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บทนำ�
อุตสาหกรรมไมซ์มคี วามส�ำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนือ่ งจากนักเดินทางกลุม่ ไมซ์เป็นนักเดินทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
โดยมีการใช้จา่ ยมากกว่ากลุม่ นักท่องเทีย่ วทัว่ ไป ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มี
การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสำ� นักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ ทีเส็บ เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นและผลักดันประเทศไทย ให้เป็น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ในภูมภิ าค ทัง้ นี  ้ ทีเส็บ
ได้เร่งด�ำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงพัฒนามาตรฐานการบริการ
ของอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล การให้บริการ
อย่างมืออาชีพของบริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์ หรือ Destination
Management Company (DMC) เป็นอีกตัวแปรหนึง่ ทีม่ คี วาม
ส�ำคัญมากต่อการขับเคลือ่ นประเทศไทยสูก่ ารเป็นตลาดไมซ์คณ
ุ ภาพ
อย่างยัง่ ยืน  ดังนัน้ การส่งเสริมและพัฒนาบริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์
ขนาดเล็ก หรือระดับ SME ให้สามารถบริการได้อย่างมีมาตรฐาน เป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล จึงเป็นสิง่ ที่ ทีเส็บ ให้ความส�ำคัญมาโดย
ตลอด
เพือ่ เผยแพร่แนวทางการบริการของ DMC ทีม่ มี าตรฐาน ทีเส็บ
ได้จดั ท�ำคูม่ อื อบรมบริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์ภายในประเทศ เพือ่
ช่วยพัฒนายกระดับการด�ำเนินงานบริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์ภายใน
ประเทศให้มมี าตรฐาน ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อนักธุรกิจชาว
ไทยและต่างชาติทจี่ ะเข้ามาจัดกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ซึง่ จะ
ช่วยขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ตลาดธุรกิจไมซ์ในภูมภิ าค
เอเชียต่อไปในอนาคต
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สารบัญ

วัตถุประสงค์
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จดั ท�ำคูม่ อื มาตรฐาน
ส�ำหรับบริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์ภายในประเทศ
(Domestic Destination Management Company
Standard : Domestic DMC Standard)
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
• เพือ่ ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานส�ำหรับ
บริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์
ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
บริษทั ประเภท SME ให้มี
มาตรฐานในการด�ำเนิน
งานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยสามารถประเมิน
ตนเองและพัฒนาการ
ด�ำเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สสปน.
ก�ำหนดได้

• เพือ่ เตรียมความพร้อม
และเพิม่ ศักยภาพการ
ด�ำเนินงานส�ำหรับบริษทั
รับจัดการธุรกิจไมซ์ภายใน
ประเทศ ให้สามารถด�ำเนิน
งานได้อย่างมีมาตรฐาน
พร้อมก้าวสูร่ ะดับสากล
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• เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้
กับนักธุรกิจทัง้ ในและต่าง
ประเทศ ทีจ่ ะเข้ามาจัด
กิจกรรมทางธุรกิจใน
ประเทศไทยว่าจะได้รบั การ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานจากบริษทั รับจัด
การธุรกิจไมซ์ใน
ประเทศไทย

6

รูจ้ กั “ไมซ์”
(MICE)

8
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บริษทั รับจัด การวางแผน การจัดทัวร์
การธุรกิจไมซ์ และออกแบบ หรือโปรแกรม
คือ...
โปรแกรม ท่องเทีย่ วเพือ่
Special
เป็นรางวัล
Events

การเลือก
สถานที่
จัดงาน

34 42 46 49 56

การจัดอาหาร
และเครือ่ งดืม่

การบริการ
จัดประชุม
และการลง
ทะเบียน

การจัดการ
ความเสีย่ ง

การบริการ
แขกวีไอพี
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จริยธรรมใน
วิชาชีพ

รูจ้ กั “ไมซ์”(MICE)
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่างใกล้ชดิ
โดยอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมการ
จัดประชุม
(Meetings)
เป็นการจัดประชุม
สัมมนา ฝึกอบรม
ของบริษทั เอกชน
หรือองค์กรต่างๆ
รวมถึงกิจกรรม
สังสรรค์นอกสถานที่
ประจ�ำปี (company
outing) เพือ่ สร้าง
สัมพันธ์ในทีท่ ำ� งาน
โดยบริษทั เป็น
ผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ เป็น
รางวัล
(Incentives)
คือการท่องเทีย่ ว
เป็นหมูค่ ณะโดยเป็น
บริษทั หรือองค์กร
เป็นผูอ้ อกเงินให้
เพือ่ เป็นรางวัลแก่
บุคลากรในบริษทั
หรือองค์กรทีท่ ำ�
ยอดขายถึงเป้า
เพือ่ สร้างแรงจูงใจใน
การท�ำงาน

ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมไมซ์มคี วามสัมพันธ์
ใกล้ชดิ ธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ ว เพราะ
เกีย่ วข้องกับการเดินทางจากทีห่ นึง่ ไปอีกที่
หนึง่ ส่วนใหญ่ตอ้ งใช้ทพี่ กั ทีป่ ระชุมในโรงแรม
จับจ่ายซือ้ ของ รับประทานอาหาร ฯลฯ
ซึง่ ในเมืองไทยเอง การท่องเทีย่ วถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การพัฒนา และมีความ
ส�ำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิง่
แต่นอกจากประโยชน์ดา้ นรายได้ของ
นักเดินทางไมซ์ทใี่ ช้จา่ ยในประเทศไทย
อุตสาหกรรมไมซ์ยงั มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมนานาชาติ
(Conventions)
ซึง่ หมายถึงงาน
ประชุมทีม่ ผี เู้ ข้าร่วม
จากหลากหลาย
ประเทศ จัดโดย
รัฐบาล สมาคม หรือ
องค์กรทีไ่ ม่แสวงหา
ก�ำไร ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
เป็นงานประชุมของ
กลุม่ คนทีม่ คี วาม
สนใจในเรือ่ งเดียวกัน
เช่น งานประชุมของ
สมาคมการแพทย์
นานาชาติ เป็นต้น

อุตสาหกรรมการ
จัดงานแสดงสินค้า
(Exhibitions)
ครอบคลุมเรือ่ งการ
จัดงานแสดงสินค้า
ในประเทศไทย โดย
ผูจ้ ดั อาจเป็นผูจ้ ดั
งานชาวไทย หรือ
ผูจ้ ดั งานจากต่าง
ประเทศก็ได้
ตัวอย่างงานทีเ่ รา
คุน้ เคยเช่นงาน
OTOP หรืองาน
BIG&BIH เป็นต้น

และสังคมมากกว่าการท่องเทีย่ วธรรมดา
เพราะการเข้ามาของนักเดินทางกลุม่ นีส้ ง่ เสริม
ภาคธุรกิจอืน่ ๆ ในทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็นการ
ต่อยอดทางธุรกิจจากการเจรจาการค้า การ
ลงทุน การจัดงานแสดงสินค้า ฯลฯ ซึง่ ล้วน
ก่อให้เกิดรายได้ตอ่ ประเทศหมุนเวียนมหาศาล
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ยงั เป็นแหล่งเรียน
รู้ แลกเปลีย่ น และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอีกทาง
หนึง่ จึงนับว่าไมซ์เป็นกลไกส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศให้มงั่ คัง่ ได้อย่างยัง่ ยืน
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ใครคือ

นักเดินทางไมซ์
ระยะหลังค�ำว่า “นักเดินทางไมซ์” หรือ “นักเดินทาง
เพือ่ ธุรกิจ” เริม่ เป็นทีพ
่ ดู ถึงมากขึน้ โดยนักเดินทาง
กลุม่ นีม้ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป
โดยเฉพาะในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยต่อหัวของ
นักเดินทางกลุม่ นี้ กล่าวกันว่ามีมลู ค่าต่อทริป
เฉลีย่ สูงกว่านักท่องเทีย่ วมากกว่า 2-3 เท่าตัว
โดยไมซ์เดินทางเข้ามาในลักษณะทีเ่ ฉพาะเจาะจง
มีจดุ ประสงค์เชิงธุรกิจทีอ่ าจเกีย่ วเนือ่ งกับการ
เดินทางเพือ่ ร่วมประชุมบริษทั การท่องเทีย่ วจาก
รางวัลทีท่ ำ� ยอดขายได้ทะลุเป้า การเข้าร่วมงาน
ประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการนานาชาติ ดังนัน้ นักเดินทางไมซ์
กลุม่ นีจ้ งึ ถือเป็นนักเดินทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
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บริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์

คือ...

บริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination
Management Company : DMC)
คือบริษทั ทีใ่ ห้บริการออกแบบและด�ำเนินงานการ
จัดกิจกรรมอีเว้นท์ กิจกรรมท่องเทีย่ ว การขนส่ง
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ของทีมและองค์กร การให้บริการเกีย่ วกับ
การจัดประชุมอย่างมืออาชีพ โดยมีความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญเกีย่ วกับท้องถิน่ และมีความสัมพันธ์
หรือเครือข่ายกับผูป้ ระกอบการในท้องถิน่
จะเห็นได้วา่ ขอบข่ายงานของบริษทั รับจัดการธุรกิจไมซ์จงึ มีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง
และเป็นฟันเฟืองทีด่ ใี นการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ยิง่ บริษทั ฯ
สามารถท�ำงานอย่างมีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
มากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ มีโอกาสทางธุรกิจมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังจะเป็นส่วนส�ำคัญให้
ตลาดไมซ์ภายในประเทศเติบโตไปสูท่ ศิ ทางทีด่ ใี นอนาคต
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DMC

ทำ�อะไรบ้าง?
รับจัดงานอีเว้นท์ กิจกรรมพิเศษ
หรือ Special events ต่างๆ ที่
ครอบคลุมทัง้ Social events
และ Business events

ให้บริการจัดโปรแกรมท่องเทีย่ วตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ เช่น
บริการจัดทริปเพือ่ เป็นรางวัลให้กบั
พนักงานทีท่ ำ� ยอดขายถึงเป้า

ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย
ครอบคลุมการให้บริการและ
ประสานงานเกีย่ วกับการต้อนรับ
และรับส่งสนามบิน
การรับส่งผูโ้ ดยสาร บริการ
พิเศษส�ำหรับลูกค้าวีไอพี
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ของทีมและองค์กร รวมถึงนันทนาการ
และความบันเทิง (Entertainment)
เกมส์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
(Team Building) กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา (Recreation
and Sporting) กิจกรรม
Road & Walk Rally

ให้บริการจัดการเรือ่ งทีพ
่ กั และสถานที่
จัดงานไมซ์ เช่น การเลือก ตรวจสอบ
หรือประสานงานกับสถานทีจ่ ดั
กิจกรรม การจัดระบบลงทะเบียน
การจัดอาหารและเครือ่ งดืม่
การจัดหาผูบ้ รรยายท้องถิน่
เป็นต้น
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งานอีเว้นท์ในรูปแบบพิเศษเป็นสิง่ ที่ DMC ควรท�ำความรูจ้ กั และสามารถบริการลูกค้าได้
เพือ่ จัดงานให้ตรงกับความต้องการและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด โดยการจัดงาน
อีเว้นท์ลกั ษณะนีจ้ ะเกิดขึน้ ในสถานทีใ่ ดทีห่ นึง่ โดยเฉพาะ และมีจดุ ประสงค์ของการจัดงาน
แตกต่างกันไป รวมทัง้ มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างกัน ตามความต้องการของผูจ้ ดั งาน
นอกจากนีง้ านอีเว้นท์พเิ ศษยังรวมถึงการจัดงานประจ�ำชาติตา่ งๆ โดยงานอีเว้นท์
ลักษณะนี้ จะมีผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้วยกัน กล่าวคือ

การวางแผน
และออกแบบ

SPECIAL

EVENTS  

องค์กร
ท้องถิน่
ผูเ้ ข้า
ร่วมงาน

Objectives

Management

Enterainment/
Reward

Paticipation/
Support
Labour/
Support

พนักงาน
จัดงาน
อีเว้นท์

Impacts

อีเว้นท์

Payment/
Reward
Promotion

Context

Money/
In kind
Acknowledgement
ผูส้ นับสนุน
Editorial/
Advertising

สือ่
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ชุมชน
ท้องถิน่
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ก่อร่างความคิด

การวางแผนจัดงาน

กระบวนการจัดงานอีเว้นท์คอื สิง่ ส�ำคัญอันดับแรกทีบ่ ริษทั DMC ต้องเรียนรูแ้ ละท�ำความ
เข้าใจ รวมทัง้ ท�ำงานอย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้ การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน
อีเว้นท์นนั้ ต้องพิจารณาจากหลายส่วนประกอบกัน ได้แก่

