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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ และ (2) แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ ให้ บริการสถานที่จัดงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จานวน 20 ราย
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดประชุมขนาดเล็ก (Meeting) ด้านการจัดแสดงสินค้าและ
นิ ท รรศการ (Exhibition) และด้ านการประชุ มชนาดใหญ่ (Conference) ตามล าดั บ และ (2) ปั จจั ย ส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จและผลักดั นให้ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็ น “นครแห่งไมซ์” คื อ นโยบายการพัฒนาอย่ างชั ดเจนและ
เป็นรูปธรรม และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการรองรับการขยายตัวและรองรับปริ มาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิ จ
โดยกลยุทธ์ สาคัญในการพั ฒนาความสามารถด้ านการแข่งขั นของอุ ตสาหกรรมไมซ์ คื อ การบริหารจัดการเชิงกลยุ ทธ์ รองลงมาคื อ
การปรับปรุงสิ่ งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้ นฐาน การพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกบอการและบุคลากรในอุ ตสาหกรรมไมซ์ และ
การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขัน; อุตสาหกรรมไมซ์; ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก;

Abstract

This research objectives aim (1) to analyze the competitiveness in the Meetings, Incentive
Travel, Conventions, Exhibitions (MICE) industry and (2) to investigate the ways to develop the MICE
industry in the Eastern Economic Corridor (EEC) of Thailand. Qualitative research employed the
interview method to interview a total of twenty the organizers of the event, Tourism Authority of
Thailand (TAT), and the experts from the Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public
Organization): TCEB. The results show that (1) Eastern Economic Corridor has competitiveness in MICE
industry, the most in the incentive travel, followed by meeting, exhibition, and conference,
respectively, (2) Key success factors that have contributed to and put forward the Eastern Economic
Corridor as the "City of MICE" is a clear and concrete development policy, and the public and private
sector support to accommodating the growth and increasing demand for businesses. Key strategies
implementation to developing the competitiveness of the MICE industry included strategic
management, followed by the integrative framework of cohesion, facilities, and infrastructure
improvements, potential development of partners and personnel in the MICE industry, and logistics
system improvement, respectively.
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ทนา

ร้ อยละ 6.53 จากช่ วงเวลาเดี ยวกั นของปี ที่ ผ่ านมา
(สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560:
2) ทั้งนี้ ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การแสดงสิ นค้ าและนิ ทรรศการนานาชาติ หรือ MICE
(Meeting Incentive Convention and Exhibition)
เป็น ตลาดท่ องเที่ ยวเชิงกิ จกรรม และความสนใจเฉพาะ
(Niche Market) ถือได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งในด้านการ
ท่องเที่ยวที่ทารายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจานวนมาก
และช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม หรือ
ธุรกิจที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ธุรกิ จให้ บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ แสดงสินค้ า
เป็นต้น จากข้อมู ลของ GBTA Global BTI Outlook
(2016) สารวจภาพรวมการเติบโตของประเทศต่าง ๆ
ในโลกของการเดินทางกลุ่มประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) คาดว่าประเทศ
ที่จะมีการเติบโตสูง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ตุรกี
และจีน ส่วนประเทศที่มีการเติบโตในระดับปานกลาง
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป และจากข้อมู ล Society
for Incentive Travel Excellence (SITE) Index
Benchmark Study แ ล ะ Bridge Street Hospitality
Bleisure Study แสดงให้เห็นแนวโน้มในการเดินทาง
เชิงธุรกิจในอนาคตด้านการประชุมและท่องเที่ยว
เพื่ อเป็นรางวัลว่าการจัดโปรแกรมการประชุมองค์กร
มักจะต้องมีการบรรจุกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
(CSR) ไว้ด้วยเสมอ และมี แนวโน้ม Work Along
with Play หรื อ Business Travel with Pleasure
(Bleisure) คือ การเดินทางเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวมากขึ้นและจากสถิติของ
ICCA ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศในภูมิภาค

