต้นทุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S25 ผู้จัดงานน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในการประเมินและติดตามผลการ
ด าเนินงานด้วยช่องทางท่ีมีความหลากหลาย 
S26 ผู้จัดงานมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
S27 ผู้จัดงานแสดงสินค้าสร้างงานแสดงสินค้าท่ีน าเสนอถึงวัฒนธรรมไทยท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวลอกเลียนแบบได้ยาก รวมถึงความเข้าใจในความแตกต่างข้าม
วัฒนธรรม 
S28 ผู้จัดงานมีการจัดงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง แสดงให้เห็นศักยภาพและ
ความมั่นคงของผู้จัดงาน 
S29 ผู้จัดงานให้ความส าคัญกับการจัดงานแสดงสินค้าท่ีประหยัดพลังงานและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

W1 การแบ่งกลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้าและการจัดแบ่งโซนการแสดงสินค้าไม่มีความ
ชัดเจน 
W2 ขาดฐานข้อมูลการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้า ท่ีสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศ
ทางการด าเนินงานของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
W3 การวางแผนผังการจัดงานไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วม
งาน 
W4 มีผู้รับช่วงงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
จ านวนน้อย เกิดการผูกขาด ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง 
W5 ผู้เชียวชาญ บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ รวมถึงขาดบุคลากรท่ี
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษาข้ึนไป 
W6 ผู้จัดงานไม่สามารถน าผลการประเมินจากผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานมา
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอได้ท้ังหมดเน่ืองจากการปรับปรุงบางเรื่อง ผู้จัด
งานไม่สามารถควบคุมได้ เน่ืองจากเป็นปัจจัยภายนอก 
W7 การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนขององค์การยังมี
น้อย 
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ตารางที่ 28 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการคุณภาพการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Treats: T) 
O1 ภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า 
ก่อให้เกิดการงานแสดงสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
O2 ภาครัฐแต่งต้ังตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพื่อด าเนินงานด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและดึงดูดให้มีผู้ร่วมออกงานแสดง
สินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งข้ึน 
O3 ประเทศไทยมีส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ท่ีก่อต้ัง
ข้ึนเพื่อส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะ 
O4 นโยบายในการเปิดเสรีทางการบินของประเทศไทย ท าให้มีการเดินทางท่ีเช่ือมโยง
ท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศให้สะดวกมากยิ่งข้ึน ส่งผลดีต่อตลาดงาน
แสดงสินค้าในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 
O5 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทางด้านภูมิศาสตร์ การขนส่ง สามารถ
เช่ือมต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆ ได้เป็นตลาดใหม่ท่ีจะจัดงานแสดงสินค้า 
O6 เศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างลักษณะฐานกว้าง ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
การเกษตร และภาคบริการหลากหลายภาคส่วน ท้ังหมดน้ีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนท่ีดึงดูด
งานแสดงสินค้ามาสู่ประเทศไทย 
O7 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคในการอ านวยความสะดวกให้กับการจัดงาน
แสดงสินค้า 
O8 ประเทศไทยมีความพร้อมด้านพื้นท่ีในการจัดงานแสดงสินค้ามากเป็นอันดับ 1 
ของภูมิภาคอาเซียน 
O9 มีแหล่งท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีรองรับเช่ือมโยงกับงานแสดงสินค้าได้ ท้ังทางด้าน
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
O10 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ของประเทศไทยมีช่ือเสียงระดับโลก จึง
เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับการจัดงานแสดงสินค้า 
O11 ประเทศไทยมีมาตรฐานการบริการในระดับคุณภาพสูง 
O12 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีต้นทุนท่ีลดต่ าลง เข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
O13 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว สามารถน ามาปรับใช้ในการจัด
งานแสดงสินค้าได้ 
O14 ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
ต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย  
O15 ประเทศไทยมีการจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 
O16 การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า พร้อม
ใบรับรองคุณภาพ 

T1 ข้ันตอนการประสานงานระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงานภาครัฐมีข้ันตอนท่ีซับซ้อน
จากการติดต่อตามล าดับช้ัน 
T2 ความแตกต่างของคาบเวลาในแต่ละภูมิภาค 
T3 ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การ 
T4 ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึงสถานท่ีจัดงานบางพื้นท่ีได้โดยตรง 
T5 การจราจรในบริเวณสถานท่ีจัดงานมีความหนาแน่น 
T6 การขาดความหลากหลายในการเข้าถึงงานแสดงสินค้า 
T7 สถานะทางการเมืองและสภาพทางสังคมท่ีขาดความมั่นคง เน่ืองจากหัวใจหลัก
ของการจัดงานแสดงสินค้าต้องอาศัยความมั่นคงและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
T8 การมีกฎ ระเบียบท่ีมีความซับซ้อนมากเกินไป  
T9 การด าเนินพิธีการศุลกากรยากต่อการปฏิบัติเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
T10 ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานสถานท่ีจัดงานแสดงสินค้าท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ 
T11 ขาดการส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ 
T12 วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน 
 
 

 
3.2 การสร้างกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
องค์การธุรกิจโดยทั่วไปในปัจจุบันมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยการก าหนดกลยุทธ์คือ

การระบุถึงปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผ่านการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) แต่การวิเคราะห์ SWOT ไม่ได้แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การใช้ 
TOWS Matrix เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
องค์การได้รับ กับจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการคุณภาพการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยใน
ส่วนของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่น าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในองค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าภายใต้การจัดการคุณภาพเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การโดยการใช้ TOWS Matrix 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ กับจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดยการสร้างกลยุทธ์จาก TOWS Matrix ผู้วิจัยใช้
วิธีการปรับสถานการณ์ในเชิงลบขององค์การในสภาพแวดล้อมของจุดอ่อนและอุปสรรคให้เป็น
สถานการณ์เชิงบวกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 29 ตารางปรับสภาพแวดล้อมด้านจุดอ่อนแบบผกผัน 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) จุดอ่อนที่ปรับแกแ้บบผกผัน (Inverse Weakness: W’) 
W1 การแบ่งกลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้าและการจัดแบ่ง
โซนการแสดงสินค้าไม่มีความชัดเจน 
W2 ขาดฐานข้อมูลการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น 
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
ที่สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
W3 การวางแผนผังการจัดงานไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน 
W4 มีผู้รับช่วงงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
จ านวนน้อย เกิดการผูกขาด ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง 
W5 ผู้เชียวชาญ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่
เ พี ย ง พ อ  ร ว ม ถึ ง ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ สื่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษาข้ึนไป 
W6 ผู้จัดงานไม่สามารถน าผลการประเมินจากผู้ออก
งานและผู้เข้าร่วมงานมาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอได้ทั้งหมดเนื่องจากการปรับปรุงบางเรื่อง ผู้จัด
งานไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก 
W7 การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืนขององค์การยังมีน้อย 

W’1 การแบ่งกลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้าและการ
จัดแบ่งโซนการแสดงสินค้าให้เกิดความชัดเจนด้วยการ
เก็บข้อมูลจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
W’2 สร้างฐานข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน 
เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้า ที่สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์
เกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้า 
W’3 การวางแผนผังการจัดงานให้ตามความต้องการ
ของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน  
W’4 สร้างและพัฒนาผู้รับช่วงงานที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
W5 สร้างและพัฒนาผู้เชียวชาญ บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษาข้ึนไป 
W’6 ผู้จัดงานใช้การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อน าผลการประเมินจากผู้ออกงานและ
ผู้เข้าร่วมงานมาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอ 
W’7 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนขององค์การ 
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ตารางที่ 29 ตารางปรับสภาพแวดล้อมด้านอุปสรรคแบบผกผัน (ต่อ) 
 

อุปสรรค (Treats: T) อุปสรรค (Inverse Treats: T’) 
T1 ขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้จัดงานและ
หน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนที่ซับซ้อนจากการติดต่อ
ตามล าดับชั้น 
T2 ความแตกต่างของคาบเวลาในแต่ละภูมิภาค 
T3 ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การ 
T4 ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึงสถานที่
จัดงานบางพื้นที่ได้โดยตรง 
T5 การจราจรในบริ เวณสถานที่จัดงานมีความ
หนาแน่น 
T6 การขาดความหลากหลายในการเข้าถึงงานแสดง
สินค้า 
T7 สถานะทางการเมืองและสภาพทางสังคมที่ขาด
ความมั่นคง เนื่องจากหัวใจหลักของการจัดงานแสดง
สินค้าต้องอาศัยความมั่นคงและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 
T8 การมีกฎ ระเบียบที่มีความซับซ้อนมากเกินไป  
T9 การด าเนินพิธีการศุลกากรยากต่อการปฏิบัติ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
T10 ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานสถานที่จัดงานแสดง
สินค้าท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะ 
T11 ขาดการส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภายในประเทศ 
T12 วิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวน ไม่แน่นอน 

T’1 ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงานภาครัฐ  
T’2 ผู้จัดงานพัฒนาระบบงานที่สามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา รวมถึงการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างคู่ค้าในต่างประเทศ 
T’3 ลดความเหลื่ อมล้ าด้ านความแตกต่ างของ
วัฒนธรรมองค์การ 
T’4 พัฒนาระบบขนส่งท่ีครอบคลุมและสามารถเข้าถึง
สถานท่ีจัดงานบางพื้นที่ได้โดยตรง ในช่วงเวลาที่มีการ
จัดงานแสดงสินค้า 
T’5 ก าหนดจุดเช่ือมต่อการเดินทางและอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางโดยการจัดระบบขนส่งที่
ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
T’6 สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดงานแสดง
สินค้า รูปแบบการจัดงาน การบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง
เพื่อสร้างหลากหลายในการเข้าถึงงานแสดงสินค้า 
T’7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการการจัด งาน
ร่วมกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดแรงกดดัน
จากปัญหาทางการเมืองและความมั่นคง 
T’8 ร่วมปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านสมาคม
และหน่วยงานภาครัฐ ในการปรับแก้กฎ ระเบียบ  
T’9 ร่วมปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านสมาคม
และหน่วยงานภาครัฐ ในการปรับแก้พิธีการศุลกากร 
ให้เอื้ออ านวยต่อการเข้าร่วมงานของชาวต่างชาติ 
T’10 ร่วมมือกับภาครัฐสนับสนุนการจัดท ามาตรฐาน
สถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ 
T’11 ส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายในประเทศให้เกิดขึ้น 
T’12 ปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
วิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวน ไม่แน่นอน โดยใช้
การจัดการคุณภาพเป็นเครื่องมือ 
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โดยผลที่ได้จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้ 4 ชุด คือ 1) 
กลยุทธ์ SO 2) กลยุทธ์ W’O 3) กลยุทธ์ ST’ และ 4) กลยุทธ์ W’T’ ผ่านการท า TOWS Matrix เพ่ือ
สร้างกลยุทธ์ที่พัฒนาตามสถานการณ์ตั้งแต่กลยุทธ์การขยายตัวตลอดจนกลยุทธ์หดตัว โดยน ามา
พัฒนาเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

การจัดท า TOWS Matrix เป็นประโยชน์มากต่อองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
เนื่องจากก่อให้เกิดการจัดท ากลยุทธ์ทางเลือกต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขององค์การในช่วงที่ก าหนดกลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ทางเลือกทั้ง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ 
W’O กลยุทธ์ ST’ กลยุทธ์ W’T’ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ SO (SO Strategies) จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งภายในองค์การ เพ่ือฉก
ฉวยประโยชน์จากโอกาสภายนอกองค์การ ผู้จัดการทุกคนต้องการให้องค์การของตนอยู่ในต าแหน่งที่
จุดแข็งภายในสามารถฉกฉวยประโยชน์จากแนวโน้มและเหตุการณ์ภายนอก โดยทั่วไป องค์การจะ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ WO กลยุทธ์ ST หรือกลยุทธ์ WT เพ่ือท าให้สถานการณ์ในการด าเนินงานของ
องค์การเข้าส่สภาวการณ์ที่ท าให้องค์การสามารถกลับมาใช้กลยุทธ์ SO ได้ เมื่อองค์การพบจุดอ่อน 
องค์การต้องก าจัดจุดอ่อนนั้นและท าให้จุดอ่อนเป็นจุดแข็ง ท านองเดียวกัน เมื่อองค์การพบอุปสรรค 
องค์การก็จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคเพ่ือจะแสวงหาโอกาส จากการจัดท า TOWS Matrix  พบว่ากลยุทธ์ 
SO (SO Strategies) ประกอบด้วย 

SO1 กลยุทธ์การสร้างงานอย่างมีคุณภาพ เป็นกลยุทธ์การสร้างงานแสดงสินค้าโดยผู้จัด
งานมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทของงานเพ่ือการเตรียมงานอย่างมีคุณภาพ เริ่มจากความเข้าใจ
ในกระบวนการและขั้นตอนการท างาน มีการเตรียมการจัดงานไว้ล่วงหน้า มีการท างานเป็นทีม ก าหนด
โครงสร้างองค์การอย่างชัดเจน จัดต าแหน่งงานตามความถนัด และทักษะของบุคลากร เพ่ือให้ได้งาน
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบเหนือกว่าประเทศคู่แข่ง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดงานในระดับสากล   

SO2 กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบจาก
การที่มีระบบฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารวมถึงความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างของแต่ละชนชาติ มีการเตรียมการวางแผนรองรับผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานที่มีความ
ต่างกันของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณภาพเข้าร่วมในการจัดงาน 
ประกอบกับภาครัฐมีสาขาของหน่วยงานราชการอยู่ที่ต่างประเทศเพ่ือวางแผนด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าท าให้ได้รับการประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

SO3 กลยุทธ์การจัดงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย ผู้จัดงานใช้มาตรฐานการด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพเข้ามาใช้ เ พ่ือปูองกันการด าเนินงานที่มีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้
มาตรฐานสากลเข้ามาด าเนินงานมีการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนเพ่ือปูองกันความผิดพลาด มีการ
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ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย รวมไปถึงความเข้าใจในบริบท
ทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชนชาติ มีการรองรับผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานที่มีความ
ต่างกันของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างด ี

SO4 กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจ เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรฐานการบริการใน
ระดับสูง ผู้จัดงานสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ประเมินผลจากการด าเนินงานได้ โดยผู้จัดงานมีการประเมินผล
การด าเนินงานภายหลังงานเสร็จสิ้น ปรับปรุงคุณภาพของงานตามการประเมินอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง การวัดผลความคุ้มค่า จัดท ารายงานและบันทึกฐานข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
และเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

SO5 กลยุทธ์การขยายตลาด พัฒนาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพ่ือศึกษา
ช่องว่างหรือโอกาสการจัดงานแสดงสินค้า รวมทั้งการมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยการสังเกตจาก
ความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ิมช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ต่างไปจากเดิมที่เคยใช้ ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเข้ามาบริหารงานก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม รวมไปถึงการแต่งตั้งตัวแทนในตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมเปูาหมาย เพ่ือดึงดูดให้ผู้ออกงานและ
ผู้เข้าร่วมงานมีจ านวนเพ่ิมมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความม่ันคงของผู้จัดงาน  

2. กลยุทธ์ W’O (WO Strategies) จัดท ากลยุทธ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อน
ภายในองค์การ ด้วยการฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสภายนอกองค์การ บางครั้งมีโอกาสจากภายนอก
เกิดข้ึน จากการจัดท า TOWS Matrix  พบว่ากลยุทธ์ W’O (W’O Strategies) ประกอบด้วย 

W’O1 กลยุทธ์เตรียมการด้านสถานที่ โดยเริ่มจากการหาความต้องการของผู้ออกงาน 
และผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือก าหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
จัดแบ่งกลุ่มผู้ออกงาน จัดแบ่งโซนแสดงสินค้า จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้าเพ่ือหาข้อตกลง
ร่วมกัน จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน เช่น ทางด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ทางด้านระบบ
ขนส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดงาน ประเทศไทยใช้ความได้เปรียบทางด้านค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ต่ ากว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน และความพร้อมทางด้านพ้ืนที่การจัดงาน  

W’O2 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ เป็นการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีบทบาทและ
อิทธิพลมากยิ่งขึ้น จากวิทยากรผู้ให้ความรู้และบุคคลส าคัญจากหลากหลายวงการ ส ารวจถึงพฤติกรรม
ของกลุ่มเปูาหมายเพ่ือวางแผนการโฆษณา ประชามสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่ๆเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายมากที่สุด อีกทั้งประเทศไทยมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพ่ือด าเนินการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย และดึงดูดให้ผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการ
รักษาชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกด้วย  
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W’O3 กลยุทธ์คัดเลือก เนื่องจากผู้รับช่วงจัดงาน ผู้ช านาญการจัดงานมีน้อย จึงท าให้
เกิดการผูกขาดส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง ดังนั้นบุคลากรด้านการจัดงานควรติดตาม 
ประสานงาน และตรวจสอบระหว่างการด าเนินงาน สามารถควบคุมและสั่งการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงาน
แสดงสินค้า เพ่ือลดการท างานต่ ากว่ามาตรฐานสากล การสร้างบุคลากรท าได้โดยส่งเสริม  พัฒนา
คุณภาพของฝุายฝึกอบรม จัดสัมมนา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชน รวมถึงการหาพันธมิตรเพ่ือแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์  

W’O4 กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ออกงาน และผู้เข้าร่วม
งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการคัดเลือกสถานที่จัดงาน และการวาง
แผนผังการจัดงานแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านระบบ
สาธารณูปโภคในการอ านวยความสะดวกให้กับการจัดงาน มีความพร้อมด้านพ้ืนที่ในการจัดงานแสดง
สินค้ามากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และยังมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าต่ ากว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน  

W’O5 กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ เป็นกลยุทธ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดงานแสดงสินค้า
ร่วมมือกันเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์การ ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ประสาน
ความร่วมมือไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดงานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ปรับรายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงาน
ในธุรกิจจัดแสดงสินค้าในอนาคต ปรับฐานข้อมูลให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต การเกษตร และภาคบริการหลากหลายส่วนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ และดึงดูดงานแสดงสินค้ามาสู่
ประเทศไทย 

3. กลยุทธ์ ST’ (ST’ Strategies) จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบจากภายนอก จากการจัดท า TOWS Matrix  พบว่ากลยุทธ์ ST’ (ST’ Strategies) 
ประกอบด้วย 

ST’1 กลยุทธ์การกระจายตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องจากธุรกิจข้ามชาติ มีความ
เหลื่อมล้ าเรื่องคาบเวลาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องจัดการ แก้ปัญหา
โดยการจัดเก็บข้อมูลก่อนการเริ่มงาน ต้องมีความเข้าใจถึงทรัพยากร บริบทและความแตกต่างของ
วัฒนธรรม การประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สนับสนุน และใช้การจัดการผ่านตัวแทนของ
องค์การทั้งในลักษณะของสาขาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีระบบการท างานที่ยืดหยุ่น ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดี ท าให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าจากสถานการณ์ดังกล่าวลงได้  

ST’2 กลยุทธ์จัดระเบียบภายใน ผู้จัดงานวางแผนระบบการท างานอย่างมืออาชีพ โดย
ก าหนดต าแหน่งงานให้ครอบคลุมกับภาระหน้าที่ วางแผนจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่วางแผนไว้ 
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มีการเตรียมการและมีบุคลากรที่มีความพร้อม ทั้งทางด้านประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า เพ่ือลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้จัดงาน และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีขั้นตอนซับซ้อนจาก
การติดต่อตามล าดับขั้น 

ST’3 กลยุทธ์สร้างความยืดหยุ่น สร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ด าเนินงาน
แสดงสินค้าอย่างเป็นระบบด้วยคุณภาพระดับสากล ติดตามกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ควบคุมคุณภาพด้านเวลา และต้นทุนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเลี่ยงอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลง ปัญหาจากสถานการณ์ภายนอก  

ST’4 กลยุทธ์ปรับปรุง ผู้จัดงานมีการประเมินผลการจัดงานหลังงานเสร็จสิ้น วัดผล
ความคุ้มค่า จัดท ารายงาน เพ่ือบันทึกข้อมูล จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนา
โปรแกรมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพด้าน
เวลา และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง ปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในในปัจจุบัน เช่นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  

ST’5 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอก ประเทศไทย
มี การส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีข้อจ ากัด ผนวกกับวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ท าให้
การสนับสนุนจากภาครัฐไม่มีความแน่นอน โดยองค์การมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยเน้นไปที่การปูองกันปัญหา มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การจัดการคุณภาพด้านเวลาและต้นทุนการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและลดต้นทุนขององค์การได้ เพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

4. กลยุทธ์ W’T’ (W’T’ Strategies) จัดท ากลยุทธ์เพ่ือลดจุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยง
อุปสรรคภายนอก จากการจัดท า TOWS Matrix  พบว่ากลยุทธ์ W’T (W’T Strategies) ประกอบด้วย 

W’T’1 กลยุทธ์เครือข่าย การแบ่งปันข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเพ่ือก่อให้เกิด
การยกระดับงานแสดงสินค้า ส าหรับเครือข่ายการจัดงานแสดงสินค้าที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างกลุ่ม
เครือข่ายผู้จัดงานแสดงสินค้าให้แข็งแรงส่งผลต่อการยกระดับงานแสดงสินค้าให้มีประสิทธิผล        
มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้าให้เหมาะสมกับในประเทศไทย  
      W’T’2 กลยุทธ์การเข้าถึง การเข้าถึงและติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงาน 
ภาครัฐมีขั้นตอนที่ซับซ้อน  และสถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดความมั่นคง กฎ ระเบียบที่มีความซับซ้อน
มากเกินไปของไทยเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้จัดงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐาน เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
วิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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W’T’3 กลยุทธ์ลดความซ้้าซ้อน การก าหนดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการตาม
แผนการ ทั้งการติดต่อ ประสานงานได้รอบทิศทาง การขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เพ่ือประสานความช่วยเหลือ สนับสนุนการประสานงานที่มีขั้นตอน
ซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินการมาก รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การให้สามารถรองรับการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคต  

W’T’4 กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่ จากการไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้    
จึงท าให้ผู้จัดงานไม่สามารถน าผลจากการประเมินจากผู้ออกงานมาท าการแก้ไขได้ ทั้งในส่วนของ
การจราจรในบริเวณการจัดงานที่มีความหนาแน่น และขาดช่องทางการเข้าถึงงานที่มีความหลากหลาย    
ผู้จัดงานจึงน าเสนอการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ทั้งในรูปแบบของงานแสดงสินค้าแบบผสมผสาน
ระหว่างงานแสดงสินค้าออนไลน์และงานแสดงสินค้าจริง หรือการแสดงสินค้าแบบเสมือนจริงเพ่ือลด
ปัญหาที่เกิดขึ้น  

W’T’5 กลยุทธ์สร้างหลักสูตรและสอดแทรกวัฒนธรรม จัดหลักสูตรฝึกอบรมในระดับ
บุคลากร เน้นในเรื่องทักษะการจัดงานแสดงสินค้า มาตรฐานการบริการ บุคลิกภาพ  จัดกิจกรรม
เรียนรู้ระดับนานาชาติ จัดท าหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา สอดแทรก
วัฒนธรรมไทยเพื่อประยุกต์ใช้กับงานแสดงสินค้าเพ่ือสร้างประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่
มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

 

จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้ 4 ชุด คือ 1) กลยุทธ์ 
SO เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งภายในองค์การ เพ่ือฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสภายนอกองค์การ 2) กลยุทธ์ 
W’O เป็นกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์การ ด้วยการฉกฉวยประโยชน์จาก
โอกาสภายนอกองค์การ 3) กลยุทธ์ ST’ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบจากภายนอก และ 4) กลยุทธ์ W’T’ เป็นกลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ภายนอก โดยพบว่า กลยุทธ์ที่ได้ทั้งหมดมี 20 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ SO จ านวน 5 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ W’O จ านวน 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์ ST’ จ านวน 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์ W’T’ จ านวน 5 กลยุทธ์ 
โดยสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 30 
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ตารางที่ 30 การสร้างกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix 
 

กลยุทธ์ SO รหัสกลยุทธ์ 
SO1 กลยุทธ์การสรา้งงานอย่างมีคุณภาพ 
SO2 กลยุทธ์ด้านการตดิต่อสื่อสารและประสานงาน 
SO3 กลยุทธ์การจัดงานท่ีมีคณุภาพและเข้าถึงง่าย 
SO4 กลยุทธ์การสรา้งความพึงพอใจ 
SO5 กลยุทธ์การขยายตลาด 

SO1    S3+S12+S14+O11+O14 

SO2     S1+S4+S15+S18+O2 
SO3     S10+S13+S16+S21+O11+O12 

SO4     S23+S25+S28+O11 

SO5     S1+S5+S15+S28+O1+O2 
กลยุทธ์ ST’ รหัสกลยุทธ์ 

ST’1   กลยุทธ์การกระจายตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม 
ST’2   กลยุทธ์จัดระเบียบภายใน 
ST’3   กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน 
ST’4   กลยุทธ์ปรับปรุง 
ST’5   กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนอง  
         สภาพแวดล้อมภายนอก 

ST1    S4+S5+T’2+T’3 
ST’2   S1+S2+S3+T’1 
ST’3   S16+S17+S21+S24+T’7 
ST’4   S22+S24+S25+T’7 
ST’5   S19+S20+S24+T’11+T’12 