การวางแผนจัดงานอีเว้นท์ทดี่ จี ะก่อให้เกิดการท�ำงานทีเ่ ป็น
ระบบ DMC ควรเข้าใจถึงกระบวนการจัดงานอีเว้นท์ โดย
ประการแรกสุด ต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์เลยว่าการจัดงาน
อีเว้นท์นนั้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ อะไร จากนัน้ ก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ชดั เจนว่า ต้องการผูเ้ ข้าร่วมงานเท่าไหร่ ผูร้ ว่ มงานคือใคร
จ�ำนวนของผูส้ นับสนุนหลัก (สปอนเซอร์) ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อการจัดงานอีเว้นท์ และผลก�ำไรทีจ่ ะได้รบั จาก
การจัดงานครัง้ นี้ เมือ่ ก�ำหนดเป้าหมายได้แล้ว จึงท�ำการ
ร่าง Event Proposal ขึน้ มา ซึง่ จะท�ำให้มองเห็นภาพ
อย่างชัดเจนขึน้ และเพือ่ ให้มองเห็นภาพชัดเจนมากขึน้
กว่าเดิม DMC ควรทีจ่ ะน�ำเครือ่ งมือต่างๆ ทีใ่ ช้ในการ
วางแผน เช่น Gantt chart, Map, model, run sheet
และ checklist มาช่วยการวางแผนจัดงานในครัง้ นีด้ ว้ ย

• วัตถุประสงค์ของงาน ถือเป็นจุดเริม่
ต้นของการจัดงานเลยทีเดียว โดยมีหลายแบบ
เช่น งานอีเว้นท์เพือ่ ให้ขอ้ มูล งานอีเว้นท์เพือ่
การบันเทิง งานอีเว้นท์เพือ่ เพิม่ ก�ำไร และงาน
อีเว้นท์เพือ่ ชุมชน
• ธีมงาน การสร้างธีมงานอีเว้นท์นอกจาก
จะท�ำให้งานน่าสนใจมากขึน้ แล้ว ยังถือเป็น
สีสนั ของงานทีส่ ามารถสร้างความประทับใจ
ให้ลกู ค้าได้
• สถานทีจ่ ดั งาน ควรรูจ้ กั เลือกสถานที่
จัดงานให้สอดคล้องกับธีมงาน โดยมีหลาย
ปัจจัยทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง เช่น สภาพแวดล้อม ค่า
ตกแต่ง แสงสีเสียง สถานทีต่ งั้ ค่าจ้างพนักงาน
การเข้าถึง ระบบขนส่งเพือ่ ติดตัง้ ทีจ่ อดรถ
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ จ�ำนวนทีน่ งั่
ความปลอดภัย กระบวนการติดตัง้ เวที

• ผูเ้ ข้าร่วมงาน ต้องรูว้ า่ กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมงาน
เป็นใคร เพือ่ จัดงานให้สอดคล้องกับกลุม่ นัน้
• ค่าใช้จา่ ย ค่าใช้จา่ ยนัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็น ที่
ส�ำคัญควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานทีจ่ ดั
• ช่วงเวลาจัดงานอีเว้นท์ พิจารณาจาก
ช่วงเวลาโดยค�ำนึงถึงปัจจัยหลัก ได้แก่ ฤดูกาล
ช่วงวันในสัปดาห์ ช่วงเวลาในแต่ละวัน และ
ช่วงเวลาในการจัดงาน
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดงาน หมายถึง
ทีมงานการจัดงานอีเว้นท์ ทีจ่ ะต้องมี
ประสบการณ์ ทักษะ ความช�ำนาญใน
ด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นแผนกแสงสีเสียง
แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ฯลฯ

คอนเซ็ปต์ดี มีชยั ไปกว่าครึง่
งานอีเว้นท์สมัยใหม่มกั จะนิยมการจัดงานทีม่ ี “คอนเซ็ปต์” นัน่ หมายถึงการ
สร้างสรรค์งานอีเว้นท์ดว้ ยไอเดียแปลกใหม่ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
งาน อีเว้นท์ทมี่ คี อนเซ็ปต์งานดีมกั จะกลายเป็นทีจ่ ดจ�ำและได้รบั การกล่าวขาน
มากกว่าการจัดงานอีเว้นท์ทวั่ ไป
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การออกแบบงานอีเว้นท์
การออกแบบงานอีเว้นท์กค็ อื การสร้างบรรยากาศให้ดนู า่
สนใจ เพือ่ สร้างความประทับใจในรูปลักษณ์ของงาน แสง
สี เสียง การบริการ ตัวสินค้า ฯลฯ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่องาน ทัง้ นี้ DMC ควรวางแผนงาน
ออกแบบไว้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีปจั จัยทีค่ วร
พิจารณา ดังนี้
• ประเภทของงานอีเว้นท์
• แนวคิดในการจัดงานอีเว้นท์
• แผนผังของงานการจัดอีเว้นท์
• ระบบการเข้างาน เช่น ฟรี ลงทะเบียน เสียเงิน
• การท�ำการตลาด และโปรโมชัน่
• จ�ำนวนของผูเ้ ข้าร่วมงาน หรือร่วมชมงาน

รูจ้ กั การเขียน 5Ws 2Hs
การเขียน Event Proposal
จ�ำต้องมีรายละเอียดทีค่ รบ
ถ้วน ดังนัน้ 5Ws 2Hs คือ
กรอบคร่าวๆ ทีจ่ ะมาช่วยให้
DMC เขียน Event
Proposal ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ นัน่ ก็
คือ Why Who What
When Where How และ
How much      
ออกแบบงานดี อีเว้นท์โดนใจ
ในการออกแบบงานอีเว้นท์
จ�ำเป็นจะต้องมีแผนงานที่
เหมาะสม โดยมีสงิ่ ส�ำคัญ
พืน้ ฐานในการออกแบบคือ
• การออกแบบจะต้องมีจดุ
ส�ำคัญ
• การออกแบบจะต้องค�ำนึง
ถึงการใช้พนื้ ทีท่ เี่ หมาะสม
และคุม้ ค่า
• การออกแบบต้องค�ำนึงถึง
การหมุนเวียนของผูเ้ ข้าร่วม
นอกจากนีก้ ารออกแบบต้อง
ค�ำนึงถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ
ทีช่ ว่ ยเพิม่ สีสนั ให้กบั งาน
อีเว้นท์ ได้แก่ การจัดวาง
องค์ประกอบ รูปแบบ สี
ความกลมกลืน
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การจัดการ
ดำ�เนินงานอีเว้นท์
ในกระบวนการจัดงานอีเว้นท์นนั้ สามารถแบ่งได้
6 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่
1. การเงิน
2. สุขภาพ ความปลอดภัยและความเสีย่ ง
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. การจัดการขนส่ง
5. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6. การตลาด
และในส่วนของผูป้ ฏิบตั งิ าน มาดูกนั ซิวา่ มีแผนกใด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานอีเว้นท์บา้ ง

อีเว้นท์...ต้องท�ำประกันไหม?
ในการจัดงานอีเว้นท์ การท�ำ
ประกันนัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ง่ ผล
ต่อการด�ำเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน
หลายประเทศมีการประกันใน
ด้านการจัดอีเว้นท์ อย่าง
ประเทศไทย อังกฤษ เพือ่
ครอบคลุมเหตุการณ์ทอี่ าจ
เกิดขึน้ เช่น ภัยพิบตั ิ โรค
ระบาด โดยเฉพาะงานอีเว้นท์
ใหญ่ๆ ระดับภูมภิ าคหรือระดับ
สากล การท�ำประกันจึงเป็นเรือ่ ง
ที่ DMC ควรค�ำนึงถึง

การสรรหาบุคลากรในการจัดงานอีเว้นท์
คนท�ำงานหรือบุคลากรในการจัดอีเว้นท์
มีความส�ำคัญมาก และต้องมีกระบวนการ
จัดหาอย่างเป็นระบบ โดยต้องเริม่ จาก
• รวบรวม ภารกิจการงานทัง้ หมดที่
เกีย่ วข้องกับงานอีเว้นท์ การวางแผนผังงาน
อีเว้นท์เพือ่ ก�ำหนดจุดต่างๆ เช่น เวที เต็นท์
รัว้ ห้องน�ำ ้ ขยะ  
• ประเมินจ�ำนวนคนทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ใน
งานอีเว้นท์นนั้ ๆ รวมไปถึงกระบวนการท�ำงาน
เฉพาะต�ำแหน่งนัน้ ๆ ด้วย

• ลิสต์จำ� นวนพนักงาน อาสาสมัคร รวม
ถึงหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นต้องมี
ประสบการณ์ คุณวุฒิ ทีเ่ หมาะสมกับต�ำแหน่ง
งานจากนัน้ จึงเข้าสูข่ นั้ ตอนการสรรหา
การคัดเลือก และการรับต�ำแหน่งเพือ่ ให้
เหมาะสมกับงาน โดยมีกระบวนการดังนี้

กระบวนการจัดหาบุคลากร
ฝ่ายจัดซือ้
และจัดเก็บ

ฝ่าย
การตลาด

ฝ่ายตัว๋

ฝ่าย
ลงทะเบียน

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่าย
เทคโนโลยี

ฝ่ายสือ่

ฝ่ายติดต่อ ฝ่ายพนักงาน ฝ่ายบริการ
สือ่ สารชุมชน
และให้ขอ้ มูล

ฝ่ายท�ำความ ฝ่ายจัดเลีย้ ง
สะอาดและ
จัดการของเสีย

ฝ่ายจัดการ
สถานที่

ฝ่ายจัดการ
ด้านกีฬา

ฝ่ายเสนอ
ขาย

ฝ่ายทางการ
แพทย์

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายรักษา
ความ
ปลอดภัย

ใบอนุญาต กฎระเบียบ การจัดงานอีเว้นท์จำ� เป็นต้องมีกฎระเบียบ เพือ่ ให้การท�ำงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎระเบียบ และใบอนุญาตจะแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ ส่วนมากมักเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์ พนักงาน Food
handling เสียง มาตรฐานและกฎระเบียบเกีย่ วกับตึก การจัดการเรือ่ งอัคคีภยั
ลิขสิทธิเ์ พลง ฯลฯ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญทีบ่ ริษทั DMC ไม่ควรละเลยเช่นกัน
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1Recruitment
การสรรหา

2Selecting
การคัดเลือก

3Induction
การรับต�ำแหน่ง

• การติดต่อจากกลุม่
ผูม้ สี ว่ นร่วม เช่น กลุม่
ชุมชน ผูส้ นับสนุนหลัก
• การเขียนสัญญาข้อ
ตกลงกับผูส้ นับสนุน
หลัก เช่น เซ็นต์สญ
ั ญา
ให้มพ
ี นักงานที่
เชีย่ วชาญมาช่วยเหลือ
ด้านการตลาด
• การวิเคราะห์จาก
บุคลิก ลักษณะของ
พนักงาน เพือ่
สอดคล้องกับกลุม่
เป้าหมาย

• ใช้ขอ้ มูลในอดีต
ของพนักงาน เช่น
ประสบการณ์
การท�ำงาน
• เทคนิคอืน่ ๆ เช่น
การสอบ การสัมภาษณ์
แฟ้มผลงาน
• การสัมภาษณ์ทมี่ ี
การทดสอบ เช่น
บทบาทสมมติ  การท�ำ 
proposal เสนองาน
การขอสนับสนุนจาก
ผูส้ นับสนุน

สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำให้แก่
พนักงานคือ
• การให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับงานอีเว้นท์ เช่น
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผูม้ ี
ส่วนร่วม งบประมาณ
สถานทีจ่ ดั งาน และ โปรแกรม
• มีการพาชมสถานทีจ่ ดั งาน
ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ส�ำนักงาน
• แนะน�ำให้รจู้ กั พนักงาน
หรืออาสาสมัครคนอืน่ ๆ
• ให้คำ� แนะน�ำ เกีย่ วกับ
วัฒนธรรมองค์กร
• การฝึกอบรม
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ผูส้ นับสนุนในการจัดงาน

การคำ�นวนต้นทุน

จ�ำเป็นหรือไม่ทจี่ ะต้องมีผสู้ นับสนุนในการจัดงาน....

