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คานา
รายงานนี้ เ ป็ น รายงานการทบทวนแผนแม่ บ ทอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม และงานแสดงสิ น ค้ า
นานาชาติ พ.ศ. 2560-2564 ของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
สสปน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแผนแม่บทเดิมให้มี ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบาย
ภาครัฐ บริบท และปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการวางแนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
เนื้ อหาของรายงานโครงการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสิ นค้า
นานาชาติ พ.ศ. 2560-2564 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน
แผนแม่บทฯ และ 2) แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ. 2560-2564
ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดแผนและกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด และรายละเอียดของโครงการ
โดยหวังว่างานแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
ทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชากร เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ ท้องถิ่น และพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 1
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1.

การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทบทวนแผนแม่บ ทการจั ดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 จาเป็นต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทย และเนื่องจากปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป และมีปัจจัยใหม่เพิ่มเติม เช่น นโยบายของรัฐบาลที่
ประกาศออกมาใหม่ สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล เป็นต้น
ซึ่งในการทบทวนแผนแม่บ ทการจั ดประชุมและงานแสดงสิ นค้านานาชาติ ปี 2560-2564 ในครั้งนี้ จะมี
การศึกษาปัจจัยและบริบทในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. แนวโน้มสถานการณ์โ ลก
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ 3. การศึกษา
นโยบายของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ 4. การศึกษานโยบายและแผนงาน
ของ สสปน. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนแม่บท และ 5. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยได้มีการนาการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกับการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึง่ ปัจจัยต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 แนวโน้มสถานการณ์โลก
การศึกษาแนวโน้มสถานการณ์โลก จะศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก แนวโน้มการ
เติบโตของเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นสาคัญต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงแนวโน้มของ
สถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก ที่ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง หรือก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
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ที่มา: World Economic Situation and Prospects 2561, United Nations
รูปที่ 1-1 การเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก 2560
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ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา จากรายงาน World
Economic Situation and Prospects 2561 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เศรษฐกิจ
โลกเติบโตร้อยละ 3.0 ในปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 2.4 ในปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก
การฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นหลัก เช่น อินเดีย ซึ่งมีการเติบโตที่ร้อยละ 6.7 จีน เติบโตร้อยละ
6.8 และกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีประมาณร้อยละ 5.1
ในขณะที่กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับต่า โดยอยู่ที่ร้อยละ
2.1 เนื่ องจากผลกระทบของการที่ป ระเทศสหราชอาณาจัก รประกาศถอนตัว ออกจากกลุ่ ม (British Exit
:Brexit) และความไม่แน่นอนทางการเมืองของกลุ่มประเทศสมาชิก เนื่องจากในปี 2560 มีการเลือกตั้งในหลาย
ประเทศ
ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะเติบโตที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยมีการเติบโตร้อยละ 2.2 แต่อย่างไรก็
ดี เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีนโยบายที่สุดโต่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
ส่ ว นเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคอื่ น มี ก ารขยายตั ว ไม่ ม ากนั ก กลุ่ ม ประเทศเครื อ รั ฐ เอกราช (The
Commonwealth of Independent States: CIS) ร้อยละ 2.2 กลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก ร้อยละ 1.9 กลุ่ม
ประเทศแอฟริกา ร้อยละ 3.0 และกลุ่มละตินอเมริกาและประเทศแถบแคริเบียน ร้อยละ 1.0

ที่มา: World Economic Situation and Prospects 2561, United Nations
รูปที่ 1-2 การเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก 2558-2560

การการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2560 ค่อนข้างดี โดยประเทศที่มีอัตราการเติบโต
สูงที่สุดในกลุ่มได้แก่ กลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา (ร้อยละ 7.0) สปป. ลาว (ร้อยละ 7.2) พม่า (ร้อย
ละ 7.3) และเวียดนาม (ร้อยละ 6.3) ส่วนประเทศอื่นๆ ที่เหลือก็มีการขยายตัวเช่นกัน ฟิลิปปินส์ ขยายตัว
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ร้อยละ 6.7 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย อินโดนีเซีย ขยายตัวร้อยละ 5.2 มาเลเซีย ร้อยละ 5.4 ประเทศไทย
ขยายตัวร้อยละ 3.5 บรูไน ร้อยละ 3.0 และ สิงคโปร์ ร้อยละ 0.5
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ที่มา: World Economic Situation and Prospects 2561, United Nations
รูปที่ 1-3 ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละภูมภิ าคของโลก 2561

การคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว ดีขึ้น จากรายงาน World
Economic Situation and Prospects 2561 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) คาดว่า
เศรษฐกิจโลกในปี 2561 จะเติบโตร้อยละ 3.0 ใกล้เคียงกับในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการฟื้นตัว
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (East & South Asia) เป็นหลัก โดยคาดว่ากลุ่มนี้จะมีอัตราการ
เติบโตที่ร้อยละ 5.8 ในปี 2561 กลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงรองลงมาได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ซึ่งมี
อัตราการเติบโตร้อยละ 5.2 ส่วนประเทศอื่นๆ ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น
จากการศึกษาสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่าในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยน
ขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศ จีน และ อินเดีย มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น และมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงแต่กลุ่มประเทศฝั่งอเมริกาและ
ยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ นอกจากนี้กลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียนก็มีการเติบโตสูงเช่นกัน ซึง่ มีโอกาสพัฒนาเป็นตลาดไมซ์ที่สาคัญของไทยในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาประเด็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในโลก (Global Trend)
โดยพบว่า มี 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 2. วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 3. การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิตอล 4. อาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์
5. ความขัดแย้งระหว่างรัฐและการก่อการร้าย 6. การเปลี่ยนขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ และ 7. กระแสการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 1-1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 2561

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร - การจัดงานไมซ์ด้านเทคโนโลยี
ประชากร (Demographic)
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทางองค์การ
การแพทย์ งานประชุมสัมมนาด้าน
สหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี
การแพทย์
2573 จะมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มาก - งานแสดงสินค้าสาหรับผู้สูงวัย
ถึง 1.4 พันล้านคน หรือร้อยละ 16.5
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ของประชากรโลกทั้งหมด 8.4
พันล้านคน
2. วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลง - ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
- การจัดงานไมซ์ท่เี กี่ยวข้องกับพลังงาน
สภาพภูมิอากาศ (Crisis
ภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลน
ทางเลือก การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
from Climate Change)
ทรัพยากรณ์น้าและอาหาร ในขณะที่
การลดคาร์บอน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
ประชากรโลกยังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยง
สิ่งแวดล้อม
ต่อภาวะขาดแคลนน้า บางประเทศ
จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ารุนแรง
ในปี 2583
3. การก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital
Technology Disrupting)

- การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าว
- การจัดงานไมซ์เพื่อติดตามและเพิ่ม
กระโดด ทุกกิจกรรมความเคลื่อนไหว ทักษะด้านเทคโนโลยีต่างๆ งานประชุม
จะถูกแปรเป็นข้อมูลดิจิตอล ใช้ระบบ ของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) งาน
อัตโนมัติมากขึ้น เครื่องจักรและ
แสดงสินค้าเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยี
หุ่นยนต์สื่อสารกันเอง ไม่ต้องพึ่งพา
มาใช้ในการจัดงานไมซ์
แรงงานมนุษย์ ทาให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

4. อาชญากรรมไซเบอร์และ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Attacks & Cyber
Security)

- สิ่งที่มาพร้อมกับการเติบโตอย่างก้าว - การจัดงานไมซ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ใน
กระโดดของโลกดิจิตอล คือ การ
การป้องกันอาชญากรรมโลกไซเบอร์
เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์
อาชญากรรมการเงินดิจิตอล เทคโนโลยี
ซึ่งได้มีการพัฒนามาตรการและ
รักษาความปลอดภัยระบบดิจิตอลและ
เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย รักษาข้อมูลผู้ใช้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล
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ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์
5. ความขัดแย้งระหว่างรัฐและ - ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือ
- งานประชุมของผู้นาระดับชาติในการ
การก่อการร้าย (Interstate ประเทศต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาสาคัญ แก้ปัญหา
Conflict & Terrorist
ทั้งการแข่งขันของชาติมหาอานาจ
- การจัดงานประชุมเสวนาในกลุ่มนัก
Attacks)
ปัญหาในตะวันออกกลาง ปัญหา
ธุรกิจประชาชน นักวิชาการ เพื่อ
เกาหลีเหนือ หรือปัญหาทะเลจีนใต้
วิเคราะห์ปัญหา เตรียมความพร้อมการ
- การก่อการร้ายทั้งจากกลุ่มหัวรุนแรง
รับมือปัญหาต่างๆ
และจากพฤติกรรมเลียนแบบ
6. การเปลี่ยนขั้วอานาจทาง
เศรษฐกิจ (Economic
Power Shift)