กลยุทธ์ W’O รหัสกลยุทธ์ 
W’O1  กลยุทธ์เตรียมการด้านสถานที ่
W’O2  กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ 
W’O3  กลยุทธ์คัดเลือก 
W’O4  กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ 
W’O5  กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ 

W’O1  W’1+O7+O8+O14 
W’O2  W’7+O1+O10 
W’O3  W’4+W’5+O1+O16 
W’O4  W’3+O7+O8+O14 
W’O5  W’2+W’7+O6+O9 

กลยุทธ์ W’T’ รหัสกลยุทธ์ 
W’T’1 กลยุทธ์เครือข่าย 
W’T’2 กลยุทธ์การเข้าถึง 
W’T’3 กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน 
W’T’4 กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่   
W’T’5 กลยุทธ์สร้างหลักสูตรและสอดแทรกวัฒนธรรม 

W’T’1 W’2+T’10 

W’T’2 W’2+T’1+T’7+T’8 

W’T’3 W’5+T’1 

W’T’4 W’6+T’5+T’6 
W’T’5 W’5+T’10+T’3 

 
ภายหลังจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ผู้วิจัยน ากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ไปประเมินศักยภาพของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผ่าน BCG Matrix 
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3.3 การวิเคราะห์ BCG Matrix และการก้าหนดต้าแหน่งของกลยุทธ์ 
จากการประเมินศักยภาพของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน

แสดงสินค้าในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผ่าน BCG Matrix ว่า กลยุทธ์นั้นๆ มีความน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด โดยใช้การพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบเมื่อใช้กลยุทธ์นั้นๆ และ
ความน่าสนใจในการเติบโตของตลาดเมื่อใช้กลยุทธ์นั้นๆ แบ่งออกได้เป็น 4 ช่อง คือ  

1. กลยุทธ์ที่เป็นดาวดวงเด่น เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ใช้สร้างอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
และสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูง  

2. กลยุทธ์ที่ท าเงิน เป็นกลยุทธ์ปูองกัน ใช้ในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ใน
สถานการณ์ท่ีงานแสดงสินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และมีการเจริญเติบโตหรือการขยายตัว
ทางธุรกิจต่ าหรืออ่ิมตัว 

3. กลยุทธ์ที่มีปัญหา ใช้ในการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจสูง แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ า  

4. กลยุทธ์ที่ตกต่ า ใช้ในการรับมือกับปัญหาและน าไปสู่การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ า และการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางธุรกิจต่ าหรืออ่ิมตัว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน ประเทศไทย  
            ด้วย BCG Matrix 

W’T’1 กลยุทธ์เครือข่าย 
W’T’2 กลยุทธ์การเข้าถึง 
W’T’3 กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน 
W’T’4 กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่   
W’T’5 กลยุทธ์สร้างหลกัสูตรและสอดแทรก  
        วัฒนธรรม 

     W’O1 กลยุทธ์เตรียมการด้านสถานที่ 
W’O2 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ 
W’O3 กลยุทธ์คัดเลือก 
W’O4 กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ 
W’O5 กลยุทธ์สร้างภาพลกัษณ ์

ST’1 กลยุทธ์การกระจายตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม 
ST’2 กลยุทธ์จัดระเบียบภายใน 
WT’3 กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน 
ST’4 กลยุทธ์ปรับปรุง 
ST’5 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนอง  
      สภาพแวดลอ้มภายนอก 

SO1 กลยุทธก์ารสร้างงานอย่างมีคณุภาพ 
SO2 กลยุทธด์้านการตดิต่อสือ่สารและประสานงาน 
SO3 กลยุทธก์ารจัดงานทีม่ีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 
SO4 กลยุทธก์ารสร้างความพึงพอใจ 
SO5 กลยุทธก์ารขยายตลาด 

ส่วนแบ่งตลาด 

SO 

W’T’ ST’ 

W’O 

การเติบโต 
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3.4 ความส้าคัญและการน้ากลยุทธ์ไปใช้ 
3.4.1 กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีเป็นดาวดวงเด่นเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ใช้สร้างอัตราการเจริญเติบโต

ของธุรกิจ และสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูง เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนใหม่และส่งเสริมการตลาด
เพ่ือรักษาตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงและต่อสู้กับคู่แข่งที่จะเข้ามาแข่งขัน  ในสถานการณ์ที่งานแสดง
สินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการ
พัฒนาธุรกิจ เพื่อรักษาจุดเด่นเหนือคู่แข่งขัน เพ่ือเผชิญกับการแข่งขันท่ีก าลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3.4.2 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ท าเงิน เป็นกลยุทธ์เชิงปูองกัน ใช้ในการรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดในสถานการณ์ที่งานแสดงสินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และมีการเจริญเติบโตหรือ
การขยายตัวทางธุรกิจต่ าหรืออ่ิมตัวแล้ว ควรใช้กลยุทธ์เชิงรับในการพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากใน
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ลูกค้าที่มีความภักดีในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยนี้ มีปริมาณมาก 
ยากที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะแย่งชิงไปได้ ท าให้การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยยังมี
ผู้เข้าร่วมงานและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก  

3.4.3 กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีมีปัญหา ใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางธุรกิจสูง แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ า การใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไขเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาสู่การเป็นกลยุทธ์ที่เป็นดาวดวงเด่นต่อไป  

3.4.4 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่ า ใช้ในการรับมือกับปัญหาและน าไปสู่การตัดสินใจใน
สถานการณ์ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ า และการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางธุรกิจต่ าหรืออ่ิมตัว 
ส่งผลต่อธุรกิจในเรื่องของรายรับต่ าหรือขาดทุน การลงทุนต่อไปไม่คุ้มค่า โอกาสก้าวหน้ามีน้อย 

 
3.5 การก้าหนดสถานการณ์ของกลยุทธ์ 
3.5.1 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เป็นดาวดวงเด่น งานแสดงสินค้าที่เป็นดาวดวงเด่น 

หมายถึง งานแสดงสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง แสดงให้
เห็นว่า ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตสูงและมีความสามารถในการท าไรได้มากในระยะยาว ธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในตลาดที่เติบโตสูง ดังนั้น กลยุทธ์ที่องค์การที่ใช้ในการเป็นงานแสดงสินค้าในดาวดวงเด่น คือ การ
ลงทุนในทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ธุรกิจคงอยู่ในต าแหน่งดาวดวงเด่นต่อไป หรือแม้แต่การเพ่ิม
การลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ในขณะเดียวกัน ดาวดวงเด่นอาจกลายเป็นเพียงธุรกิจที่ท า
เงินได้ เมื่อการเติบโตของตลาดเริ่มลดลงจากความอ่ิมตัวของงานแสดงสินค้า ด้วยสาเหตุดังกล่าว กล
ยุทธ์ที่องค์การควรน ามาปฏิบัติ คือ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน การ
เจาะตลาด การพัฒนาตลาด การพัฒนางานแสดงสินค้า โดยผู้บริหารต้องเลือกกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับธุรกิจ  
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3.5.2 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ท าเงิน งานแสดงสินค้าที่ในสถานการณ์ที่ท าเงิน หมายถึง 
การที่ธุรกิจมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์สูง แต่การแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่ า 
สถานการณ์นี้เป็นระดับที่งานแสดงสินค้าท าเงินให้กับธุรกิจได้มากกว่าความต้องการใช้เงินในการสร้าง
และรักษาตลาด ธุรกิจในกลุ่มนี้ให้ก าไรสูง งานแสดงสินค้าที่อยู่ในระดับแม่วัวเงินควรได้รับการจัดการ
โดยการรักษาต าแหน่งที่แข็งแกร่งของงานให้ยาวนานที่สุด โดยผู้บริหารอาจเลือกใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
การกระจายธุรกิจที่เหมาะกับสถานการณ์ กลับกันถ้าสถานการณ์แย่ลง ผู้บริหารอาจเลือกใช้กลยุทธ์
การตัดทอนหรือการถอนการลงทุนที่เหมาะสมกว่าส าหรับธุรกิจ 

3.5.3 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มีปัญหา การที่มีงานแสดงสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดและงาน
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลส าเร็จ แต่ธุรกิจจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ถ้าการด าเนินงานนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอและสามารถ
กลายเป็นผู้น าตลาด งานแสดงสินค้านั้นจะกลายเป็นดาวดวงเด่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าเงื่อนไข
ทางการตลาดหรือการเติบโตของตลาดทั้งหมดเริ่มช้าลง จากสถานการณ์ที่มีปัญหาก็จะกลายไปเป็น
ตกต่ าทันที ในกรณีนี้ ผู้บริหารต้องพิจารณาว่า ควรจัดสรรทรัพยากรขององค์การเพ่ือมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือถอนการจัดงานแสดงสินค้างานั้นออกไปจากตลาด 

ในสถานการณ์ที่มีปัญหา องค์การธุรกิจมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ า แต่แข่งขัน
อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ความต้องการเงินสดขององค์การในเครื่องหมายค าถามนี้มีอยู่สูง 
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดต่ า จึงเรียกสถานการณ์นี้ว่าสถานการณ์ที่มีปัญหา เพราะองค์การต้องตัดสินใจ
ว่าจะท าให้องค์การเข้มแข็งข้ึนโดยใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมยอดขายพ้ืนที่ผ่าน 1) การเจาะตลาด ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดของงานแสดงสินค้าในตลาดเดิม ด้วยวิธีการทางการตลาด 2) การ
พัฒนาตลาด เป็นการขยายตลาดของการจัดงานแสดงสินค้าเดิมในพ้ืนที่แห่งใหม่ 3) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมยอดขายของงานแสดงสินค้าเดิมด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพของงานแสดง
สินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ ผู้บริหาร
อาจเลือกทางออกด้วยการขายธุรกิจนี้ 

3.5.4 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่ า งานแสดงสินค้าที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ า 
หมายถึงการที่องค์การมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ า และธุรกิจแข่งขันในตลาดที่เติบโตช้า
หรือไม่เติบโต จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ าในเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการลงทุน เนื่องจากธุรกิจอยู่ในต าแหน่ง
ที่อ่อนแอทั้งภายนอกและภายในองค์การ ธุรกิจนี้จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การเลิกกิจการ การถอนการ
ลงทุน หรือการตัดทอน กลยุทธ์การตัดทอนอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติในสถานการณ์ที่
ตกต่ า สามารถฟ้ืนขึ้นมาได้หลังจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และการลดต้นทุน ท าให้หน่วย
ธุรกิจสามารถกลับมาท าก าไรได้อีก 
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3.6 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
3.6.1 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เป็นดาวดวงเด่น งานแสดงสินค้าที่เป็นดาวดวงเด่น 

หมายถึง งานแสดงสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง แสดงให้
เห็นว่า ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตสูงและมีความสามารถในการท าไรได้มากในระยะยาว ธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในตลาดที่เติบโตสูง ดังนั้น กลยุทธ์ที่องค์การที่ใช้ในการเป็นงานแสดงสินค้าในดาวดวงเด่น คือ การ
ลงทุนในทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ธุรกิจคงอยู่ในต าแหน่งดาวดวงเด่นต่อไป หรือแม้แต่การเพ่ิม
การลงทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ในขณะเดียวกัน ดาวดวงเด่นอาจกลายเป็นเพียงธุรกิจที่ท า
เงินได้ เมื่อการเติบโตของตลาดเริ่มลดลงจากความอ่ิมตัวของงานแสดงสินค้า ด้วยสาเหตุดังกล่าว    
กลยุทธ์ที่องค์การควรน ามาปฏิบัติ คือ กลยุทธ์การสร้างงานอย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน กลยุทธ์การจัดงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย กลยุทธ์การสร้างความพึง
พอใจ กลยุทธ์การขยายตลาด 

กลยุทธ์การสร้างงานอย่างมีคุณภาพ (การเตรียมการ) เป็นกลยุทธ์การสร้างงานแสดง
สินค้าโดยผู้จัดงานมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทของงานเพ่ือการเตรียมงานอย่างมีคุณภาพ เริ่ม
จากความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการท างาน มีการเตรียมการจัดงานไว้ล่วงหน้า มีการ
ท างานเป็นทีม ก าหนดโครงสร้างองค์การอย่างชัดเจน จัดต าแหน่งงานตามความถนัด และทักษะของ
บุคลากร เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบเหนือกว่า
ประเทศคู่แข่ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล   

กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน (วางแผน) เป็นการสร้างความได้เปรียบ
จากการที่มีระบบฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารวมถึงความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างของแต่ละชนชาติ มีการเตรียมการวางแผนรองรับผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานที่มี
ความต่างกันของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณภาพเข้าร่วมในการจัดงาน 
ประกอบกับภาครัฐมีสาขาของหน่วยงานราชการอยู่ที่ต่างประเทศเพ่ือวางแผนด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าท าให้ได้รับการประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง  

กลยุทธ์การจัดงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย (การด าเนินงาน) ผู้จัดงานใช้มาตรฐานการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพเข้ามาใช้ เพ่ือปูองกันการด าเนินงานที่มีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้
มาตรฐานสากลเข้ามาด าเนินงานมีการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนเพ่ือปูองกันความผิดพลาด มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย รวมไปถึงความเข้าใจในบริบท
ทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชนชาติ มีการรองรับผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานที่มีความ
ต่างกันของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
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กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจ (ผลการด าเนินงาน) เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรฐาน
การบริการในระดับสูง ผู้จัดงานสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ประเมินผลจากการด าเนินงานได้ โดยผู้จัดงานมี
การประเมินผลการด าเนินงานภายหลังงานเสร็จสิ้น ปรับปรุงคุณภาพของงานตามการประเมินอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง การวัดผลความคุ้มค่า จัดท ารายงานและบันทึกฐานข้อมูล วิเคราะห์ความพึง
พอใจของลูกค้าและเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

กลยุทธ์การขยายตลาด (ยั่งยืน) พัฒนาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพ่ือศึกษา
ช่องว่างหรือโอกาสการจัดงานแสดงสินค้า รวมทั้งการมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยการสังเกตจาก
ความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ิมช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ต่างไปจากเดิมที่เคยใช้ ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเข้ามาบริหารงานก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม รวมไปถึงการแต่งตั้งตัวแทนในตลาดต่างประเทศ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมเปูาหมาย เพ่ือดึงดูดให้ผู้ออกงานและ
ผู้เข้าร่วมงานมีจ านวนเพ่ิมมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความม่ันคงของผู้จัดงาน  

3.6.2 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ท้าเงิน  งานแสดงสินค้าที่ในสถานการณ์ที่ท าเงิน 
หมายถึง การที่ธุรกิจมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์สูง แต่การแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการ
เติบโตต่ า สถานการณ์นี้เป็นระดับที่งานแสดงสินค้าท าเงินให้กับธุรกิจได้มากกว่าความต้องการใช้เงิน
ในการสร้างและรักษาตลาด ธุรกิจในกลุ่มนี้ให้ก าไรสูง งานแสดงสินค้าที่อยู่ในระดับแม่วัวเงินควรได้รับ
การจัดการโดยการรักษาต าแหน่งที่แข็งแกร่งของงานให้ยาวนานที่สุด กลยุทธ์ที่องค์การควรน ามา
ปฏิบัติ คือกลยุทธ์การกระจายตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม กลยุทธ์จัดระเบียบภายใน กลยุทธ์สร้างความ
ยืดหยุ่น กลยุทธ์ปรับปรุง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอก 

กลยุทธ์การกระจายตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม (เตรียมการ) เนื่องจากธุรกิจข้ามชาติ มี
ความเหลื่อมล้ าเรื่องคาบเวลาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องจัดการ 
แก้ปัญหาโดยการจัดเก็บข้อมูลก่อนการเริ่มงาน ต้องมีความเข้าใจถึงทรัพยากร บริบทและความ
แตกต่างของวัฒนธรรม การประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สนับสนุน และใช้การจัดการผ่าน
ตัวแทนขององค์การทั้งในลักษณะของสาขาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีระบบการท างานที่ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ท าให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าจากสถานการณ์ดังกล่าวลงได้  

กลยุทธ์จัดระเบียบภายใน (วางแผน) ผู้จัดงานวางแผนระบบการท างานอย่างมืออาชีพ 
โดยก าหนดต าแหน่งงานให้ครอบคลุมกับภาระหน้าที่ วางแผนจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่วางแผนไว้ 
มีการเตรียมการและมีบุคลากรที่มีความพร้อม ทั้งทางด้านประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า เพ่ือลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้จัดงาน และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีขั้นตอนซับซ้อนจาก
การติดต่อตามล าดับขั้น 
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กลยุทธ์สร้างความยืดหยุ่น (ด าเนินงาน) สร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น 
ด าเนินงานแสดงสินค้าอย่างเป็นระบบด้วยคุณภาพระดับสากล ติดตามกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ควบคุมคุณภาพด้านเวลา และต้นทุนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเลี่ยงอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลง ปัญหาจากสถานการณ์ภายนอก  

กลยุทธ์ปรับปรุง (ผลการด าเนินงาน) ผู้จัดงานมีการประเมินผลการจัดงานหลังงานเสร็จ
สิ้น วัดผลความคุ้มค่า จัดท ารายงาน เพ่ือบันทึกข้อมูล จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า 
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพ
ด้านเวลา และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง ปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในในปัจจุบัน เช่นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอก (ยั่งยืน) ประเทศไทย
มีการส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีข้อจ ากัด ผนวกกับวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ท าให้
การสนับสนุนจากภาครัฐไม่มีความแน่นอน โดยองค์การมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยเน้นไปที่การปูองกันปัญหา มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การจัดการคุณภาพด้านเวลาและต้นทุนการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและลดต้นทุนขององค์การได้ เพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

3.6.3 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มีปัญหา การที่มีงานแสดงสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดและงาน
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลส าเร็จ แต่ธุรกิจจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ถ้าการด าเนินงานนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอและสามารถ
กลายเป็นผู้น าตลาด งานแสดงสินค้านั้นจะกลายเป็นดาวดวงเด่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าเงื่อนไข
ทางการตลาดหรือการเติบโตของตลาดทั้งหมดเริ่มช้าลง จากสถานการณ์ที่มีปัญหาก็จะกลายไปเป็น
ตกต่ าทันที ในกรณีนี้ ผู้บริหารต้องพิจารณาว่า ควรจัดสรรทรัพยากรขององค์การเพ่ือมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือถอนการจัดงานแสดงสินค้างานั้นออกไปจากตลาด 

ในสถานการณ์ที่มีปัญหา องค์การธุรกิจมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ า แต่แข่งขัน
อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ความต้องการเงินสดขององค์การในเครื่องหมายค าถามนี้มีอยู่สูง 
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดต่ า จึงเรียกสถานการณ์นี้ว่าสถานการณ์ที่มีปัญหา เพราะองค์การต้องตัดสินใจ
ว่าจะท าให้องค์การเข้มแข็งข้ึนโดยใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมยอดขายพ้ืนที่ผ่าน 1) การเจาะตลาด ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดของงานแสดงสินค้าในตลาดเดิม ด้วยวิธีการทางการตลาด 2) การ
พัฒนาตลาด เป็นการขยายตลาดของการจัดงานแสดงสินค้าเดิมในพ้ืนที่แห่งใหม่ 3) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมยอดขายของงานแสดงสินค้าเดิมด้วยวิธีการปรับปรุงคุณภาพของงานแสดง
สินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ ผู้บริหาร
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อาจเลือกทางออกด้วยการขายธุรกิจนี้ โดยกลยุทธ์ที่องค์การควรน ามาปฏิบัติ คือ กลยุทธ์เตรียมการ
ด้านสถานที่ กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์คัดเลือก กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ กลยุทธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ 

กลยุทธ์เตรียมการด้านสถานที่ (เตรียมการ) โดยเริ่มจากการหาความต้องการของผู้ออกงาน 
และผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือก าหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
จัดแบ่งกลุ่มผู้ออกงาน จัดแบ่งโซนแสดงสินค้า จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้าเพ่ือหาข้อตกลง
ร่วมกัน จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน เช่น ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ทางด้านระบบ
ขนส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดงาน ประเทศไทยใช้ความได้เปรียบทางด้านค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ต่ ากว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน และใช้ความได้เปรียบความพร้อม
ทางด้านพ้ืนที่การจัดงานแสดงสินค้า  

กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ (วางแผน) เป็นการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีบทบาทและ
อิทธิพลมากยิ่งขึ้น จากวิทยากรผู้ให้ความรู้และบุคคลส าคัญจากหลากหลายวงการ  ส ารวจถึง
พฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมายเพื่อวางแผนการโฆษณา ประชามสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่ๆเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายมากที่สุด อีกทั้งประเทศไทยมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพ่ือด าเนินการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย และดึงดูดให้ผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการ
รักษาชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกด้วย  

กลยุทธ์คัดเลือก (ด าเนินงาน) เนื่องจากผู้รับช่วงจัดงาน ผู้ช านาญการจัดงานมีน้อย จึงท า
ให้เกิดการผูกขาดส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง ดังนั้นบุคลากรด้านการจัดงานควร
ติดตาม ประสานงาน และตรวจสอบระหว่างการด าเนินงาน สามารถควบคุมและสั่งการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในงานแสดงสินค้า เพ่ือลดการท างานต่ ากว่ามาตรฐานสากล การสร้างบุคลากรท าได้โดยส่งเสริม  
พัฒนาคุณภาพของฝุายฝึกอบรม จัดสัมมนา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนโดยหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชน รวมถึงการหาพันธมิตรเพ่ือแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์  

กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ (ผลการด าเนินงาน) การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ออกงาน 
และผู้เข้าร่วมงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการคัดเลือกสถานที่จัดงาน 
และการวางแผนผังการจัดงานแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม
ทางด้านระบบสาธารณูปโภคในการอ านวยความสะดวกให้กับการจัดงาน มีความพร้อมด้านพ้ืนที่ใน
การจัดงานแสดงสินค้ามากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และยังมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่ ากว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน  
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กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ (ยั่งยืน) เป็นกลยุทธ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดงานแสดง
สินค้าร่วมมือกันเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์การ ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ประสานความร่วมมือไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจเชื่อมโยงที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ปรับรายงานการวิจัย
เกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์เกี่ยวกับทิศ
ทางการด าเนินงานในธุรกิจจัดแสดงสินค้าในอนาคต ปรับฐานข้อมูลให้สอดคล้องและครอบคลุมกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และภาคบริการหลากหลายส่วนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ และ
ดึงดูดงานแสดงสินค้ามาสู่ประเทศไทย 

3.6.4 กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่้า งานแสดงสินค้าที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ า 
หมายถึงการที่องค์การมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ า และธุรกิจแข่งขันในตลาดที่เ ติบโตช้า
หรือไม่เติบโต จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ าในเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการลงทุน เนื่องจากธุรกิจอยู่ในต าแหน่ง
ที่อ่อนแอทั้งภายนอกและภายในองค์การ ธุรกิจนี้จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การเลิกกิจการ การถอนการ
ลงทุน หรือการตัดทอน กลยุทธ์การตัดทอนอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติในสถานการณ์ที่
ตกต่ า สามารถฟ้ืนขึ้นมาได้หลังจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และการลดต้นทุน ท าให้หน่วย
ธุรกิจสามารถกลับมาท าก าไรได้อีก โดยกลยุทธ์ที่องค์การควรน ามาปฏิบัติ คือ กลยุทธ์เครือข่าย กล
ยุทธ์การเข้าถึง กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่ กลยุทธ์สร้างหลักสูตรและ
สอดแทรกวัฒนธรรม   

กลยุทธ์เครือข่าย (การเตรียมการ) การแบ่งปันข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเพ่ือ
ก่อให้เกิดการยกระดับงานแสดงสินค้า ส าหรับเครือข่ายการจัดงานแสดงสินค้าที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้าง
กลุ่มเครือข่ายผู้จัดงานแสดงสินค้าให้แข็งแรงส่งผลต่อการยกระดับงานแสดงสินค้าให้มีประสิทธิผล มี
คุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้าให้เหมาะสมกับในประเทศไทย  
      กลยุทธ์การเข้าถึง (วางแผน) การเข้าถึงและติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงาน 
ภาครัฐมีขั้นตอนที่ซับซ้อน  และสถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดความมั่นคง กฎ ระเบียบที่มีความซับซ้อน
มากเกินไปของไทยเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้จัดงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐาน เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจใน
ปัจจุบัน วิเคราะห์ทิศทางการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน (ด าเนินการ) การก าหนดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการ
ตามแผนการ ทั้งการติดต่อ ประสานงานได้รอบทิศทาง การขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เพ่ือประสานความช่วยเหลือ สนับสนุนการประสานงานที่มีขั้นตอน
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ซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินการมาก รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การให้สามารถรองรับการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคต  

กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่  (ผลการด าเนินงาน) จากการไม่สามารถควบคุมปัจจัย
ภายนอกได ้จึงท าให้ผู้จัดงานไม่สามารถน าผลจากการประเมินจากผู้ออกงานมาท าการแก้ไขได้ ทั้งใน
ส่วนของการจราจรในบริเวณการจัดงานที่มีความหนาแน่น และขาดช่องทางการเข้าถึงงานที่มีความ
หลากหลาย ผู้จัดงานจึงน าเสนอการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ทั้งในรูปแบบของงานแสดงสินค้า
แบบผสมผสานระหว่างงานแสดงสินค้าออนไลน์และงานแสดงสินค้าจริง หรือการแสดงสินค้าแบบ
เสมือนจริงเพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึน  