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรม
ที่ มี ความส าคั ญอย่ างยิ่ งต่ อระบบเศรษฐกิ จของโลก
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่ ยอมรับกันว่าเกือบจะ
ทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโต
จนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศ
อย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ
10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศนั้น ๆ
อีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559: ก) ดังนั้นอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งวางแผนการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อรักษาและ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560, หน้า 3) ดังนั้น
รั ฐบาลไทยจึ งก าหนดนโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว
อย่างต่อเนื่องและการท่ องเที่ ยวกลายเป็ นแหล่งที่ มาของ
เงินตราต่างประเทศที่ ส าคั ญที่ สุ ด ดังนั้ นอุ ตสาหกรรม
จึงถือได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดง
บทบาทเด่นชัดในแต่ละปีที่ ผ่านมา และเป็นตัวกระตุ้น
ให้ เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จซึ่งนาไปสู่การจ้างงาน
สร้างอาชีพ การกระจายรายได้และการลงทุ นในธุรกิ จที่
เกี่ยวเนื่องหลายสาขา
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ. 2560 มี จ านวนนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ
เพิ่ มขึ้นร้อยละ 0.41 และมี รายได้ เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 1.94
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ยต่ อคนที่ เพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ คนไทยมี การท่ องเที่ ยว
ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 ส่งผลให้รายได้ขยายตัว
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เอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ญี่ปุ่น รองลงมา
คือ จีนและเกาหลีใต้ ส่วนประเทศไทยไดรับความ
นิยมเป็นล าดับ ที่ 5 ของภูมิภาค โดยมี กรุงเทพฯ,
เชียงใหม่ และพัทยา ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4,
อันดับที่ 34 และอันดับที่ 56 ของทวีปเอเชีย ตามล าดับ
(ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร, 2560: 18-25)
ปัจจุบันภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็น
พื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ซึ่งเป็นผลจาก
รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development:
EEC) เพื่อให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ในภาคตะวันออก
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการเร่งการเติบโต
ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและ
เคมีชีวภาพ และธุรกิ จท่องเที่ยว (Thaipublica, 2559)
โดยแผนของ EEC ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคลัสเตอร์ Active Beach
ซึ่งแผนการผลักดันการลงทุนใน EEC จะส่งผลดีต่อ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจาก EEC
จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มด้านโรงแรม
สถานที่ท่ องเที่ ยวแหล่งใหม่ๆ และดาเนินกลยุท ธ์
ด้านการตลาดในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจัดการ
แสดงสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทย
ไม่ได้มีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์
วิเคราะห์ความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อยกระดับให้ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเป็นเมืองแห่งการประชุมในระดับภูมิภาค
(Regional Level)
ทั้งนี้ การศึกษาการพัฒนาความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นข้อเสนอสาหรับ

รัฐบาลในการก าหนดนโยบายในเชิ งรุ ก เพื่ อสนั บสนุ น
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวให้ ไทยเป็ นศู นย์ กลางการ
ท่องเที่ ยวของเอเชีย เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและ
นิทรรศการของเอเชีย รวมทั้งสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด
และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้จานวนมาก
ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจท่องเที่ยว
ของไทยคึกคักขึ้น และการประชุมระดับโลกหรือ
ระดับ ภูมิ ภ าคนี้ยัง สร้างภาพลัก ษณ์ ที่ โดดเด่นให้
ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับ
การประชุมสัมมนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในระดับเอเชีย
และระดับนานาชาติ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ไมซ์สามารถนาผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับการเป็น
นครแห่งไมซ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ความสามารถด้าน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
2. ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาอุต สาหกรรม
ไมซ์ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
การทบทวนวรรณกรรม
1. ไมซ์ (MICE)
MICE ตามคานิยามของสมาคมส่งเสริม
การประชุมกลุ่ มประเทศเอเชีย (Asian Association
Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ให้
คานิยามว่าเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการจัดประชุมองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจั ดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการ
โดยมีการจัดการที่ดีและสมบุรณ์อย่างมือาชีพ ทั้งด้านการ
บริการด้านสถานที่ด้านการจัดประชุม ด้านอาหารและ