- การเปลี่ยนขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ
- การจัดงานไมซ์โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ของโลก โดยในอนาคตเศรษฐกิจของ
ตลาดเกิดใหม่
โลกจะถูกขับเคลื่อนโดยตลาดเกิดใหม่ - งานประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
(Emerging Market) โดยเฉพาะอย่าง การทาธุรกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
ยิ่งกลุ่มประเทศ BRICS ได้แก่ บราซิล
รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้

7. กระแสการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable
Development)

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
- การจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รวดเร็ว ตั้งแต่โครงสร้างประชากร
อย่างยั่งยืน การจัดสัมมนาอบรมเรื่อง
การก้าวกระโดดของยุคดิจิตอล โลกา การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรม
ภิวัตน์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาต่างๆ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ซึ่งการที่
จะสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: World Economic Forum 2561

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 7 ประการ
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทางองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปี 2573
จะมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากถึง 1.4 พันล้านคน หรือร้อยละ 16.5 ของประชากรโลกทั้งหมด 8.4 พันล้าน
คน จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ทาให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นมีภ าวการณ์เสี ยชีวิต ลดลง
ประกอบกับภาวะเจริญพันธุ์ที่อยู่ในระดับต่าจากการมีบุตรล่าช้า หรือการมีบุตรจานวนน้อย ส่งผลให้ประชากร
วัยแรงงานของโลกมีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ประชากรสูงวัยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เมื่อประชากรวัยแรงงาน
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ลดลงทาให้ความสามารถในการผลิตลดลง การสร้างรายได้แก่ระบบเศรษฐกิจลดลง ส่วนประชากรสูงวัยซึ่งต้อง
ได้รับการดูแลมีจานวนมากขึ้น ทาให้ต้องเพิ่มงบประมาณในการดูแลผู้สูงวัย สร้างปัญหาแก่ระบบเศรษฐกิจ
และอาจเกิดปัญหาด้านความเหลื่อมล้าและปัญหาด้านสังคมตามมาอีกด้วย
ผลกระทบที่มตี ่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้มีการจัดงานไมซ์ด้า นเทคโนโลยีการแพทย์ งาน
ประชุมสัมมนาด้านการแพทย์ งานแสดงสินค้าสาหรับผู้สูงวัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การสัมมนาและแสดง
สินค้าเกี่ยวกับการประกันในผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงวัย (Senior Nursing Home) การสัมมนาด้านการออมและ
การลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เป็นต้น
2. วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Crisis from Climate Change)
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรณ์น้าและอาหาร ในขณะที่
ประชากรโลกยังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้า บางประเทศจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ารุนแรง
ในปี 2583 และยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และ น้าท่วม
ในปัจจุบันความแห้งแล้งทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์มากขึ้น และเกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทาให้เกิดการละลายของน้าแข็งขั้วโลก ซึ่งจะทาให้ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดการกับ
ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี 2 ลั กษณะ คือ การลดสิ่ งที่จะกระตุ้นและทาให้เกิด Climate
Change เช่นลดการปล่อยสารและก๊าซพิษเข้าสู่ระบบอากาศ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนไป เช่น การสร้างเขื่อนป้องกันน้าท่วมจากปริมาณน้าฝน จากระดับน้าทะเลและจากน้าหลากจากภูเขา
หรือ การสร้างฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนให้กับที่อยู่อาศัย
ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การสัมมนาด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบสะอาดที่ไม่สร้างมลพิษ
การลดคาร์บอน การประชุมสัมมนาด้านการประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประชุมสัมมนาด้านภัยพิบัติ การ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อรองรับภัยพิบัติ เทคโนโลยีด้านการพยากรณ์และการ
เตือนภัย เทคโนโลยีการเพาะปลูกในพื้นที่แห้งแล้งที่ใช้น้าน้อย เป็นต้น
3. การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology Disrupting)
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ทาให้ทุกกิจกรรมความเคลื่อนไหวจะถูก
แปรเป็นข้อมูลดิจิตอล มีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เครื่องจักรและหุ่นยนต์สื่อสารกันเอง ไม่ต้องพึ่งแรงงาน
มนุษย์ ทาให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยในรายงานของ McKinsey Global Institute
2558 ได้ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่
1) อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet)
2) เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (Automation and Knowledge Work)
3) อินเตอร์เนทของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
4) ระบบประมวลผลคลาวด์ (Cloud Computing)
5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics)
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6) ยานพาหนะอัตโนมัติหรือกึ่งไร้คนขับ (Autonomous and Near-autonomous Vehicles)
7) เทคโนโลยีชีวภาพ (Genomics)
8) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
9) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing)
10) เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (Advanced Materials)
11) เทคโนโลยีสารวจและขุดเจาะน้ามัน (Advanced Oil and Gas Exploration)
12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