กลยุทธ์สร้างหลักสูตรและสอดแทรกวัฒนธรรม (ยั่งยืน) จัดหลักสูตรฝึกอบรมในระดับ
บุคลากร เน้นในเรื่องทักษะการจัดงานแสดงสินค้า มาตรฐานการบริการ บุคลิกภาพ  จัดกิจกรรม
เรียนรู้ระดับนานาชาติ จัดท าหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา สอดแทรก
วัฒนธรรมไทยเพื่อประยุกต์ใช้กับงานแสดงสินค้าเพ่ือสร้างประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่
มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

 
จากกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย    

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เป็นดาวดวงเด่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การสร้างงานอย่างมี
คุณภาพ กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน กลยุทธ์การจัดงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 
กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจ และกลยุทธ์การขยายตลาด กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ท าเงิน 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การกระจายตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม กลยุทธ์จัดระเบียบภายใน 
กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อน กลยุทธ์ปรับปรุงและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อม
ภายนอก กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มีปัญหา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์เตรียมการด้านสถานที่ 
กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์คัดเลือก กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจและกลยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์     
กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่ า ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์เครือข่าย กลยุทธ์การเข้าถึง       
กลยุทธ์การลดความซ้ าซ้อน กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่และกลยุทธ์สร้างหลักสูตรและสอดแทรก
วัฒนธรรม 

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยได้ ดังตารางที่ 31 
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ตารางที่ 31 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
               ในสถานการณ์ท่ีตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง 
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์การสร้าง
งานอย่างมีคุณภาพ 

การเตรียมการ 

เป็นกลยุทธ์การสร้างงานแสดงสินค้าโดยผู้จัดงานมีความเ ข้าใจ      
อย่างลึกซึ้งในบริบทของงานเพื่อการเตรียมงานอย่างมีคุณภาพ เริ่มจาก
ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการท างาน มีการเตรียมการ   
จัดงานไว้ล่วงหน้า มีการท างานเป็นทีม ก าหนดโครงสร้างองค์การอย่าง
ชัดเจน จัดต าแหน่งงานตามความถนัด และทักษะของบุคลากร เพื่อให้
ได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างความ
ได้เปรียบเหนือกว่าประเทศคู่แข่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดงาน
ในระดับสากล 

กลยุทธ์ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและ

ประสานงาน 
การวางแผน 

เป็นการสร้างความได้ เปรียบจากการที่มีระบบฐานข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารวมถึงความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรม  
ที่มีความแตกต่างของแต่ละชนชาติ มีการเตรียมการวางแผนรองรับ   
ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานที่มีความต่างกันของวัฒนธรรมได้เป็นอย่าง
ดี คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณภาพเข้าร่วมในการจัดงาน 
ประกอบกับภาครัฐมีสาขาของหน่วยงานราชการอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อ
วางแผนด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าท าให้
ได้รับการประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  

กลยุทธ์การจัดงาน
ทีม่ีคุณภาพและ

เข้าถึงง่าย 
การด าเนินงาน 

ผู้จัดงานใช้มาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพเข้ามาใช้          
เพื่อป้องกันการด าเนินงานที่มีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด          
ใช้มาตรฐานสากลเข้ามาด าเนินงานมีการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน
เพื่อป้องกันความผิดพลาด มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความ
ยืดหยุ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงความเข้าใจในบริบททาง
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชนชาติ มีการรองรับผู้ออกงาน
และผู้เข้าร่วมงานที่มีความต่างกันของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

กลยุทธ์การสร้าง
ความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงาน 

เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรฐานการบริการในระดับสูง ผู้จัดงาน
สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ประเมินผลจากการด าเนินงานได้ โดยผู้จัดงาน   
มีการประเมินผลการด าเนินงานภายหลังงานเสร็จสิ้น ปรับปรุงคุณภาพ
ของงานตามการประเมินอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การวัดผลความ
คุ้มค่า จัดท ารายงานและบันทึกฐานข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและเน้นสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 31 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
               ในสถานการณ์ท่ีตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์การขยาย
ตลาด 

ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

พัฒนาและวิ เคราะห์ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อศึกษาช่องว่าง         
หรือโอกาสการจัดงานแสดงสินค้า รวมทั้งการมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 
โดยการสังเกตจากความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มช่องทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ต่างไปจากเดิมที่เคยใช้ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
แบบพอเพียงเข้ามาบริหารงานก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม รวมไปถึง   
การแต่งตั้งตัวแทนในตลาดต่างประเทศ เพื่อด าเนินงานด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมเป้าหมาย เพื่อดึงดูดให้ผู้ออกงาน   
และผู้เข้าร่วมงานมีจ านวนเพิ่มมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมั่นคง
ของผู้จัดงาน 

 

จากตารางที่ 31 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ที่ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง สังเคราะห์ได้เป็น
รูปแบบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยใน
สถานการณ์ท่ีตลาดเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 31 กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีเป็นดาวดวงเด่น 

กลยุทธ์ 
ในสถานการณ์ 

ที่เป็นดาวดวงเด่น 
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ตารางที่ 32 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
               ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีส่วนครองตลาดสูงแต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่ า  
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์การกระจาย
ตัวและเรียนรู้
วัฒนธรรม 

การเตรียมการ 

เนื่องจากธุรกิจข้ามชาติ มีความเหลื่อมล้ าเรื่องคาบเวลาและวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่าง จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องจัดการ แก้ปัญหาโดยการ
จัดเก็บข้อมูลก่อนการเริ่มงาน ต้องมีความเข้าใจถึงทรัพยากร บริบท
และความแตกต่างของวัฒนธรรม การประสานความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานที่สนับสนุน และใช้การจัดการผ่านตัวแทนขององค์การทั้งใน
ลักษณะของสาขาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ มีระบบการท างานที่
ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ท าให้สามารถลดความ
เหลื่อมล้ าจากสถานการณ์ดังกล่าวลงได้ 

กลยุทธ์จัดระเบียบ
ภายใน 

การวางแผน 

ผู้จัดงานวางแผนระบบการท างานอย่างมืออาชีพ โดยก าหนดต าแหน่ง
งานให้ครอบคลุมกับภาระหน้าที่ วางแผนจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ
งานที่วางแผนไว้ มีการเตรียมการและมีบุคลากรที่มีความพร้อม ทั้ง
ทางด้านประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อลด
ขั้นตอนการประสานงานระหว่างผู้จัดงาน และหน่วยงานภาครัฐ ที่มี
ขั้นตอนซับซ้อนจากการติดต่อตามล าดับขั้น 

กลยุทธ์สร้างความ
ยืดหยุ่น 

การด าเนินงาน 

สร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ด าเนินงานแสดงสินค้า
อย่างเป็นระบบด้วยคุณภาพระดับสากล ติดตามกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ควบคุมคุณภาพด้าน
เวลา และต้นทุนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเลี่ยงอุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลง ปัญหาจาก
สถานการณ์ภายนอก  

กลยุทธ์ปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 

ผู้จัดงานมีการประเมินผลการจัดงานหลังงานเสร็จสิ้น วัดผลความ
คุ้มค่า จัดท ารายงาน เพื่อบันทึกข้อมูล จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ความพึง
พอใจของลูกค้า พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของ
งานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพด้านเวลา และต้นทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง ปรับตัว
ให้ทันต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงในในปัจจุบัน เช่นทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  
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ตารางที่ 32 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
                 ในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีส่วนครองตลาดสูงแต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่ า (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ตอบสนอง

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

ประเทศไทยมี การส่งเสริมและการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มี
ข้อจ ากัด ผนวกกับวิกฤติเศรษฐกิจโลก ท าให้การสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่มีความแน่นอน โดยองค์การมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดย
เน้นไปที่การป้องกันปัญหา มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การ
จัดการคุณภาพด้ านเวลาและต้นทุนการด า เนินการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและลดต้นทุนของ
องค์การได้ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

จากตารางที่ 32 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีส่วนครองตลาดสูงแต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่ า 
สังเคราะห์ได้เป็นรูปแบบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ท่ีท าเงิน ดังภาพที่ 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 32 กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีท าเงิน 
 

กลยุทธ์ 
ในสถานการณ์ 

ที่ท าเงิน 
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ตารางที่ 33 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย            
                ในสถานการณ์ท่ีองค์การมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ าแต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรม   
                 ที่มีการเติบโตสูง หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่อุตสาหกรรมมีการเติบโตช้าลง 
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์เตรียมการ
ด้านสถานที่ 

การเตรียมการ 

โดยเริ่มจากการหาความต้องการของผู้ออกงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อ
ก าหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย จัดแบ่งกลุ่มผู้ออกงาน จัดแบ่งโซนแสดงสินค้า จัดประชุม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล่วงหน้าเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน จัดเตรียมความ
พร้อมของสถานที่จัดงาน เช่น ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ทางด้านระบบขนส่ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดงาน ประเทศไทย
ใช้ความได้เปรียบทางด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ต่ า
กว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน และใช้ความได้เปรียบความพร้อม
ทางด้านพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า 

กลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์ 

การวางแผน 

เป็นการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีบทบาทและอิทธิพลมากยิ่งขึ้น 
จากวิทยากรผู้ให้ความรู้และบุคคลส าคัญจากหลากหลายวงการ ส ารวจ
ถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนการโฆษณา ประชาม
สัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่ๆ
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งประเทศไทยมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนในตลาดต่างประเทศเพื่อด าเนินการด้านการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และดึงดูดให้ผู้ร่วมออก
งานแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรักษา
ช่ือเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกด้วย  

กลยุทธ์คัดเลือก การด าเนินงาน 

เนื่องจากผู้รับช่วงจัดงาน ผู้ช านาญการจัดงานมีน้อย จึงท าให้เกิดการ
ผูกขาดส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง ดังนั้นบุคลากรด้าน
การจัดงานควรติดตาม ประสานงาน และตรวจสอบระหว่างการ
ด าเนินงาน สามารถควบคุมและสั่งการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานแสดง
สินค้า เพื่อลดการท างานต่ ากว่ามาตรฐานสากล การสร้างบุคลากรท าได้
โดยส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของฝ่ายฝึกอบรม จัดสัมมนา และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมถึง
การหาพันธมิตรเพื่อแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ 
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ตารางที่ 33 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย             
                ในสถานการณ์ท่ีองค์การมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ าแต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรม   
               ที่มีการเติบโตสูง หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่อุตสาหกรรมมีการเติบโตช้าลง (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์การสร้าง
ความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงาน 

การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ออกงาน และผู้เข้าร่วม
งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ
คัดเลือกสถานท่ีจัดงาน และการวางแผนผังการจัดงานแสดงสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านระบบ
สาธารณูปโภคในการอ านวยความสะดวกให้กับการจัดงาน มีความพร้อม
ด้านพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้ามากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และ
ยังมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่ า
กว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน  

กลยุทธส์ร้าง
ภาพลักษณ์ 

ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

เป็นกลยุทธ์ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดงานแสดงสินค้าร่วมมือกันเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์การ ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม ประสานความร่วมมือไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดธรุกิจเช่ือมโยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ปรับรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
วิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานในธุรกิจจัดแสดงสินค้าใน
อนาคต ปรับฐานข้อมูลให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การเกษตร และภาคบริการหลากหลายส่วนเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ และดึงดูดงานแสดงสินค้ามาสู่ประเทศไทย 

 

จากตารางที่ 33 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ทีอ่งค์การมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ าแต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่
มีการเติบโตสูง หรืออยู่ในสถานการณ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงแต่อุตสาหกรรมมีการเติบโตช้าลง 
สังเคราะห์ได้เป็นรูปแบบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ท่ีมีปัญหา ดังภาพที่ 32 
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ภาพที่ 33 กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีมีปัญหา 
 
ตารางที่ 34 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย             
               ในสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ าและธุรกิจแข่งขันกันในตลาดที่เติบโตช้า 
  

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์เครือข่าย การเตรียมการ 

การแบ่งปันข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดการ
ยกระดับงานแสดงสินค้า ส าหรับเครือข่ายการจัดงานแสดงสินค้าที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้จัดงานแสดงสินค้าให้แข็งแรงส่งผล
ต่อการยกระดับงานแสดงสินค้าให้มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
สถานที่จัดงานแสดงสินค้าให้เหมาะสมกับในประเทศไทย 

กลยุทธ์การเข้าถึง การวางแผน 

การเข้าถึงและติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงาน
ภาครัฐมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน  และสถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดความ
มั่นคง กฎ ระเบียบที่มีความซับซ้อนมากเกินไปของไทยเป็นปัญหาที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้จัดงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน เช่น รายงานการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์ทิศทางการ
ด าเนินงานเพื่อหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
 

กลยุทธ์ 
ในสถานการณ์ 

ที่มีปัญหา 
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ตารางที่ 34 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย          
                  ในสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ าและธุรกิจแข่งขันกันในตลาดที่เติบโตช้า (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์ลดความ
ซ้ าซ้อน 

การด าเนินงาน 

การก าหนดบุคลากรผู้เช่ียวชาญเพื่อด าเนินการตามแผนการ ทั้งการ
ติดต่อ ประสานงานได้รอบทิศทาง การขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เพื่อประสานความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการประสานงานท่ีมีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลาใน
การด าเนินการมาก รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การให้สามารถรองรับการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคต 

กลยุทธ์การจัดงาน
รูปแบบใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 

จากการไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ จึงท าให้ผู้จัดงานไม่
สามารถน าผลจากการประเมินจากผู้ออกงานมาท าการแก้ไขได้ ท้ังใน
ส่วนของการจราจรในบริเวณการจัดงานที่มีความหนาแน่น และขาด
ช่องทางการเข้าถึงงานที่มีความหลากหลาย ผู้จัดงานจึงน าเสนอการจัด
งานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ทั้งในรูปแบบของงานแสดงสินค้าแบบ
ผสมผสานระหว่างงานแสดงสินค้าออนไลน์และงานแสดงสินค้าจริง หรือ
การแสดงสินค้าแบบเสมือนจริงเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น  

กลยุทธ์สร้าง
หลักสูตรและ
สอดแทรก
วัฒนธรรม 

ภาพลักษณ์ 
และความยั่งยืน 

จัดหลักสูตรฝึกอบรมในระดับบุคลากร เน้นในเรื่องทักษะการจัดงาน
แสดงสินค้า มาตรฐานการบริการ บุคลิกภาพ  จัดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ
นานาชาติ จัดท าหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา 
สอดแทรกวัฒนธรรมไทยเพื่อประยุกต์ใช้กับงานแสดงสินค้าเพื่อสร้าง
ประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ มีความเป็นมือ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 

จากตารางที่ 34 กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ที่ธุรกิจมีส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ าและธุรกิจแข่งขันกันในตลาดที่เติบโตช้า 
สังเคราะห์ได้เป็นรูปแบบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยในสถานการณ์ท่ีตลาดตกต่ า ดังภาพที่ 33 
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ภาพที่ 34 กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีตกต่ า 

 
3.7 ประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อประเมินกลยุทธ์ ตามค่าคะแนน Cohen’s Kappa 

Statistic 
เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลเชิงสถิติของการวัดความ

สอดคล้องกันระหว่างแหล่งข้อมูลสองแหล่งที่แตกต่างกัน เรียกว่า ผู้ประ เมิน คือ กลุ่มอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ ด้านกลยุทธ์การจัดการและการตลาด จ านวน 7 คน โดยค่าสถิติจะเป็น
อัตราส่วนของความน่าจะเป็น ที่คาดว่าจะเป็น เมื่อ H0 (มีความเป็นอิสระต่อกัน) เป็นจริงกับความน่าจะ
เป็นสูงสุด โดยมีสมการ KE= P(A) – P(E)/1-P(E) โดยมีค่าสถิติท่ีอธิบายคือ 

P(A) = ค่าสัดส่วนที่ K Raters ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 
P(E) = ค่าสัดส่วนที่ K Raters ที่มีความสอดคล้องกันโดยบังเอิญ (By Vhance) 
K = 1 ถ้ามีความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ 
K = 0 ถ้ามีความเห็นไม่สอดคล้องกัน (No Agreement among the raters)  
โดยมีหลักการจีความของหลักสถิติคือ (Viera & Garrett, 2005) 
<0 = ไม่สอดคล้อง   0.41-0.60 = สอดคล้องปานกลาง 
0.01-0.20 = สอดคล้องน้อยมาก 0.61-0.80 = สอดคล้องมาก 
0.21-0.40 = สอดคล้องน้อย  0.81-0.99 = สอดคล้องมากที่สุด 

 
 

ขยายตลาด 

กลยุทธ์ 
ในสถานการณ์ 

ที่ตกต่ า 
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โดยมีระดับของความสอดคล้องของข้อค าถามที่ระดับ 1-5 คือ 
 ระดับ 5 มีความสอดคล้องมากที่สุด  ระดับ 4 มาก 

ระดับ 3 ปานกลาง   ระดับ 2 น้อย 
 ระดับ 1 น้อยที่สุด 

โดยมีสถิติเรียงล าดับข้อ โดยสามารถสรุปค่าสถิติได้ดังตาราง Cohen’s Kappa 
 
ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ Cohen’s Kappa 
 

กลยุทธ์ 
ระดับของความสอดคล้อง 

Zj 
5 4 3 2 1 

1 7 - - - - 1.00 
2 7 - - - - 1.00 
3 7 - - - - 1.00 
4 6 1 - - - 0.71 
5 1 5 1 - - 0.48 
6 1 6 - - - 0.71 
7 1 6 - - - 0.71 
8 1 6 - - - 0.71 
9 1 6 - - - 0.71 
10 1 6 - - - 0.71 
11 7 0 - - - 1.00 
12 7 0 - - - 1.00 
13 7 0 - - - 1.00 
14 0 7 - - - 1.00 
15 7 - - - - 1.00 
16 1 6 - - - 0.71 
17 1 6 - - - 0.71 
18 1 6 - - - 0.71 
19 1 6 - - - 0.71 
20 1 6 - - - 0.71 

รวมคะแนน 66 73 1 0 0 0.82 
 Pi 0.47143 0.52143 0.00714 0 0 0.49 
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จากสมการ KE= P(A) – P(E)/1-P(E) โดยมีค่าสถิติท่ีอธิบายคือ 
Pa = ค่าสัดส่วนที่ K Raters ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 
จากตารางที่ 29  Pa = 0.82 
Pe = ค่าสัดส่วนที่ K Raters ที่มีความสอดคล้องกันโดยบังเอิญ (By Vhance) 
จากตารางที่ 29  Pe = 0.49 
เข้าสมการค านวณ  KE = Pa – Pe/ 1-Pe 
   KE = 0.82 – 0.49/ 1- 0.49 
        = 0.33/ 0.51 
   KE = 0.65 
 
จากผลการทดลองใช้ร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง

สินค้าในประเทศไทย ทั้ง 20 กลยุทธ์ การวิจัยสถิติมีค่า Cohen’s Kappa ที่ 0.65 โดยมีระดับความ
สอดคล้องของกลยุทธ์ในระดับ มาก แสดงว่าผลการทดลองใช้กลยุทธ์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทยภายใต้การจัดการเชิงระบบ 2) ศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ 
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 3) พัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  

วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัย
เอกสารเพ่ือทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพ่ือศึกษารูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบเพ่ือ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย หลังจากนั้นใช้เทคนิควิจัย
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบุคคลจ านวน 4 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า จ านวน 5 คน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า  
จ านวน 3 คน กลุ่มนักวิชาการ จ านวน 5 คน และกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า จ านวน 6 คน รวม
จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 19 คน เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เมื่อได้องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยแล้ว ผู้วิจัยน าผลการวิจัยอนาคตที่ได้มาเข้าสู่การ
สนทนากลุ่ม โดยใช้กลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการและการตลาด จ านวน 6 คน เพ่ือ
สนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix และ BCG Matrix 
จากนั้นจึงรวบรวมความเห็น ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสกัดเป็นร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ
ขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และประเมินร่างกลยุทธ์โดยการประยุกต์เทคนิค
เชิงปริมาณด้วยวิธีการวัดเชิงจ าแนกประเภทด้วยตัวสถิติแบบโคเฮนแคปปา (Cohen’s Kappa Statistic) 
เพ่ือสรุปเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย   
ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่การวิจัยเอกสาร โดยการสังเคราะห์

เอกสารในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพองค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยและ
สังเคราะห์ผ่านทฤษฎีเชิงระบบเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวโน้มขององค์ประกอบของการจัดการคุณภาพ
องค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จ านวน 7 องค์ประกอบ (CIPOLOS) ได้แก่  

การเตรียมการ (Context) ส าหรับในด้านบริบทและการเตรียมการจัดงานแสดงสินค้า 
ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาบริบทของการจัดงานแสดงสินค้า ความส าคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของงานแสดง
สินค้า ลักษณะการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าในขั้นการเตรียมการ ตั้งแต่การด าเนินติดต่อกับลูกค้า 
การจัดประชุมเตรียมการ การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงาน ขนาดพ้ืนที่ของงานรวมถึง
รายละเอียดต่างๆเนื่องจากในรูปแบบงานที่แตกต่างกัน การจัดเตรียมงานแสดงสินค้าก็มีความ
แตกต่างกัน มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน การเตรียมการที่ดี มีคุณภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 
น าไปสู่ประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดงานแสดงสินค้า 

การวางแผน (Input) ส าหรับในด้านการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้า ผู้วิจัยได้มุ่ง
ศึกษาในส่วนของการวางขอบเขตและการวางแผนการจัดงานแสดงสินค้า โดยผู้ วิจัยมองว่า การจัด
งานแสดงสินค้านั้น จะต้องมีการวางแผนที่ดี ให้ความส าคัญกับคุณภาพกับทุกๆ การวางแผนเนื่องจาก
การวางแผนที่ดี มีความสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและจ านวนของข้อมูล จากการรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่ในข้ันของการเตรียมการ การวางแผนที่ดี มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานแสดงสินค้าท่ีวางไว้ได้ 

การด าเนินงาน (Process) ส าหรับในด้านการด าเนินงาน ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาในส่วนของ
การด าเนินการจัดงานแสดงสินค้าในส่วนที่ส าคัญสองส่วนคือ การปฏิบัติงานตามแผน คือการบริหาร
จัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมงาน ผู้ออกงาน บริษัทที่เข้า
มารับช่วงงาน สถานที่จัดงานและส่วนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และการก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ ว่า
ด าเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่ และการควบคุมโครงการผ่านกระบวนการก ากับดูแลความเสี่ยงตาม
แผนที่ได้วางไว้เพ่ือให้เกิดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์การธุรกิจที่วางไว้ 

ผลการด าเนินงาน (Output) ส าหรับในด้านผลการด าเนินงาน ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการจัด
งานแสดงสินค้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่หมายถึงลูกค้ายินดีที่จะรับสินค้าและบริการของผู้จัดงาน เมื่อ
กิจกรรมตา่งๆ เสร็จสิ้น ยังคงมีกิจกรรมที่ต้องจัดท าต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการปิดโครงการ การประเมินผล
การจัดงานแสดงสินค้าที่จัดไป การประชุมคณะท างาน วัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน การรายงาน
ผลการด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลและเตรียมเอกสารแสดงความขอบคุณไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานแสดงสินค้า 
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สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) ส าหรับในด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงความส าคัญของสถานที่จัดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ของผู้
จัดงาน ขนาดของสถานที่จัดงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้จัดงานและลูกค้า ท าเล
ที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดงาน รวมถึงโลจิสติกส์และการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงาน ทั้งในส่วนของโลจิสติกส์ส าหรับสิ่งของและระบบโลจิสติกส์ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า 

ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) ส าหรับในด้านภาพลักษณ์ของงาน ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่แสดงถึงสินค้าหรือบริการที่ท าให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจ
ของผู้บริโภค เนื่องจากตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่อ
และคุณค่าของสินค้านั้นๆ และด้านความยั่งยืน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบไป
ด้วยหลักส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านต้นทุนทางธรรมชาติ และด้านผลตอบแทนที่เป็น
ตัวเงิน ที่ได้พัฒนามาเป็นความยั่งยืนของงานแสดงสินค้าในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการจัดงาน (Standard) ส าหรับในด้านมาตรฐาน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงมาตรฐาน
และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
จัดงานแสดงสินค้าในทุกๆ ระดับ รวมถึงการควบคุมและรับรองคุณภาพในผลการปฏิบัติงานของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากการให้ความส าคัญกับมาตรฐานจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความแตกต่างในกลุ่มผู้จัดงาน โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นรายแรก รวมถึง
การใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของผู้จัดงาน น าไปสู่การ
ยกระดับของงานและน าไปสู่โอกาสในการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2. ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1) พบว่า จากการสัมภาษณ์
ในรอบที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความเห็นที่มีโอกาสในการน าไปพัฒนาเป็นร่างองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ตามความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ที่น าไปสู่การพัฒนาร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์
การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จาก 10 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บริบทและการเตรียมการ (Context) การวางแผน (Input) การด าเนินงาน (Process)  การประสานงาน 
(Coordination) ผลการด าเนินงาน (Output) สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) ภาพลักษณ์
และความยั่งยืน (Outcome) มาตรฐานการจัดงาน (Standard) เทคโนโลยี (Technology) ความประหยัด 
(Economical) ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยมี 10 องค์ประกอบหลัก 40 องค์ประกอบย่อย 
และ 120 ตัวชี้วัด 
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3. จากผลการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR รอบที่ 1) ผู้วิจัยได้สร้าง
เป็นแบบสอบถามเพ่ือน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา (EDFR รอบที่ 2) สามารถน ามาสร้างเป็นร่าง
องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยได้ดังนี้  