เครื่ องดื่ ม ด้ านเครื่ องมื อและสิ่ งอ านวยความสะดวก
ด้านการรับส่งสินค้าที่จะจัดแสดง ด้านพีการศุลกากร ฯลฯ
ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุม
ขององค์กร (Meeting: M) ธุรกิจการท่องเทีย่ วเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive: I) ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (Convention:
C) และการจั ดงานแสดงสิ นค้ า (Exhibitions: E) รวม
เรียกว่า MICE Business (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2554: 4)
ส านั กงานส่ งเสริ มการจั ดประชุ มนิ ทรรศการ
สสปน. (องค์การมหาชน) (2552: 5) ได้ให้ความหมายว่า
การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ประกอบด้วย
1. ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Meeting: M)
เป็ นการจั ดประชุ มของกลุ่ มบุ คคลในองค์ กรเดี ยวกั น
หรื อสมาคมเดี ยวกั น อาจจะจั ดประชุ มระดั บนานาชาติ
ระดับภูมิ ภาค ระดับนานาชาติ หรือระดับภายในประเทศ
โดยเป็นการประชุมเฉพาะกิจหรือวางแผนล่วงหน้า
2. ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive: I)
เป็นการจัดนาเที่ ยวเพื่ อเป็นรางวัลแก่ พนักงานหรือ
บุคคลที่ สามารถดาเนินงาน โดยบริษัทเป็นผู้ให้รางวัล
และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด
โดยมีทั้งในรูปแบบรายบุคคล และกลุ่ม ซึ่งการให้รางวัล
ท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลทางานมากกว่าเงินหรือ
สินค้าและเป็นแรงเสริมที่ดีในการทางานของพนักงาน
3. ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (Convention: C)
เป็ น การประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
คาปรึก ษาการอภิปรายหรือ การแก้ ไขปัญ หาของ
กลุ่มบุคคลซึ่งอยาในสายอาชีพเดียวกั น ต่างกั นหรือ
ใกล้เคียงกัน มีการใช้เวลาในการเลือกสถานที่นาน
4. การจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions: E) เป็ น
การจัดแสดงกิ จ กรรมที่ มีห ลายจุดมุ่ งหมาย หรือ
หลายๆ เรื่ อ งมาจั ด เป็ น หมวดหมู่ เพื่ อ น าเสนอ
สินค้าหรือบริการให้กับลู กค้าที่มีกาลังซื้อหรือผู้ที่
สนใจในข้อมูลของสินค้าดังกล่าว โดยเป็นการจัด

กิจกรรมเพื่อแสดงสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้บริโภค ผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
3 ประเภทคือ กลุ่มผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่ม ผู้แสดงสิน ค้าและผู้ เยี่ยมชมการแสดง และ
กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลการท่องเที่ยว
ซึ่ง อาจจัดในระดับ นานาชาติ หรือระดับ ภูมิ ภาค
หรือระดับชาติก็ได้
การท่ องเที่ ยวรูปแบบ MICE เป็ นหนึ่ งหน่ วย
อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจสูง และการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็น
จ านวนมาก แนวโน้ มการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวของแต่ละ
ประเทศให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น
ในฐานะกลไกส าคัญของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวที่ มี
การเติบโตสูงและมีความส าคัญต่อการสร้างรายได้ และ
การจ้างงานให้ แก่ ประเทศ เนื่ องจากนั กท่ องเที่ ยวกลุ่ ม
MICE มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจนักท่องเที่ยวมีอานาจ
การซื้ อสู งและมี ความต้ องการสิ นค้ าและบริ การที่ มี
คุณภาพ ทั้ งอาหารและเครื่องดื่ ม สายการบิ น โรงแรม
ธุรกิ จการขนส่ งสิ นค้ า การเดินทางในประเทศ เป็ นต้ น
ทาให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่ม MICE สูงกว่านักท่องเที่ยว
ทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า (อรรคพล สรสุชาติ, 2552: 44)
2. ระเบี ย งเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC)
ระเบียงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก
หมายถึง พื้นที่ในบริเวณจังหวัดฉะเชิงทรา ชลบุรี
และระยอง และรวมถึ งเขตจั งหวั ดอื่ นหรื อเกี่ ยวข้ อง
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการ
คมนาคม การขนส่ ง โครงสร้ างพื้ นฐาน ความต้ องการ
ของผู้ ประกอบการ การจั ดหาทรั พยากรต่ างๆ และ
ความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่นๆ จัดตั้ง
ขึ้ นเพื่ อส่ งเสริ มการค้ าและการลงทุ นและการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็นปัจจัยสาคัญ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