McKinsey Global Institute ได้ ป ระเมิ น ว่ า การใช้ เ ทคโนโลยี ทั้ ง 12 ประเภทดั ง กล่ า ว จะสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ มูลค่ารวมประมาณ 14 – 33 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในปี 2568
เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมีบทบาทต่อโลกในอนาคตอันใกล้สามารถสร้างประโยชน์มหาศาล แต่ยังมีความท้าทาย
ในการเตรียมความพร้อมสาหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งอาจเพิ่มให้เกิดความเหลื่อมล้าสาหรับผู้ที่ไม่
สามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้อาจจะได้รับ
ผลกระทบในที่สุด
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัดงานไมซ์เพื่อติดตามและเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีต่างๆ งาน
ประชุมของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการอานวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงานไมซ์ เป็นต้น
4. อาชญากรรมไซเบอร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Attacks & Cyber Security)
สิ่งที่มาพร้อมกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโลกดิจิตอล คือ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์
ที่อาศัยช่องโหว่ของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยีหรือบุคลากร เช่น การโจรกรรมข้อมูล อาชญากรรม
ทางการเงินดิจิตอล หรือการขู่กรรโชกทางดิจิตอล ซึ่งได้มีการพัฒนามาตรการในการรักษาความปลอดภัย เช่น
การออกกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation: GDPR) ในสหภาพ
ยุโรป และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัดงานไมซ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรมของ
โลกไซเบอร์ การป้องกันอาชญากรรมทางการเงินดิจิตอล การแสดงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ของระบบ
ดิจิตอล มาตรการในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ เป็นต้น
5. ความขัดแย้งระหว่างรัฐและการก่อการร้าย (Interstate Conflict & Terrorist Attacks)
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ฐ หรื อ ประเทศต่ า งๆ ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทั้ ง การแข่ ง ขั น ของชาติ
มหาอานาจระหว่างสหรัฐ อเมริกา รัสเซีย และจีน ปัญหาในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความผันผวนทั้ งด้าน
การเมืองและศาสนา ปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือตลอดจนท่าทีของผู้นาเกาหลีเหนือและสหรัฐ อเมริกา
ปัญหาในทะเลจีนใต้ที่ถึงแม้จะคลายความตึงเครียดลงแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่ และยังมีปัญหาข้อพิพาทใน
ภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ Islamic State,
Al-Qaeda, Boko Haram, และTaliban ถึงแม้จะโดนกระชับพื้นที่การปฏิบัติการ แต่ดูเหมือนว่าลัทธิก่อการ
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ร้ายได้กลายพันธุ์ ขยายวงนอกอาณาเขตตนเอง และทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ในลักษณะการก่อเหตุแบบ
ฉายเดี่ยวในหลายประเทศทั้งสหรัฐและยุโรป
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัดงานประชุมของผู้นาระดับชาติในการเจรจาเพื่อการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ การจัดงานประชุมเสวนาในกลุ่มนักธุรกิจ ประชาชน นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาต่างๆ และการแสดงสินค้าด้าน
เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
6. การเปลี่ยนขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ (Economic Power Shift)
การเปลี่ยนขั้วอานาจทางเศรษฐกิจของโลก จากเดิมที่สหรัฐและกลุ่มประเทศในยุโรปมีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก แต่ปัจจุบันปัญหาและความผันผวนต่างๆ ทาให้สหรัฐและกลุ่มประเทศใน
ยุโรปมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจของโลกจะถูกขับเคลื่อนโดยตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศ
BRICS ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มนี้ ประกอบ
กับประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีจานวนประชากรจานวนมากซึ่งเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่ และยังเป็นแรงงาน
มหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้ แก่ การจัดงานไมซ์โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มที่มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เช่น เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน การจัดงาน
ประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น
7. กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ตั้ ง แต่ โ ครงสร้ า งประชากร การก้ า วกระโดดของยุ ค ดิ จิ ตอล
โลกาภิวัตน์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ซึ่งการที่จะสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
จึ งได้กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น (Sustainable Development Goals) ให้ เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาของโลก ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สานักงาน
ใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The
2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศ
ต่างๆ นาไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วง
ระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม 2573)
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดสัมมนาอบรม
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาต่างๆ และการนาแนวทางการพัฒนาอย่ าง
ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการจัดงานไมซ์ เป็นต้น
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ที่มา: MICE Trends to Watch in 2560, AR Hotels & Resorts และ Corbin Ball & Co 2561
รูปที่ 1-4 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 2561