บริบทและการเตรียมการ (Context) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีความเข้าใจใน
บริบทและกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ มีการปรับตัวขององค์การให้เข้ากับ
สถานการณ์ มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า มีการด าเนินการจัดประชุมก่อนการจัด
งานแสดงสินค้า  

การวางแผน (Input) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการวางแผนก าหนดขอบเขตของ
งานอย่างมีคุณภาพ มีแผนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ มีระบบการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า มี
การคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้า  

การด าเนินงาน (Process) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ 
มีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มี
การก ากับดูแลและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ 4) การประสานงาน (Coordination) มี 4 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดการความสัมพันธ์ให้มี
คุณภาพที่ดี มีการบริหารการประสานงานอย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างพนักงานในองค์การ  

ผลการด าเนินงาน (Output) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการด าเนินการปิดงาน
ภายหลังงานเสร็จสิ้น มีการด าเนินการหลังงานเสร็จสิ้น มีการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
มีการพัฒนางานแสดงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  

สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการควบคุม
คุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน มีการ
ควบคุมคุณภาพในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน  

ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า มี
การจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือการบริหารอย่างยั่งยืน  

มาตรฐานการจัดงาน (Standard) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีมาตรฐานในการควบคุม
คุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ มีการปรับปรุงและ
พัฒนามาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

เทคโนโลยี (Technology) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการจัดงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท าการตลาด มีการน า
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การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวมาใช้ มีการน าเทคโนโลยีการจัดงานแบบเสมือน (Virtual 
Exhibition) มาใช้ในการจัดงานแสดงสินค้า  

ความประหยัด (Economical) มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ มีความประหยัดที่เกิดจาก
การออกแบบ มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน มีการ
ประเมินผลตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือความประหยัด 

4. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม โดยใช้กลุ่มอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์
การจัดการและการตลาด จ านวน 6 คน เพ่ือสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกลยุทธ์การ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์
โดยใช้ TOWS Matrix และ BCG Matrix จากนั้นจึงรวบรวมความเห็น ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาสกัดเป็นร่างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และ
ประเมินร่างกลยุทธ์โดยการประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณด้วยวิธีการวัดเชิงจ าแนกประเภทด้วยตัวสถิติ
แบบโคเฮนแคปปา (Cohen’s Kappa Statistic) เพ่ือสรุปเป็นกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เป็นดาวดวงเด่น งานแสดงสินค้าที่เป็นดาวดวงเด่น หมายถึง 
งานแสดงสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดสูง แสดงให้เห็นว่า 
ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตสูงและมีความสามารถในการท าไรได้มากในระยะยาว ธุรกิจจึงจ าเป็นต้อง
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดที่
เติบโตสูง ดังนั้น กลยุทธ์ที่องค์การที่ใช้ในการเป็นงานแสดงสินค้าในดาวดวงเด่น คือ การลงทุนในทรัพยากร
อย่างเพียงพอ เพ่ือให้ธุรกิจคงอยู่ในต าแหน่งดาวดวงเด่นต่อไป หรือแม้แต่การเพ่ิมการลงทุนส าหรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต ในขณะเดียวกัน ดาวดวงเด่นอาจกลายเป็นเพียงธุรกิจที่ท าเงินได้ เมื่อการ
เติบโตของตลาดเริ่มลดลงจากความอ่ิมตัวของงานแสดงสินค้า ด้วยสาเหตุดังกล่าว กลยุทธ์ที่องค์การ
ควรน ามาปฏิบัติ คือกลยุทธ์การขยายธุรกิจ กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน การเจาะตลาด การ
พัฒนาตลาด การพัฒนางานแสดงสินค้า โดยผู้บริหารต้องเลือกกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับธุรกิจ  

กลยุทธ์ในสถานการณ์ท่ีท าเงิน งานแสดงสินค้าที่ในสถานการณ์ท่ีท าเงิน หมายถึง การที่ธุรกิจมี
ต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์สูง แต่การแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่ า สถานการณ์นี้
เป็นระดับที่งานแสดงสินค้าท าเงินให้กับธุรกิจได้มากกว่าความต้องการใช้เงินในการสร้างและรักษาตลาด 
ธุรกิจในกลุ่มนี้ให้ก าไรสูง งานแสดงสินค้าที่อยู่ในระดับแม่วัวเงินควรได้ รับการจัดการโดยการรักษา
ต าแหน่งที่แข็งแกร่งของงานให้ยาวนานที่สุด โดยผู้บริหารอาจเลือกใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการกระจาย
ธุรกิจที่เหมาะกับสถานการณ์ กลับกันถ้าสถานการณ์แย่ลง ผู้บริหารอาจเลือกใช้กลยุทธ์การตัดทอน
หรือการถอนการลงทุนที่เหมาะสมกว่าส าหรับธุรกิจ 
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กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มีปัญหา การที่มีงานแสดงสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดและงานดังกล่าว   
มีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลส าเร็จ แต่ธุรกิจจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากส าหรับการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ถ้าการด าเนินงานนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอและสามารถกลายเป็นผู้น า
ตลาด งานแสดงสินค้านั้นจะกลายเป็นดาวดวงเด่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าเงื่อนไขทางการตลาดหรือ
การเติบโตของตลาดทั้งหมดเริ่มช้าลง จากสถานการณ์ที่มีปัญหาก็จะกลายไปเป็นตกต่ าทันที ในกรณีนี้ 
ผู้บริหารต้องพิจารณาว่า ควรจัดสรรทรัพยากรขององค์การเพ่ือมาปรับปรุงการด าเนินงานหรือถอน
การจัดงานแสดงสินค้างานั้นออกไปจากตลาด ในสถานการณ์ที่มีปัญหา องค์การธุรกิจมีต าแหน่งส่วน
ครองตลาดสัมพันธ์ต่ า แต่แข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ความต้องการเงินสดขององค์การ
ในเครื่องหมายค าถามนี้มีอยู่สูง ก่อให้เกิดกระแสเงินสดต่ า จึงเรียกสถานการณ์นี้ว่าสถานการณ์ที่มีปัญหา 
เพราะองค์การต้องตัดสินใจว่าจะท าให้องค์การเข้มแข็งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมยอดขายพ้ืนที่
ผ่าน 1) การเจาะตลาด ซึ่งเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดของงานแสดงสินค้าในตลาดเดิม ด้วยวิธีการ
ทางการตลาด 2) การพัฒนาตลาด เป็นการขยายตลาดของการจัดงานแสดงสินค้าเดิมในพ้ืนที่แห่งใหม่ 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมยอดขายของงานแสดงสินค้าเดิมด้วยวิธีการปรังปรุงคุณภาพของ
งานแสดงสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ 
ผู้บริหารอาจเลือกทางออกด้วยการขายธุรกิจนี้ 

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่ า งานแสดงสินค้าที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ า หมายถึงการที่
องค์การมีต าแหน่งส่วนครองตลาดสัมพันธ์ต่ า และธุรกิจแข่งขันในตลาดที่เติบโตช้าหรือไม่เติบโต จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ าในเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการลงทุน เนื่องจากธุรกิจอยู่ในต าแหน่งที่อ่อนแอทั้งภายนอก
และภายในองค์การ ธุรกิจนี้จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การเลิกกิจการ การถอนการลงทุนหรือการตัดทอน 
กลยุทธ์การตัดทอนอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติในสถานการณ์ที่ตกต่ า สามารถฟ้ืนขึ้นมาได้
หลังจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และการลดต้นทุน ท าให้หน่วยธุรกิจสามารถกลับมาท าก าไรได้อีก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากข้อสรุปขององค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่สนับสนุนองค์ประกอบต่างๆ 
ภายในองค์ประกอบของกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพของงาน
แสดงสินค้าที่เริ่มต้นด้วยขั้นการเตรียมการจัดงานแสดงสินค้า การวางแผน กระบวนการด าเนินงาน    
ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ ที่เป็นระบบสัมพันธ์กัน พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องรูปแบบ
การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยของ นิโรธ เดชก าแหง และธีระวัฒน์ จันทึก 
(2559) ที่พบว่ารูปแบบการจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่
การเตรียมการอย่างมีคุณภาพ การวางแผนอย่างมีคุณภาพ การปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีคุณภาพ    
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การก ากับและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ และการปิดโครงการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลลัพธ์ของการจัดงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
ส่งผลให้การพัฒนาองค์การเกิดความยั่งยืน  

ในส่วนของการจัดการงานแสดงสินค้าที่เป็นอีกส่วนที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องรูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่
จัดงานส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ของเกิดสิริ เจริญวิศาล (2552) ที่พบว่าผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการปัจจัยด้านพนักงานมากที่สุด นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ 
บริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ
บริการ และด้านการประสานงาน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความส าคัญกับการจัดการที่ต้องให้
ความส าคัญกับการประสานงานที่ใช้การสื่อสารทั้ง 2 ทาง  

ดังนั้น การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าควรเริ่มต้นด้วยการพิจารณา
บริบทและการเตรียมการที่เหมาะสมต่อการด าเนินการ องค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ 
(Context) มีความเข้าใจในบริบทและกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ มีการปรับตัว
องค์การให้เข้ากับสถานการณ์  มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า มีการด าเนินการจัด
ประชุมก่อนการจัดงานแสดงสินค้า สอดคล้องกับ นทธมน ธีระกุล และคณะ (2548) ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัย
ความส าเร็จในการด าเนินงานคือการบริหารจัดการอย่างมีความเป็นมืออาชีพตามบริบทของงาน  

จากนั้น การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าจะเริ่มเข้าสู่การจัดการ
คุณภาพด้วยการวางแผน โดยองค์ประกอบหลักด้านการวางแผน (Input) การวางแผนก าหนดขอบเขต
ของงานอย่างมีคุณภาพ มีแผนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ มีระบบการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า 
มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้า สอดคล้องกับ 
Hinkin et al. (2003) ปัจจัยในการเลือกเข้าร่วมงาน คือ พนักงานมีความตั้งใจให้บริการ และยินดีท างาน
เพ่ิมในบางขั้นตอน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ มีความสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ ตลอดจน
มีพนักงานที่รับผิดชอบตลอดงานที่ชัดเจน และผู้จัดงานควรให้ความส าคัญกับการเร่งปรับปรุงคุณภาพ
ของพนักงานทุกระดับให้ได้มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าในระดับสากล และสอดคล้องกับ Kotler (2003) 
ที่มีแนวคิดว่า ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว เช่น ความสะดวก ความรวดเร็ว ความปลอดภัย 
ความประหยัด รวมถึงการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ผู้บริหารต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน การวางแผนอย่างรัดกุมจะช่วยผ่อนคลายหรือแก้ปัญหาและเอาชนะคู่แข่งได้
ในที่สุด (สมคิด บางโม, 2558) 

องค์ประกอบหลักด้านการด าเนินงาน (Process) มีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ มี
การจัดระบบการด าเนินงานและมีการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการ
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ก ากับดูแลและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hinkin et al. (2003) พบว่า
กระบวนการด าเนินการต้องเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในแต่ละขั้นตอนของการ
ด าเนินการ โดยเฉพาะในขั้นของการเตรียมการและระหว่างการจัดงาน และ Boyt and Harvey (1997) 
ธุรกิจการบริการที่มีความสลับซับซ้อนของสินค้าและบริการ ควรใช้การส่งเสริมการขายตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์เป็นหลัก 

องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน (Output) มีการด าเนินการปิดโครงการ มีการ
ด าเนินการหลังงานเสร็จสิ้น มีการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า มีการพัฒนางานแสดงสินค้า
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับ Kotler (2003) การจัดท าสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
และลูกค้าเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดเอง เป็นรูปแบบและวิธีด าเนินงานของธุรกิจและทางการตลาด   
ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) มีการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า มีการจัดงาน
แสดงสินค้าสีเขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพ่ือการบริหาร
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ เกิดสิริ เจริญวิศาล (2552) สถานที่จัดงานและห้องรับแขกที่สะอาดและได้รับ
การดูแลเป็นอย่างดี และมีบรรยากาศที่ดี มีอุณหภูมิที่เหมาะสม สะท้อนภาพลักษณ์ของสถานที่จัดงาน
ที่สามารถสัมผัสได้  

การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า  ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าให้เกิดคุณภาพ การด าเนินการ
ที่น าไปสู่การยกระดับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าจากระดับประเทศไปสู่ระดับภูมิภาค ระดับทวีป 
และระดับโลก องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าต้องเริ่มจากการจัดการคุณภาพทางด้านการบริหาร
จัดการให้ประสบความส าเร็จ และมีความต่อเนื่องให้เกิดพัฒนาการทางการจัดการองค์การธุรกิจ   
โดยหนทางที่ส าคัญในการสร้างความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
นั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ในองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี้วัด 
ในองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า องค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Prybutok and Other (2011)     
ที่ ชี้ให้เห็นว่า ความส าเร็จของของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพขององค์การธุรกิจนั้น ประกอบด้วย
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งลูกค้าและการตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความส าเร็จในการบริหาร
ทางด้านการด าเนินการ ในขณะที่ด้านทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบของความส าเร็จในการบริหาร
ทางด้านการวางแผน และด้านผลการด าเนินธุรกิจ เป็นองค์ประกอบของความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบของกลยุทธ์ก็มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tsai 
and Chou (2009) ที่เห็นว่า ความส าเร็จที่ส าคัญในการจัดการทางธุรกิจ คือ การเข้าสู่การด าเนินการบน
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ระบบมาตรฐานคุณภาพ หรือมีระบบที่เชื่อมโยงการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยเริ่มต้นจากการ
พิจารณาทรัพยากรการจัดการ การด าเนินการ สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ความประหยัด 
ล้วนแต่ต้องอาศัยระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ในการจัดการคุณภาพ เพ่ือความส าเร็จและความยั่งยืน
ในการบริหารจัดการองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Yang and 
Hsieh (2009) ที่เสนอว่า องค์ประกอบด้านความประหยัด เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านผลประโยชน์ทาง
การเงินที่สามารถใช้วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การ  

โดยองค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน (Coordination) ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการจัดการความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพที่ดี มีการบริหารการประสานงาน
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์การ นอกจากนี้ใน
แง่มุมขององค์ประกอบของการจัดงานแสดงสินค้ายังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกต่อศูนย์การประชุม การแสดงสินค้าและนิทรรศการของเมืองไทย ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ของปวิธ ตันสกุล (2549) ที่พบว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญในการเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม รวมถึงสถานที่จัดงานแต่ละแห่ง
เป็นปัจจัยหลักต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งในด้านการจัดการคุณภาพในองค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้ายังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องวิธีการจัดการที่มีคุณภาพและผลกระทบต่อการประกอบการ
บริษัท กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย พบว่า บริษัทที่ไม่มีการวางแผนการจัดการคุณภาพจะส่งผลต่อ
ความอยู่รอดของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

องค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) มีการควบคุมคุณภาพ
ในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน มีการควบคุม
คุณภาพในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคล้อง
กับข้อค้นพบของ Breiter and Milman (2006) ที่พบว่า ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานที่จัดงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน 

องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน (Standard) มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่าง
การจัดงานแสดงสินค้า มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
การจัดงานแสดงสินค้า มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน การเลือกซัพพลายเออร์ที่ถูกต้องเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ถ้าซัพพลายเออร์รายได้ได้รับ ISO 9000 หรือมาตรฐาน
การด าเนินงานที่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นการง่ายในการด าเนินงาน Ramasamy (2009) 

องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี (Technology) มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท าการตลาด มีการน าการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียว
มาใช้ มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน สอดคล้องกับ Kim et al. (2003) และ Breiter and 
Gregory (2003) เทคโนโลยีจะมีผลต่อการสื่อสารในธุรกิจมาก ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับ
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ มีบทบาทต่อธุรกิจมาก
ขึ้น เพราะเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกที่สุด แต่ควร
ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด (Economical) มีความประหยัดที่เกิดจากการ
ออกแบบ มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน มีการ
ประเมินผลตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือความประหยัด สอดคล้องกับ Ramasamy (2009) 
การวางแผนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าระหว่างการด าเนินการ เพ่ือป้องกันสาเหตุที่จะท าให้
ระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการไม่ได้ตามที่ก าหนด  

จากการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ผลที่ได้คือกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการคุณภาพ
เพ่ือยกระดับงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เป็นระบบการจัดการที่
ส าคัญ ที่ใช้ในการเตรียมการ การด าเนินการ การแก้ไข ปรับตัว เ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร้างแนวทางในการยกระดับธุรกิจไปสู่งานในระดับที่ใหญ่ขึ้นมีคุณภาพและความเป็นสากลมากขึ้น 
เกิดผลกระทบในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป 

ทั้งนี้ การจัดการคุณภาพเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจและสร้างความส าเร็จในเชิงธุรกิจได้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จึงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน
ต่างๆ อีกทั้งหน่วยงานผู้สนับสนุนในภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า ยัง
สามารถน ากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ไป
ประยุกต์และสนับสนุนให้องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย น าไปใช้เพ่ือให้เกิดผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศต่อไป 

อย่างไรก็ตาม จากการสังเคราะห์กลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัด
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย พบว่า แนวทางที่จะก่อให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพได้นั้น ต้อง
ค านึงถึงหลัก 5 ประการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน คือการเตรียมการที่มีคุณภาพ การวางแผนที่
มีคุณภาพ กระบวนการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ผลผลิตของงานที่มีคุณภาพน าไปสู่ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ คือภาพลักษณ์และความยั่งยืนขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า     
หากพิจารณาองค์ประกอบหลักทั้งห้าข้อนี้แล้ว พบว่า การที่องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ามี
วิธีการด าเนินงานที่ดีอยู่แล้ว บวกกับการด าเนินงานที่มีคุณภาพ ก็จะท าให้เกิดการด าเนินงานอย่างมี
คุณภาพ เมื่อด าเนินงานอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะท าให้องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ามีต้นทุน
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การด าเนินงานที่ต่ าลง สร้างผลตอบแทนกลับสู่ธุรกิจได้มากขึ้น เกิดการพัฒนาการจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้งวงการการจัดงานแสดงสินค้า ผู้เกี่ยวข้องล้วนได้รับคุณภาพที่มากกว่าความคาดหวัง เกิดผลกระทบ
ในวงกว้างในด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ อีกทั้งหากผู้จัดงานมีการจัดการคุณภาพที่ดี สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากเดิม สร้างความแตกต่าง มีงานที่มีความโดดเด่น ก็จะก่อให้เกิดการยกระดับของ
ธุรกิจสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพที่ 35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 35 องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

กลยุทธ์การจัดการ
คุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย 
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จากภาพที่ 34 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ขององค์การธุรกิจที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 4 
สถานการณ์คือ กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เป็นดาวดวงเด่น กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ท าเงิน กลยุทธ์ใน
สถานการณ์ท่ีมีปัญหา และกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่ า สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่เป็นดาวดวงเด่น  ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การสร้างงาน
อย่างมีคุณภาพในองค์ประกอบด้านการเตรียมการ กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานใน
องค์ประกอบด้านการวางแผน กลยุทธ์การจัดงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่ายในองค์ประกอบด้านการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์การขยาย
ตลาดในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน เป็นระบบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การที่เป็นองค์ประกอบด้านการประสานงาน สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ มาตรฐาน 
เทคโนโลยีและความประหยัดในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน  

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ท าเงิน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การกระจายตัวและ
เรียนรู้วัฒนธรรมในองค์ประกอบดา้นการเตรียมการ กลยุทธ์จัดระเบียบภายในในองค์ประกอบด้านการ
วางแผน กลยุทธ์ลดความซ้ าซ้อนในองค์ประกอบด้านการด าเนินงาน กลยุทธ์ปรับปรุงในองค์ประกอบ
ด้านผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกใน
องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน เป็นระบบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การที่เป็นองค์ประกอบด้านการประสานงาน สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ มาตรฐาน 
เทคโนโลยีและความประหยัดในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน 

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มีปัญหา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์เตรียมการด้าน
สถานที่ในองค์ประกอบด้านการเตรียมการ กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในองค์ประกอบด้านการวางแผน  
กลยุทธ์คัดเลือกในองค์ประกอบด้านการด าเนินงาน กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจในองค์ประกอบด้าน
ผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน เป็น
ระบบที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันกับสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่เป็นองค์ประกอบด้านการ
ประสานงาน สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ มาตรฐาน เทคโนโลยีและความประหยัด ในองค์ประกอบ
ด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน     

กลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ตกต่ า  ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์เครือข่ายใน
องค์ประกอบด้านการเตรียมการ กลยุทธ์การเข้าถึงในองค์ประกอบด้านการวางแผน กลยุทธ์ลดความ
ซ้ าซ้อนในองค์ประกอบด้านการด าเนินงาน กลยุทธ์การจัดงานรูปแบบใหม่ในองค์ประกอบด้านผลการ
ด าเนินงาน และกลยุทธ์สร้างหลักสูตรและสอดแทรกวัฒนธรรมในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน เป็นระบบที่ เชื่อมโยงต่อเนื่องกันกับสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่ เป็น
องค์ประกอบด้านการประสานงาน สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ มาตรฐาน เทคโนโลยีและความ
ประหยัดในองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัด

งานแสดงสินค้า พบว่า องค์ประกอบที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจทั้ง 10 องค์ประกอบ
ได้แก่ บริบทและการเตรียมการ การวางแผน การด าเนินงาน การประสานงาน ผลการด าเนินงาน
สถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ ภาพลักษณ์และความยั่งยืน มาตรฐาน เทคโนโลยี ความประหยัด ของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ยังให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพอยู่น้อย 
การน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนขององค์การธุรกิจ ภาครัฐ สมาคมและภาค
การศึกษาควรให้การสนับสนุนในการยกระดับของผู้จัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศให้มีความพร้อม
ในการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ 

2. จากการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเริ่มให้
ความส าคัญกับการออกงานแสดงสินค้า โดยสังเกตได้จากอัตราการเติบโตของรายได้รวมจากงาน
แสดงสินค้าและรายได้เฉลี่ยต่อการจัดงานแสดงสินค้า ที่เติบโตขึ้น ปริมาณงานแสดงสินค้าและขนาด
พ้ืนที่ในการจัดงานที่มีมากขึ้น ในอนาคตสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
สิ่งที่ส าคัญคือการให้ความส าคัญกับการพัฒนาการจัดการคุณภาพควบคู่ไปกับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานแสดงสินค้าและยกระดับมาตรฐาน
การจัดงานและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งในภูมิภาคและเหนือกว่า
คู่แข่งในระดับโลกต่อไป 

3. จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูง 
จากความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรมาใช้ประโยชน์และต่อยอด ทั้งในส่วนของการเป็นศูนย์กลาง
ของธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจยานยนต์ การท่องเที่ยว และการบิน การที่ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการที่ธุรกิจนานาชาติสามารถใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 
เพ่ือขยายธุรกิจไปยังประเทศกลุ่ม CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และ
ประเทศเวียดนาม  

4. จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการจัดการคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากเป็นการ
ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การในระยะยาว และวางแผนจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงาน ตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มุ่งเน้นการประสานงานและประสานความช านาญเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม 
และพิจารณาถึงทิศทาง แนวโน้มให้องค์การด าเนินต่อไปภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การในอนาคต และให้ความส าคัญกับของปัจจัยภายในองค์การและปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในระยะยาว เพ่ือส่ง
มอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน

ประเทศไทย สามารถสร้างเป็นแนวทางในการจัดการองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจาก ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ายังมีช่องว่างด้านการจัดการ
คุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างในการให้บริการและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเพ่ิมส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและผลก าไรให้กับองค์การและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้า ที่น าการจัดงานคุณภาพมาใช้ 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ควรก าหนด
มาตรฐานการจัดการคุณภาพในการจัดงานแสดงสินค้าโดยเน้นการจัดการคุณภาพของงานแสดงสินค้า
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการจัดงานแสดงสินค้า การวางแผน การด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ ก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือสร้างรายได้จาก
การจัดงานแสดงสินค้าและรายได้เชื่อมโยงอ่ืนๆ เข้าสู่ประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้ามีผู้จัดงานแสดงสินค้ามากมายที่มีความถนัด
และรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงความแตกต่างในด้าน
ความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า 
ผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยเปรียบเสมือนตัวแบบเชิงการจัดการ ที่จะพัฒนางานแสดงสินค้าในประเทศไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการมากขึ้น 

2. ผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยสามารถน ากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยไปใช้เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวางแผนเพ่ือจัดการ
คุณภาพให้เกิดกับองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดคุณภาพที่ดี น าไปสู่ความพึงพอใจ
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ น าไปสู่การ
พัฒนาองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. หน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า 
สามารถน าเอากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยไป
พัฒนา ต่อยอดเพ่ือสร้างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การจัดการคุณภาพ ที่มุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้า เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถดึงดูดเงินตราต่างประเทศ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า ควรศึกษาการ

พัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจไมซ์ประเภทอ่ืน เช่น การจัดประชุมองค์การ    
การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาธุรกิจไมซ์ในองค์ประกอบด้านบริบทและ
การเตรียมการ การวางแผน การด าเนินงาน การประสานงาน ผลการด าเนินงานสถานที่จัดงานและ       
โลจิสติกส์ ภาพลักษณ์และความยั่งยืน มาตรฐาน เทคโนโลยี ความประหยัด เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

2. การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในระหว่างต้นทางของการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังไม่ได้ดึงสถานการณ์ดังกล่าวเข้ามาเป็นประเด็นหลักใน
การศึกษา โดยภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อันจะส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็น
ส าคัญต่อการจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคตเช่นเดียวกัน ดังนั้น 
การศึกษาถึงผลกระทบของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ภายหลังจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจและควรให้ความส าคัญใน
ระดับสูง 

3. ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สัมภาษณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 คน การศึกษานี้เลือกศึกษา
เฉพาะการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ควรจัดให้มีการวิจัยต่อเนื่องในการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ ที่เป็นการขยายตลาดขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ของประเทศไทยสู่การยกระดับไปยังการจัดงานในระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับทวีป และยกไปสู่การ
เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก โดยเป็นผู้น าด้านการจัดการคุณภาพในการจัดงานแสดงสินค้า โดย
ใช้ความได้เปรียบจากทรัพยากรการจัดการ ทั้งในส่วนของด้าน คน ที่มีความสามารถสูง มีใจรักในการ
บริการ ด้านการเงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล องค์การ สมาคมต่างๆ เพ่ือพัฒนายกระดับการ
จัดงานสู่ระดับที่สูงขึ้นไป เพ่ือดึงรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เข้าสู่ประเทศ สร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ต่อไปอย่างยั่งยืน 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ในขั้นตอนการใช้เทคนิควิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) 

ผู้วิจัยกําหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการคุณภาพองค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 
19 คน ดังนี้ 1) กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Organizer) ได้แก ่ผู้จัดงานที่มีความเชียวชาญในการ
จัดงานแสดงสินค้าในระดับประเทศ จํานวน 5 คน 2) กลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้า (Exhibitor) ได้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการออกงานแสดงสินค้าระดับประเทศ จํานวน 6 คน 3) กลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า จํานวน 3 คน ได้แก่ สํานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 4) กลุ่มนักวิชาการหรือคณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านการจัดการองค์การ การจัดการ
คุณภาพ การจัดงานแสดงสินค้า จํานวน 5 คน โดยผู้เชี่ยวชาญมีจํานวนทั้งสิ้น 19 คน จําแนกออกเป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้ 

 
1. กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า ได้แก่ ประธานบริษัทและพนักงานที่มีความเชียวชาญในการ

จัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศ จํานวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน / องค์การ 

1 คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท  เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล   
เน็ทเวอร์ค จํากัด 

2 คุณปาริชาติ เยพิทักษ์ เลขานุการผู้อํานวยการ องค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย 

3 คุณกฤษฏา ธีรธราธร หัวหน้ากลุ่มงาน
การตลาด 

บริษัท รีด เทรดเด็กซ์ จํากัด 

4 คุณจิตราภรณ์ พรมั่น นักการตลาด 
และทีมวางแผนโฆษณา 

บริษัท ซีเอ็มซี เอเซียแปซิฟิก 
จํากัด 

5 คุณเรวัฒน์ รักษ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ท ดีไซน์ เฮาส์ 
จํากัด 
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2. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้า จํานวน 3 คน ดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 

 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน / องค์การ 

1 คุณจารุวรรณ  สุวรรณศาสน์ ผู้อํานวยการฝุาย
อุตสาหกรรมการแสดง
สินค้านานาชาติ 

สํานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

2 คุณเอกนกพร เกษมสุข นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

3 คุณกนกวรรณ ดาษเสถียร พนักงานการตลาด  
งานแผนปฏิบัติการตลาด
ภาคเหนือ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 
3. กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่อาจารย์ผู้มีความรู้ด้านการจัดการองค์การ การจัดการคุณภาพ 

การจัดงานแสดงสินค้า จํานวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน / องค์การ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง 
ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล 

รองคณบดีฝุายกิจการ
พิเศษ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 รองศาสตราจารย์  
ดร. อัศวิน แสงพิกุล 

ผู้อํานวยการหลักสูตร
ธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
3 อาจารย์กัลยา สว่างคง รองคณบดีฝุายกิจการ

นักศึกษา 
คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
4 ดร. ณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองประธานผู้จัดการ 

บริษัท 
บริษัทโมเดิร์นคาส อินเตอร์
เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จํากัด 

5 อาจารย์ ดร. กฤป จุระกะ
นิตย์ 

อาจารย์ประจําภาควิชา 
การ โ ร งแรมและการ
ท่องเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
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4. กลุ่มผู้ออกงานแสดงสินค้า ได้แก่ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า จํานวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน / องค์การ 

1 คุณวิรัตน์ ชัยภูวภัทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมน้ําปลา
ระยอง จํากัด 

2 คุณเจษฎา สิริแสนยากร ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  

บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด 

3 คุณพิจักษ์ จารุวงศ์ขจร กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เพาเวอร์ อี.พลัส จํากัด 

4 คุณวิโรจน์ เบญจศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทซีเอสพีซีพลาสเทค
อินดัสเทรียลจํากัด 

5 คุณตุลย์ มหาวัจน์ ผู้จัดการฝุายกลยุทธ์ธุรกิจ  
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด 
 

6 คุณมงคล จิตตวิสุทธิกุล กรรมการบริษัท บริษัทสยามฟาร์มมิ่ งเอ็กซ์
พอร์ท จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
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แนวการสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 
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รูปแบบแนวโน้มองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน 
แสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

องค์ประกอบ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
 

ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบการ
ด าเนินงาน 

บริบทและการ
เตรียมการ 

มีความเข้าใจในบริบทและกระบวนการ
จัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ 

มีความเข้าใจในบริบทและการบวนการ
ดําเนินการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งการ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ การกําหนด
ตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
การคัดเลือกผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงาน
ที่เหมาะสม 
มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนการ
จั ด ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า  ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานไปยังผู้ออกงานเพื่อสํารวจ
ความต้องการรวมถึงการติดต่อไปยัง
หน่วยงานหรือบริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อ
เตรียมนําเสนอประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ผู้เข้าชมงาน 
มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะพัฒนา คุณภาพ
บุคลากรการจัดงานแสดงสินค้า ผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มีการปรับตัวขององค์การให้เข้า 
กับสถานการณ์ 

มีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความ
ทันสมั ย และสอดคล้ อ งกั บสภา วะ
เศ รษ ฐกิ จ  สั ง คม  ก า ร เมื อ ง  แ ล ะ
เทคโนโลยี 
มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดง
สินค้าที่ต่อยอดจากงานแสดงสินค้ารูป
แบบเดิม เป็นงานรูปแบบใหม่ โดยได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการ
ยกระดับของงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น 
มีระบบที่ใช้ในการจัดการและการเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ร ว ม ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง
ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อการนําข้อมูล
มาจัดการ วิ เคราะห์และนํามาใช้ใน
อนาคต 
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องค์ประกอบการ
ด าเนินงาน 

บริบทและการ
เตรียมการ 

มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงาน
แสดงสินค้า 

มีการดําเนินการด้านรูปแบบของการจัด
งาน ระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน 
ขนาดของงานและประสบการณ์ของ
ลูกค้าที่มีต่อผู้จัดงาน เพื่อให้เกิดการ
ดํ า เนิ น ง า นอ ย่ า งมี คุณภ าพ และ มี
ประสิทธิภาพ 
มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงาน
แสดงสินค้าล่วงหน้า เพื่อศึกษาความ
ต้องการ ความสนใจ และความเป็นไปได้
ที่จะขายพื้นที่ในงาน 
มีการศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัด
งานแสดงสินค้าในรูปแบบที่ผู้ออกงาน
และผู้ เ ข้ า ร่ วม ง านยั ง ไม่ ได้ รั บก า ร
ตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่ 

มีการดําเนินการจัดประชุมก่อนการจัด
งานแสดงสินค้า 

มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า โดย
การจัดประชุมก่อนการจัดงาน เพื่อทราบ
ถึงข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ ความต้องการ
ของลูกค้าและการกําหนดเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขนาดของ
งานและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ผู้จัด
งานและลู ก ค้ า เห็ นภาพที่ ต้ อ งกา ร
เดียวกัน 
ผู้จัดงานเป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่
จะไปจัดงาน โดยการวิเคราะห์โอกาส
และศักยภาพของผู้ออกงานและผู้เข้าชม
งานในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้น 
ผู้จัดงานดําเนินการติดต่อไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัด
งาน เพื่อดําเนินการจัดงานแสดงสินค้า 

ปัจจัยน าเข้า มีการวางแผนกําหนดขอบเขตของงาน
อย่างมีคุณภาพ 

มีเปูาหมายการดําเนินการจัดงานแสดง
สินค้าที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
มีการกําหนดแผนการดํา เนินงานที่
ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า 
มีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการที่มี
คว ามสอดคล้อ งกับทรัพยากรของ
องค์การ 
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องค์ประกอบการ
ด าเนินงาน 

ปัจจัยน าเข้า 

มีแผนการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 

มีการวางแผนดําเนินงานครอบคลุมทั้ง
กระบวนการจัดงานแสดงสินค้า 
มีการควบคุมการดําเนินการตามแผน
อย่างมีคุณภาพ 
มีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานอย่าง
สม่ําเสมอ 

มีระบบการจัดการคุณภาพ 
ในงานแสดงสินค้า 

มีระบบบันทึกและติดตามการดําเนินงาน
ทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่
การเตรียมงานจนถึงการปิดโครงการ 
มีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน 
มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
การจัดงาน 

มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ 
การจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการจัดงานแสดงสินค้า 

มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงสินค้า
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในองค์การผู้จัดงาน 
ส่วนของลูกค้าและผู้รับช่วงต่อจากผู้จัด
งาน  การจั ดการงบประมาณ การ
คัดเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของงาน 
มีแนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุณภาพของผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้อ งให้ มี
คุ ณ ภ า พ  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก า ร
ดําเนินงาน 
มีระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงการประเมินคุณภาพผู้
มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก่ อ น ก า ร เ ข้ า สู่
กระบวนการดําเนินงาน 

กระบวนการ
ด าเนินงาน มีการจัดการองค์การอยา่งเป็นระบบ 

มีการจัดโครงสร้างองค์การและระบบ
การทํางานที่เหมาะสมกับรูปแบบของ
งานแสดงสินค้า 
มีการกําหนดตําแหน่งงานที่ครอบคลุม
ภาระหน้าที่ในกระบวนการดําเนินงาน 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความถนัดและทักษะของบุคลากรใน
องค์การ 
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องค์ประกอบการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

มีการจัดระบบการดําเนินงาน 
อย่างมีคุณภาพ 

มีการจัดทํากิจกรรมการปฏิบัติงานอย่าง
เป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ บ ร รลุ เ ปู า หมาย 
วัตถุประสงค์  และแผนงานในการ
ดําเนินงาน 
มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ละ ต ร ว จ สอ บ ก า ร
ดําเนินการจัดงานแสดงสินค้าให้เป็นไป
ตาม เปู าหมาย  วั ตถุ ประสงค์และ
แผนงาน 
มีการประเมินผลระหว่างการดําเนินงาน 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงาน
บรรลุเปูาหมาย 

มีการปฏิบัติงานตามแผน 
การดําเนินงานอยา่งมีคุณภาพ 

มีการสื่อสารข้อมูลระหว่ างผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน 
มีการดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียด
การดําเนินงานอย่างเหมาะสม 
มีการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ 

มีการกํากับดูแลและควบคุมโครงการ
อย่างมีคุณภาพ 

มีการกํากับดูแลและควบคุมความเส่ียง 
มี ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ บ เ ข ต ข อ ง ง า น 
กําหนดการ และรายละเอียดของสัญญา 
มีการควบคุมดูแลต้นทุนการดําเนินงาน
ให้อยู่ภายใต้กรอบการดําเนินงานที่
กําหนดไว้ 

ผลการด าเนินงาน 

มีการดําเนินการปิดโครงการ 

มีการประเมินผลของงานที่จัดไป 
มีการประชุมคณะทํางานหลังงานเสร็จ
สิ้น 
มีการวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน 

มีการดําเนินการหลังงานเสร็จสิ้น 

มีการรายงานภายหลังงานเสร็จสิ้น 
มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูล 
มีการจัดการในเรื่องของรายละเอียด
ปลีกย่อยอื่นๆ 

มีการตรวจสอบคุณภาพ 
ของงานแสดงสินค้า 

มีการตรวจสอบงานแสดงสินค้าให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานและระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า 
 
 

 



229 

องค์ประกอบ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
 

ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

มีการตรวจสอบคุณภาพ 
ของงานแสดงสินค้า (ต่อ) 

 

มีการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อใช้
ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
เพื่อเพิ่ม ความแม่นยําและความรวดเร็ว
ในการตรวจสอบ 
มีการใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การ  ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดง
สินค้า 

มีการพัฒนางานแสดงสินค้า 
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

มีการประเมินความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
นําไปสู่การยกระดับของงานไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น 
มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็น
จากการเข้าร่วมงานเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจาก
การเข้าร่วมงาน เพื่อการรับทราบ
ข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่ผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ  ภายหลั งจ ากกา ร
ดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและ
แก้ไขต่อไป 

องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ การประสานงาน 

มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหวังผลการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าในระยะปานกลาง  
และระยะยาว 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจร่วมกัน 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

มีการจัดการความสัมพันธ ์
ให้มีคุณภาพที่ด ี

มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดต่อประสานงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ การประสานงาน 

มีการจัดการความสัมพันธ ์
ให้มีคุณภาพที่ด ี(ต่อ) 

มีการรักษาระดับความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง 
มีการปรับปรุงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนเกี่ ยวข้อง ในกรณีที่ก ารติดต่อ
ประสานงานเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

มีการบริหารการประสานงาน 
อย่างมีคุณภาพ 

มีการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การ
และระหว่างองค์การ เพื่อประสานการ
ปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัด
งานเพื่อให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ 
โ ดย ใช้ ร ะบ บก า รสื่ อ ส า รแ ละ กา ร
ประสานงานที่มีคุณภาพ 
มีการวางแผนการติดต่อประสานงาน
ภายในองค์การและระหว่างองค์การแบบ
ตลอดเวลา เพื่อการรับหรือส่งข้อมูล
ข่าวสารและการประสานงานเพื่อให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
มีการควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อ
ประสานงาน และมีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานหลากหลายช่องทาง เพื่อลด
ข้อผิดพลาดจากการติดต่อประสานงาน 

มีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างพนกังานในองค์การ 

มีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การ
เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนขององค์การเพื่อให้
เกิดความมี ส่วนร่วมในองค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้า 
มีการจัดการพบปะ พูดคุยระหว่า ง
พนักงานในองค์การอย่างสม่ําเสมอเพื่อ
หารือในการสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์การ 
มีกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริม ให้พนักงานใน
องค์การธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนา
รูปแบบและการดําเนินงานแบบใหม่ๆ 
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การ
ไปสู่สิ่งใหม่ 
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ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ 

สถานที่จัดงาน
และโลจิสติกส ์

มีการควบคุมคุณภาพ 
ในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน 

มีการแจ้งข้อมูลการเข้าถึงงานแสดง
สินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 
และพาหนะที่  ใช้ในการเข้าถึงงานให้
ลูกค้าได้รับทราบอย่างละเอียด 
มีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะ
และความพร้อมของผู้ดําเนินการ เพื่อให้
การเข้าถึงงานมีประสิทธิภาพ 
มีการออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือ
การประกันคุณภาพในการเข้าถึงงาน 

มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ 
ในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน 

มี ก ารบั นทึ ก ข้ อมู ลประวั ติ ก า ร เข้ า
ร่วมงาน ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึง
งาน เพื่อใช้ในการ วางแผนการเข้าถึง
สถานที่จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการประเมินหรือสอบถามความพึง
พอใจภายหลังการเข้าร่วมงาน เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว 
มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดงาน
กับลูกค้า 

มีการควบคุมคุณภาพ 
ในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน 

มีการเลือกสถานที่จัดงานที่มีความ
สะดวกในการเดินทางเข้าถึงงาน ด้วย
รู ป แ บ บ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ง า น ที่ มี ค ว า ม
หลากหลาย  โดยวิ เคราะห์ทั้ งด้ าน
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ปัญหาการจราจร 
และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ขอ งสถาน ที่ จั ด ง าน  ร ว มถึ ง มี ก า ร
พิจารณาความเสี่ยงในการยกเลิกการจัด
งานและการรักษาความปลอดภัย 
มีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจาก
เมืองที่จัดงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ การขอ
อนุญาต การสนับสนุนด้านการเ งิน 
รวมถึงการรับจ้างและบริการด้านต่างๆ 
ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ 

สถานที่จัดงาน
และโลจิสติกส ์

มีการควบคุมคุณภาพ 
ในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน (ตอ่) 

มีสถานที่จัดงานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีที่พักที่มีความพร้อมในการ
รองรับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีกิจกรรม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานแสดงสินค้า 
เพื่อดึงดูดให้เกิดความต้องการเข้าร่วมงาน 
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สังสรรค์ 
แหล่งชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการติดต่อ
ธุรกิจ 

สถานที่จัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

มีมาตรฐานด้านกายภาพ เช่นความ
สวยงามและความพร้อมของสถานที่จัด
งานและ สถานที่โดยรอบพื้นที่การจัด
งาน 
มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ํา 
ร ะ บ บ ไ ฟ ฟู า  อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 
โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา 
มีมาตรฐานด้านบริการ เช่น คุณภาพการ
ให้บริการของพนักงาน บุคลิกภาพ
พนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

มีการประเมินเพื่อพัฒนา 
ผลการดําเนินงานให้สูงขึ้น 

มีการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนา ความรู้  
ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ ของพนักงาน
ในองค์การ 
มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและ
การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจสําหรับการ
วางแผนงานและการจัดทํ ากลยุทธ์
การตลาด เพื่อให้งานแสดงสินค้ามีการ
ดําเนินการอย่างยั่งยืนและมีผลกําไร  
มีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี 
มีการประเมินระดับการพัฒนางานแสดง
สิน ค้า ให้มี คุณภาพมาตรฐานอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้
องค์การมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง 
ความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า 

มีการวางแผนหรือสร้างกระบวนการใน
การนําความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์การมา
ใช้ในการจัดการและดําเนินงานแสดง
สินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ 

ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

มีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง 
ความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า (ต่อ) 

มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อให้พนักงานได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่
ส่งเสริมการพัฒนางานแสดงสินค้าอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริม ให้พนักงานใน
องค์การมี ส่ วนร่ วมในการนํ า เสนอ
นวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการ
ห รื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ ล ด ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และพลังงาน 
รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบ
นิเวศ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี นําไปสู่
ความยั่งยืนขององค์การ 

มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียว
สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพื่อลด
ปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ 
ผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบ
ร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่อ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจัดการสีเขียว 
รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันแนวคิด
การจัดงานแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและ
การจัดงานแบบยั่งยืน 
ผู้ จั ดงานมีก ารนํ า เครื่ อ งมือ  Green 
Checklist มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการสีเขียว ตั้งแต่การลด
การใช้พลังงาน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ 
เช่น อาหารอินทรีย์ วัสดุจาน ชาม ย่อย
สลายได้ อาหารและสิ่งของเหลือใช้นําไป
บริจาคหรือใช้ประโยชน์อย่างไร เหยือก
น้ําที่เป็นแก้ว เอกสารที่อยู่ในรูปเอกสาร
ออนไลน์ อิเล็กทรอนิคส์ 

 
มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อการบริหารอยา่งยั่งยืน 

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิผล เกิดความ ต่อเนื่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ 

ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการบริหารอยา่งยั่งยืน (ต่อ) 

มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้มี
ความสามารถในการคาดการณ์ ประเมิน 
เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนอง และฟื้นฟู 
ที่ เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 
มีการสร้างขีดความสามารถที่ทําให้
องค์การเกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ สร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืน
ให้เกิดขึ้น 

มาตรฐาน 

มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ
ระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า 

มีการแจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้า
ของงานแสดงสินค้าในขั้นตอน วิธีการ 
ระยะเวลา  และการจัดการองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
อย่างละเอียด 
มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
มีการออกเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพ
หรือมาตรฐานการจัดงาน การประกัน
คุณภาพของงานแสดงสินค้าในระหว่าง
การจัดงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 

มีการพัฒนามาตรฐาน 
การจัดการคุณภาพ 

มีการบันทึกประวัติผู้ อ อกงานและ
ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงานแสดง
สินค้าเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุง 
แก้ไข เพื่อให้ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน
ได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
มีการประเมินหรือสอบถามความพึง
พอใจหลังเสร็จสิ้นวันและหลังเสร็จสิ้น
งาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ในระยะยาว 
มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างองค์การธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย 
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องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ 

มาตรฐาน 

มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน 
การจัดงานแสดงสินค้า 

มีการส่งเสริมและกํากับคุณภาพการ
ให้บริการของผู้จัดงานแสดงสินค้า ด้วย
การใช้ระบบมาตรฐานสากล 
ยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่ง
ด้ านการแข่ งขั นของบุ คลากรและ
อ ง ค์ ก า ร  ผ่ า น  International 
Certification Program จากหลักสูตร
ฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ระดับ
นานาชาติ จัดทําหลักสูตรการจัดงาน
แสดงสินค้ามาตรฐานสากลสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 
เพื่อสร้างประชากรในธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความเป็น
มืออาชีพต่อเนื่อง 
มีการตรวจวัดมาตรฐานการจัดงานแสดง
สิ น ค้ า แ ล ะ แ ส ว ง ห า ก า รป รั บ ป รุ ง
มาตรฐานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

มี ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของ
อ ง ค์ ก า ร ต่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
สาธารณชน 
สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการ
พัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการ
ระดับ คุณภาพ 
ยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากรใน
องค์การให้รองรับการเติบโตในอนาคต 

ความประหยัด มีความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ 

มีการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดความเสียหายจากการปรับเปลี่ยน
แก้ไข รูปแบบของงานภายหลัง 
มีรูปแบบกระบวนการดําเนินงานที่สั้น 
กระชับ ต่อเนื่อง และลดข้อผิดพลาดให้
เหลือน้อยที่สุด 
มีรูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และลดสิ่งที่ไม่จําเป็นให้ได้มาก
ที่สุด 
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ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ ความประหยัด 

มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน 

มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การ
ควบคุมงานตามมาตรฐานที่วางไว้ 
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การ
ควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่
หน่วยงานภาครัฐวางไว้ 
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การ
ควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้า
ต้องการ 

มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน 

มี ก า ร จั ด ก า ร ต้ น ทุ น ที่ เ ป็ น ร ะ บ บ 
วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพื่อลดต้นทุน
คุณภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง
ก า ร ลด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ า ก ต้ น ทุ น ก า ร
ดําเนินการทั้งต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน 
ต้นทุนทางอ้อม เพื่อให้การจัดงานมี
ต้นทุนลดลง มีสัดส่วนกําไรเพิ่มมากขึ้น 
มีการออกแบบงานที่ลดขั้นตอนความ
ซํ้าซ้อนในการดําเนินงาน รวมถึงมีการ
จัดการที่มุ่งประสิทธิภาพ และการสรร
หาบุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้รอบด้านมา
ควบคุมงานเพื่อลดการใช้จํานวนคนที่
มากทํางานที่มีความแตกต่างกัน 
มีการจัดสรรทรัพยากรและการใช้
ทรัพยากรอย่ า ง เป็นระบบ การ ใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
จัดการที่มีคุณภาพเพื่อให้การดําเนินงาน
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรที่น้อยที่สุด 

มีการประเมินผลตามสถานการณ์ 
อย่างสม่ําเสมอเพื่อความประหยัด 

การประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อ
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร 
หรือการใช้  สิ่ งทดแทนที่สามารถลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อให้
เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด 
มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดแทนที่
มีต้นทุนเหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
 

ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ เทคโนโลยี 

มีการนําเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ 
มาใช้ในการจัดงาน 

มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มา
ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัด
งาน 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มา
ใช้เพื่อลดการสูญเสียเวลาและแรงงาน 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มา
ใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน หรือเป็นการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการทําการตลาด 

มีการใช้เทคโนโลยีการนําเสนอแบบ
เสมือนจริง มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัด
พลังงานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ผสมผสานกับการจัดงานเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 
มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือใช้
วัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัด
พลังงานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

มีการนําการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ    
ณ ที่เดียวมาใช ้