Vol.7 No.1 (January–June 2017) ISSN 1905-2219

81

ต่อการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และเพื่ อกระจายการพั ฒนาไปยังพื้ นที่ ต่ างๆ
โดยเหมาะสมกั บศั กยภาพของพื้ นที่ อั นเป็นการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง (ราชกิจจานุเบกษา,
2560: 30)
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก มีเป้าหมาย
เพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ให้เข้ามาลงทุนใน
10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยรัฐบาลได้เตรียม
ความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ
สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่นักลงทุน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,
2559: 1)
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ระเบียงเศรษฐกิจ
นั้ นมี ความส าคั ญต่ อประเทศไทยในด้ านการเชื่ อมโยง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยเข้า
กั บจั งหวั ด/เมื องต่างๆ ในประเทศเพื่ อนบ้ านจะส่งผล
โดยตรงต่อการเพิ่มการค้าการลงทุนในจังหวัดเหล่านั้น
และยังจะมีผลในการเพิ่มการค้าการลงทุนของไทย
ในประเทศเพื่อนบ้าน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
วิวั ฒน์ ชั ย บุ ณยภั กดิ์ (2532: 42) กล่ าวว่ า
ศักยภาพ หมายถึงความสามารถหรือความพร้อมในตัว
ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ จะเอื้ ออ านวยต่ อการพั ฒนาการ
ปรับปรุง การจัดการ หรือการเข้ามาทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นหรือ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรื อ
อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหรือความเป็นไปได้
ในการพัฒนาหรือมี ทางทาให้เจริญได้ ซึ่งสอดคล้องกั บ
พิ มพิ มล พลเวี ยง (2543: 10) และ เพชรน้ อย ม่ วงงาม
(2539: 6-7) ได้ให้คาจ ากัดความของศัก ยภาพว่า
เกี่ ยวข้องกั บคาส าคั ญ 3 คา คือ อ านาจ ความสามารถ
และพลัง จึงสรุปว่า ศักยภาพ หมายถึง พลังอานาจหรือ
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ความสามารถที่ ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวบคุคลและสามารถ
ดึงออกมาใช้ได้ หากได้รับการกระตุ้นจากภายนอก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการวิ จัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิ ธี
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน
บุคลากรขององค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จานวน 20 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้
ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview)
ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรง(Validity)
และการตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) และ
ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา และนาไปสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมู ลส าคัญ (Key Informants) ในประเด็นเกี่ ยวกั บ
(1) สถานการณ์ ปั จจุ บั นของอุ ตสาหกรรมไมซ์
(2) ความสามารถด้ านการแข่งขั นของอุตสาหกรรมไมซ์
และ (3) แนวทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ น
ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก และใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยอาศัยวิธีการของ
John P. Keeves, 1988: 512) คือ (1) การตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมู ล (Data Triangulation) ตรวจสอบ
ข้ อมู ลจากแหล่ งข้ อมู ล เวลา สถานที่ และบุ ค คล
ที่ต่างกันต้องได้ข้อมูลที่ ตรงกั น (2) การตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล (Methodological
Triangulation) ตรวจสอบข้อมู ลจากการเก็ บรวบข้ อมู ล
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ในเรื่องเดียวกันด้วย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมู ลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วย
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก
2. ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ ด้ วยการศึกษาวิเคราะห์
เอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ หนั งสื อ ตารา
เอกสารสิ่งพิ มพ์ ตลอดจนบทความ ข่าวสารต่างๆ และ
ข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมไมซ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมู ลจากแบบสัมภาษณ์
เพื่อสรุปประเด็นเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการรวบรวม
ข้อมู ลที่ได้จากการสารวจ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้อมู ล ส าคัญ การบันทึ ก เสียง และการถ่ายภาพ
แล้วนาข้อมู ล จากการสัม ภาษณ์ เทปบทสนทนา
เนื้อความจากเอกสาร ภาพถ่าย ดาเนินการจัดแบ่งประเภท
ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่นๆ สรุปผลการ
วิเคราะห์เนื้อหา

EEC มีความสามารถด้านการแข่งขัน
และความพร้อมในการจัดประชุม เนื่องจาก EEC
เป็นพื้นที่ ที่มี โรงแรมและห้องประชุมจ านวนมาก
นอกจากนี้โรงแรมที่พักจานวนมากสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง
มาเพื่อการจัดประชุมหรือเดินทางมาเพื่อเข้าร่วม
ประชุม ได้ โดย EEC มีทั้ ง โรงแรมขนาดใหญ่และ
มีศูนย์ประชุมจานวนมากซึ่งเพียงพอและสามารถ
รองรับการประชุมทั้งภายในประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ ให้ ความส าคั ญ
และเร่งเดินหน้าการพัฒนา EEC ให้เป็นผลในทาง
ปฏิบัติและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนั้นจึงกาหนดแผน
การลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวันออกเพื่อเชื่อมโยงเส้น ทาง
การคมนาคม เป็นทั้งจุดเชื่อมโยงสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
และให้ภาคตะวันออกของไทยเป็นประตูสู่เมียนมา
เวียดนาม ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้ ด้วยเหตุนี้
จึงท าให้ EEC สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และ
สามารถเดินทางเข้าถึงยังสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย และ
สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุมได้สะดวก
ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารต่างๆ
1.2 ด้ านการท่ องเที่ ยวเพื่ อเป็ นรางวั ล
(Incentive)
EECมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติ และแหล่ งท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ 3 จังหวั ด
ยังประกอบด้วย ท่ าจอดเรือท่อ งเที่ยว, เรือเฟอรี่ ,
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม, หอประชุม, สวนสนุก
และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สาคัญ เช่น อ่าวบางแสน อ่าวพัทยา เกาะเสม็ด
เกาะสีชัง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ
ที่ส วยงาม เป็นสิ่งดึงดูดนัก ท่ องเที่ยวทั้ ง ไทยและ
ต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิ ดการเดินทางเข้ามาท่ องเที่ ยว

ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์ความสามารถด้านการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไมซ์
พบว่าระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก
มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์
โดยมี ความสามารถด้ านการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น
รางวัล (Incentive) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัด
ประชุมขนาดเล็ ก (Meeting) ด้ านการจั ดแสดงสิ นค้ า
และนิทรรศการ (Exhibition) และด้านการประชุม
ขนาดใหญ่ (Conference) ตามล าดั บ เมื่ อพิ จารณา
รายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านการจัดประชุมขนาดเล็ก (Meeting)
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ใน EEC เพิ่มขึ้นและจานวนมากขึ้นในทุ กๆ ปี โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนาเที่ยวเป็นหมูค่ ณะ
ให้กับพนักงานหรือตัวแทนขายเพื่อตอบแทนที่ทางานได้
ตามเป้าหมายขององค์กร
1 .3 ด้ านการประชุ มชนาดใหญ่
(Conference)
EEC มี ความพร้อมต่อการจัดประชุม
ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
สถานที่ โรงแรม การเดินทาง บุคลากร ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ การอานวยความสะดวก นอกจากนี้สถานที่
ในการจัดประชุมยังมีขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ประชุมพีช
(Pattaya Exhibition and Convention Hall:
PEACH), Star Convention Hotel (Star Hotel),
โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งมีขีด
ความสามารถในการรองรับกรจัดประชุมขนาดใหญ่
และรองรับการจัดประชุมและแสดงสินค้าในระดับ
นานาชาติที่ จะเพิ่ มมากขึ้นในอนาคตรวมทั้ งสถานที่ พั ก
เช่น โรงแรม รีสอร์ท มีเป็นจานวนมากกระจายอยู่
ทั่วทั้ง 3 จังหวัด ที่จะสามารถอานวยความสะดวกแก่
ผู้ ที่ เดิ นทางมาพั กผ่ อน ท่ องเที่ ยว หรื อมาจั ดประชุ ม
สัมมนา และแสดงสินค้าใน EEC ได้เป็นอย่างดี
1 .4 ด้ านการจั ดแสดงสิ นค้ าและ
นิทรรศการ (Exhibition)
EEC มี ความหลากปลายทางด้ าน
วัฒนธรรมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สาคัญ ของภูมิภาคนี้
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ดึ งดู ดใจชาวไทย และชาวต่ างชาติ รวมทั้ ง
นักท่องเที่ยว กลุ่ม MICE ให้มีการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เนื่ องจาก EEC มี ความหลากหลายทั้ งแหล่ งท่ องเที่ ยว
ด้ านวั ฒ นธรรม แหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ
แหล่ งท่ องเที่ ยวทางกี ฬา แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
โดยเฉพาะแหล่งท่ องเที่ ยวทางทะเล ซึ่งเป็ นที่ รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

2. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
พบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
และผลัก ดันให้ ระเบียงเศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออก
เป็น “นครแห่งไมซ์” คือ นโยบายการพัฒนาอย่าง
ชัดเจนและเป็ นรูป ธรรม และการสนับ สนุนจาก
ภาครัฐและเอกชนในการรองรับการขยายตัวและ
รองรับ ปริม าณความต้องการที่ เพิ่มขึ้นของธุร กิ จ
โดยกลยุทธ์สาคัญในการพัฒนาความสามารถด้าน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์คือ การบริห าร
จัดการเชิงกลยุท ธ์ รองลงมาคือ ด้านการทางาน
แบบการบูรณาการ การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และบุ คลากรในอุ ตสาหกรรมไมซ์ และการปรับปรุ ง
ระบบโลจิสติกส์ ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียด
แต่ละด้านปรากฏผลดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชน
ในพื้นที่ EEC มี การวางแผนและก าหนดนโยบาย
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อให้ ส อดคล้องกั บ นโยบายจากทางรัฐบาล
โดยจังหวัดในกลุ่ม EEC ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
MICE CITY เพื่ อ ยกระดั บ จั ง หวั ด ระยองให้ เ ป็ น
เมืองแห่งการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและได้รับการยอมรับ
ในระดับ ประเทศและระดับสากล โดยกลยุทธ์นั้น
คือ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์
แบบมุ่ งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม พัฒนาเส้นทางการ
ท่ อ งเที่ ยวให้ มี ความหลากหลายเพื่ อเชื่ อมโยงกั บ
กิ จกรรมไมซ์ พัฒนาและยกระดับบุคลากรที่ มี ส่วน
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สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ในพื้ นที่ให้ได้ม าตรฐาน
และยกระดับมาตรฐานที่พั ก ส าหรับกลุ่มไมซ์ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์
2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.1 ปรั บ ปรุ งสิ่ งอ านวยความ
สะดวกโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน
ในพื้ น EEC ต้ องปรั บปรุงสิ่ งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้ นฐาน ทั้ งนี้ เมื่ อกลุ่ ม EEC เป็ น “นครแห่ ง
ไมซ์ ” จะเป็ นต้ องมี สิ่ งอ านวยความสะดวก และ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพั ฒนาการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน
ในการบริห ารจัดการอุ ตสาหกรรมไมซ์ข องกลุ่ ม
EEC ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่ อ
ปรั บ ปรุง สิ่ ง อ านวยความสะดวกและโครงสร้า ง
พื้นฐานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งในพื้ นที่ ภาคตะวันออก โครงข่ายขนส่ ง
ทางน้า ทั้งท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 การเชื่อมโยงการขนส่ง
รถไฟ-ท่ าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด ขยายมอเตอร์เวย์
กรุง เทพฯ-ชลบุ รี ต่ อ ถึ งพั ทยา-แหลมฉบั ง และแผน
มอเตอร์ เวย์ ในอนาคต แหลมฉบั ง-นครราชสี มา เช่ น
เดียวกับทางรถไฟที่จะเป็นการโครงข่ายหลักขนส่งสินค้า
ก าลังท ารถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลองสิ บเก้ า-แก่ งคอย
และกาลังศึกษารถไฟทางคู่กรุงเทพฯ-ระยอง ส่วน
โครงข่ายขนส่ง ทางอากาศพัฒนาอู่ตะเภาเป็นสนามบิน
เชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 อย่างเต็มรูปแบบ รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิ จภาคตะวันออก เชื่อมโยงกั บสนามบินดอน
เมือง และสุวรรณภูมิ รวมทั้งจะให้เป็นศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยานเพื่ อลดการสู ญเสี ยเงิ นตราต่ างประเทศ
พัฒนาท่าเรือน้าลึกจุกเสม็ดเป็นที่จอดเรือสาราญ เรือ
ยอชต์ และเรือข้ามฟากพั ทยา-จุกเสม็ ด-ชะอ า ลดเวลา
เดินทางระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ ซึ่งการปรับปรุง
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และพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเดินทางมา
ใช้บริการของธุรกิจอุตสหกรรมไมซ์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ต่อไปในอนาคต
2.2.2 ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
พื้ น EEC มี จุ ด แข็ ง ในด้ านพื้ น ที่
ภูมิศาสตร์ที่ มีศักยภาพด้านสถานที่ ในการรองรับ
อุ ตสาหกรรมไมซ์ เนื่ องจากมี ทรั พยากรเป็ นตั วดึ งดู ด
มีเอกลักษณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งถือได้
ว่า EEC เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถดึ งดูดห้เกิ ด
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและจัดประชุมได้ด้วย
ประกอบกั บ EEC มี ความพร้ อมด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน
การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งรัฐบาลได้ให้
การสนั บสนุ นงบประมาณในการปรับปรุ งและพั ฒนา
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ EEC ยังมี โครงข่ายการคมนาคม
ที่สะดวก ทั้ งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ซึ่งหาก
ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ ายการคมนาคมดังที่ รัฐบาล
วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วจะท าให้มี ผู้มาใช้บ ริการ
อุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มมาขึ้นในอนาคต
2.3 ด้านการทางานแบบการบูรณาการ
อุตสหกรรมประเภทนี้มีบทบาท
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการ
เติบโตที่สูงมากสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งท่ องเที่ ยว
ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลาย โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ดังนั้นภาคราชการ
ต้องทางานเชิงรุกมากกว่าปัจจุบันโดยการส่งเสริม
สนับสนุน และประสานความร่วมมื อระหว่างภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึ กษา และชุ มชน เพื่ อขั บเคลื่ อน
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวทุกมิ ติ แลกเปลี่ยนความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร ฐานข้อมู ลอุตสาหกรรมไมซ์ และ
ระดมความคิ ดเห็ นระหว่ างหน่ วยงาน รวมถึ งร่ วมกั น
แก้ ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
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รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ส่งเสริม
การตลาด และการประชาสัมพันธ์