จากการที่เทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การจัดงานไมซ์ต่างๆ ทั่วโลก
เริ่มมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการจัด
งานให้มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากขึ้น โดยตัวอย่ างเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมใช้ในการ
จัดงานไมซ์ ได้แก่
1) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Based) ผู้จัดงานเริ่มนาเทคโนโลยีนี้มาใช้ โดยสามารถ
ผสานรวมกลุ่มของผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มเป็นบริการต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
และการดาเนินงาน เช่น การรวมระบบซอฟต์แวร์ CRM และเครื่องมือทางการตลาดอัตโนมัติ
การทางานร่วมกันที่หลากหลายนี้ช่วยให้ สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมของ
ลู กค้าและความสนใจและสามารถเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ ของลู กค้าเพื่อให้ ส ามารถสื่อ สารด้าน
การตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆยังช่วยให้มี
ความยืดหยุ่นในการทางาน และทาให้การแชร์ข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
2) ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สนทนา (AI & Chatbots) เป็นเทคโนโลยีในการโต้ตอบบทสนทนา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองและสื่อสารกับผู้เข้างาน โดยสามารถส่ง
ข้อความแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เข้างาน ทั้ง วาระการประชุม กาหนดการ คาถามที่พบ
บ่อย แบบสารวจ แบบสอบถามคาถามที่มาจากฝูงชนและข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม และการส่ง
ข้อความของผู้เข้าร่วมการตอบรับการสารวจ เป็นต้น
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3) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนามาช่วยในการประชาสัมพันธ์การ
จั ดงาน ถ่ายทอดการจั ดงานผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ เช่น Facebook Live ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงาน (Networking) เช่น การใช้ Social Wall ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงาน เป็นการส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นต้น
4) เทคโนโลยีเสมือน (Virtual Reality & Augment Reality: AR/VR) การนาเทคโนโลยีเสมือนมา
ใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ความน่ า สนใจให้ กั บ งาน และช่ ว ยยกระดั บ ประสบการณ์ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
(Customer Experience) เช่น การใช้จอภาพที่สามารถโต้ตอบกั บผู้เข้าร่วมงาน การแสดงภาพ
สามมิติ ที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น แผนที่บูธ เส้นทาง รายละเอียดเกี่ยวกับบูธ
หรือสินค้าต่างๆ เป็นต้น
5) การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เป็นการรวมการประชุมในหลายๆ แบบ เช่น มีการ
ถ่ า ยทอดสดการประชุ ม ผ่ า น Live Streaming หรื อ Webinar เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวก
สาหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานประชุมได้ การประชุมทางไกล Remote Conference
ซึ่งทาควบคู่ไปกับการประชุมแบบปกติ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางในการเข้าร่วมงานประชุม ทาให้ผู้
ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกเดินทาง ยังสามารถเข้าร่วมงานประชุมผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ได้
6) แอพลิเคชั่นการจัดงาน (Event Application) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกในการจัด
งานไมซ์ โดยมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์งาน ค้นหาข้อมูลของงาน
สารองที่นั่งในงาน จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก และยังสามารถใช้ในการลงทะเบียนเข้างานแบบ
ออนไลน์ ช าระค่าบริ การผ่ านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) รวมถึงการลงคะแนนและ
แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการจัดงานในอนาคต
7) เทคโนโลยี ร ะบุ พิ กั ด และสถานที่ (Location Based Technology) เป็ น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถ
ติดตามสถานะของผู้เข้าร่วมงาน สามารถใช้ร่วมกับบีคอน (Beacon) ในการช่วยแสดงข้อมูลของ
สินค้าหรือบูธให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง นับจานวนผู้เข้าร่วมงาน และประมวลผล
ตรวจสอบความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงานในบริเวณต่างๆ ได้อีกด้วย
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1.2 วิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
การศึกษาและวิเคราะห์การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศไทย และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในระดับ โลก รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ
ตลอดจนวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จะช่วยให้การวางยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ มีความแม่นยาและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น โดยใน
ส่วนนี้จะแบ่งการศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์
ในระดับโลก 2. แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย การวิเคราะห์อุปสงค์และอุ ทาน
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย 3. การวิเคราะห์สมรรถนะอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และ 4. การวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่ง ขัน ของอุตสาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยเมื่ อเปรีย บเทีย บกับ ในภูมิภ าค โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.2.1 แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก
อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ ให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ทางตรงให้แก่ประเทศจากการจัดงาน การเดินทาง การใช้จ่าย และการท่องเที่ยว
พักผ่อนของนักเดินทางไมซ์แล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อีกด้วย จากการศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งการจัดงานไมซ์และพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ์จาก
ประเทศต่างๆ พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก โดยมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1-2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์ในโลก 2561