เพื่อลดต้นทุนและขั้นตอนต่างๆ ลงจาก
การเตรียมงานที่ต้องประสานงานหลายๆ 
ส่วน 
เพื่อความสะดวกในการจัดการอย่าง
ครบถ้วน ทั้งการจองสถานที่พัก การ
ลงทะเบียนเข้า ร่วมงาน ตั๋วเครื่องบิน 
ประกันการเดินทาง กิจกรรมอื่ นๆ 
นอกจากการจัดงานแสดงสินค้า 
มีการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจ ประทับใจ มั่นใจ จากการลดภาระ
การเดินทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ถู ก ต้ อ ง  ป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ประหยัดเวลา เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนางานแสดงสินค้า 
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ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ 
ภายนอกองค์การ เทคโนโลยี มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน 

มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน 
เพื่อทําลายกําแพงระยะทางและเวลา  
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงาน 
ทดแทนการจัดงานแสดงสินค้าที่ต้องใช้
การลงทุนสูง และยังคงได้รับข้อมูล
ครบถ้วน 
มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน 
ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าจริง เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึงอนาคต
ของงานแสดงสินค้า 
มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัดงาน
แบบเสมือน ทําให้การดําเนินการต่างๆ 
รวดเร็ว สะดวก 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการเข้าสัมภาษณ์ EDFR รอบท่ี 1 
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ภาพที่ 36 การสัมภาษณ์ ดร. ณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองประธานผู้จัดการ บริษัทโมเดิร์นคาส อินเตอร์  
            เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จํากัด 
 

 
 
ภาพที่ 37 การสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล รองคณบดีฝุาย 
             กิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาพที่ 38 การสัมภาษณ์ คุณพิจักษ์ จารุวงศ์ขจร ผู้จัดการฝุายการตลาด บริษัท เพาเวอร์ อี.พลัส จํากัด 
 
 

 
 
ภาพที่ 39 การสัมภาษณ์ คุณเจษฎา สิริแสนยากร ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท 
           ดัชมิลล์ จํากัด 
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ภาพที่ 40 การสัมภาษณ์ คุณวิโรจน์ เบญจศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเอสพีซีพลาสเทค       
             อินดัสเทรียลจํากัด 
 

 
 
ภาพที่ 41 การสัมภาษณ์ คุณมงคล จิตตวิสุทธิกุล กรรมการบริษัท บริษัทสยามฟาร์มมิ่งเอ็กซ์พอร์ท    
             จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
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ภาพที่ 42 การสัมภาษณ์ คุณภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล  
             เน็ทเวอร์ค จํากัด 
 

 
 
ภาพที่ 43 การสัมภาษณ์ คุณตุลย์ มหาวัจน์ ผู้จัดการฝุายกลยุทธ์ธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด   
             บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด 
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ภาพที่ 44 การสัมภาษณ์คุณคุณเอกนกพร เกษมสุข นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 
             ประเทศ 
 

 
 
ภาพที่ 45 การสัมภาษณ์ คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อํานวยการฝุายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า 
             นานาชาติ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
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ภาพที่ 46 การสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน แสงพิกุล ผู้อํานวยการหลักสูตรธุรกิจ  
             มหาบัณฑิต คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 
 

 
 
ภาพที่ 47 การสัมภาษณ์ อาจารย์กัลยา สว่างคง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยว  
            และโรงแรม มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
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ภาพที่ 48 การสัมภาษณ์ คุณวิรัตน์ ชัยภูวิภัทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมน้ําปลาระยอง จํากัด 
 
 

 
 
ภาพที่ 49 การสัมภาษณ์ คุณกนกวรรณ ดาษเสถียร พนักงานการตลาด งานแผนปฏิบัติการตลาด  
               ภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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ภาพที่ 50 การสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร. กฤป จุระกะนิตย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
             คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

 
 
ภาพที่ 51 การสัมภาษณ์ คุณเรวัฒน์ รักษ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ท ดีไซน์ เฮาส์ จํากัด 
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ภาพที่ 52 การสัมภาษณ์ จิตราภรณ์ พรมั่น  นักการตลาดและทีมวางแผนโฆษณา บริษัท ซีเอ็มซี   
             เอเซียแปซิฟิก จํากัด 
 

 
 
ภาพที่ 53 การสัมภาษณ์ คุณกฤษฏา ธีรธราธร หัวหน้ากลุ่มงานการตลาด บริษัท รีด เทรดเด็กซ์ จํากัด 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสนิค้าใน

ประเทศไทย” 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เป็นการถามเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกับบริบทที่

ปรากฏในแบบสอบถามนี้ เพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสนิค้าในประเทศไทย จากนั้นผู้วจิัยจะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์
ข้อมูล จัดทําเป็นกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสนิค้าในประเทศไทยต่อไป 

แบบสอบถามนี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ

องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสนิค้าในประเทศไทย 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
                                                                    นายนิโรธ เดชกําแหง 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
                                                                   ผู้วจิัย 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คําตอบเดียว 
 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 

มีความเข้าใจในบริบทและการบวนการดําเนินการจัด
งานแสดงสินค้า ทั้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ การ
กําหนดตําแหน่งหน้าที่  ความรับผิดชอบ และการ
คัดเลือกผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงานที่เหมาะสม 

       

2 

มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขอ รับการ
สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า การติดต่อประสานงาน
ไปยังผู้ออกงานเพื่อสํารวจความต้องการรวมถึงการ
ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อ
เตรียมนําเสนอประชาสัมพันธ์งานให้กับผู้เข้าชมงาน 

       

3 
มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรการจัดงาน
แสดงสินค้า ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

       

4 
มีรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี 

       

5 

มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่ต่อยอดจาก
งานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม เป็นงานรูปแบบใหม่ โดย
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับของงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น 

       

6 
มีระบบที่ใช้ในการจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อการนําข้อมูล
มาจัดการ วิเคราะห์และนํามาใช้ในอนาคต 

       

7 

มีการดําเนินการด้านรูปแบบของการจัดงาน ระยะเวลา
ในกา รติ ดต่ อประสานง าน  ขนาดขอ งง านและ
ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผู้จัดงาน เพื่อให้เกิดการ
ดําเนินงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

       

8 
มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้าล่วงหน้า 
เพื่อศึกษาความต้องการ ความสนใจ และความเป็นไปได้
ที่จะขายพื้นที่ในงาน 
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ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คําตอบเดียว 
 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9 
มีการศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัดงานแสดงสินค้า
ในรูปแบบที่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่ 

       

10 

มีการศึกษาความต้องการของลูกค้า โดยการจัดประชุม
ก่อนการจัดงาน เพื่อทราบถึงข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ ความ
ต้ อ ง ก า ร ขอ งลู ก ค้ า แล ะ กา รกํ า ห น ด เปู า ห ม า ย 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขนาดของงานและ
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ผู้จัดงานและลูกค้าเห็นภาพที่
ต้องการเดียวกัน 

       

11 
ผู้จัดงานเป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่จะไปจัดงาน โดย
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของผู้ออกงานและผู้
เข้าชมงานในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้น 

       

12 
ผู้จัดงานดําเนินการติดต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับ
ช่วงงานต่อจากผู้จัดงาน เพื่อดําเนินการจัดงานแสดง
สินค้า 

       

13 
มีเปูาหมายการดําเนินการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า        

14 
มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า        

15 
มีการวางโครงสร้ า งการบริหารจัดการที่ มี ความ
สอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ        

16 
มีการวางแผนดําเนินงานครอบคลุมทั้งกระบวนการจัด
งานแสดงสินค้า        

17 มีการควบคุมการดําเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพ        
18 มีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ        

19 
มีระบบบันทึกและติดตามการดําเนินงานทั้งกระบวนการ
จัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การเตรียมงานจนถึงการปิด
โครงการ 

       

20 
มีแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานการจัดงาน        

21 
มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน        
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ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คําตอบเดียว 
 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

22 

มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ ทั้งในองค์การผู้
จัดงาน ส่วนของลูกค้าและผู้รับช่วงต่อจากผู้จัดงาน การ
จัดการงบประมาณ การคัดเลือกสถานที่จัดงานที่
เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

       

23 
มีแนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้มี คุณภาพ สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงาน 

       

24 

มีระบบและกลไกในการคัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
คุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องก่อนการเข้าสู่
กระบวนการดําเนินงาน 

       

25 
มีการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการทํางานที่
เหมาะสมกับรูปแบบของงานแสดงสินค้า        

26 
มีการกําหนดตําแหน่งงานที่ครอบคลุมภาระหน้าที่ใน
กระบวนการดําเนินงาน        

27 
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและ
ทักษะของบุคลากรในองค์การ        

28 
มีการจัดทํากิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานในการ
ดําเนินงาน 

       

29 
มีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการจัดงานแสดง
สินค้าให้ เป็นไปตามเปูาหมาย  วัตถุประสงค์และ
แผนงาน 

       

30 
มีการประเมินผลระหว่างการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้การดําเนินงานบรรลุเปูาหมาย        

31 
มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อง เพื่อ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน        

32 
มีการดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดําเนินงาน
อย่างเหมาะสม        

33 มีการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ        
34 มีการกํากับดูแลและควบคุมความเส่ียง        
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ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คําตอบเดียว 
 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

35 
มีการควบคุมขอบเขตของงาน กําหนดการ และ
รายละเอียดของสัญญา        

36 
มีการควบคุมดูแลต้นทุนการดําเนินงานให้อยู่ภายใต้
กรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว้        

37 มีการประเมินผลของงานที่จัดไป        
38 มีการประชุมคณะทํางานหลังงานเสร็จสิ้น        
39 มีการวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน        
40 มีการรายงานภายหลังงานเสร็จสิ้น        
41 มีการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อจัดทําฐานข้อมูล        
42 มีการจัดการในเร่ืองของรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ        

43 
มีการตรวจสอบงานแสดงสินค้าให้ได้ คุณภาพตาม
มาตรฐานและระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

       

44 
มีการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่ม ความแม่นยําและ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

       

45 
มีการใช้หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ  ตรวจสอบคุณภาพของงาน
แสดงสินค้า 

       

46 
มีการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
นําไปสู่การยกระดับของงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

       

47 
มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากการเข้า
ร่วมงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง        

48 

มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการเข้าร่วมงาน 
เพื่อการรับทราบข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับ ภายหลังจากการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

       

49 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อหวังผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระยะ
ปานกลาง  และระยะยาว 
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ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คําตอบเดียว 
 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

50 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน        

51 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา 

       

52 
มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

       

53 
มีการรักษาระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง        

54 
มีการปรับปรุงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่การติดต่อประสานงานเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

       

55 

มีการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การและระหว่าง
องค์การ เพื่อประสานการปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดงานเพื่อให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ โดย
ใช้ระบบการส่ือสารและการประสานงานที่มีคุณภาพ 

       

56 

มีการวางแผนการติดต่อประสานงานภายในองค์การและ
ระหว่างองค์การแบบตลอดเวลา เพื่อการรับหรือส่ง
ข้อมูลข่าวสารและการประสานงานเพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

       

57 
มีการควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อประสานงาน และมี
ช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง เพื่อ
ลดข้อผิดพลาดจากการติดต่อประสานงาน 

       

58 
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนขององค์การเพื่อให้ เกิดความมี ส่วนร่วมใน
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

       

59 
มีการจัดการพบปะ พูดคุยระหว่างพนักงานในองค์การ
อย่างสม่ําเสมอเพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์การ 

       

60 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การธุรกิจมีส่วน
ร่วมในการพัฒนารูปแบบและการดําเนินงานแบบใหม่ๆ 
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การไปสู่สิ่งใหม่ 
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61 
มีการแจ้งข้อมูลการเข้าถึงงานแสดงสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน 
วิธีการ ระยะเวลา และพาหนะที่ ใช้ในการเข้าถึงงานให้
ลูกค้าได้รับทราบอย่างละเอียด 

       

62 
มีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะและความพร้อม
ของผู้ดําเนินการ เพื่อให้การเข้าถึงงานมีประสิทธิภาพ        

63 
มีการออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือการประกัน
คุณภาพในการเข้าถึงงาน        

64 
มีการบันทึกข้อมูลประวัติการเข้าร่วมงาน ปัญหาและ
อุปสรรคการเข้าถึงงาน เพื่อใช้ในการ วางแผนการเข้าถึง
สถานที่จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

       

65 
มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจภายหลังการ
เข้าร่วมงาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะ
ยาว 

       

66 
มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อ เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดงานกับลูกค้า        

67 

มีการเลือกสถานที่จัดงานที่มีความสะดวกในการเดินทาง
เข้ าถึ งงาน ด้ วยรูปแบบการเข้ าถึ ง งานที่ มี ความ
หลากหลาย โดยวิเคราะห์ทั้งด้านระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
ปัญหาการจราจร  และมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดงาน รวมถึงมีการพิจารณา
ความเสี่ยงในการยกเลิกการจัดงานและการรักษาความ
ปลอดภัย 

       

68 

มีการขอรับการสนับสนุนการจัดงานจากเมืองที่จัดงาน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ 
การขออนุญาต การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึงการ
รับจ้างและบริการด้านต่างๆ ที่มีความพร้อมในการ
สนับสนุน 

       

69 

มีสถานที่จัดงานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่พกัที่มี
ความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีกิจกรรม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานแสดงสินค้า เพื่อดึงดูดให้เกิด
ความต้องการเข้าร่วมงาน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
สังสรรค์ แหล่งชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการติดต่อธุรกิจ 
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70 
มีมาตรฐานด้านกายภาพ เช่นความสวยงามและความ
พร้อมของสถานที่จัดงานและ สถานที่โดยรอบพื้นที่การ
จัดงาน 

       

71 
มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ํา ระบบไฟฟูา 
อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา        

72 
มีมาตรฐานด้านบริการ เช่น คุณภาพการให้บริการของ
พนักงาน บุคลิกภาพพนักงาน บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

       

73 
มีการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนา ความรู้  ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ 
ของพนักงานในองค์การ 

       

74 

มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและการวิเคราะห์
คู่แข่งทางธุรกิจสําหรับการวางแผนงานและการจัดทํากล
ยุทธ์การตลาด เพื่อให้งานแสดงสินค้ามีการดําเนินการ
อย่างยั่งยืนและมีผลกําไร  
มีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี 

       

75 

มีการประเมินระดับการพัฒนางานแสดงสินค้าให้มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์การมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

       

76 
มีการวางแผนหรือสร้างกระบวนการในการนําความรู้ที่
เกิดขึ้นภายในองค์การมาใช้ในการจัดการและดําเนินงาน
แสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

       

77 

มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้พนักงานได้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นใน
ข้อมูลที่ ส่ ง เสริมการพัฒนางานแสดงสินค้าอย่า ง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

       

78 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอนวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการหรือ
การดําเนินงานที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และ
พลังงาน รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ 
เพื่อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  นําไปสู่ความยั่ งยืนของ
องค์การ 
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79 
มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพื่อลดปริมาณขยะและ
สิ่งของเหลือใช้        

80 

ผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีความ
เข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และ
ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจัดการสีเขียว รวมถึงการ
ส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงานแบบอนุรักษ์
ธรรมชาติและการจัดงานแบบยั่งยืน 

       

81 

ผู้จัดงานมีการนําเครื่องมือ Green Checklist มาใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสีเขียว ตั้งแต่การ
ลดการใช้พลังงาน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น อาหาร
อินทรีย์ วัสดุจาน ชาม ย่อยสลายได้ อาหารและสิ่งของ
เหลือใช้นําไปบริจาคหรือใช้ประโยชน์อย่างไร เหยือกน้ํา
ที่ เ ป็นแก้ ว  เอกสารที่ อยู่ ในรูป เอกสา รออนไลน์ 
อิเล็กทรอนิคส์ 

       

82 
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบ
องค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความ ต่อเนื่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ 

       

83 
มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้มีความสามารถใน
การคาดการณ์ ประเมิน เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนอง 
และฟื้นฟู ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

       

84 
มีการสร้างขีดความสามารถที่ทําให้องค์การเกิดความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สร้างภาพลักษณ์และความ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้น 

       

85 

มีการแจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานแสดง
สินค้าในขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา  และการจัดการ
องค์ประกอบต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
อย่างละเอียด 

       

86 
มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ 
ฝุาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

87 
มีการออกเอกสารเพื่อรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการ
จัดงาน การประกันคุณภาพของงานแสดงสินค้าใน
ระหว่างการจัดงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 
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88 

มีการบันทึกประวัติผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงาน
แสดงสินค้าเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานได้รับสินค้าและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

       

89 
มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้น
วันและหลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าในระยะยาว 

       

90 
มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย        

91 
มีการส่งเสริมและกํากับคุณภาพการให้บริการของผู้จัด
งานแสดงสินค้า ด้วยการใช้ระบบมาตรฐานสากล        

92 

ยกระดับศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน
ข อ งบุ ค ล า ก รแ ละ อ ง ค์ ก า ร  ผ่ า น  International 
Certification Program จากหลักสูตรฝึกอบรม และ
กิจกรรมเรียนรู้ระดับนานาชาติ จัดทําหลักสูตรการจัด
ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล สํ า ห รั บ
สถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
ประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ 
และมีความเป็นมืออาชีพต่อเนื่อง 

       

93 
มีการตรวจวัดมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าและ
แสวงหาการปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

       

94 
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของ
องค์การต่อผู้ประกอบการและสาธารณชน 

       

95 
สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วยการพัฒนางานด้าน
มาตรฐานและการบริการระดับ คุณภาพ        

96 
ยกระดับทักษะและพัฒนาบุคลากรในองค์การให้รองรับ
การเติบโตในอนาคต        

97 
มีการออกแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความ
เสียหายจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข  รูปแบบของงาน
ภายหลัง 
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ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

98 
มีรูปแบบกระบวนการดําเนินงานที่สั้น กระชับ ต่อเนื่อง 
และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด        

99 
มีรูปแบบงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และลด
สิ่งที่ไมจ่ําเป็นให้ได้มากที่สุด        

100 
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การควบคุมงานตาม
มาตรฐานที่วางไว้        

101 
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การควบคุมงานได้
ตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐวางไว้        

102 
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การควบคุมงานได้
ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ        

103 

มีการจัดการต้นทุนที่เป็นระบบ วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ
เพื่อลดต้นทุนคุณภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง
การลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการดําเนินการทั้งต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนทางอ้อม เพื่อให้การจัดงานมี
ต้นทุนลดลง มีสัดส่วนกําไรเพิ่มมากขึ้น 

       

104 

มีการออกแบบงานที่ลดขั้นตอนความซํ้าซ้อนในการ
ดําเนินงาน รวมถึงมีการจัดการที่มุ่งประสิทธิภาพ และ
การสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้รอบด้านมาควบคุม
งานเพื่อลดการใช้จํานวนคนที่มากทํางานที่มีความ
แตกต่างกัน 

       

105 

มีการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
จัดการที่มีคุณภาพเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด 

       

106 
การประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร หรือการใช้ สิ่งทดแทนที่
สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

107 
มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบน้อยที่สุด        

108 
มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดแทนที่มีต้นทุน
เหมาะสมกับรูปแบบของงาน        

109 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัดงาน 
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ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียง
คําตอบเดียว 
 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

110 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลดการ
สูญเสียเวลาและแรงงาน 

       

111 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลดการใช้
พลังงาน หรือเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

       

112 

มีการใช้เทคโนโลยีการนําเสนอแบบเสมือนจริง มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม 

       

113 
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานกับการ
จัดงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

       

114 

มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือใช้วัสดุที่สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงาน
และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

       

115 
เพื่อลดต้นทุนและขั้นตอนต่างๆ ลงจากการเตรียมงานที่
ต้องประสานงานหลายๆ ส่วน 

       

116 

เพื่อความสะดวกในการจัดการอย่างครบถ้วน ทั้งการ
จองสถานที่พัก การลงทะเบียนเข้า  ร่วมงาน ตั๋ ว
เครื่องบิน ประกันการเดินทาง กิจกรรมอื่นๆ นอกจาก
การจัดงานแสดงสินค้า 

       

117 

มีการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ 
มั่นใจ จากการลดภาระการเดินทาง ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนางานแสดงสินค้า 

       

118 

มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน เพื่อทําลายกําแพง
ระยะทางและเวลา  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมงาน ทดแทนการจัดงานแสดงสินค้าที่ต้องใช้การ
ลงทุนสูง และยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วน 

       

119 
มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน ควบคู่ไปกับงาน
แสดงสินค้าจริง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึง
อนาคตของงานแสดงสินค้า 

       

120 
มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบการจัดงานแบบเสมือน ทํา
ให้การดําเนินการต่างๆ รวดเร็ว สะดวก 
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
      

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
                                                                    นายนิโรธ เดชกําแหง 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
                                                                   ผู้วจิัย 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
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ในขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่ม
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการและการตลาดเพ่ือสร้างร่างกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพ
ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้  TOWS 
Matrix และ BCG Matrix และประเมินกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย จํานวน 6 คน  
 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนา วัฒนกาญจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 อาจารย์ ดร. สุชาดา แสงดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4 อาจารย์ ดร. ปาริชาติ ขําเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5 อาจารย์ ดร. พจนา บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
6 อาจารย์ ดร. ชัยวิชญ์ ม่วงหมี มหาวิทยาลัยลาดกระบัง 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพการสนทนากลุ่ม 
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ภาพที่ 53 การสนทนากลุ่ม 
 
 

 
 
ภาพที่ 54 การสนทนากลุ่ม 
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ภาพที่ 55 การสนทนากลุ่ม 
 
 

 
 
ภาพที่ 56 การสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ช 
เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม 
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เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม เรื่อง 
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
เอกสารหมายเลข 1 กําหนดการสนทนากลุ่ม 
เอกสารหมายเลข 2  (ร่าง) องค์ประกอบของกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัด  

งานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
เอกสารหมายเลข 3 บทความวิจัย การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการ  
    จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
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เอกสารหมายเลข 1 
 

กําหนดการจัดสนทนากลุ่ม 
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
14.30-15.00 นําเสนอท่ีมาของการวิจัยและผลการวิจัยเบื้องต้น โดยสรุปโดยผู้วิจัย  

(นายนิโรธ เดชกําแหง) 
15.01-16.00 ประเด็นสนทนากลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ 
  1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์ประกอบของกลยุทธ์ 

เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
(SWOT Analysis) 
2. วิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
ในประเทศไทย (TOWS Analysis) 
3. การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
ในประเทศไทย 
4. ข้อเสนอแนะและประเด็นข้อเสนออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

16.01-16.30 ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่ม และปิดการประชุม 
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เอกสารหมายเลข 2 

 

วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 
1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์ประกอบของกลยุทธ์ 

เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย (SWOT Analysis) 
2. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

ในประเทศไทย (TOWS Analysis) 
3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

ในประเทศไทย 
4. เพ่ือหาข้อเสนอแนะและประเด็นข้อเสนออ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ผลการวิจัยเบื้องต้น 
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดด้านการจัดการ การจัดการคุณภาพ การพัฒนากลยุทธ์ ข้อมูล

สนับสนุนจากการทบทวนวรรณกรรมและอกสารที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์  พบว่า องค์ประกอบของกล
ยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 10 
องค์ประกอบ ได้แก่ บริบทและการเตรียมการ (Context) ปัจจัยนําเข้า ( Input) กระบวนการ
ดําเนินงาน (Process) การประสานงาน (Coordination) ผลการดําเนินงาน (Output) สถานที่จัด
งานและโลจิสติกส์ (Location) ภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) มาตรฐาน (Standard) 
เทคโนโลยี (Technology) และความประหยัด (Economical) ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย (CIPCOLOSTE)  

 บริบทและการ
เตรียมการ 

 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 

การประสานงาน 

 

ความประหยัด 

 

 

เทคโนโลยี 
 

มาตรฐาน ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

สถานที่จัดงานและ 
โลจิสติกส์ 

 

ผลการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 

R1: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
    การวิจัยเอกสารในประเด็นเกี่ยวกับ    

     การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ  
  การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

D2: การพัฒนา 
      องค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดการ  
      คุณภาพขององค์การธุรกิจ 
      การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  

 
 

R2: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
     
     

 
 

D3: การพัฒนา 
      ร่างกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพของ  
      องค์การธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า       
      ในประเทศไทย 
  

R3: การวิจัยเชิงคุณภาพ 
       การสนทนากลุ่มในประเด็นเกี่ยวกับ    
       กลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การ  
       ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณ  
ประเมินกลยุทธ์ ตามคะแนน  
Cohen’s Kappa Statistic 

กลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพ 

ขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 

ในประเทศไทย 

 

EDFR รอบที่ 2 

EDFR รอบที่ 1 

สังเคราะห ์

วิเคราะห์ 

ข้ึนรูป 

ทฤษฎี 
เชิงระบบ

D1: การพัฒนา 
      รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบ   
      การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ 
      การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  

 

BCG 
Matrix 

TOWS 
Matrix 
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การวิเคราะห์ BCG Matrix เพือ่ก าหนดต าแหน่งของกลยุทธ์ 
จากการประเมินศักยภาพของกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน

แสดงสินค้าในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ผ่าน BCG Matrix ว่า กลยุทธ์นั้นๆ มีความน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด โดยใช้การพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบเมื่อใช้กลยุทธ์นั้นๆ และ
ความน่าสนใจในการเติบโตของตลาดเมื่อใช้กลยุทธ์นั้นๆ แบ่งออกได้เป็น 4 ช่อง คือ  