โดยร่วมมื อกันในการเพิ่มศัก ยภาพทางการตลาด
และสร้างโอกาสในการขายแก่ อุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติมาจัดการประชุม สัมมนา และ
จัดงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้การทางานแบบบูรณาการยังเป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง
การบูรณาการร่วมกันภาคราชการ เป็นการทางานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึก ษา สังคม และ
ชุมชน ในลักษณะพาดผ่านสายงานไปสู่เป้าหมาย
แผนงาน หรื อเรี ยกว่ า “การบริ หารแบบประชารั ฐ”
สอดคล้องกั บนโยบายของรัฐบาล ที่ ก าหนด “นโยบาย
ประชารัฐ” และมีการจัดตั้งคณะทางานสานพลัง
ประชารัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเน้นให้การ
สนับสนุนกับหน่วยงานภาคีที่มีศักยภาพในการจัด
ประชุมสัมมนา อาทิ หอการค้าไทย สภาหอการค้า
แห่ง ประเทศไทย และสมาคมการจัดงานบุคคล
แห่งประเทศไทย ในส่วนภาคเอกชนสนับสนุนให้
องค์กรภายในเครือข่าย ร่วมกันดาเนินการส่งเสริม
การจัดประชุม สัมมนา และท่องเที่ ยวเพื่อเป็นรางวัลใน
ประเทศไทย (จดหมายข่ าวรัฐบาลเพื่อประชาชน,
2559: 8)

อภิปรายผล
กลยุท ธ์สาคัญ ในการพั ฒ นาความสามารถ
ด้ านการแข่ งขั นของอุ ตสาหกรรมไมซ์ คื อ การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ควรพัฒนาและ
ยกระดั บบุ คลากรที่ มี ส่ วนสนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมไมซ์
ในพื้ นที่ ให้ได้มาตรฐาน ทั้ งนี้เพราะการพัฒนาคนให้เป็น
คนดี ซึ่ งหมายถึ งเป็ นคนที่ มี คุ ณภาพ มี ประสิ ทธิภาพ
มีความรู้ มีคุณธรรม มี จริยธรรม มี ความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นเรื่องที่มีความสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
หากได้คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนดีแล้ว การพัฒนาในด้านอื่นๆ
ก็จะเป็ นไปในทางที่ ดี ได้ การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมไมซ์
ก็เช่นกันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคนดีที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่ง เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศโดยรวมในระยะยาว สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เทวีวรรณ ปทุ มพร (2549: 113-119)
พบว่า บุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการทาง
ธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า
ควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและได้รับ
การยอมรั บ ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล
โดยกลยุทธ์นั้นคือ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดไมซ์แบบมุ่ งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ทั้ง นี้
เนื่ องจากการพั ฒนาและเพิ่ มศั กยภาพทางการตลาด
ควบคู่กั บศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ และธุรกิ จ
บริการที่เกี่ยวเนื่องสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนา
ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการขายโดยเน้นที่ ผู้ซื้อคุณภาพ
รักษากลุ่มลูกค้าประจา และหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มจานวน
ผู้ซื้อคุณภาพ เพื่ อสร้างฐานการตลาดใหม่ นอกจากนี้
ทุกภาคส่วนของทั้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
รัฐวิสาหกิ จต่างๆ ควรประสานงานให้ เป็ นภาพเดียวกั น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ข้อเสนอแนะ
1. ฝ่ายนโยบายของภาครัฐจาเป็นที่จะต้อง
เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ โดย
สามารถวิเคราะห์ได้บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์
ต่อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ซึ่ง มี ศัก ยภาพใน
การเติบโตที่ สูงมาก มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้
อุ ตสาหกรรมไมซ์ เป็ นเครื่องมื อในการพั ฒนาประเทศ
และมี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บศั กยภาพและความสามารถ
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ของประเทศไทยในอุ ตสาหกรรมนี้ และมองดูว่า
ณ ปั จจุ บั น ประเทศไทยอยู่ ต าแหน่ งไหนของภู มิ ภาค
และต้ องมี ก ารก าหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจนว่ า
ต้องการอะไร อยากเป็นอะไร และอยากไปทางไหน
ในอุตสาหกรรมนี้ และหาวิธีในการที่ จะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ซึ่งจะทาให้นโยบายที่ออกมาเป็นรากฐาน
ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
นี้ โดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ (เช่นเรื่อ ง
logistics เรื่อง visa custom และกฎที่เกี่ยวกับการนา
ของหรือสินค้าเข้ามาในประเทศ เพราะ ณ ปัจจุบันสินค้าที่
น าเข้ ามาแสดง จะถู กปฎิ บั ติ เสมื อนสิ นค้ าที่ น ามา
บริโภคทั่วไป) การประชาสัมพันธ์และการตลาด (ที่ควร
มีการเปลี่ยนวิธี) และการเพิ่มงบประมาณให้หน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ ก ารเพิ่ ม เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษนอกเหนือจากเมืองไมซ์ นอกจากนี้ รัฐบาล
ควรมีการจัดตั้งสานักงานไมซ์ในต่างประเทศ ซึ่งจะ
อานวยความสะดวกในเรื่อ งระยะเวลาและการ
ติดต่อเหมือนกระทรวงการท่องเที่ยวที่มีสานักงาน
กว่า 20 แห่งทั่วโลก และควรสร้างการบูรณาการเชื่อมโยง
ความร่วมมื อระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น การท าให้
การบินไทยเข้ามามีส่วนร่วมหรือตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ
กับอุตสาหกรรมไมซ์
2. ภาครัฐ ควรพั ฒนางานด้านส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาแคมเปญต่าง เพื่อ
เสนอขายจุดเด่นของประเทศไทยทีเ่ ป็นประเทศที่มี
ศักยภาพและความคุ้มค่าในการจัดงานไมซ์ ทั้งใน
ด้านความพร้อมของศูนย์จัดประชุมและงานแสดง
สินค้า การคมนาคม การขนส่ง และระบบบริหาร
จัดการแบบมืออาชีพ รวมถึงการมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความสวยงามและหลากหลาย มีวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และสง่างาม มีการบริการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