การค�ำนวณต้นทุนและราคาคือเรือ่ งพืน้ ฐานทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
การก�ำหนดราคาส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยแวดล้อมหลายๆ
ด้าน ดังนัน้ ในกระบวนการขาย  DMC จะต้องเลือกวิธกี ารค�ำนวณต้นทุนและราคาทีเ่ หมาะสม
กับลูกค้ารายนัน้ ๆ โดยต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่อไปนี้

จะเห็นได้วา่ งานอีเว้นท์ขนาดใหญ่หลายงาน
ทีส่ ำ� เร็จลุลว่ ง ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการมี
ผูส้ นับสนุนหลัก หรือสปอนเซอร์ เข้ามามีสว่ น
สนับสนุนในการจัดงาน ไม่วา่ จะเป็น
ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์ตา่ งๆ
เทคโนโลยีในการจัดงาน DMC จึงควร
พิจารณาในแต่ละงานว่าควรมีสปอนเซอร์

สนับสนุนหรือไม่ และด�ำเนินการขอความ
ร่วมมือในการจัดงานกับสปอนเซอร์ทเี่ ห็นว่า
เหมาะสม โดยร่าง proposal ขึน้ มาเพือ่ ให้ผทู้ ี่
จะเป็นสปอนเซอร์เข้าใจอย่างชัดเจน พร้อม
กับชีแ้ จงผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ในการร่วม
สนับสนุนการจัดงานครัง้ นี้

สปอนเซอร์คอื ใคร?
การเป็นผูส้ นับสนุน (Sponsorship) หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างผูใ้ ห้
ความช่วยเหลือจากกองทุน แหล่งทรัพยากร หรือบริการ รวมไปถึงความสัมพันธ์ใน
ลักษณะส่วนบุคคล ทีใ่ ห้การสนับสนุนแก่กจิ กรรมหรือองค์กร โดยวัตถุประสงค์ของ
การเข้ามาเป็นผูส้ นับสนุนทางการตลาดในงานอีเว้นท์นนั้ มักเกีย่ วข้องกับ
• เพือ่ เพิม่ การตระหนักรูใ้ นชือ่ และตราสินค้า
• เพือ่ การใช้สอื่ ได้อย่างเปิดเผย โดยปราศจากข้อจ�ำกัดต่างๆ เช่น กฎหมาย
เป็นต้น
• เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และองค์กร
• เพือ่ แสดงออกถึงความมีเมตตา เผือ่ แผ่ ทีม่ ตี อ่ บุคคล กลุม่ คน ชุมชน องค์กร  
• เพือ่ ส่งเสริมการขาย (อาทิเช่น การเป็นสินค้าตัวอย่างพ่วงติดกับสินค้าหลักอืน่ ๆ )
• เพือ่ สร้างก�ำลังขวัญและความภาคภูมใิ จในองค์การให้กบั พนักงาน
• เพือ่ พัฒนาและด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
พนักงานงานและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
• เพือ่ เพิม่ ยอดขายและเป็นโอกาสในการเปิดตลาดทีถ่ กู ปิดไปในอดีต
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• ความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability)
มีความเข้าใจเกีย่ วกับงบประมาณและค่าโสหุย้ (Overhead) ของบริษทั ก่อน โดยทัว่ ไป
overhead คือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจทัง้ หมด แต่ไม่รวมต้นทุนของโปรแกรม
(Program Costs) ค่า overhead โดยทัว่ ไป ประกอบด้วย
เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่า ค่าซ่อม
สิทธิประโยชน์ บ�ำรุง ค่าน�ำ้ ค่าไฟ
ต่างๆ ส�ำหรับ
พนักงาน
ค่าส่งของ

ค่า
Overhead
ค่าเสือ่ ม

ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ค่าการตลาด,
Hotel marketing,
sale trips, tradeshows,
Familiarization
trips

ค่าเทคโนโลยี ค่าเดินทาง, site
ต่างๆ
inspection

DMC จะต้องจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี โดยต้องพิจารณาต้นทุนทัง้ หมด รวมถึงประมาณการ
รายได้ทจี่ ะเกิดขึน้ ในปีนนั้ ๆ ก�ำหนดก�ำไรขัน้ ต้นทีต่ อ้ งการ ต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จะต้องรวมไว้
ในงบประมาณ อย่างไรก็ตาม งบประมาณดังกล่าวควรอยูบ่ นหลักความจริงและสมเหตุสมผล
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• ต้นทุนของโปรแกรมหรือกิจกรรม (Program Costs)
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดโปรแกรม ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง (Direct costs) ต้นทุน
ทางอ้อม (Indirect Costs) และต้นทุนผันแปร (Variable Costs) การที่ DMC จะสามารถตัง้
ราคาทีแ่ ข่งขันได้ จะต้องมีความเข้าใจความแตกต่างของต้นทุนทัง้ สามนี้

Program Costs

• Margin และ Markup
Markup คือส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ และต้นทุน หรือส่วนต่างระหว่าง
ราคาสุทธิ (Net rate) ทีเ่ รียกเก็บโดย tour operator, โรงแรม หรือ suppliers ต่างๆ และ
ราคาขายบริการที่ DMC เรียกเก็บจากลูกค้า ดังนัน้ DMC markup คือ ร้อยละของก�ำไรทีค่ ดิ
จากต้นทุนสุทธิของรายการนัน้ ๆ ซึง่ ต่างจาก Profit margin โดย DMC margin คือ ร้อยละของ
ก�ำไรทีค่ ดิ จากราคาขัน้ ต้นของรายการนัน้ ๆ ในการก�ำหนดราคานัน้ ควรใช้ราคาจาก margin
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การก�ำหนดราคาจาก Mark up 30%

ต้นทุนทางตรง

ต้นทุนทางอ้อม

ต้นทุนผันแปร

เป็นต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
โดยตรง จากการด�ำเนิน
การจัดโปรแกรม เช่น
vendor costs ค่าท�ำ
สัญญา ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิด
ขึน้ ระหว่างการวางแผน
และประสานงาน ค่าตรวจ
เยีย่ มสถานที่ ค่ากิจกรรม
บันเทิงต่างๆ ค่าพนักงาน
เป็นต้น

หรือเรียกว่า ค่าโสหุย้ หรือ
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินการ คือ
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้อง
กับการจัดกิจกรรม เช่น
ค่าเช่าส�ำนักงาน ค่าฝึก
อบรมพนักงาน ค่าบริหาร
ความเสีย่ ง ค่าประกันภัย
ค่าชดเชยพนักงาน
เป็นต้น

ต้นทุนผันแปรทีเ่ กิดขึน้
จากปัจจัยหลายอย่าง
เช่น จ�ำนวนผูร้ ว่ มงาน
ตัวอย่างต้นทุนประเภทนี้
คือ ต้นทุนอาหารและ
เครือ่ งดืม่

Direct
costs

Indirect
Costs
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Variable
Costs

ต้นทุนทีเ่ รียกเก็บโดยโรงแรม
Markup
ราคาขาย
ก�ำไรสุทธิ
ร้อยละของก�ำไรสุทธิ

10,000 บาท
30%
10,000 + (10,000 x 0.3) = 13,000 บาท
13,000 – 10,000 = 3,000 บาท
3,000/13,000 x 100 = 23%

การก�ำหนดราคาจาก Margin 30%
ต้นทุนทีเ่ รียกเก็บโดยโรงแรม
Margin ทีต่ อ้ งการ
ราคาขาย
ก�ำไรสุทธิ
ร้อยละของก�ำไรสุทธิ

10,000 บาท
30%
10,000 / 0.7) = 14,285 บาท
14,285 – 10,000 = 4,285 บาท
4,285 / 14,285 x 100 = 30%
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ระบบการรับส่งผูร้ ว่ มงาน
การขนส่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในธุรกิจไมซ์และธุรกิจท่องเทีย่ วเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากการขนส่ง
คือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ วหรือสถานทีจ่ ดั ประชุม หรือสถานทีจ่ ดั งานอีเว้นท์นนั้ ๆ โดย
DMC ควรประเมินระยะทาง รูจ้ กั และเลือกเส้นทางทีจ่ ะใช้ในการเดินทาง รวมทัง้ รูต้ ำ� แหน่งทีต่ งั้
ของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์อย่างชัดเจน ปัจจุบนั เราสามารถพบรูปแบบของการขนส่ง
ได้ 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

การขนส่งผูโ้ ดยสารด้วย
รถยนต์ รถตู้ และรถโค้ช
ถือเป็นช่องทางทีน่ ยิ มใช้กนั อย่างแพร่หลาย และสามารถให้บริการ
ผู้โดยสารได้ทงั้ ระยะใกล้และไกล โดยสามารถแบ่งรูปแบบของ
การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ ได้ดงั นี้
• ผูป้ ระกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์
• ผูป้ ระกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์สาธารณะ
(Public Carriers)
• ผูป้ ระกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์ตามสัญญา
(Contract Carriers)
• ผูป้ ระกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารด้วยรถยนต์สว่ นบุคคล
(Private Carriers)
• รถยนต์โดยสาร
• รถยนต์โดยสารสาธารณะ
		 - รถยนต์โดยสารสาธารณะประจ�ำทาง (Bus)
		 - รถยนต์โดยสารแท็กซี่ (Taxi)
• รถยนต์บริการ
- รถเช่า (Rental Car)
- รถทัวร์เช่าเหมา (Charter Coach Tour)
- รถรับส่งสนามบิน (Limousine)
• รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
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การขนส่งผูโ้ ดยสาร
ด้วยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานเดียวทีด่ แู ลเรือ่ งการ
ขนส่งด้วยรถไฟทัว่ ประเทศ ส�ำหรับการขนส่งทางรถไฟเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว การขนส่งด้วยรถไฟนี้ ส่วนมากจะใช้บริการเมือ่ มีการ
จัดโปรแกรมพิเศษให้กบั นักท่องเทีย่ ว เช่น โครงการเทีย่ วทัว่ ไทย
ไปได้ทกุ เดือนของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย หรือโปรแกรม
ของการรถไฟเอง ทีม่ กี ารพาจัดไปเทีย่ วแบบไปเช้าเย็นกลับใน
หลายเส้นทาง เช่น ชมทุง่ ดอกกระเจียวบานทีช่ ยั ภูมิ ชมทุง่ ดอก
ทานตะวันทีส่ ระบุรี เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีรถไฟส�ำราญ โดยได้
ออกแบบตกแต่งอย่างหรูหราตูน้ อนทุกตูต้ ดิ แอร์ มีหอ้ งอาบน�ำ้
อ่างล้างหน้า และห้องน�ำ้ โดยระหว่างรับประทานอาหารเย็น
เจ้าหน้าทีด่ แู ลจะท�ำการเปลีย่ นจากทีน่ งั่ แสนสบายตอนกลางวัน
เป็นห้องนอน ในปัจจุบนั รถไฟสายนีม้ กั วิง่ เส้นทางระหว่างประเทศ
อาทิเช่น เส้นทางระหว่างประเทศสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ถงึ
กรุงเทพฯ บางครัง้ ก็เดินทางถึงเชียงใหม่เลยทีเดียว จริงๆ แล้ว
การจัดอีเว้นท์บางงานก็สามารถใช้โบกีร้ ถไฟเป็นสถานทีจ่ ดั งานได้
ด้วยเช่นกัน เพือ่ สร้างความแปลกใหม่และแตกต่าง

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
ด้วยเรือ
ส่วนใหญ่การขนส่งทางน�ำ้ มักเป็นไปเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ หรือ
สามารถใช้เป็นสถานทีจ่ ดั งานได้เช่นกัน อย่างเช่น การจัดงาน
อีเว้นท์บนเรือส�ำราญทีเ่ คยจัดขึน้ ในหลายประเทศทัว่ โลก
ทัง้ นี้ บริการของเรือส�ำราญนัน้ สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ
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1 Cruise Line

การเดินทางท่องเทีย่ วด้วยเรือ
ทีม่ กี ารแวะตามจุดต่างๆ เพือ่
การท่องเทีย่ วโดยมีทพ
ี่ กั และ
อาหารให้บริการบนเรือ อีกทัง้
ยังมีการน�ำผูโ้ ดยสารกลับมา
ยังจุดเริม่ ต้น โดยก�ำหนด
เส้นทางในการเดินเรือให้
เหมาะสมกับกลุม่ ผูโ้ ดยสาร

2 Ocean Line

การเดินทางด้วยเรือเดินสมุทร
ทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารจาก
จุดเริม่ ต้นไปยังจุดหมาย
ปลายทาง โดยไม่มกี าร
แวะพักเพือ่ ท่องเทีย่ ว

นอกจากนี้ การให้บริการเรือส�ำราญสามารถแบ่งตามลักษณะของการ
บริการโดยมีราคาเป็นตัวก�ำหนด 3 ระดับ คือ
• Mass Market Cruises เป็นชัน้ ทีม่ ผี บู้ ริการมาก ใครมีเงินก็
สามารถลงเรือส�ำราญได้ ตลาดกว้างและราคาถูก
• Upscale Cruises ราคาจะแพงขึน้ ลักษณะคล้าย First Class
ผูโ้ ดยสารจะเป็นกลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจในการจับจ่ายค่อนข้างสูง
• Luxury Cruises ราคาจะแพงขึน้ กว่า First Class มีความ
หรูหราอลังการมากขึน้ ผูโ้ ดยสารเป็นกลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจในการจับจ่ายสูง
บริการเรือส�ำราญในไทย
ประเทศไทยมีภมู ศิ าสตร์เป็นชายฝัง่
ทะเลขนาบทัง้ ด้านอ่าวไทย และอันดามัน
ซึง่ จะมีฤดูทอ่ งเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกัน ฝัง่
อันดามันจะอยูใ่ นช่วงเดือนตุลาคม
- พฤษภาคม ส่วนฝัง่ อ่าวไทยจะอยูใ่ นช่วง
เดือนพฤษภาคม – กันยายน ส�ำหรับ
ธุรกิจเรือส�ำราญในปัจจุบนั ประเทศไทย
ยังไม่ใช่ทา่ เรือต้นทางหรือปลายทาง
เป็นเพียงแต่จดุ แวะรับส่งเท่านัน้