1. กลยุทธ์ที่เป็นดาวดวงเด่น เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ใช้สร้างอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
และสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูง  

2. กลยุทธ์ที่ทําเงิน เป็นกลยุทธ์ปูองกัน ใช้ในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด  ใน
สถานการณ์ท่ีงานแสดงสินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และมีการเจริญเติบโตหรือการขยายตัว
ทางธุรกิจต่ําหรืออ่ิมตัว 

3. กลยุทธ์ที่มีปัญหา ใช้ในการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจสูง แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ํา  

4. กลยุทธ์ที่ตกต่ํา ใช้ในการรับมือกับปัญหาและนําไปสู่การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ํา และการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางธุรกิจต่ําหรืออ่ิมตัว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
ไทย ด้วย BCG Matrix 

ส่วนแบ่งตลาด อุปสรรค 

โอกาส 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

การเตบิโต 

กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงรับ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
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ความส าคัญและการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
กลยุทธ์ที่เป็นดาวดวงเด่น เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ใช้สร้างอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

และสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูง เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการลงทุนใหม่และส่งเสริมการตลาดเพ่ือรักษา
ตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงและต่อสู้กับคู่แข่งที่จะเข้ามาแข่งขัน  ในสถานการณ์ที่งานแสดงสินค้ามี
ส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนา
ธุรกิจ เพ่ือรักษาจุดเด่นเหนือคู่แข่งขัน เพ่ือเผชิญกับการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกลยุทธ์
เชิงรุกเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ประกอบด้วย  

-กลยุทธ์เชิงรุกด้านบริบทและการเตรียมการ  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านการวางแผน 
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านการประสานงาน  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านผลการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านมาตรฐาน  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านเทคโนโลยี  
-กลยุทธ์เชิงรุกด้านความประหยัด  
 
กลยุทธ์ที่ท าเงิน เป็นกลยุทธ์เชิงปูองกัน ใช้ในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ในสถานการณ์

ที่งานแสดงสินค้ามีส่วนแบ่งการตลาดในระดับสูง และมีการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางธุรกิจต่ํา
หรืออ่ิมตัวแล้ว ควรใช้กลยุทธ์เชิงรับในการพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ลูกค้าที่มี
ความภักดีในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยนี้ มีปริมาณมาก ยากที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะ
แย่งชิงไปได้ ทําให้การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยยังมีผู้เข้าร่วมงานและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
เป็นจํานวนมาก โดยกลยุทธ์เชิงปูองกันเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
ในประเทศไทย ประกอบด้วย  

-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านบริบทและการเตรียมการ  
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านการวางแผน 
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านการดําเนินงาน  
–กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านการประสานงาน  
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านผลการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์  
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-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน 
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านมาตรฐาน  
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านเทคโนโลยี  
-กลยุทธ์เชิงปูองกันด้านความประหยัด  
 
กลยุทธ์ที่มีปัญหา ใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง 

แต่ส่วนแบ่งทางการตลาดต่ํา การใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไขเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทย นําไปสู่การพัฒนาสู่การเป็นกลยุทธ์ที่เป็นดาวดวงเด่นต่อไป  โดยกลยุทธ์
เชิงแก้ไขเพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ประกอบด้วย  

-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านบริบทและการเตรียมการ  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการวางแผน  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านการประสานงาน  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านผลการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านมาตรฐาน  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านเทคโนโลยี  
-กลยุทธ์เชิงแก้ไขด้านความประหยัด  

 
กลยุทธ์ที่ตกต่ า ใช้ในการรับมือกับปัญหาและนําไปสู่การตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีส่วน

แบ่งทางการตลาดต่ํา และการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางธุรกิจต่ําหรืออ่ิมตัว ส่งผลต่อธุรกิจใน
เรื่องของรายรับต่ําหรือขาดทุน การลงทุนต่อไปไม่คุ้มค่า โอกาสก้าวหน้ามีน้อย โดยกลยุทธ์เชิงรับ  
เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ประกอบด้วย 

-กลยุทธ์เชิงรับด้านบริบทและการเตรียมการ  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านการวางแผน  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านการประสานงาน  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านผลการดําเนินงาน  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน  
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-กลยุทธ์เชิงรับด้านมาตรฐาน  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านเทคโนโลยี  
-กลยุทธ์เชิงรับด้านความประหยัด  
 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์ประกอบของกลยุทธ์ 
เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  (SWOT Analysis)    
และการวิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 (TOWS Analysis) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นโมเดลร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ดังภาพที่ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ร่างองค์ประกอบของกลยุทธ์เพ่ือจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

กลยุทธ์เพ่ือจัดการ
คุณภาพขององค์การ
ธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย 
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การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย* 
The Strategic Development for Quality Management of Exhibition Organization 

Business Sector in Thailand 
 
บทน า 

การจัดงานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (เกิดศิริ เจริญวิศาล, 2552)  เนื่องจากงานแสดงสินค้าเป็นกิจกรรมทาง
การตลาดที่ ใช้ ในการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากอย่างหนึ่ งในยุคปัจจุบัน (Bongkosh 
Rittichainuwat and Judith Mair, 2012) สร้างรายได้จํานวนมากจากการเดินทางของนักเดินทางที่มี
คุณภาพและมีการใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของการจัดงานแสดง
สินค้า (กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 2553) รวมถึงการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทั้งภาคการบริการและภาคการ
ผลิต สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศและเมืองที่เป็นสถานที่จัดงาน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ
ให้กับหลายประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้เป็นอย่างดี (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ, 2557) โดยองค์ประกอบของการจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วยผู้จัดงาน ผู้ซื้อหรือผู้เข้าร่วม
งาน ผู้ขายหรือผู้ออกงาน ผู้ให้บริการอื่นๆ โดยผู้จัดงานแสดงสินค้าเป็นศูนย์กลางดําเนินการติดต่อประสาน
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Xin Jin and Karin Weber, 2014) ทั้งด้านผู้ให้บริการด้านลูกค้าที่ประกอบไปด้วย
ผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน ส่วนทางด้านผู้ให้บริการประกอบไปด้วยสถานที่จัดงาน ผู้ที่มารับช่วงงานต่อจาก
ผู้จัดงานแสดงสินค้า บริษัทขนส่ง รวมไปถึงผู้ให้บริการอ่ืนๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) 

ทั้งนี้ประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการให้มีศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) โดยการ
สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าจากสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ 
สสปน. ร่วมกับทางสมาคมการแสดงสินค้าไทย และประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัทต่างๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดงานแสดงสินค้า สถานที่จัดงานแสดงสินค้า บริษัทขนส่งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อื่นๆ ช่วยให้งานแสดงสินค้าของไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรง (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 
2557) ผ่านงานแสดงสินค้าที่มีความสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรมที่เป็น
จุดแข็งของเศรษฐกิจไทย เช่น การเกษตร ชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อความสอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศ เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้ในระยะยาว รวมถึงการเปิดตลาดงานแสดงสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึง
การพัฒนาศูนย์กลางการจัดงาน ให้เกิดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยอาศัยประโยชน์จากการที่มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงานของประเทศเพื่อนบ้านให้ตัดสินใจมาออก
งานแสดงสินค้าในประเทศไทย (TCEB, 2014)  

งานแสดงสินค้าในประเทศไทยยังคงมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของ
ตลาดและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผนวกเข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
แข่งขันที่สูงขึ้นจากจํานวนงานแสดงสินค้าที่เพิ่มขึ้น การแย่งชิงผู้เข้างานและผู้ออกงาน รวมถึงสภาพ
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เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การจัดงานแสดงสินค้า  มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงความคาดหวังและ
ความต้องการที่สูงขึ้นของผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่ออกงาน จากเงินและเวลาที่ต้องเสียไปในการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า (ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง, 2549) ผู้จัดงานแสดงสินค้าในฐานะที่เป็นตัวกลางสําคัญในการ
จัดงานแสดงสินค้า จึงต้องนําการนําเสนอรูปแบบใหม่ๆ มาพัฒนางาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ดังกล่าว และดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมงานให้ได้ รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการและระบบการจัดการเป็นแนวทางที่สําคัญทางหนึ่งในการปรับตัว  

การนําเอาการจัดการคุณภาพ (Quality Management) (Philip B. Crosby, 1979) มาใช้กับ
การจัดงานแสดงสินค้านั้น ส่งผลให้กระบวนการต่างๆ ในกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้า มีคุณภาพและตรง
กับความต้องการของลูกค้า (Peter O’ Neill, Amrik Sohal, Chih Wei Teng, 2016) เริ่มตังแต่การวางแผนไป
จนถึงการจัดงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า (LiJuan Chen and Hanbin Luo, 2014) เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของลูกค้าให้เท่ากับที่ลูกค้าคาดหวังหรือเหนือกว่าที่คาดหวัง (ฐิติมา ไชยะกุล และอํานาจ ธีระวนิช, 
2548) ลดต้นทุนการผลิต และใช้เป็นกลยุทธ์ในการโฆษณา สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์การธุรกิจได้  (สุมน 
มาลาสิทธิ์, 2548) รวมถึงการเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการทําให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เพราะผู้จัดงานแสดง
สินค้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพจะไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาว เนื่องจากไม่สามารถดึงดูดและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ โดยหัวใจสําคัญของการจัดการคุณภาพอยู่ที่การจัดการกระบวนการต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการจัดการ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2554) 

อีกปัญหาด้านการจัดการที่สําคัญคือปัญหาความซับซ้อนในการดําเนินงานการจัดแสดงสินค้า 
การนําวิธีการจัดการเชิงระบบเข้ามาใช้ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านั้น จะช่วยให้การจัดงานแสดงสินค้า
สามารถจัดการได้ด้วยความเรียบร้อย สะดวก มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยํา 
เนื่องจากวิธีการเชิงระบบได้ถูกออกแบบมาใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน (วิเชียร วิทยอุดม, 
2555) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน นําไปสู่แก้ปัญหาด้านการ
จัดการต่างๆ การจัดการคุณภาพและการจัดการที่เป็นระบบที่ดี เพื่อให้ได้มาสู่กลยุทธ์ในการจัดการงานแสดง
สินค้า ที่สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตามการเจริญเติบโตของการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2555)  

ด้วยปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบการจัดการ
คุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยภายใต้การจัดการเชิงระบบ และองค์ประกอบของกล
ยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อกําหนดรูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยและพัฒนาองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพของ
องค์การการจัดงานแสดงสินค้า ในประเทศไทย จนสามารถก่อประโยชน์ให้กับองค์การธุรกิจและ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนา ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย

ภายใต้การจัดการเชิงระบบ 
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง

สินค้าในประเทศไทย 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ได้รูปแบบและแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดง

สินค้าในประเทศไทย ผ่านทฤษฏีเชิงระบบ  
2 .ได้องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพขององค์การการจัดงานแสดงสินค้าใน

ประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ

การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยสังเคราะห์ข้อมูลภายใต้การจัดการเชิงระบบ และการวิจัยอนาคต
โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณาด้วยเทคนิคเดลฟาย (EDFR) โดยผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเชิงระบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า ( Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และ
สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย 
 

วิจัยเอกสาร  ในประเด็นเกี่ยวกับ     
การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจ
การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 
 

 
รูปแบบการจั ดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย 
 

สังเคราะห์ผล 
การวจิัยอนาคต 
เพื่อสรา้งกลยุทธ ์

สังเคราะห ์

ทฤษฎีเชิงระบบ 

การวิจัยอนาคตเพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
 

กลยุทธ์ ก ารจั ดการคุณภาพของ
องค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย 
 

EDFR รอบที่ 1 

EDFR รอบที่ 2 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร 

ขั้นตอนการศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้น คือการศึกษาข้อมูล การทบทวนประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การทํา EDFR รอบที่ 1 การสัมภาษณ์โดยนําข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยมาทํากรอบการ
สัมภาษณ์ และนําไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยการจัดส่งหัวข้อการสัมภาษณ์ไปยังผู้เชี่ยวชาญก่อนจะ
เดินทางไปสัมภาษณ์ และเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้นํา ทั้งอนาคตภาพด้านที่ดี อนาคตภาพด้านที่
ไม่ดี และอนาคตที่คาดว่าจะมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงหรือที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ตามลําดับ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระหว่างข้อ
คําถามกับเนื้อหาแต่ละด้าน คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และสร้างแบบสอบถาม 
นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหา สร้างเป็นข้อคําถามมาตรประเมินค่าแบบลิ
เคิร์ท ตั้งแต่ 1-5 เรียงลําดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด แทนค่าเป็นตัวเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 

ขั้นตอนการสร้างภาพอนาคต การทํา EDFR รอบที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมูล
ปูอนกลับเชิงสถิติ เป็นของกลุ่มโดยรวม หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของกลุ่ม ผนวกด้วย
คําตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาให้คําตอบใหม่หรือยืนยันคําตอบเดิมที่ได้ให้
ไว้ในรอบแรก โดยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้ขององค์ประกอบใดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน ส่วนค่ าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้ของ
องค์ประกอบใดที่มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่สอดคล้องกัน วิเคราะห์
เพื่อหาแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด และมีความสอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชีย่วชาญ เพื่อสรุปเป็น
ภาพอนาคต องค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย และสังเคราะห์ผลการวิจัยอนาคตเพื่อสร้างกลยุทธ์ 
 
ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1: รูปแบบองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย 

รูปแบบของงานแสดงสินค้า จําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มาออกงานและกลุ่มผู้เข้า
ชมงาน แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบที่สําคัญ คืองานเทรดโชว์ งานสําหรับผู้บริโภค งานแบบผสม และงาน
นานาชาติ มีรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจง ตามความหมายดังต่อไปนี้  
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งานเทรดโชว์ เป็นรูปแบบงานที่ผู้มาออกบูธส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้าโดยตรงของ
อุตสาหกรรมหลัก 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ยา และการดูแลรักษาสุขภาพ 
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมการตกแต่งบ้านและการตกแต่งออกแบบ
ภายใน อุตสาหกรรมเก่ียวกับการกีฬาและการพักผ่อน อุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมอาคารและการ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมวิศวกรรม อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์และอุปกรณ์สวน อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมอุตสาหการและเครื่องจักร โดยผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อมักจะเป็นบริษัทหรือ
องค์กรที่มีความต้องการจะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ออกงานในจํานวนมากเพื่อนําไปประกอบธุรกิจ โดย
ส่วนใหญ่แล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะต้องถูกเชิญโดยผู้จัดงานเท่านั้น และจําเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า 
รวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน จึงจะสามารถเข้าร่วมงานเทรดโชว์ได้ หมายความว่า 
งานประเภทนี้มักจะไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ โดยระยะเวลาของงานประเภทนี้
เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมงานได้ มักมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันไปจนถึง 5 วัน และจัดเป็นประจําทุกปี 
โดยงานเทรดโชว์ขนาดใหญ่บางอุตสาหกรรมอาจจะมีการจัดงานทุกๆ 2 ปี จนไปถึง 7 ปี  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยนอกจะเป็นตัวกลางในการนําผู้ซื้อมาพบผู้ขายแล้ว งานเทรดโชว์ในปัจจุบันถือได้
ว่าเป็นแหล่งของความรู้ผ่านการสัมมนาต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกบูธด้วยเช่นกัน งานเทรดโชว์ส่วน
ใหญ่จึงถูกระบุให้เป็นงานประเภท ธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business: B2B) 

งานส าหรับผู้บริโภค เป็นงานที่เปิดให้ประชาชนและคนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยเรียก
ได้ว่าเป็นงานแบบ ธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) เนื่องจากผู้ออกงาน ผู้ออกบูธมีการ
ขายสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานนําไปบริโภคโดยตรง โดยงานสําหรับผู้บริโภคนั้นมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้
ผู้ผลิตได้มีโอกาสได้ทดลองผลตอบรับของสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยตรง รวมถึงเป็นโอกาสในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพของบริษัทด้วย เนื่องจากลูกค้าและผู้บริโภคจะเดินทางเข้ามายังบูธเพื่อ 
ทดลองผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการใหม่ๆ ลักษณะพิเศษนี้ส่งผลให้งานสําหรับผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องมีการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน เพราะงานสําหรับผู้บริโภคนั้น ทางผู้ออกงานและผู้จัดงานมีเปูาหมายที่ต้องการ
ให้มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่างานสําหรับผู้บริ โภคจะไม่จําเป็นต้องมีการ
ลงทะเบียน แต่งานบางประเภทจะมีการเก็บค่าเข้าชมงาน เป็นต้น 

งานแบบผสม เป็นงานแบบผสมรวมระหว่างงานเทรดโชว์และงานสําหรับผู้บริโภคเข้าไว้
ด้วยกัน งานประเภทนี้จะมีการเปิดให้ทั้งบริษัทที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้นและประชาชนทั่วไปสามารถเข้า
ร่วมงานได้ โดยอาจมีการแบ่งช่วงเวลาสําหรับธุรกิจและช่วงเวลาสําหรับประชาชนทั่วไป โดยผู้ซื้อสินค้าและ
บริการจะเป็นทั้งตัวองค์กรและบริษัทเอง รวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง และประชาชนทั่วไป 

งานนานาชาติ บางครั้งอาจถูกเรียกว่าเทรดแฟร์ โดยงานนานาชาติเปน็เสมือนตัวกลางที่มี
ประสิทธิภาพในการช่วยสนับสนุนสง่เสริมการส่งออกสินค้าของประเทศที่จัดงานไปยงัประเทศเปูาหมาย 
รวมถึงการส่งออกไปยังทั่วทุกภมูิภาคทั่วโลก โดยผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานของงานประเภทนี้มักจะ
คล้ายคลึงกบังานเทรดโชว์ ซึ่งในบางครั้ง ผู้เข้าร่วมงานที่เปนูผูซ้ื้อจําเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของสามาคม
นั้นๆ และต้องผา่นคุณสมบัติทีท่างผู้จัดงานระบไุว้จึ้งจะสามารถเข้าร่วมได้ 
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กระบวนการจัดงานแสดงสนิค้า แสดงถึงความสัมพันธ์กันในเชิงระบบการการจัดงานแสดง
สินค้า แบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏบิัติตามแผน การกํากับ
ดูแลและควบคุมโครงการ และการปิดโครงการ ตามความหมายดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมการ เร่ิมด้วยการติดต่อกับลูกค้า ดําเนินการจัดประชุมก่อนเร่ิมงาน  
การวางแผน ข้อมูลด้านต่างๆ จากการเตรียมงานเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้การวางแผนมี

ประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถบรรลุเปูาหมายของการจัดงานที่วางไว้ โดยการ
วางแผนประกอบด้วยการวางแผนกําหนดของเขตของงานแสดงสินค้า การวางแผนเกี่ยวกับต้นทุน การ
วางแผนบุคลากร แผนคุณภาพ แผนการสื่อสาร แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผน
กําหนดการดําเนินงาน  

การปฏิบัติงานตามแผน ในช่วงของการปฏิบัติตามแผนต้องดําเนินการประกอบไปด้วย การ
สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ การดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

การก ากับดูแลและควบคุมโครงการ ต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านกระบวนการกํากับดูแล
ความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้วางไว้ในช่วงของการวางแผน ประกอบไปด้วย การดูแล
และควบคุมความเสี่ยง การควบคุมขอบเขตของงาน การควบคุมกําหนดการ การควบคุมดูแลเรื่อง
รายละเอียดของสัญญา และการควบคุมดูแลด้านต้นทุน  

การปิดโครงการ เมื่อผู้จัดงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ และลูกค้ายินดีที่จะ
รับสินค้าและบริการที่ผ็จัดงานสร้างให้ หรือเมื่อกิจกรรมที่ได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มงานอย่างเป็นทางการได้กําเนิน
การเสร็จสิ้น กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากงานจบคือ การดําเนินการปิดโครงการเพื่อประเมินผลของงาน
ที่จัดไป การวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน การรายงานหลังงานเสร็จสิ้น การดําเนินการเก็บเอกสารที่
เก่ียวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเริ่มต้นหรือจัดงานในครั้งต่อไป และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ รวมถึงการ
ฉลองความสําเร็จให้แก่คณะทํางานหลังจากงานสําเร็จ การให้รางวัลทั้งตัวเงินและการรับรู้ของผู้บริหารแก่
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า หมายถึงกระบวนการ ในการวางแผน
ดําเนินงาน และควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยการนําคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การ รวมถึงการพัฒนา ออกแบบ การลงมือผลิต รวมทั้งการนําเสนอสินค้าและบริการที่มี
ประโยชน์สูงอย่างหยัดสุด และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าโดยสม่ําเสมอ โดยการนําการจัดการคุณภาพเข้าไปสู่
ระบบการจัดงานแสดงสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การกํากับ
ดูแลและควบคุมโครงการ และการปิดโครงการ ทําให้เกิดการเตรียมการอย่างมีคุณภาพ การวางแผนอย่างมี
คุณภาพ การปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีคุณภาพ การกํากับดูแลและควบคุมโครงการอย่างคุณภาพ และการ
ปิดโครงการอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 4 ระดับ ได้แก่ ความคาดหวังขั้นพื้นฐาน 
หมายถึงความคาดหวังที่ผู้จ่ายเงินโดยทั่วไปหวังจะได้รับ ความคาดหวังขั้นมาตรฐาน หมายถึง การบริการที่
ลูกค้าหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับบริการอื่นได้ ความคาดหวังขั้นปรารถนา 
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เป็นความคาดหวังที่ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคน ที่จะแตกต่างกันออกไป และความคาดหวังซ่อนเร้น หมายถึง 
ความคาดหวังที่ลูกค้าไม่ได้คาดคิด แต่ถ้าเกิดขึ้นก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ดังภาพที่ 2 และ 3 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การจัดการคุณภาพในงานแสดงสนิค้า 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การจัดการคุณภาพในงานแสดงสนิคา้ผา่นระบบการจัดงานแสดงสินคา้เพื่อให้ได้งานแสดงสนิค้าที่มีคุณภาพ 
 
ขั้นตอนที่ 2: การวิจัยอนาคตเพื่อพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าในประเทศไทย 

การสกัดองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย จ านวน 10 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ 120 เกณฑ์พิจารณา ได้แก ่

1. องค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ (Context)  
1.1 มีความเข้าใจในบริบทและกระบวนการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีคุณภาพ 

ประกอบด้วย การมีความเข้าใจในบริบทและการบวนการดําเนินการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ การกําหนดตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการคัดเลือกผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัด
งานที่เหมาะสม มีการติดต่อประสานงานไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า การติดต่อประสานงานไปยังผู้ออกงานเพื่อสํารวจความต้องการ

 
การจัดการคุณภาพใน

งานแสดงสินค้า 

การปฏิบัติงานตามแผน 

การกํากับและควบคุมโครงการ 

 

การจัดการคุณภาพในงาน
แสดงสินค้า 

 
การจัดงานงานแสดงสินค้า 

 

ใช้การจัดการคุณภาพให้
ตรงกับเปูาหมายที่ตอ้งการ 
 

 
งานแสดงสินค้า 

ที่มีคุณภาพ 

การวางแผน 

การปิดโครงการ 

การเตรียมการ 
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รวมถึงการติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมนําเสนอประชาสัมพันธ์งานให้กับผู้เข้า
ชมงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรการจัดงานแสดงสินค้า ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา
และกิจกรรมการเรียนรู้  

1.2 มีการปรับตัวขององค์การให้เข้ากับสถานการณ์ ประกอบด้วย การมีรูปแบบการจัด
งานแสดงสินค้าที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการ
พัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าที่ต่อยอดจากงานแสดงสินค้ารูปแบบเดิม เป็นงานรูปแบบใหม่ โดย
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับของงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น มีระบบที่ใช้ในการจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลที่
มีคุณภาพเพื่อการนําข้อมูลมาจัดการ วิเคราะห์และนํามาใช้ในอนาคต  

1.3 มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการดําเนินการด้าน
รูปแบบของการจัดงาน ระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน ขนาดของงานและประสบการณ์ของลูกค้าที่มี
ต่อผู้จัดงาน เพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อกับลูกค้าก่อนการจัด
งานแสดงสินค้าล่วงหน้า เพื่อศึกษาความต้องการ ความสนใจ และความเป็นไปได้ที่จะขายพื้นที่ในงาน มี
การศึกษาช่องว่างหรือโอกาสในการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบทีผู่้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่  

1.4 มีการดําเนินการจัดประชุมก่อนการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการศึกษา
ความต้องการของลูกค้า โดยการจัดประชุมก่อนการจัดงาน เพื่อทราบถึงข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ ความต้องการ
ของลูกค้าและการกําหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขนาดของงานและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้
ผู้จัดงานและลูกค้าเห็นภาพที่ต้องการเดียวกัน ผู้จัดงานเป็นผู้เลือกสถานที่และเมืองที่จะไปจัดงาน โดยการ
วิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของผู้ออกงานและผู้เข้าชมงานในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้น ผู้จัดงานดําเนินการ
ติดต่อไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้องและผู้รับช่วงงานต่อจากผู้จัดงาน เพื่อดําเนินการจัดงานแสดงสินค้า 