และมิ ตรไมตรีอย่างไทย พร้อมที่ จะต้อนรับ และ
สร้างความประทับใจให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเสมอ
3. ภาครัฐ ควรรวมตัวกั นของสมาชิก จาก
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์
และพั ฒนาภู มิ ภาคเอเชี ยให้ เป็ นผู้ น าในอุ ตสาหกรรม
การจั ดประชุ มสั มมนา และการแสดงสิ นค้ าของโลก
เพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน และร่วมกัน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของเอเชียให้สามารถ
แข่ งขั นได้ ในระดั บโลก โดยมุ่ งเน้ นการท างานในด้ าน
การทาการตลาดและการสร้างแบรนด์โดยใช้สื่อดิจิตัล
เข้ามาช่วย
4. ภาครัฐ ควรนาผู้ประกอบการภาคเอกชน
เข้าร่ วมงานเทรดโชว์ และโรดโชว์ในประเทศเป้ าหมาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เสนอสินค้า
และบริการด้านไมซ์แก่ผู้ซื้อจากทั่วโลก
5. ภาครัฐ ควรนาโครงการไมซ์ซิตี้ (MICE City)
เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ในเมื องที่ มีศัก ยภาพ
ด้านการแข่งขัน ในเรื่อง Zoning ของแหล่งท่ องเที่ ยว
โดยการปรับปรุงกฎระเบียบสาหรับพื้นที่ท่องเที่ยว
พิเศษ เช่น การยกเว้นเวลา และสถานที่ในเรื่องของ
แอลกอฮอล์ หรือ Duty Free หรือการเพิ่มเติมในส่วน
ของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น Pattaya on Pier
ที่พักแบบ Long Stay และเรื่องของการศึกษา เป็นต้น
6. พัฒนาระบบ Logistic เช่น การจัดทาอุโมงค์
หรือสะพานข้ามจุดตั ด หรือทางแยกเพื่อรองรับ
ปริมาณรถ และนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
พัฒ นาระบบรถไฟความเร็วสูง เชื่ อมต่ อระหว่าง
สุ วรรณภู มิ กั บอู่ ตะเภา โครงการระบบรถไฟฟ้ าแบบ
Tram หรือรางบนพื้นที่ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อลด
ปัญหาการจราจร ไม่บดบังภูมิทัศน์ เพิ่มความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ และเชื่อมโยงกับระบบคมนาคม
หลัก การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นสนามบิน
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เชิงพาณิชย์เต็ม รูป แบบ และการพั ฒ นาท่ าเที ยม
เรือน้าลึกจุกเสม็ด ให้เป็น Cruise Terminal เพื่อ
รองรับเรือสาราญจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการเป็น
Home Port และท่าเรือ Ferry เชื่อมโยงเส้นทางใน
ประเทศ
7. พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะ การแก้ไขปัญหา

ระบบสาธารณู ปโภค ทั้ งไฟฟ้ า ประปา การดู แลชุ มชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิ จ
การดู แลจั ดสรรงบประมาณเพื่ อการรั กษาและฟื้ นฟู
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และมาตรการอ านวยความสะดวก
แก่แรงงานต่างชาติ
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