จับตา “ดินเนอร์ ครูส”
Dinner cruises เป็นเรือทีใ่ ห้บริการ
อาหาร โดยล่องไปตามแม่นำ�้ ในระยะเวลา
ประมาณ 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ผโ้ ู ดยสาร
บนเรือนัน้ ได้รบั ความเพลิดเพลินวิว
ทิวทัศน์สองฝัง่ แม่นำ�้ พร้อมไปกับการรับ
ประทานอาหารมือ้ ค�ำ 
่ ทีม่ กั เสิรฟ
์ เป็น
บุฟเฟ่ต์ ปัจจุบนั ดินเนอร์ ครูสก�ำลังได้รบั
ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในการจัดงาน
อีเว้นท์ทตี่ อ้ งการความแตกต่างและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะ
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การขนส่งผูโ้ ดยสาร
ด้วยเครือ่ งบิน
การเดินทางด้วยเครือ่ งบินได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในปัจจุบนั และ
ท�ำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการบริการสายการบิน
ต้นทุนต�ำ่ ทัว่ โลก เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด เนือ่ งจากการ
เดินทางด้วยเครือ่ งบินนัน้ มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา มีหลาก
หลายเส้นทางให้เลือกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การเลือกใช้
บริการนัน้ จะเป็นในรูปแบบการบริการการบินประจ�ำตามเส้นทางที่
มีการก�ำหนดตารางเวลาทีแ่ น่นอนไว้ของบริษทั นัน้ ๆ และบริการ
การบินที่ไม่ประจ�ำหรือบริการเช่าเหมาล�ำ (Charter) ซึง่ รูปแบบ
การให้บริการผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งบินสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้

ชัน้ หนึง่

ชัน้ ธุรกิจ

First
Class

เป็นชัน้ ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าของ
เครือ่ งบิน ทีน่ งั่ จะใหญ่
และสะดวกสบายกว่าชัน้
อืน่ ๆ มีการบริการอาหาร
ให้กบั ผูโ้ ดยสารตลอด
ระยะเวลาการเดินทาง

Business Class
or Executive
Class
เป็นชัน้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างชัน้
หนึง่ กับชัน้ ประหยัด มี
ทีน่ งั่ กว้างกว่าชัน้ ประหยัด
เหมาะส�ำหรับนักธุรกิจ
ทีต่ อ้ งการความ
สะดวกสบาย
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ชัน้ ประหยัด

Economic
Class
เป็นชัน้ ทีร่ าคาถูกกว่า
ทุกชัน้ เก้าอีแ้ คบปรับ
เอนได้แต่ไม่มาก และมี
บริการอาหารบางมือ้
เท่านัน้

การออกแบบ
และให้บริการขนส่ง

สิง่ สำ�คัญคือการจัดการทีเ่ ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึง่ การวางแผน
ขนส่งผูโ้ ดยสารควรคำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

มีการใช้ความรู้
และวิจารณญาณ
มาประเมินรูแบบการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร

มีการก�ำหนด
วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายทางการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร

ก�ำหนดวิธกี าร
ปฏิบตั ใิ นอนาคต เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานขนส่งผูโ้ ดยสาร และ
ป้องกันไม่ให้เกิดสิง่ ที่
ไม่ตอ้ งการ

มีการก�ำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านตามแผน
ขนส่งผูโ้ ดยสาร

มีการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรทัง้ ก�ำลังคน
เงิน วัสดุ และเวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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กล่าวโดยสรุปได้วา่ ก่อนน�ำเสนอการบริการด้านการขนส่งให้กบั ลูกค้า  
DMC ต้องตัดสินใจเลือกและตรวจสอบพาหนะชนิดนัน้ ๆ เป็นต้นว่า
หากตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งทัง้ รถและคนขับ (coach, van,
car) ต้องดูสภาพของรถ และอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกต่างๆ ว่าอยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ ทัง้ เครือ่ งปรับอากาศ ส�ำหรับรถโค้ชต้อง
ดูไปถึงพืน้ ทีส่ ว่ นกลางว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ในส่วนคนขับรถต้อง
มีความสุภาพ และรูจ้ กั พืน้ ทีห่ รือเส้นทางในโปรแกรมทัวร์เป็นอย่างดี
นอกจากนีใ้ นบางกรณี DMC ยังมีการช่วยเหลือลูกค้าในการส�ำรองที่
นัง่ เครือ่ งบินให้กบั ลูกค้า ทัง้ แบบเป็นกรุป๊ และแบบส่วนตัวให้ลกู ค้า
พิเศษ (VIP) อีกด้วย

ข้อคิดส�ำคัญในการขนส่ง
DMC ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ระหว่างรูปแบบการขนส่ง
ทีม่ หี ลากหลายประเภท โดยพิจารณาว่ายานพาหนะชนิดใดทีเ่ หมาะกับ
การเดินทางทีต่ อ้ งการ เหมาะกับปริมาณผูโ้ ดยสารหรือผูเ้ ข้าร่วมงาน พาหนะนัน้
ควรมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกอะไรบ้าง รวมถึงบุคคลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ นพาหนะนัน้
ควรได้รบั การฝึกฝนมาอย่างดี บริการด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้
DMC ควรมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูป้ ระกอบการธุรกิจประเภทอืน่ ๆ เช่น
สถานีตา่ งๆ สนามบิน เป็นต้น
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การจัดทัวร์

หรือโปรแกรม

ท่องเทีย่ ว

เพือ่ เป็นรางวัล
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การจัดโปรแกรมทัวร์ หรือการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล
เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจไมซ์ ที่ DMC จะต้องมีความ
เชีย่ วชาญในการให้บริการ รวมทัง้ รูจ้ กั เครือข่ายในการ
ด�ำเนินงานในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยสามารถสร้างสรรค์โปรแกรม
ทัวร์ผา่ นมุมมองของท้องถิน่ เลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมทัง้
กับผูร้ ว่ มเดินทางและท้องถิน่ แม้วา่ DMC มีความช�ำนาญ
ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหรือพืน้ ทีบ่ ริการนัน้ ๆ ก็ตาม แต่การ
วางแผนจัดรายการน�ำเทีย่ วหรือโปรแกรมท่องเทีย่ วไว้
ล่วงหน้า ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารจัดโปรแกรมทัวร์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสบความส�ำเร็จได้

วางแผนเริม่ ต้น
ในการวางแผนจัดโปรแกรมน�ำเทีย่ วนัน้ ผูจ้ ดั ต้องมี
ข้อมูลการเตรียมการต่างๆ ทีค่ อ่ นข้างรัดกุม จากการหา
ข้อมูลเบือ้ งต้น การเข้าไปส�ำรวจและสัมผัสประสบการณ์
จริงในพืน้ ทีท่ จี่ ะจัดโปรแกรม หากผูจ้ ดั เป็นบุคคลในพืน้ ที่
หรือมีความช�ำนาญ ก็จะมีขอ้ ได้เปรียบในการจัดโปรแกรม
ให้มคี วามโดดเด่น และสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ความรูใ้ นท้องถิน่ ยังสามารถ
เลือกสถานประกอบการทีด่ ที เี่ หมาะสมกับโปรแกรมนัน้ ๆ
เช่น โรงแรมดีมเี อกลักษณ์ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
ร้านอาหารอร่อย ยานพาหนะ แหล่งซือ้ ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นต้น ในการเลือกนัน้ ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมทัง้
ด้านราคา ท�ำเลทีต่ งั้ การเดินทาง  ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ความสามารถในการบริหารเวลา ซึง่ ผูจ้ ดั ต้องหา
ข้อมูลทุกด้านให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึน้ ได้

วางแผนดี…ทริปดี
ในการวางแผนท�ำโปรแกรม
ทัวร์ใดๆ ก็ตาม DMC ควร
เริม่ ต้นจากการท�ำความ
เข้าใจสิง่ เหล่านีใ้ นเบือ้ งต้น
• ประเภทการจัดน�ำเทีย่ ว
• ภูมภิ าค/จุดหมาย
ปลายทาง
• วัตถุประสงค์
• ช่วงเวลาการจัด
จ�ำนวนวัน และระยะเวลา
ในการจัดน�ำเทีย่ ว
• ความคาดหวังของ
ลูกค้าเป้าหมาย
• กิจกรรม
• แหล่งท่องเทีย่ ว
• งบประมาณ
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทีเ่ ป็นองค์ประกอบของโปรแกรมท่องเทีย่ ว ซึง่ DMC ควรต้องค�ำนึง
ถึง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากร สินค้า และบริการในโปรแกรม
ท่องเทีย่ วนัน้ มีดงั ต่อไปนี้

ทีพ
่ กั

• ท�ำเลทีต่ งั้ ของโรงแรม
• ระดับของโรงแรม
• ควรเลือกโรงแรมทีม่ ภี าพลักษณ์ดี
หรือมีชอื่ เสียงในทางทีด่ ี
• ชนิดของห้องพัก
• การมีบริการเสริม
• ทีจ่ อดรถภายในบริเวณโรงแรม และมี
สถานทีเ่ พียงพอทีส่ ามารถจอดรถโค้ชได้  
(กรณีจดั น�ำเทีย่ วเป็นหมูค่ ณะใหญ่)
• ควรเลือกโรงแรมทีม่ อี ภินนั ทนาการ
ห้องพักฟรีรวมอาหารเช้าส�ำหรับ
คนขับรถและผูน้ ำ� เทีย่ ว
• ควรเลือกบริษทั ทีผ่ น้ ู ำ� เทีย่ วหรือ
ผูจ้ ดั มี contract อยู่
• ควรค�ำนึงถึงจุดหมายทีจ่ ะเดินทาง
ต่อจากโรงแรมด้วย
• ควรค�ำนึงถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในโรงแรมทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของกลุม่ ลูกค้าของตน
• หลักการจองทีพ
่ กั ควรจองไว้เผือ่
เหลือดีกว่าขาด
• บริษทั ควรเลือกโรงแรมทีม่ กี ารบริการ
อาหารเช้าด้วย

ร้านอาหาร

• ควรเป็นร้านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะอาด รสชาติ
อาหารดี มีบริการและพนักงานทีเ่ พียงพอ
• ราคาอาหารมีความเหมาะสม และ
สามารถต่อรองได้
• รูปแบบของการบริการอาหาร
• มีการแสดงให้ชมระหว่างรับประทาน
อาหาร
• มีทจี่ อดรถเพียงพอ โดยเฉพาะรถโค้ช
• มีอภินนั ทนาการจัดอาหารให้ผนู้ ำ� เทีย่ ว
คนขับรถ และผูต้ ดิ ตาม
• เป็นทางผ่านไปยังสถานทีต่ อ่ ไปได้สะดวก
• มีรายการอาหารท้องถิน่
• รายการอาหารแต่ละมือ้ ควรมีความ
หลากหลาย
• กรณีมมี อื้ อาหารทีล่ กู ค้าจ�ำเป็นต้อง
รับประทานเอง ควรมัน่ ใจว่าในจุดที่
จอดรถมีรา้ นอาหารมากพอ
• ต้องมีประสิทธิภาพในการจัดอาหารได้
อย่างรวดเร็ว
• ต้องมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกมากพอที่
จะรับลูกค้ากลุม่ ใหญ่ได้
• บริษทั ควรจัดน�ำเทีย่ วโดยคิดค่าบริการ
รวมอาหาร 3 มือ้
• บริษทั ควรค�ำนึงว่าการรับประทาน
อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ อาจใช้เวลานานกว่า
แบบเซ็ตเมนู
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ยานพาหนะ

• ในกรณีทเี่ ป็นเครือ่ งบิน เรือ หรือรถไฟ
ต้องทราบตารางเวลาและราคาทีช่ ดั เจน
• ควรเลือกทีน่ งั่ ให้ลกู ค้ากลุม่ ของตนเอง
ได้นงั่ ใกล้ๆ กันโดยเน้นริมหน้าต่าง
• เลือกเวลาการเดินทางทีล่ กู ค้า
ส่วนมากสะดวก และง่ายต่อการตัดสินใจ
• หากเป็นรถโค้ชควรเน้นบริการทีม่ ี
มาตรฐานปลอดภัย คนขับมีความ
ช�ำนาญ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ครบครันและทันสมัย  
• ค�ำนึงถึงขนาดทีน่ งั่ ต้องเพียงพอต่อ
จ�ำนวนของลูกค้า ไม่แน่นเกินไป และไม่
เหลือเยอะจนเกินไป
• เลือกพนักงานขับรถทีม่ ปี ระสบการณ์
ไว้ใจได้ มีมนุษย์สมั พันธ์ดี ขับรถดี
รูแ้ ละช�ำนาญในเส้นทาง
• เลือกรถทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ครบครัน และมีประกันภัยทางรถยนต์
ให้ดว้ ย
• เลือกรถทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี ถูก
สุขลักษณะตามพระราชบัญญัติ
การขนส่ง
• บริษทั ต้องท�ำประกันภัยระหว่าง
การเดินทางให้ลกู ค้า

จุดแวะพัก

• ส่วนมากแล้วสถานทีพ
่ กั รถมักเป็น
ปัม๊ น�ำ้ มันและร้านอาหาร ทีม่ หี อ้ งน�ำ้ และ
ร้านอาหารให้นกั ท่องเทีย่ วได้ลงไปเปลีย่ น
อิรยิ าบถ ผ่อนคลาย ซือ้ ขนม เข้าห้องน�ำ้
• ส่วนใหญ่แล้วจอดพักทุก 2-4 ชัว่ โมง
เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วบางคนไม่สะดวกที่
จะเข้าห้องน�ำ้ บนรถ และยังเป็นการพัก
คลายความเมือ่ ยล้าของพนักงานขับรถ
อีกด้วย
• ควรรูว้ า่ ทีพ
่ กั รถจุดใดสะอาด มี
มาตรฐานและเหมาะสมกับกลุม่
นักท่องเทีย่ วของตน
• มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก
• เลือกร้านทีอ่ ยูร่ ะหว่างทางจุดต่อไป
• ควรเป็นร้านทีม่ สี นิ ค้าอันเป็นเอกลัก
ษณ์ะของท้องถิน่ หรือเป็นร้านทีร่ ฐั บาล
ของประเทศนัน้ ๆ รับรอง ไม่ควรเลือกร้าน
ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าทัว่ ไป
• การแวะร้านในแต่ละครัง้ ควรเป็นร้านทีม่ ี
สินค้าแตกต่างกัน
• ร้านควรตัง้ อยูใ่ นบริเวณทางผ่านหรือใกล้
กับสถานทีท่ จี่ ะไป ไม่ตอ้ งขับรถอ้อมไกลๆ
• เลือกร้านทีม่ กี ารสาธิตวิธกี ารผลิตสินค้า
• ผูจ้ ดั โปรแกรม หรือผูน้ ำ� เทีย่ วไม่ควร
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากร้านค้า
จนลืมนึกถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ
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แหล่งท่องเทีย่ ว

• สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ ควรมีความ
น่าดึงดูด และมีจดุ เด่นควรค่าแก่การ
เยีย่ มชม
• ควรมีโครงสร้างพืน้ ฐานทีค่ อ่ นข้างดี มี
ถนนสภาพดีทเี่ ข้าสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว และ
เข้าออกได้หลายทาง
• ในแหล่งท่องเทีย่ วควรมีรา้ นอาหารที่
สะอาดถูกสุขอนามัย และมีรา้ นเพียงพอ
ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
• คนในพืน้ ทีต่ อ้ งมีอธั ยาศัยดี จะช่วยให้
นักท่องเทีย่ วประทับใจมากขึน้
• หากเป็นไปได้ ควรจัดทริปให้ตรงกับ
ช่วงมีเทศกาลท้องถิน่
• ควรดูวา่ แหล่งท่องเทีย่ วอยูใ่ นความ
สนใจของนักท่องเทีย่ วหรือไม่
• เวลาในการเปิดและปิด
• เสียค่าเข้าชมหรือไม่
• แหล่งท่องเทีย่ วให้เข้าชมได้เฉพาะกลุม่
พิเศษหรือไม่
• มีรา้ นอาหารบริการหรือไม่
• มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ทีซ่ อื้ ของ
จุดนัง่ พัก ห้องน�ำ้ ทีส่ ะอาดและเพียงพอ
• มีบริการมัคคุเทศก์นำ� ชมหรือไม่
• มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
• แหล่งท่องเทีย่ วมีการเดินต่อเนือ่ งเป็น
วงรอบหรือไม่ ไม่วกวน และมีความ
หลากหลายในกิจกรรมท่องเทีย่ ว

บริการน�ำเทีย่ ว
และมัคคุเทศก์

• มีบตั รมัคคุเทศก์ทถี่ กู ต้องตาม
กฎหมาย
• มีประสบการณ์ในการน�ำเทีย่ วใน
โปรแกรมนัน้ มาแล้ว
• มีจติ วิทยาในการน�ำเทีย่ ว มีใจรักการ
บริการ ทราบความต้องการของลูกค้า
• สามารถสร้างความครืน้ เครง
สนุกสนานให้ลกู ค้าได้
• เป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

โปรแกรมการท่องเทีย่ วนัน้ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้
DMC มีความแตกต่างจากบริษทั ทัวร์ทวั่ ไป
โดยจะต้องเป็นโปรแกรมทีม่ คี วามสร้างสรรค์
(Creative programs) จากการทีบ่ ริษทั มี
บุคคลากรหรือเครือข่ายทีม่ คี วามช�ำนาญใน
ท้องถิน่ สามารถสร้างความแตกต่างทีม่ ี
เอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ เข้ามาผสมผสานเป็น
โปรแกรมท่องเทีย่ วของตนเองได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่าง
ดี ในขณะเดียวกัน  DMC ก็ตอ้ งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยโดยการเลือกใช้
ทรัพยากรทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชนน้อยทีส่ ดุ
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การเลื
อ
ก
สถานทีจ่ ดั งาน
ประสบการณ์และความช�ำนาญในพืน้ ที่ ประกอบกับความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
โรงแรมและสถานทีจ่ ดั งานในท้องถิน่ ท�ำให้ DMC มีบทบาทอย่างมากใน
การช่วยลูกค้าเลือกสถานทีจ่ ดั งาน โดยทัว่ ไปกระบวนการเลือกสถานที่
ในการจัดงานจะมีขนั้ ตอน ดังนี้
1 ก�ำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
2 รวบรวมข้อมูลในอดีต ได้แก่ โรงแรมทีล่ กู ค้าเคยเลือกจัดงาน จ�ำนวน
ของห้องพักทีจ่ องไว้และได้มกี ารเช็กอินจริง ประเภทของห้องพัก งบ
ประมาณส�ำหรับค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ จ�ำนวนและขนาดของห้องประชุม
ขนาดของพืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการ เป็นต้น
3 ก�ำหนดรายละเอียดและสิง่ ทีต่ อ้ งการส�ำหรับการจัดงาน ได้แก่ วันที่
จัดงาน จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงานทีค่ าดไว้ จ�ำนวนห้องพักทีต่ อ้ งการ จ�ำนวนห้อง
ประชุม พืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการ จ�ำนวนอาหารและเครือ่ งดืม่ การลงทะเบียน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ บริการพิเศษต่างๆ ส�ำหรับผูพ
้ กิ าร เป็นต้น
4 พิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผูท้ จี่ ะเข้าร่วมงาน
5 เลือกบริเวณหรือประเภทของสถานทีจ่ ดั งาน เช่น แถบชานเมือง หรือ
ในเมือง รีสอร์ต หรือศูนย์ประชุม
6 การขอเอกสารเสนอราคาจากสถานที่ (Request for Proposal: RFP)
7 การเยีย่ มชมหรือตรวจเช็คสถานที่ (Site inspection)
8 เลือกสถานทีจ่ ดั งาน
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การเยีย่ มชมหรือตรวจเช็คสถานที่
การเยีย่ มชมหรือตรวจเช็คสถานที่ (Site inspection) นัน้ เป็นรูปแบบหนึง่ ของ Experiential
Marketing ซึง่ จะช่วยให้ลกู ค้าสามารถได้รบั ข้อมูลและประสบการณ์โดยตรงจากสถานทีจ่ ดั งาน
นอกเหนือไปจากสือ่ โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์ เว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต การเยีย่ ม
ชมสถานทีจ่ ดั งานอาจจัดขึน้ โดยสถานทีน่ นั้ ๆ เอง หรือเป็นส่วนหนึง่ ของ Familiarisation Trip
(Fam Trip) หรือ Press Trip ซึง่ มักจัดโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ประเภทของ Site Inspection
การเยีย่ มชมก่อนกระบวนการขาย
บางครัง้ เรียกว่า Venue Tour
• ให้ขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับสถานทีแ่ ละ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทัว่ ไป
• สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั กลุม่ เป้าหมาย
ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังทัวร์
• พูดคุยเกีย่ วกับความต้องการของกลุม่
เป้าหมายส�ำหรับการจัดงานในอนาคต

การเยีย่ มชมระหว่างกระบวนการขาย
หรือ Venue Inspection
• น�ำเสนอสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ ทีต่ รงตามความต้องการ
ของลูกค้า
• สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในการ
เลือก Venue เป็นสถานทีจ่ ดั งาน

องค์ประกอบของสถานทีท่ มี่ ผี ลต่อการเลือกสถานทีจ่ ดั งาน
• ขนาดของสถานที่ (Venue Size)
• ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของสถานทีจ่ ดั งาน (Venue Location)
• แผนผังของสถานทีจ่ ดั งาน (Venue Layout)
• โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของสถานทีจ่ ดั งาน
(Venue Infrastructure & Facilities)
• การเดินทางสูส่ ถานทีจ่ ดั งาน (Accessibility)
• บริการต่างๆ (Other Services)
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เช็คลิสต์วา่ ควรตรวจสอบ
บริเวณไหนบ้าง
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

พืน้ ที/่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ
้ กิ าร
พืน้ ทีส่ ำ� หรับลงทะเบียน
ล็อบบีแ้ ละพืน้ ทีต่ อ้ นรับ
ห้องพัก/พืน้ ทีเ่ ก็บของ
พืน้ ทีส่ ำ� หรับจัดงาน ห้องประชุมย่อย
ระบบแสง สี เสียง
ห้องน�ำ้
ความสวยงามของสถานที่
การจัดเลีย้ ง Catering
ระบบรักษาความปลอดภัย
บริการช่วยเหลืออืน่ ๆ
(Support services)
การสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
ผูต้ ดิ ต่อของสถานที่
ข้อมูลการเดินทาง
แผนฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น
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ประเภทของร้านอาหาร

การจัดอาหาร

และเครือ่ งดืม่
ในการท�ำงานของ DMC การจัดการเรือ่ งของอาหารและเครือ่ งดืม่
ถือว่าเป็นปัจจัยทีไ่ ม่ควรมองข้าม การคัดสรร เลือกอาหารทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับกลุม่ ของลูกค้า ประเภทของลูกค้า ธีมของงานนัน้ จึงเป็นสิง่ ทีม่ ี
ความส�ำคัญ ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ DMC จ�ำเป็นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับการ
จัดการอาหารและเครือ่ งดืม่ เบือ้ งต้น เพือ่ สามารถจัดการการท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ควรมีความรูเ้ บือ้ งต้นในการจัดการอาหาร ดังนี้
1. ประเภทของร้านอาหาร
2. กระบวนการบริการ
3. การจัดการรายการอาหารและเครือ่ งดืม่
4. การก�ำหนดราคารายการอาหารและเครือ่ งดืม่
5. การออกแบบและวางแผนรายการอาหารและเครือ่ งดืม่
6. การจัดการงานจัดเลีย้ ง
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(Type of Restaurant)

ประเภทของร้านอาหารสามารถแบ่งได้สองประเภทใหญ่ คือ
แบ่งตามการบริการ และ แบ่งตามประเภทของร้านอาหาร

แบ่งตามการบริการ
Full service:
การบริการทีด่ ี ดูแล เอาใจใส่
การแต่งกายสุภาพ เช่น Fine
dining, Casual / Family

Limited Service:
ราคาไม่แพง เร็ว ดี อาจเป็น
แบบ Fast casual /
Counter service เช่น KFC

Self Service:
เน้นการบริการตัวเอง
เช่น ชาบูชิ

แบ่งตามประเภทร้านอาหาร
Fine dining restaurant:
เป็นร้านอาหารระดับหรูทมี่ กั มีราคาแพง มี
ความสะดวกสบาย มีการอบรมพนักงาน
มาอย่างดี การบริการดีเยีย่ ม กลุม่ เป้าหมาย
คือลูกค้าทีม่ รี ายได้สงู นักธุรกิจ เป็นต้น มีทนี่ งั่
มากกว่า 100 ที่ มีเมนูหลากหลาย เช่น ร้าน
อาหารหรูในโรงแรมระดับห้าดาวต่างๆ

Casual Restaurant:
หรูหราน้อยกว่า มีการ
ตกแต่งแบบเรียบง่าย
มีการบริการค่อนข้าง
ดี และเมนูของร้านมัก
มีความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ ให้นา่ สนใจ

Family restaurant:
การบริการเป็นแบบ
Casual Restaurant
แต่มเี มนูอาหารทีไ่ ด้รบั
การออกแบบมาเพือ่
เด็กๆ และราคาไม่แพง
เหมาะกับครอบครัว

Fast Casual
Restaurant:
ร้านอาหารจานด่วน
Quick service &
Casual dining
ลูกค้าสามารถสัง่ ได้วา่
ต้องการอะไร เป็น
อาหารคุณภาพดี มี
ประโยชน์ ท�ำสดใหม่

Chef-Owner
Restaurant:
การตกแต่งร้านดี
มีมาตรฐาน วัตถุดบิ
คุณภาพ มักมีราคา
แพง ส่วนใหญ่มกั
เป็นร้านของเชฟทีม่ ี
ชือ่ เสียง

Ethnic Restaurant:
ร้านอาหารออกแบบ
ขึน้ มาให้ทมี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะของท้องถิน่
นัน้ ๆ เช่น ร้านอาหาร
พืน้ เมือง เป็นต้น

Fast /Quick
Restaurant:
บริการรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมกับอาหาร
อาหารบางอย่างถูกท�ำ
ไว้กอ่ นแล้ว เมนูทมี่ ใี ห้
มักไม่หลากหลาย และ
บางร้านอาจมีระบบ
จ่ายก่อนเสิรฟ
์
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กระบวนการบริ
ก
ารอาหารและเครื
อ
่
งดื
ม
่
สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1 การบริการทีโ่ ต๊ะโดยใช้พนักงาน
American Style
•พนักงานจะมาเสิรฟ
์ แขกทีโ่ ต๊ะ
•การเสิรฟ
์ แบบนีเ้ หมาะส�ำหรับร้าน
อาหารปัจจุบนั ซึง่ มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด
•การบริการ: เข้าซ้าย ออกขวา
ต่อมา เข้าขวา ออกขวา
•เดินเสิรฟ
์ ทวนเข็มนาฬิกา
เสิรฟ
์ ผูห้ ญิงก่อนผูช้ าย