2. องค์ประกอบหลักด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
2.1 มีการวางแผนกําหนดขอบเขตของงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีเปูาหมายการ

ดําเนินการจัดงานแสดงสินค้าที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีการกําหนด
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีการวางโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ  

2.2 มีแผนการดําเนินงานที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการวางแผนดําเนินงานครอบคลุม
ทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า มีการควบคุมการดําเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ  

2.3 มีระบบการจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีระบบบันทึกและ
ติดตามการดําเนินงานทั้งกระบวนการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การเตรียมงานจนถึงการปิดโครงการ มี
แนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน มีระบบการตรวจสอบความพร้อมของ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงาน  
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2.4 มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพการจัดการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน
แสดงสินค้า ประกอบด้วย มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดงานแสดงสินค้าอย่าง
มีคุณภาพ ทั้งในองค์การผู้จัดงาน ส่วนของลูกค้าและผู้รับช่วงต่อจากผู้จัดงาน การจัดการงบประมาณ การ
คัดเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสมกับรูปแบบของงาน มีแนวทางในการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน มีระบบและกลไกในการคัดเลื อกผู้มีส่วน
เก่ียวข้องที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการประเมินคุณภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการเข้า
สู่กระบวนการดําเนินงาน 

3. องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process)  
3.1 มีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย มีการจัดโครงสร้างองค์การและ

ระบบการทํางานที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานแสดงสินค้า  มีการกําหนดตําแหน่งงานที่ครอบคลุม
ภาระหน้าที่ในกระบวนการดําเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและทักษะของ
บุคลากรในองค์การ  

3.2 มีการจัดระบบการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการจัดทํากิจกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานในการดําเนินงาน มีการติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินการจัดงานแสดงสินค้าให้เป็นไปตามเปูาหมาย  วัตถุประสงค์และแผนงาน มีการ
ประเมินผลระหว่างการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินงานบรรลุเปูาหมาย  

3.3 มีการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน มีการดูแลและปรับเปลี่ยน
รายละเอียดการดําเนินงานอย่างเหมาะสม มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ  

3.4 มีการกํากับดูแลและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการกํากับดูแล
และควบคุมความเสี่ยง มีการควบคุมขอบเขตของงาน กําหนดการ และรายละเอียดของสัญญา มีการ
ควบคุมดูแลต้นทุนการดําเนินงานให้อยู่ภายใต้กรอบการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 

4. องค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน (Coordination)  
4.1 มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย มีการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อหวังผลการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระยะปานกลาง  
และระยะยาว มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน 
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลา  

4.2 มีการจัดการความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพที่ดี ประกอบด้วย มีการพัฒนาความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรักษา
ระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงฟื้นฟู
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่การติดต่อประสานงานเกิดปัญหา เพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์
อย่างรวดเร็ว  
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4.3 มีการบริหารการประสานงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย มีการสร้างความสัมพันธ์
ภายในองค์การและระหว่างองค์การ เพื่อประสานการปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดงานเพื่อให้ทัน
ต่อปัญหาและเหตุการณ์ โดยใช้ระบบการสื่อสารและการประสานงานที่มีคุณภาพ มีการวางแผนการติดต่อ
ประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การแบบตลอดเวลา เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลข่าวสารและการ
ประสานงานเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการควบคุมประสิทธิภาพการติดต่อประสานงาน และมีช่องทางการ
ติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการติดต่อประสานงาน  

4.4 มีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานในองค์การ 
ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนขององค์การเพื่อให้เกิดความมี ส่วน
ร่วมในองค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า มีการจัดการพบปะ พูดคุยระหว่างพนักงานในองค์การอย่าง
สม่ําเสมอเพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์การ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การ
ธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและการดําเนินงานแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ภายในองค์การ
ไปสู่สิ่งใหม่ 

5. องค์ประกอบหลักด้านผลการด าเนินงาน (Output)  
5.1 มีการดําเนินการปิดโครงการ ประกอบด้วย มีการประเมินผลของงานที่จัดไป มีการ

ประชุมคณะทํางานหลังงานเสร็จสิ้น มีการวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน  
5.2 มีการดําเนินการหลังงานเสร็จสิ้น ประกอบด้วย มีการรายงานภายหลังงานเสร็จสิ้น มี

การเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องไว้เพื่อจัดทําฐานข้อมูล มีการจัดการในเร่ืองของรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ  
5.3 มีการตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการตรวจสอบงานแสดง

สินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของลูกค้า มีการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อใช้
ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่ม ความแม่นยําและความรวดเร็วในการตรวจสอบ มีการใช้
หน่วยงานรับรองมาตรฐานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ  ตรวจสอบคุณภาพของงานแสดง
สินค้า  

5.4 มีการพัฒนางานแสดงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย มีการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของงานแสดงสินค้า 
นําไปสู่การยกระดับของงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีการเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมงาน
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง มีระบบการบริการลูกค้าภายหลังจากการเข้าร่วมงาน เพื่อการรับทราบ
ข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ ภายหลังจากการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป 

6. องค์ประกอบหลักด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ (Location)  
6.1 มีการควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย มีการแจ้งข้อมูลการ

เข้าถึงงานแสดงสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และพาหนะที่ ใช้ในการเข้าถึงงานให้ลูกค้าได้รับ
ทราบอย่างละเอียด มีการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะและความพร้อมของผู้ดําเนินการ เพื่อให้การ
เข้าถึงงานมีประสิทธิภาพ มีการออกเอกสารรับรองคุณภาพหรือการประกันคุณภาพในการเข้าถึงงาน  
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6.2 มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย มีการ
บันทึกข้อมูลประวัติการเข้าร่วมงาน ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงงาน เพื่อใช้ในการ  วางแผนการเข้าถึง
สถานที่จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจภายหลังการเข้าร่วมงาน เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้จัดงานกับลูกค้า  

6.3 มีการควบคุมคุณภาพในการคัดเลือกสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย มีการเลือกสถานที่
จัดงานที่มีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงงาน ด้วยรูปแบบการเข้าถึงงานที่มีความหลากหลาย โด ย
วิเคราะห์ทั้งด้านระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ปัญหาการจราจร และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่
จัดงาน รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงในการยกเลิกการจัดงานและการรักษาความปลอดภัย มีการขอรับ
การสนับสนุนการจัดงานจากเมืองที่จัดงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ การขอ
อนุญาต การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึงการรับจ้างและบริการด้านต่างๆ ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน  
มีสถานที่จัดงานและสิ่งอํานวยความสะดวก มีที่พักที่มีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง มี
กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานแสดงสินค้า เพื่อดึงดูดให้ เกิดความต้องการเข้าร่วมงาน เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว สถานที่สังสรรค์ แหล่งชอปปิ้ง รวมถึงโอกาสในการติดต่อธุรกิจ  

6.4 สถานที่จัดงานแสดงสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้วย มีมาตรฐานด้าน
กายภาพ เช่นความสวยงามและความพร้อมของสถานที่จัดงานและ สถานที่โดยรอบพื้นที่การจัดงาน มี
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี เช่นระบบน้ํา ระบบไฟฟูา อินเทอร์เน็ต โสตทัศนูปกรณ์ ล่ามแปลภาษา มีมาตรฐาน
ด้านบริการ เช่น คุณภาพการให้บริการของพนักงาน บุคลิกภาพพนักงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome)  
7.1 มีการประเมินเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานให้สูงขึ้น ประกอบด้วย มีการประเมิน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนา ความรู้  ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ ของ
พนักงานในองค์การ มีการประเมินโอกาสทางการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจสําหรับการวางแผน
งานและการจัดทํากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้งานแสดงสินค้ามีการดําเนินการอย่างยั่งยืนและมีผลกําไร มี
ภาพลักษณ์ขององค์การที่ดี มีการประเมินระดับการพัฒนางานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาองค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์การมีการพัฒนาอย่า ง
ยั่งยืน  

7.2 มีการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการ
วางแผนหรือสร้างกระบวนการในการนําความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์การมาใช้ในการจัดการและดําเนินงาน
แสดงสินค้าอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้พนักงาน
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่ส่งเสริมการพัฒนางานแสดงสินค้าอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
นวัตกรรมที่เป็นการต่อยอดการจัดการหรือการดําเนินงานที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และพลังงาน 
รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี นําไปสู่ความยั่งยืนขององค์การ  
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7.3 มีการจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มี
การจัดงานแสดงสินค้าสีเขียวเพื่อลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ ผู้จัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนต้องมีความเข้าใจและรับผิดชอบร่วมกันทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการจัดการสี
เขียว รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันแนวคิดการจัดงานแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและการจัดงานแบบยั่งยืน ผู้จัด
งานมีการนําเครื่องมือ Green Checklist มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการสีเขียว ตั้งแต่การลด
การใช้พลังงาน รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น อาหารอินทรีย์ วัสดุจาน ชาม ย่อยสลายได้ อาหารและสิ่งของ
เหลือใช้นําไปบริจาคหรือใช้ประโยชน์อย่างไร เหยือกน้ําที่เป็นแก้ว เอกสารที่อยู่ในรูปเอกสารออนไลน์ 
อิเล็กทรอนิคส์  

7.4 มีการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความ  ต่อเนื่องของ
กระบวนการบริหารจัดการ มีการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้มีความสามารถในการคาดการณ์ ประเมิน 
เตรียมการ ปูองกัน ตอบสนองและฟื้นฟูเกี่ยวเนื่องในการดําเนินธุรกิจ มีการสร้างขีดความสามารถที่ทําให้
องค์การเกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สร้างภาพลักษณ์และความยั่งยืนให้เกิดขึ้น 

8. องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน (Standard)  
8.1 มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการ

แจ้งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของงานแสดงสินค้าในขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และการจัดการ
องค์ประกอบต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างละเอียด มีการตรวจสอบความพร้อมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการออก
เอกสารเพื่อรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการจัดงาน การประกันคุณภาพของงานแสดงสินค้าในระหว่างการ
จัดงานจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น  

8.2 มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย มีการบันทึกประวัติผู้ออก
งานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อใช้ในการ
วางแผนปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ  มีการ
ประเมินหรือสอบถามความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นวันและหลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าในระยะยาว มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การธุรกิจและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกๆ ฝุาย  

8.3 มีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย มีการ
ส่งเสรมิและกํากับคุณภาพการให้บริการของผู้จัดงานแสดงสินค้า ด้วยการใช้ระบบมาตรฐานสากล ยกระดับ
ศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันของบุคลากรและองค์การ ผ่าน International Certification 
Program จากหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ระดับนานาชาติ จัดทําหลักสูตรการจัดงานแสดงสินค้า
มาตรฐานสากลสําหรับสถาบันอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างประชากรในธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้าที่มีคุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพต่อเนื่อง มีการตรวจวัดมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าและ
แสวงหาการปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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8.4 มมีาตรฐานฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์การต่อผู้ประกอบการและสาธารณชน สร้าง
โอกาสทางการแข่งขันด้วยการพัฒนางานด้านมาตรฐานและการบริการระดับ คุณภาพ ยกระดับทักษะและ
พัฒนาบุคลากรในองค์การให้รองรับการเติบโตในอนาคต 

9. องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี (Technology)  
9.1 มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการจัดงาน ประกอบด้วย มีการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุุมเฟือยในการจัดงาน  มีการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลดการสูญเสียเวลาและแรงงาน มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อลด
การใช้พลังงาน หรือเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

9.2 มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทําการตลาด ประกอบด้วย มีการใช้
เทคโนโลยีการนําเสนอแบบเสมือนจริง มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการประหยัดพลังงานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม มีการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาผสมผสานกับการจัดงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิคส์หรือใช้วัสดุที่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สื่อถึงการ
ประหยัดพลังงานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  

9.3 มีการนําการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวมาใช้ ประกอบด้วย มีการลดต้นทุน
และขั้นตอนต่างๆ ลงจากการเตรียมงานที่ต้องประสานงานหลายๆ ส่วน มีความสะดวกในการจัดการอย่าง
ครบถ้วน ทั้งการจองสถานที่พัก การลงทะเบียนเข้า ร่วมงาน ตั๋วเคร่ืองบิน ประกันการเดินทาง กิจกรรมอื่นๆ 
นอกจากการจัดงานแสดงสินค้า มีการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ มั่นใจ จากการลด
ภาระการเดินทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนางานแสดงสินค้า  

9.4 มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน ประกอบด้วย มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบ
เสมือน เพื่อทําลายกําแพงระยะทางและเวลา  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงาน ทดแทนการจัดงานแสดง
สินค้าที่ต้องใช้การลงทุนสูง และยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วน มีการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือน ควบคู่ไปกับ
งานแสดงสินค้าจริง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาถึงอนาคตของงานแสดง  สินค้า มีการจัดเก็บข้อมูลผ่าน
ระบบการจัดงานแบบเสมือน ทําให้การดําเนินการต่างๆ รวดเร็ว สะดวก 

10. องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด (Economy)  
10.1 มีความประหยัดที่เกิดจากการออกแบบ ประกอบด้วย มีการออกแบบงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข  รูปแบบของงานภายหลัง มีรูปแบบ
กระบวนการที่สั้น กระชับ ต่อเนื่อง และลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด  มีรูปแบบงานที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า และลดสิ่งที่ไม่จําเป็นให้ได้มากที่สุด  
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10.2 มีความประหยัดที่เกิดจากมาตรฐานงาน ประกอบด้วย มีการกําหนดมาตรฐานการ
ทํางาน การควบคุมงานได้ตรงตามมาตรฐานที่องค์การวางไว้ มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การควบคุมงาน
ได้ตรงตามมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐวางไว้ มีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน การควบคุมงานได้ตรงตาม
มาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ  

10.3 มีความประหยัดที่เกิดจากการวางแผน ประกอบด้วย มีการจัดการต้นทุนที่เป็นระบบ 
วิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพเพื่อลดต้นทุนคุณภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการ
ดําเนินการทั้งต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนทางอ้อม เพื่อให้การจัดงานมีต้นทุนลดลง มีสัดส่วนกําไรเพิ่ม
มากข้ึน มีการออกแบบงานที่ลดขั้นตอนความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน รวมถึงมีการจัดการที่มุ่งประสิทธิภาพ 
และการสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้รอบด้านมาควบคุมงานเพื่อลดการใช้จํานวนคนที่มากทํางานที่มีความ
แตกต่างกัน มีการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดการที่มีคุณภาพเพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด  

10.4 มีการประเมินผลตามสถานการณ์อย่างสม่ําเสมอเพื่อความประหยัด ประกอบด้วย 
การประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร หรือการใช้ สิ่งทดแทนที่สามารถลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด มีการ
เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดแทนที่มีต้นทุนเหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
 

กลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการเตรียมการ เพื่อนําไปสู่งานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ เริ่ม

ตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้า โดยการเลือกกลุ่มลูกค้าเปูาหมายทั้งในส่วนของผู้ออกงาน ผู้เข้าชมงาน เพื่อศึกษา
ความสนใจและความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมงาน ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน ตรงกับ
รูปแบบของงานแสดงสินค้า ว่าอยู่ในงานรูปแบบใด งานเทรดโชว์ งานสําหรับผู้บริโภค งานแบบผสม หรือ
งานนานาชาติ เพื่อนําไปสู่การกําหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาจัดงานที่เหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบของ
งาน การสร้างความคุ้มค่าจากโอกาสในการจัดงาน การศึกษาช่องว่างทางธุรกิจที่ผู้ออกงานและผู้เข้าชมงาน
ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากงานแสดงสินค้าที่มีอยู่ รวมถึงการติดต่อประสานงานไปยังผู้รับช่วงงานอื่นๆ  
รวมถึงการดําเนินการจัดประชุมก่อนเริ่มงาน เพื่อให้งานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการวางแผน เพื่อนําไปสู่งานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ การ
วางแผนที่มีคุณภาพนั้น ผู้จัดงานต้องเตรียมการวางแผนเพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดกับงานจัด
แสดงสินค้าที่กําลังจะจัดขึ้น โดยนําข้อมูลต่างๆ จากขั้นการเตรียมการมากําหนดแผนเพื่อให้งานแสดงสินค้า
สําเร็จตามเปูาหมายที่ผู้จัดงานวางไว้ โดยขั้นการวางแผนประกอบไปด้วยการวางแผนกําหนดของเขตของ
งานแสดงสินค้า กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน จะทําให้ทราบถึงการวางแผนงบประมาณและทรัพยากรที่ผู้จัดงานต้องใช้ 
เป็นการรักษาความคาดหวังของลูกค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่จํากัด โดยการวางแผนที่ดีจะต้องได้รับการ
ดูแลอย่างละเอียดและต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่น โดยการวางแผนจะประกอบไปด้วยการวางแผนเกี่ยวกับ
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ต้นทุน การวางแผนบุคลากร แผนคุณภาพ แผนการสื่อสาร แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และแผนกําหนดการดําเนินงาน การวางแผนที่มีคุณภาพจะส่งผลถึงงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการปฏิบัติตามแผน เพื่อนําไปสู่งานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ 
เมื่อขั้นตอนการวางแผนเสร็จสิ้น ผู้จัดงานจําเป็นต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ โดยการ
ควบคุมดูแลและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ บนพื้นฐานของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น ในช่วง
ของการปฏิบัติตามแผนต้องดําเนินการประกอบไปด้วย การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ว่าจะเป็น
ฝั่งของลูกค้า ผู้เข้าร่วมงาน หรือคณะทํางาน ทําให้เห็นถึงความคืบหน้าและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่
ละระยะเวลาที่ดําเนินกิจกรรม การดูแลและปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ โดยต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่วางไว้ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
จากภายนอกตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้จัดงานมีหน้าที่ในการเฝูาติดตามและประเมินผล
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ที่มารับงาน ว่าเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ 
และการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ 

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการก ากับและควบคุมโครงการ เพื่อนําไปสู่งานแสดงสินค้า
ที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานต้องกํากับดูแลและควบคุมแผนงานที่วางไว้ หลังจากที่เริ่มปฏิบัติกิจกรรม ว่าดําเนินไป
อยา่งราบรื่นหรือไม่ โดยปัจจัยที่จะทําให้การลงมือปฏิบัติตามแผนงานไม่เป็นไปตามแผนถือว่าเป็นความเสี่ยง
ที่ผู้จัดงานต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านกระบวนการกํากับดูแลความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้วางไว้ในช่วงของการวางแผน การดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ มีโอกาสเกิดขึ้น รวมถึงการ
ประชุมเร่ืองความเสี่ยงระหว่างคณะทํางานและผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ชัดเจน และช่วยให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น การควบคุมขอบเขตของงาน การระบุปัจจัยและ
องค์ประกอบต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ขอบเขตของงานลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากแผนที่วางไว้ การควบคุมดูแลเรื่อง
รายละเอียดของสัญญา การตรวจสอบผู้มารับงานต่อ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานได้ดําเนินการส่ง
มอบงานภายใต้คุณภาพและตามสัญญาที่กําหนด การตรวจสอบคุณภาพของงาน การควบคุมดูแลด้านต้นทุน 
กิจกรรม แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาต่างๆ ที่วางไว้ ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณและต้นทุนในการจัดงาน
แสดงสินค้า ผู้จัดงานต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการรวมถึงการควบคุมดูแลต้นทุนของการจัดงาน
ไม่ให้เกินกว่ารายได้จากการจัดงาน และยังต้องมีกําไรเพียงพอจากการจัดงานนั้นๆ แต่ในกรณีที่ผู้จัดเป็น
สมาคม เปูาหมายออาจจะมุ่งไปที่การที่ให้ผู้เข้าร่วมงานและสมาชิกของสมาคมได้ประโยชน์ตามที่สมาคมได้
วางเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยไม่จําเป็นต้องได้รับกําไร แต่ไม่ควรก่อให้เกิดการใช้
งบประมาณสูงเกินที่ได้วางไว้ 

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการปิดโครงการ เพื่อนําไปสู่งานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ 
เมื่อกิจกรรมที่ได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มงานอย่างเป็นทางการได้กําเนินการเสร็จสิ้น กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
จากงานจบคือ การดําเนินการปิดโครงการ ผู้จัดงานจะประสานงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปิด
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โครงการให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า หรือผู้ถูกว่าจ้างลงนามรับงานที่จัดไป รวมถึงการคืนทรัพยากรหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้เช่าหรือจัดจ้างมาให้แก่เจ้าของเพื่อใช้ในงานอื่นๆ ต่อไป เริ่มตั้งแต่การประเมินผลของงาน
ที่จัดไปเพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดต่อกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้คําถามเพื่อ
ประเมินผลรูปแบบของงานผู้เข้าร่วมงาน ผู้ออกงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมพิเศษต่างๆ  การประชุม
คณะทํางานหลังงานเสร็จสิ้น เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา ว่ากิจกรรมใดหรือส่วนงานใดเป็นไป
ด้วยดี ส่วนใดเกิดข้อผิดพลาด และอะไรเป็นโอกาสในการพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดในครั้งต่อไป รวมถึง
การสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชําระให้แก้ผู้รับจ้าง การวัดผลความคุ้มค่าจากการลงทุน ว่าสอดคล้องกับ
เปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงการสรุปผลจากการประชุมคณะทํางานหลังงานเสร็จสิ้น การดําเนิน
สรุปและจัดทํารายงานพร้อมระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้น จนงานเสร็จสิ้น การดําเนินการเก็บ
เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเริ่มต้นหรือจัดงานในครั้งต่อไป การจัดเตรียมเอกสารแสดงความ
ขอบคุณแก่ผู้ช่วยสนับสนุนงาน วิทยากร แขกคนสําคัญ อาสาสมัคร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างงาน
จนเสร็จสิ้น รวมถึงการฉลองความสําเร็จให้แก่คณะทํางานหลังจากงานสําเร็จ การให้รางวัลทั้งตัวเงินและการ
รับรู้ของผู้บริหารแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การอภิปรายผล 

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 
โดยใช้เทคนิคการวิจัยเอกสารและการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
ได้องค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  
จํานวน 10 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ 120 เกณฑ์พิจารณา โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์
กันเป็นระบบตามทฤษฎีเชิงระบบ โดยจากการวิจัยสังเคราะห์เอกสารร่วมกับการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
พบว่าการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย นั้น ต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงระบบ 10 องค์ประกอบ คือ  

1) องค์ประกอบหลักด้านบริบทและการเตรียมการ (Context) 2) องค์ประกอบหลักด้านปัจจัยนําเข้า 
(Input) 3) องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการดําเนินงาน (Process) 4) องค์ประกอบหลักด้านการประสานงาน 
(Coordination) 5) องค์ประกอบหลักด้านผลการดําเนินงาน (Output)   6) องค์ประกอบหลักด้านสถานที่
จัดงานและโลจิสติกส์ (Location) 7) องค์ประกอบหลักด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืน (Outcome) 8) 
องค์ประกอบหลักด้านมาตรฐาน (Standard) 9) องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี (Technology) 10) 
องค์ประกอบหลักด้านความประหยัด (Economical) 

โดยสรุปองค์ประกอบของกลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย ได้ทั้งสิ้น 10 องค์ประกอบหลัก ดังภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 รูปแบบแนวโน้มขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทย (CIPCOLOSTE)  

 
สังเคราะห์ได้เป็น 5 กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กันเชิงระบบ คือ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้น

การเตรียมการ กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการวางแผน กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการปฏิบัติ
ตามแผน กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในขั้นการกํากับและควบคุมโครงการ และกลยุทธ์การจัดการคุณภาพใน
ขั้นการปิดโครงการ เพื่อให้องค์การธุรกิจสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ของการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยก่อประโยชน์ให้กับองค์การธุรกิจและผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1. จากการวิจัยพบว่า ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย มีผู้จัดงานแสดงสินค้าอยู่ 
มากราย แต่ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่สามารถจัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติมีอยู่น้อยราย ทําให้ดึงงาน
แสดงสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้น้อย ภาครัฐและภาคการศึกษาควรให้การสนับสนุนในการยกระดับของผู้
จัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศให้มีความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ 

2. จากการศึกษาพบว่าผู้ เข้าร่วมงานและผู้ออกงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเริ่มให้
ความสําคัญกับการออกงานแสดงสินค้า โดยสังเกตได้จากปริมาณงานแสดงสินค้าและขนาดพื้นที่ในการจัด
งานที่มีมากข้ึน ในอนาคตสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการจัดการคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ผู้จัดงานสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน ควรมีการส่งเสริมให้ผู้จัดงานให้ความสําคัญกับ
การจัดการคุณภาพในงานแสดงสินค้าทุกระดับ 

 บริบทและการ
เตรียมการ 

 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ด าเนินงาน 

 

การประสานงาน 

 

ความประหยัด 

 

 

เทคโนโลยี 
 

มาตรฐาน ภาพลักษณ์และ
ความยั่งยืน 

สถานที่จัดงานและ 
โลจิสติกส์ 

 

ผลการด าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการคุณภาพขององค์การธุรกิจไมซ์ตัวอื่นเช่น การจัด

ประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

2. ควรศึกษาผลกระทบของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ภายหลังจากประเทศไทยเข้าสู่การ
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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