English Style
•เจ้าภาพจะตักอาหาร
แจกทุกคน ต่อมามอบให้ Butler  
เป็นผูต้ กั น�ำไปเสิรฟ
์ ทีโ่ ต๊ะ
•ตัง้ โต๊ะพักอาหาร Side Board
หรือ รถเสิรฟ
์ Trolley มีทอี่ นุ่
ส�ำหรับจานเนือ้ เพือ่ ให้รอ้ นเสมอ

French Style
•เหมาะส�ำหรับเสิรฟ
์ ลูกค้า 4 ท่าน
ขึน้ ไป อาจเป็น Side Board/
Queridon
•เป็น Silver service
•เสิรฟ
์ ทวนเข็มนาฬิกา
ตามต�ำแหน่งทางสังคม
•ถือเปลอาหารด้วยมือซ้าย

Russian Style
•เสิรฟ
์ ทีม่ กี ารโชว์อาหาร
น�ำมาทัง้ ชิน้ ใหญ่
•ผูเ้ สิรฟ
์ จ�ำเป็นต้องมีทกั ษะพิเศษ

2 การบริการแบบบริการตนเอง
Cafeteria Service
จะรับถาดมาและเลือกอาหาร
ทีต่ อ้ งการด้วยตัวเอง
เมือ่ เสร็จ เก็บภาชนะไว้
ทีส่ ว่ นรับภาชนะ

Buffet Service
เน้นการบริการตนเอง พนักงาน
จะเสิรฟ
์ เครือ่ งดืม่ บ้าง
และเก็บภาชนะทีใ่ ช้แล้ว
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การจัดการรายการอาหารและเครือ่ งดืม่

ในการจัดการอาหารและเครือ่ งดืม่ นัน้ DMC จำ�เป็นต้องทราบถึงประเภท
ของรายการอาหารในแบบต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง เพือ่ จะได้คดั สรรให้เหมาะสม
กับกลุม่ ลูกค้า โดยการแบ่งประเภทของรายการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ สามารถแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
เมนูอาหารชุด
Set Menu

เมนูแบบเลือกสัง่
A la carte Menu

• รายการอาหารจ�ำกัด
• ราคาต่อชุดแน่นอน

• อาหารมีให้เลือกมาก
• จัดแบ่งอาหารเป็นประเภท
• ราคาแยกตามรายการ
• อาหารจะปรุงขึน้ ต่อเมือ่ มีผสู้ งั่

รูปแบบในการจัดการรายการอาหารและเครือ่ งดืม่ สามารถแบ่งได้ดงั นี้
• การออกแบบเมนูจะมีหลากหลายตามสถานการณ์ เช่น Menu Fix, Banquet, Special
• เมนูประจ�ำ/ เมนูมาตรฐาน (Static Menu or Standard Menu)
• เมนูรายวัน (Daily Menu or Single Use Menu) เช่น อาหารของโรงเรียน
• เมนูหมุนเวียน (Cycle Menu)
• รายการอาหารพิเศษ (Special Menu)
• ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่น อาหารเพือ่ สุขภาพ อาหารลดน�ำ้ หนัก อาหารเจ
• ออกแบบตามเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่
• Menu of the day or Chalkboard Menu

การก�ำหนดราคาของอาหารและเครือ่ งดืม่
หลักการทีใ่ ช้กำ� หนดราคามีดงั นี้

อุปสงค์

คูแ่ ข่ง
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ต้นทุน

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการก�ำหนด
ราคาอาหารและเครือ่ งดืม่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การแข่งขันในชุมชนและละแวกใกล้เคียง (Local competition)
ระดับของการบริการ (Service Levels)
ประเภทของลูกค้า (Guest type –price Sensitivity)
คุณภาพของสินค้า (Product Quality)
ขนาดอาหารและเครือ่ งดืม่ (Size)
บรรยากาศการตกแต่ง (Atmosphere)
ช่วงเวลาในการให้บริการ (Period)
สถานทีต่ งั้ (Location)
คุณค่าของอาหาร (Nutrition)
มือ้ ของอาหาร (Meal time)
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ (Equipment)
ต้นทุนของเครือ่ งปรุง (Cost ingredient)
ค่าเช่า (Cost Rental)
ค่าฝึกอบรมพนักงาน (Cost Training)

การออกแบบและวางแผนรายการอาหาร
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ธีมงานและการตกแต่ง (Theme & Decorate)
2. เป้าหมายกลุม่ ผูบ้ ริโภค
3. คุณภาพอาหาร
4. ความสามารถของพ่อครัวและพนักงาน
5. อุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
6. ความต่อเนือ่ งในการจัดหาวัตถุดบิ
7. การก�ำหนดราคาขาย
8. ความสะอาด & ความปลอดภัยของอาหาร
9. ท�ำเลทีต่ งั้ (Location)
10. ชนิดของร้านและสิง่ ก่อสร้าง
11. เวลาของมือ้ อาหาร (Meal time)
12. เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
13. คุณค่าของอาหาร (Nutrition)
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การจัดเลีย้ ง

เป็นการบริการทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจงอยูก่ บั พืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ สามารถเคลือ่ นย้าย
การบริการไปต่างสถานที่ โดยขึน้ กับลูกค้า ไม่วา่ งาน (Function)
จะเป็นลักษณะใด เช่น งานเลีย้ งขนาดใหญ่ (Banquet) งานเลีย้ งรับรอง
(Reception) หรืองานแสดงสินค้า (Event) โดยปรกติแล้ว
การจัดงานจัดเลีย้ งมักจะนำ�มาใช้เสมอสำ�หรับ DMC

ประเภทของงานจัดเลีย้ ง
ON - Promise:

การจัดเลีย้ งภายในโรงแรม/ร้านอาหาร
ภายในห้อง ไม่มกี ารล�ำเลียงออกไปข้าง
นอก การจัดเลีย้ งแบบนีม้ ขี อ้ ดี คือ
สะดวก วางแผนง่าย ผิดพลาดน้อย
การแก้ปญ
ั หารวดเร็ว

OFF - Promise:

การจัดเลีย้ งภายนอกโรงแรม ออกนอก
สถานที่ (Cater-Out) ผลิตอาหารออก
จากครัวกลาง แล้วน�ำอาหาร อุปกรณ์
การบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ ออกไป
จัดข้างนอกสถานที่ โดยรถขนอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย สด-ใหม่ ข้อดีของการ
จัดเลีย้ งแบบนี้ คือ ลูกค้าได้รบั
บรรยากาศแปลกใหม่ ผ่อนคลาย
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ปัจจัยทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง
เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้งานจัดเลีย้ งนัน้

ประสบความสำ�เร็จ
Theme Party design

การจัดงานจัดเลีย้ งมักจะต้องมีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีความ
น่าสนใจ โดยจ�ำเป็นต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ คุม้ ค่าการลงทุน ต้องรัดกุม
ชัดเจน โดยปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ออกแบบธีมในการจัดงานจัดเลีย้ งให้
น่าสนใจนัน้ มีดงั นี้
• ธีมสี (Color Themes): สีเดียว หรือ
สีตา่ ง
• การสร้างสถานทีใ่ ห้ดแู ปลกใหม่
(Location Themes):  สมมุตใิ ห้หอ้ งจัด
เลีย้ งเป็นทีใ่ ดทีห่ นึง่ เช่น สวนเมือง
• การจัดงานแบบใช้ธมี ช่วงเวลา (Time
or Historical Themes):  เช่น งาน
แบบย้อนยุค
• ธีมวัฒนธรรม (Culture Themes):
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ สถานที่ การแต่ง
กาย บทเพลง อาหาร เช่น อินเดียแดง
• ธีมเทศกาล (Festival Themes):
เช่น สงกรานต์

Beverage Planning

วางแผนเครือ่ งดืม่ ในการจัดการ
ด้านของเครือ่ งดืม่ ในงานจัดเลีย้ งก็เป็น
สิง่ ส�ำคัญ โดยประเด็นทีน่ ำ� มาพิจารณา
มีดงั นี้
• ชนิดของเครือ่ งดืม่ เป็นแบบใด
มีแอลกอฮอล์หรือไม่
• คุณภาพเครือ่ งดืม่
• ปริมาณเครือ่ งดืม่
• รายการจ่ายค่าเครือ่ งดืม่ แบบจ่ายสด
หรือเหมาจ่าย
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Meal Planning

วางแผนเรือ่ งอาหาร ในการจัดการเรือ่ ง
ของอาหารได้กล่าวโดยรวมไปข้างต้นแล้ว
แต่ในการจัดงานจัดเลีย้ งยังมีประเด็นที่
น�ำมาพิจารณาดังนีค้ อื
• ความส�ำคัญของอาหารในงาน อาหาร
รูปแบบ หน้าตา จ�ำนวน
• ราคา เช่น รายการอาหารมาตรฐาน
และรายการอืน่ นอกจากทีส่ งั่ ไว้
• ภูมหิ ลังของกลุม่ แขกทีม่ า เช่น
สถานภาพทางสังคม การด�ำเนินชีวติ
อายุ เพศ
• ความยากในการผลิต เช่น การเตรียม
วัสดุ เวลา พนักงาน ความช�ำนาญ สีสนั
• ฤดูกาล เช่น วิธกี ารถนอมคุณภาพ
อาหาร วัตถุดบิ
• ระยะเวลาและความพร้อมของอาหาร
เช่น ปรุงสุกระดับใด การล�ำเลียงอาหาร
อุณหภูมิ วัสดุ ภาชนะ การน�ำออก
• ความสมดุลของอาหาร เช่น สีสนั
รูปทรง สัดส่วน
• ข้อจ�ำกัดในเรือ่ งเครือ่ งมือ
• รูปแบบการบริการ
• จ�ำนวนอาหารเพียงพอต่อลูกค้า

Staff Planning

การอบรมพนักงาน หรือบุคลากร ต้อง
มีความสอดคล้องกับงานทีใ่ ช้ในการ
บริการงานจัดเลีย้ งนัน้ ๆ โดยประเด็นที่
น�ำมาพิจารณาคือ
• จ�ำนวนพนักงานผลิตอาหาร: จ�ำนวน
แขก ระยะเวลา รูปแบบ ความยากของ
การปรุง ค่าตอบแทน รายการพิเศษ
• จ�ำนวนพนักงานบริการเครือ่ งดืม่ :
ประเภทเครือ่ งดืม่ จ�ำนวนเครือ่ งดืม่ บริการ
จ�ำนวนแขก ชัว่ โมงการท�ำงาน ลักษณะ
การบริการ

Function Room Planning

การเลือกสถานทีใ่ นการจัดงานจัดเลีย้ งนัน้
เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างมาก เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมงานได้มาก
ทีส่ ดุ ดังนี้ DMC ต้องพิจารณาจากปัจจัย
ต่อไปนี้
• บรรยากาศ • ทัศนวิสยั
• แสงสว่าง
• การจัดสถานที่
• เสียง
• สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
• แสง
• ขนาดพืน้ ที่
• สี
(จ�ำนวนแขก ประเภท
• ผนังและเพดาน โต๊ะ ขนาดห่างของโต๊ะ
• อุณหภูมิ
พืน้ ทีแ่ สดง รูปแบบ
• กลิน่
งานเลีย้ ง)
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การบริการ

จัและการลงทะเบี
ดประชุยมน
การให้บริการจัดประชุมนัน้ บริษทั DMC อาจท�ำหน้าทีท่ งั้ วางแผน
และด�ำเนินการจัดงานประชุม ตัง้ แต่การเลือกสถานทีจ่ ดั งาน การเจรจากับ
โรงแรมและผูใ้ ห้บริการต่างๆ จนกระทัง่ การด�ำเนินงานประชุม DMC อาจท�ำ
หน้าทีเ่ พียงเป็นผูป้ ระสานงานและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั Meeting
planners เท่านัน้ เช่น จองโรงแรม ห้องประชุม หรือติดต่อซัพพลายเออร์
ในท้องถิน่ ให้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ท�ำหน้าทีบ่ ทบาทใด DMC ต้องมีความรู้
เกีย่ วกับการจัดงานประชุมเพือ่ สามารถวางแผนและด�ำเนินการให้ลกู ค้าได้
หรือ สามารถให้คำ� แนะน�ำการเลือกสถานทีใ่ ห้กบั Meeting planners ได้
อย่างเหมาะสม
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ประเภทของการจัดประชุม
และพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการ
			
		
รูปแบบการจัด
			

พืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการ
ต่อผูเ้ ข้าร่วมงาน
1 คน

Reception

0.84-0.93
ตารางเมตร

Theater
น้อยกว่า
60 คน

Staging

Theater
60-300 คน
Theater
มากกว่า
300 คน

1.1-1.2
ตารางเมตร
1.0-1.1
ตารางเมตร

2 นิว้
36 นิว้ จาก (4-6 นิว้ )
จุดกึง่ กลาง
เก้าอีถ้ งึ เก้าอี้

6 ฟุต หรือ 2 เท่า
ของความสูง screen

0.93-1.0
ตารางเมตร

ความกว้างของทางเดิน 6 ฟุต ส�ำหรับ 400 ทีน่ งั่ หรือ 4-5 ฟุต
ถ้าน้อยกว่า 400 คน แต่ละแถวควรมีเก้าอีไ้ ม่เกิน 7 ทีน่ งั่
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หมายเหตุ

ไม่รวมพืน้ ที่
ส�ำหรับงานแสดง
สเตชัน่ อาหาร
บาร์เครือ่ งดืม่
พืน้ ทีร่ ะหว่างแถว
อย่างน้อย 61 ซม.
และระหว่างเก้าอีท้ ี่
ติดกัน 10 ซม.
พืน้ ทีร่ ะหว่างแถว
อย่างน้อย 61 ซม.
และระหว่างเก้าอี้
ทีต่ ดิ กัน 10 ซม.
พืน้ ทีร่ ะหว่างแถว
อย่างน้อย 61 ซม.
และระหว่างเก้าอี้
ทีต่ ดิ กัน 10 ซม.

งานบริการอืน่ ๆ
			
		
รูปแบบการจัด
			

Classroom
ทัว่ ไป

พืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการ
ต่อผูเ้ ข้าร่วมงาน
1 คน

1.6-2.0
ตารางเมตร

Classroom
น้อยกว่า
60 คน

2.0-2.1
ตารางเมตร
3.5 ฟุต

Classroom
60-300 คน

Classroom
มากกว่า
300 คน

1.9-1.95
ตารางเมตร

1.6-1.7
ตารางเมตร

หมายเหตุ

ส�ำหรับโต๊ะ
สีเ่ หลีย่ มขนาด
6 หรือ 8 ฟุต
โดยแต่ละคน
มีพนื้ ที่ 61 ซม.
ส�ำหรับโต๊ะ
สีเ่ หลีย่ มขนาด
6 หรือ 8 ฟุต
โดยแต่ละคน
มีพนื้ ที่ 61 ซม.
ส�ำหรับโต๊ะ
สีเ่ หลีย่ มขนาด
6 หรือ 8 ฟุต
โดยแต่ละคน
มีพนื้ ที่ 61 ซม.
ส�ำหรับโต๊ะ
สีเ่ หลีย่ มขนาด
6 หรือ 8 ฟุต
โดยแต่ละคน
มีพนื้ ที่ 61 ซม.

ทีม่ า: Marsh, N. (2014). Best Practices in Destination Management. The Association of
Destination Management Executives International
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นอกเหนือจากการช่วยเลือกสถานทีใ่ นการจัดประชุมแล้ว DMC อาจต้องอ�ำนวยความสะดวก
ในเรือ่ งการจัดซือ้ หรือจัดท�ำป้ายชือ่ ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมในงาน
การเตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆ ส�ำหรับท�ำการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดท�ำโปสเตอร์ การบริการจัดส่ง
เอกสารต่างๆ รวมไปถึงการคิดธีมงานส�ำหรับงานประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ

การให้บริการจัดการการลงทะเบียน
เข้าประชุมในงาน (Registration)
จุดลงทะเบียนเป็นจุดแรกทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงาน และส่งผลกระทบต่อความ
พอใจต่อภาพรวมของการจัดงานทัง้ หมด ดัง้ นัน้ ในการด�ำเนินการลงทะเบียน ควรมีการวางแผน
ล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ระจ�ำอยูโ่ ต๊ะลงทะเบียน ต้องมีความช�ำนาญ สามารถจัดการ
กระบวนการลงทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ควรมีพนักงานประจ�ำโต๊ะลงทะเบียน
จ�ำนวน 1 คนต่อผูเ้ ข้าร่วมงาน 100 คน ดังนัน้ ในงานประชุมขนาดใหญ่ทมี่ ผี เู้ ข้าร่วมงานกว่า
10,000 คน จะต้องใช้พนักงานส�ำหรับลงทะเบียนกว่า 100 คน  Meeting planners
หรือผูจ้ ดั งาน มักใช้พนักงานท้องถิน่ โดยความช่วยเหลือจากบริษทั DMC
เตรียมอุปกรณ์สำ� หรับลงทะเบียน
• จัดเตรียมถุงบรรจุเอกสารการประชุม
• พิมพ์ปา้ ยชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมงาน
• ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมงาน
• เก็บเงินค่าลงทะเบียน
• คียข์ อ้ มูลต่างๆ
• อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงาน ขณะท�ำการลงทะเบียน
ก่อนเริม่ งาน DMC จะต้องบรีฟงานให้กบั เจ้าหน้าทีฟ
่ งั ถึงกระบวนการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการลงทะเบียนและให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถตอบ
ค�ำถามและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานได้ ร่วมถึงอธิบายถึงปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ พร้อมกับแนะน�ำวิธกี ารแก้ไขปัญหาให้กบั เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
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การจัดการ
ความเสีย่ ง

ความหมายของความเสีย่ ง
ในมุมมองขององค์กรทัว่ ไป
ความเสีย่ ง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์ / การกระท�ำใดๆ ทีม่ คี วามไม่แน่นอน ซึง่ หากเกิดขึน้ จะมี
ผลกระทบในเชิงลบ ต่อวัตถุประสงค์หรือต่อกระบวนการต่างๆ ในการท�ำงาน
ให้มปี ญ
ั หาและเป็นไปได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunity)

หมายถึง เหตุการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอน ซึง่ หากเกิดขึน้ จะมีผลกระทบในเชิงบวก
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร โอกาสในการทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งนัน้ ๆ
มีมากน้อยเท่าไหร่

ในการจัดการความเสีย่ งถือว่าเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างมากในการด�ำเนินการ
งานต่างๆ ของ DMC โดย DMC จ�ำเป็นจะต้องให้ความส�ำคัญ เพราะถือว่า
เป็นการประเมินสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต ทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อทุก
กระบวนการการท�ำงานของ DMC ตัง้ แต่การวางแผนไปจนถึงกระบวน
การปฏิบตั งิ าน

ความเสีย่ งเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้ในอนาคต ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ ความ
เป็นไปได้ของโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์หรือความน่าจะเกิดขึน้ และความรุนแรงของผล
ตรงข้ามทีเ่ กิดขึน้ จากเหตุการณ์นนั้ สิง่ ส�ำคัญต้องท�ำให้ทงั้ 2 ประการได้สมดุลกัน

การจัดการความเสีย่ ง...ดีอย่างไร

ประเภทของความเสีย่ ง

1. การบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล
สามารถช่วยบ่งชีแ้ ละประเมินความเสีย่ งใน
กระบวนการท�ำงานขององค์กร และช่วย
ให้การประเมินโอกาสเกิดความรุนแรงของผล
ทีอ่ าจจะเกิดและผลกระทบของความเสีย่ งได้
เพือ่ หาวิธกี ารป้องกันล่วงหน้า กล่าวได้วา่ การ
บริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะสามารถ
เพิม่ มูลค่าให้กบั ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ ม
2. สามารถลดความสูญเสียและเพิม่ โอกาสให้
กับองค์กร

3. ช่วยจัดการกับความไม่แน่นอนทีอ่ าจ
เกิดขึน้ และสามารถก�ำหนดแนวทางการ
บริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้องค์กรสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์
4. น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลคือการ
ตระหนักถึงสิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยอาจสร้างขึน้
มาหรือซ่อนเร้นอยูภ่ ายในการด�ำเนินงาน
ปัจจุบนั เพือ่ ส่งเสริมให้การท�ำงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ความเสีย่ งทีเ่ ป็นอุปสรรค
หรืออันตราย (Hazard)
เหตุการณ์ในเชิงลบ/
เหตุการณ์ไม่ดที หี่ ากเกิดขึน้
แล้วอาจเป็นอันตรายหรือ
สร้างความเสียหายต่อองค์กร
หรือกระบวนการการท�ำงาน
ของ DMC เช่น อุบตั เิ หตุที่
อาจจะเกิดขึน้ เป็นต้น

2. ความเสีย่ งทีเ่ ป็นความ
ไม่แน่นอน (Uncertainly)
เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ผลทีอ่ งค์กร
ได้รบั จากเหตุการณ์ไม่เป็นไป
ตามทีค่ าดการณ์ไว้ หรือการ
ไม่สามารถคาดการณ์
เหตุการณ์ลว่ งหน้าได้อย่าง
แม่นย�ำ อันเนือ่ งมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ กัน เช่น ต้นทุนทีเ่ กิด
ขึน้ จริงสูงกว่างบประมาณที่
ก�ำหนดไว้   ฤดูกาลทีอ่ าจจะ
ส่งผลต่อกระบวนการจัดการ
งานต่างๆ เป็นต้น

3. ความเสีย่ งทีเ่ ป็นโอกาส
(Opportunity)
เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้องค์กรเสีย
โอกาสในการแข่งขันการ
ด�ำเนินงานและการเพิม่ มูลค่า
ของ ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ ม  
เช่น การไม่สง่ เสริมหรือ
พัฒนาบุคคลากรให้มที กั ษะ
ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ยก
ระดับประสิทธิภาพของ
องค์กร เป็นต้น
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กระบวนการจัดการความเสีย่ ง
9 STEPs of Risk management
• ต้องเข้าใจถึงข้อมูลโดยทัว่ ไปของงาน เช่น ประเภทของงาน
การจัดการ รวมถึงผูม้ สี ว่ นรวมต่างๆ
• ระบุถงึ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ พยายามหาอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
• ตัดสินใจว่าใครบ้างจะมีสว่ น หรืออาจก่อให้เกิดอันตายได้ และ อย่างไรบ้าง
• ประเมินความเสีย่ ง
• ความคุมความเสีย่ ง ควบคุมปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
• ลดกระบวนการท�ำงาน พิจารณาว่ามีการกระท�ำอะไรบ้างทีอ่ าจ
ช่วยลดความเสีย่ ง ก็หลีกเลีย่ งสิง่ นัน้
• ความเสีย่ งทีเ่ กิดเฉพาะเรือ่ ง พิจารณาความเสีย่ งลักษณะทีอ่ าจเกิด
• การบันทึก มีการท�ำบันทึกสิง่ ทีค่ น้ พบ
• ทบทวนกระบวนการท�ำงาน และปรับเปลีย่ นถ้ามีความจ�ำเป็น

การประเมินความเสีย่ ง

การจัดการประเมินความเสีย่ ง จ�ำเป็นต้องมีการสรุปข้อมูลของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในทุก
กระบวนการขององค์กร หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และประเมินว่ามีความเสีย่ งอะไรจะเกิด
ขึน้ บ้าง และความเสีย่ งนัน้ มีระดับความรุนแรงมากน้อยเท่าไหร่ รวมไปถึงการประเมินถึงโอกาส
ทีค่ วามเสีย่ งนัน้ อาจเกิดขึน้ มาได้วา่ เมือ่ ท�ำการประเมินแล้ว จะสามารถบอกได้วา่ ความเสีย่ งใด
ทีจ่ ำ� เป็นต้องรีบหาทางป้องกันมากทีส่ ดุ
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การบริการ

แขกวีไอพี

ใครคือ...บุคคลส�ำคัญ (Very Important Person : VIP)
บุคคลส�ำคัญ หมายถึง พระราชวงศ์ ประมุขรัฐ หัวหน้ารัฐบาล บุคคลระดับ
รัฐมนตรี และหมายรวมถึงบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญทางการเมือง
บุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงในแวดวงต่างๆ  โดยฝ่ายผูใ้ ห้การต้อนรับ ได้กำ� หนด
แนวทางปฏิบตั ใิ นการต้อนรับ เพือ่ ให้เกิดความเรียบร้อย สมเกียรติ สม
ฐานะ สมกับต�ำแหน่ง โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานระดับสากล และอาจจ�ำเป็นต้อง
ปรับให้สอดคล้องกับระดับท้องถิน่   โดยยึดหลักพิธกี ารทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม
และต้องมีความปลอดภัย ด้วยการใช้หลัก 3 P ได้แก่ 1.บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(People)  2.สถานที่ (Place) และ 3.ระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นพิธกี ารทูต
(Protocol)
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บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (People)
การให้การต้อนรับบุคคลสำ�คัญในแต่ละครัง้ สิง่ ทีจ่ ำ�เป็นอันดับแรกๆ คือ
การได้มาซึง่ ข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับ VIP นัน้ เพราะจะช่วยให้ทางฝ่ายผูร้ บั
สามารถตระเตรียมทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม ดังนัน้ บุคคลต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ณ ทีน่ ้ี จะมีความสำ�คัญในแต่ละส่วนทีเ่ ราจำ�เป็นต้องประสาน เพือ่
ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอาจได้แก่

บุคคลใกล้ชดิ ประจ�ำตัว
บุคคลส�ำคัญ (Personal
Assistance to VIP)

บุคคลท่านนีจ้ ะรูร้ ายละเอียดของ VIP
โดยมักเป็นผูใ้ กล้ชดิ และอยูก่ บั VIP
มาเป็นเวลานาน โดยจะทราบว่า VIP
ชอบหรือไม่ชอบอะไร มีขอ้ จ�ำกัดอะไร
ดังนัน้ ฝ่ายต้อนรับจะต้องประสาน
เพือ่ ขอรับทราบรายละเอียดของ VIP
อาทิ มีประวัตอิ ย่างไร มีขอ้ มูลทาง
การแพทย์ ข้อจ�ำกัดทางด้านอาหาร
และข้อมูลอืน่ ๆ เพือ่ น�ำข้อมูลใน
ส่วนนีไ้ ปประสานงานกับส่วนที่
เกีย่ วข้องต่อไป

เจ้าหน้าทีร่ กั ษา
ความปลอดภัย
(Security Officer)

บุคคลทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการ
รักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะเป็น
บุคคลทีท่ าง VIP ให้ความไว้วางใจใน
การดูแลความปลอดภัยระหว่างการ
เดินทางมาพ�ำนักในต่างประเทศ และ
บุคคลดังกล่าวต้องติดตามและอยูใ่ กล้
VIP ตลอดเวลา และจะมาประสานแผน
รักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต้อนรับ โดยเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัย อาจเป็นเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
เจ้าหน้าทีก่ รมราชองครักษ์ หรือบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนมาจนเป็นมืออาชีพ
เช่น บอดีก้ าร์ดทีด่ าราฮอลลิวด้ ู
จ้างมาคุม้ ครองความปลอดภัย
ของตน เป็นต้น

50 Domestic DMC Standard

เจ้าหน้าทีพ
่ ธิ กี าร
(Protocol)

เจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามช�ำนาญ ได้รบั การ
อบรมและฝึกฝนและรอบรูด้ า้ นการ
จัดการด้านพิธี ซึง่ จะท�ำหน้าทีม่ า
ประสานเกีย่ วกับรายละเอียดต่างๆ
ของ VIP โดยบุคคลท่านนีอ้ าจจะเป็น
เจ้าหน้าทีส่ ถานทูตของประเทศฝ่าย
VIP ก็ได้

ส่วนล่วงหน้า
(Advance Team)

บุคคลหรือคณะบุคคลทีท่ าง VIP ได้
มอบหมายให้เดินทางมาส�ำรวจพืน้ ที่
ล่วงหน้า โดยเดินทางมาประชุมและ
วางแผนกับฝ่ายต้อนรับหรือเจ้าภาพ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และให้
เกิดความเรียบร้อยในการประสานงาน
ซึง่ ในหลักปฏิบตั ิ หากเป็นกรณีการ
เยือนระดับพระประมุข การเยือนระดับ
ราชวงศ์ และการเยือนระดับหัวหน้า
รัฐบาล ฝ่ายผูม้ าเยือนจะมีการส่ง
ส่วนล่วงหน้าคณะใหญ่มาเตรียมการ
ก่อนวันเยือนเป็นเวลาหลายเดือน
ล่วงหน้า  ส�ำหรับในกรณีอนื่ ๆ ก็อาจจะ
เป็นเพียงการส่งส่วนล่วงหน้ามาก่อน
เวลาเท่านัน้

หลักปฏิบตั ใิ นส่วนของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เมือ่ ฝ่ายผูร้ บั ได้มกี ารประสานงานกับฝ่ายผูม้ าเยือนแล้ว ก็จะเริม่ มีขอ้ มูลเข้ามาในระบบเป็น
จ�ำนวนมาก จึงมีความจ�ำเป็นทีฝ่ า่ ยต้อนรับ จะต้องมอบหมายให้มเี จ้าหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางใน
การติดต่อ หรืออาจจะตัง้ ศูนย์กลางในการประสานข้อมูล หรือทีเ่ รียกว่า Secretariat  office
ซึง่ หน่วยงานนีต้ อ้ งคอยรับข้อมูล update ข้อมูลให้ทนั สมัย และทีส่ ำ� คัญคือต้องกระจายไปยัง
บุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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สถานทีต่ า่ งๆ (Place)

พิธที างการทูต (Protocol)

สามารถแบ่งได้เป็น

คือ พิธกี าร ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบตั ทิ างการทูต โดยใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
ต่าง ประเทศ โดยอาจพิจารณาสรุปเป็นหลักเบือ้ งต้นกว้างๆ ได้แก่
1 การปฏิบตั ติ า่ งตอบแทน  
2 การให้เกียรติ และการแสดงอัธยาศัยทีด่ ตี อ่ กัน
3 การจัดลำ�ดับอาวุโส  
4 มารยาททางการทูต

สถานทีใ่ นก�ำหนดการทางการ หรือ
ก�ำหนดการหลัก อาทิ การเข้าเยีย่ มคารวะ
นายกรัฐมนตรีทที่ ำ� เนียบรัฐบาล การหารือ
ข้อราชการระหว่างกันทีห่ อ้ งประชุมใหญ่
ของโรงแรม  การเข้าร่วมพิธเี ปิดงานแสดง
สินค้าทีศ่ นู ย์การแสดงสินค้า การลงนาม
ความตกลงทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ

สถานทีใ่ นก�ำหนดการแบบไม่เป็นทางการ
อาทิ งานเลีย้ งอาหารกลางวันเป็นการ
ส่วนตัว หรือ การไปเดินชมตลาดนัด
หรือตลาดยามเช้า เป็นต้น

เตรียมสถานทีใ่ ห้พร้อม

• การมอบหมายหน้าทีใ่ ห้กบั บุคคลต่างๆ รับผิดชอบในพืน้ ที่ หรือ สถานทีต่ า่ งๆ ใคร
เป็นผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจ ใครเป็นผูป้ ระสานงานหลัก เป็นผูป้ ระสานงานรอง
• การตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ อาทิ การติดต่อเช่าอุปกรณ์เครือ่ งเสียง
การประดับประดาธง การท�ำป้ายต้อนรับ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ การท�ำความสะอาด
และการตรวจสอบห้องน�ำ้ ให้อยูส่ ภาพทีเ่ หมาะสมและใช้งานได้ นอกจากนีย้ งั ต้องตรวจ
สอบทางหนีไฟ ระบบป้องกันอัคคีภยั การมีเตรียมไฟส�ำรอง และการเตรียมแผน
ฉุกเฉินกรณีมเี หตุไม่คาดคิด
• การด�ำเนินการซักซ้อมล�ำดับงานและความเข้าใจกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
• การจัดเตรียมห้องพักรอ ห้องแถลงข่าว และมีการก�ำหนดบัตรประจ�ำตัวเข้าออก
พืน้ ที่ รวมถึงการออกบัตรให้กบั สือ่ มวลชน (กรณีมกี ารท�ำข่าว หรือ แถลงข่าว)
• การจัดเตรียมห้องพักให้กบั VIP และคณะทางการ
• การจัดเตรียมสถานทีร่ บั ประทานอาหาร
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1การใช้หลัมาตรฐานเดี
กปฏิบตั ติ า่ งตอบแทน
ยวกันกับกรณีทางเรา

ได้รบั การปฏิบตั เิ วลาทางเราไปเยือนเขา
เช่น การออกค่าใช้จา่ ยห้องพักให้ระดับ
หัวหน้าคณะ 1 ห้องและคณะทางการ 5
ห้อง หรือการเตรียมรถยนต์รบั รองให้กบั
หัวหน้าคณะ 1 คัน และรถตูข้ องคณะ
ติดตาม 2 คัน แต่การใช้หลักการนี้ ก็ตอ้ ง
ค�ำนึงถึงอีกหลายปัจจัย เพราะหากเราให้
สิง่ ทีท่ างฝ่าย VIP ทีม่ าเยือนไม่ได้คาดหวัง
ก็จะเป็นการท�ำให้เกิดความประทับใจ และ
ส่งผลดีตอ่ การเจรจาในภาพรวมก็เป็นได้

2อัธยาศัการให้ยทีด่เกีตี ยอ่ รติกันและการแสดง

การทีท่ งั้ สองฝ่ายคือผูใ้ ห้การต้อนรับและ
ผูเ้ ดินทางไปเยือน จะพัฒนาความ
สัมพันธ์อนั ดี จ�ำเป็นต้องมีการให้เกียรติ
และมีการแสดงอัธยาศัยทีด่ ตี อ่ กัน โดย
สามารถกระท�ำได้ผา่ นการแลกเปลีย่ น
การเยือน การมอบหมายให้บคุ คลระดับ
สูงไปต้อนรับในวันที่ VIP เดินทางมาถึง
หรือเดินทางไปส่งในวันทีเ่ ดินทางกลับ
การเป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหาร กลางวัน
หรืออาหารค�ำ่ เพือ่ เป็นเกียรติ การมอบ
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ การ
มอบเครือ่ งราชย์อสิ รยาภรณ์  เป็นต้น
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3เป็นแนวทางทางการทู
การจัดล�ำดับอาวุโส
ตทีใ่ ช้ในการจัด

ล�ำดับบุคคลส�ำคัญให้มกี ารได้รบั เกียรติ
ตามต�ำแหน่งทีถ่ อื ครองอยู่ การรูล้ ำ� ดับ
อาวุโส จะท�ำให้เราสามารถจัดนัง่ ในงาน
เลีย้ งอาหารอย่างเป็นทางการ การจัดทีน่ งั่
ในขบวนรถยนต์ หรือการจัดทีน่ งั่ ในการ
ประชุมหารืออย่างเป็นทางการ ถูกต้อง
นับว่าเป็นระเบียบพิธกี ารทูตขัน้ พืน้ ฐานที่
ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ
ตัวอย่างการจัดล�ำดับอาวุโสของผูม้ ี
ต�ำแหน่งทางการทูต
เอกอัครราชทูต หรือ หัวหน้าคณะผูแ้ ทน
อัครราชทูต / อัครราชทูตทีป่ รึกษา /
รองกงสุลใหญ่
ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหาร
ทีป่ รึกษา
เลขานุการเอก / เลขานุการโท / เลขานุการตรี
ผูช้ ว่ ยเลขานุการหรือนายเวร

4เป็นสิมารยาททางการทู
ต
ง่ ทีท่ ำ� ให้เราสามารถปฏิบตั ติ นได้ถกู
ต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะและ ตาม
แบบแผนพิธกี ารทูตสากลได้อย่างไม่
เคอะเขิน มารยาททางการทูต รวมถึง
มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทการ
แต่งกาย มารยาทการทักทายและแนะน�ำ
ตัว มารยาทในการสนทนา มารยาทใน
การเข้าร่วมพระราชพิธสี ำ� คัญและ
งานเลีย้ ง มารยาทในการสัมผัสมือ

10 S ส�ำคัญอย่างไร?
หลัก 10 S มาจากจากคูม่ อื -เทคนิค
การให้บริการด้วยใจ “Service Mind”
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การบริการ
ลูกค้า VIP เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
1. S - Smooth หมายถึง อารมณ์
ของผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้บริการทีด่ คี วรมี
อารมณ์มนั่ คงสม�ำ่ เสมอ
2. S - Smile หมายถึง การบริการ
ด้วยรอยยิม้
3. S - Speak หมายถึง การพูดจาดี
น�ำ้ เสียงการพูดจาไพเราะ มีสมั มาคารวะ
4. S - Small หมายถึง ผูบ้ ริการ
ต้องปฏิบตั ติ นด้วยความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่อวดอ้าง
5. S - Smart หมายถึง ผูใ้ ห้บริการ
ทีม่ บี คุ ลิกภาพทีด่ สี ง่างาม จะสร้างความ
ประทับใจ
6. S – Special หมายถึง ผูใ้ ห้
บริการให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการ
โดยมองว่าผูร้ บั บริการเป็นบุคคลพิเศษ
7. S - Spirit หมายถึง ผูบ้ ริการ
ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ บั
บริการ เป็นผูร้ บั ฟังทีด่ ี
8. S - Speed หมายถึง การให้
บริการด้วยความรวดเร็ว
9. S - Super หมายถึง การให้
บริการทีม่ ากกว่าทีผ่ ร้ ู บั บริการคาดหวัง
10. S - Save หมายถึง การ
ประหยัด ทัง้ ในด้านของระยะเวลาและ
ค่าใช้จา่ ย

อ้างอิงจากบทความเรือ่ ง "การเตรียมการต้อนรับบุคคลส�ำคัญ : จากทฤษฎีสหู่ ลักปฏิบตั แิ บบรวบรัด
VIP Treatment : From Theory to Comprehensive Practice"  โดย นายพันธจักร ว่องปรีชา

จริยธรรม
ในวิชาชีพ
• เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม มีความซือ่ สัตย์
มีความเป็นมืออาชีพในการท�ำงานและละเว้นความประพฤติทจี่ ะก่อให้
เกิดผลเสียต่อวิชาชีพ
• เป็นผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบต่อลูกค้า และปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานที่
ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มก�ำลัง
• เป็นผูม้ จี ติ ส�ำนึก ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างของเชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เพศและวัย
• เป็นผูร้ กั ษาความลับของลูกค้า และไม่นำ� ข้อมูลไปสือ่ สารหรือขยาย
ต่อสาธารณะในทางทีจ่ ะก่อผลกระทบทางหนึง่ ทางใดต่อลูกค้า
• เป็นผูท้ ใี่ ช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจและปฏฺบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้
ความสามารถโดยปราศจากอคติสว่ นตัว ไม่ใช้ความสัมพันธ์สว่ นตัวใน
การด�ำเนินธุรกิจ
• เป็นผูท้ ไี่ ม่กล่าวเท็จ หรือสร้างความเข้าใจผิด ให้เกิดความขัดแย้งต่อ
ลูกค้าและผูป้ ระกอบธุรกิจ
• เป็นผูท้ คี่ ำ� นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
• เป็นผูท้ ดี่ ำ� เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน
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ในความร่วมมือระหว่าง

56 Domestic DMC Standard
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ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (D-MICE)
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ
สยามทาวเวอร์ชนั้ 12 บี และ 26 เลขที่ 989
ถนน พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2694-6000 โทรสาร 0-2658-1411
เว็บไซต์ www.businesseventsthailand.com/th