MICE TREND 2018
1. Go Local

รายละเอียด
- การท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น หรือทากิจกรรมหลังการประชุมกับชุมชน
ท้องถิ่น ช่วยเปิดประสบการณ์ของนักเดินทางไมซ์
- เปิดโอกาสในการทากิจกรรมแปลกใหม่ และสามารถเข้าถึงท้องถิ่นนั้นๆ ทั้ง
ยังเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชน

2. Culture Vulture

- การสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละท้องถิ่น มีการบอกเล่าเรื่องราวใน
การพัฒนาทางสังคมผ่านทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- เปิดโอกาสการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เช่น การเที่ยวชม
เทศกาลคาร์นิวัลสวมหน้ากากในเมืองเวนิส ชมงานหัตกรรมจากศิลปินใน
ฮอยอัน เป็นต้น
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MICE TREND 2018
3. Off the Beaten Track

รายละเอียด
- นักเดินทางต้องการแสวงหาความแปลกใหม่ ทั้งสถานที่ใหม่ๆ ในที่ห่างไกล
หรือสัมผัสกับจุดหมายปลายทางที่เป็นที่รู้จักในมุมที่แตกต่างจากเดิม
- การแสวงหาและตามรอยเส้นทางวิสกี้แบบใหม่ใน สก็อตแลนด์ในชนบทที่
งดงาม การเข้าร่วมกิจกรรมของวัดเส้าหลินในเมืองลั่วหยาง ประเทศจีน
เป็นต้น

4. Community Impact

- การจัดงานในอนาคตจะมีการคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน มีการ
จัดงานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนต่างๆ

5. Bleisure Trips

- นักเดินทางไมซ์จานวนมากคิดว่าควรจะควบรวมทริปเดินทางธุรกิจ
(Business) กับการท่องเที่ยว (Leisure) เข้าด้วยกัน
- นักเดินทาง Bleisure จะขยายเวลาพักในแต่ละเมืองเพื่อเที่ยวชมสถานที่และ
ทากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังงานไมซ์

6. The Festivalization of
Meeting

- การผสมผสานการจัดงานประชุมเข้ากับงานเทศกาล เช่น งานประชุมของ
Airbnb ที่จัดเป็นงาน “A Festival of Hosting” ซึ่งมีทั้งเทศกาล การ
ประชุมและแสดงสินค้า Festival + Conference + Expo
- การจัดงาน Concert + Conference ในสถานที่จัดงานที่สวยงามและแปลก
ใหม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ

ที่มา: Pacific World, Global Destination and Event Management Company, 2561

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ์ในโลก
1) การท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น (Go Local) หรือทากิจกรรมหลังการประชุมกับชุมชนท้องถิ่น ช่วย
เปิดประสบการณ์ของนักเดินทางไมซ์ เปิดโอกาสในการทากิจกรรมแปลกใหม่ และสามารถเข้าถึง
ท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งยังเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งหลายชุมชนมี
ความกระตือรือล้นและยินดีในการเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการช่วยออกแบบกิจกรรมสาหรับนักเดินทาง
ไมซ์ด้วย ตัวอย่างเช่น ในป่าทางตอนใต้ของกรุงโซล แขกผู้เข้าพักจะได้รับเชิญให้ปรุงอาหารในวัดพุทธ
แบบโบราณและเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งปันอาหาร
2) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Vulture) การสัมผัสถึงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างของ
แต่ละท้องถิ่นผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากคนในท้องถิ่น หรือเข้าร่วมสัมผัสกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมสามารถบ่งบอกการพัฒนาทางสังคมผ่านทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เปิดโอกาส
- 12 -

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

3)

4)

5)

6)

การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เช่น การเที่ยวชมเทศกาลคาร์นิวัลสวมหน้ากากในเมือง
เวนิส ชมงานหัตกรรมจากศิลปินในฮอยอัน เป็นต้น
การแสวงหาเส้นทางใหม่ (Off the Beaten Track) นักเดินทางต้องการแสวงหาความแปลกใหม่
ทั้งสถานที่ใหม่ๆ ในที่ห่างไกล หรือสัมผัสกับจุดหมายปลายทางที่เป็นที่รู้จักในมุมที่ แตกต่างจากเดิม
เช่น การแสวงหาและตามรอยเส้นทางวิสกี้แบบใหม่ในสก็อตแลนด์ ท่ามกลางชนบทที่งดงาม การเข้า
ร่วมกิจกรรมของวัดเส้าหลิน เช่น ฝึกมวยเส้าหลิน ในเมืองลั่วหยาง ประเทศจีน เป็นต้น
การตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน (Community Impact) การจั ด งานในอนาคตจะมี ก าร
คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน มีการจัดงานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนต่างๆ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นอกจาก
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ ยังสามารถช่วยในการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ
จากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ยังสามารถช่วยโดย
การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น การรับผลผลิตในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตุ ดิบในการปรุงอาหาร การ
รั บ รองด้ว ยเมนูอาหารท้องถิ่น เปิ ดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมการกิน การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นเพื่อแจกเป็นของที่ระลึกและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น
Bleisure Trips คื อ การรวมการเดิ น ทางเพื่ อ ธุ ร กิ จ (Business Trips) กั บ การท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อน
(Leisure Trips) ไว้ในทริปเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันนักเดินทางไมซ์จานวนมากคิดว่าควรจะควบ
รวมทริปเดินทางเพื่อทาธุรกิจกับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนเข้าด้วยกัน ซึ่งนักเดินทาง
ประเภทนี้จะขยายเวลาในการพักในแต่ละเมืองเพื่อเที่ยวชมสถานที่และทากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
ช่วงสุดสัปดาห์ โดยอาจจะเป็นการท่องเที่ยวก่อนเข้าร่วมงานไมซ์หรือท่องเที่ยวหลังจากเสร็จสิ้นงาน
ไมซ์ ก็ ไ ด้ การเดิ น ทางแบบ Bleisure Trips เป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น ในหมู่ นั ก เดิ น ทางรุ่ น ใหม่ จาก
ความก้าวหน้าของการสื่อสารออนไลน์ทาให้การวางแผนพักผ่อนหลังจบการทางานเป็นไปโดยง่าย นัก
เดินทางสามารถจองที่พักเพิ่ม จองร้านอาหาร บริการนาเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ กระทั่งสามารถ
เลื่อนเที่ยวบินออกไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เทศกาลการประชุม (The Festivalization of Meeting) เป็นการผสมผสานการจัดงานประชุม
เข้ากับงานเทศกาล เช่น งานประชุมของ Airbnb ที่จัดเป็นงาน “A Festival of Hosting” ซึ่งมีทั้ง
เทศกาล การประชุมและแสดงสินค้า (Festival + Conference + Expo) หรือการจัดงานแบบรวม
งานประชุ ม เข้ า กั บ งานแสดงดนตรี (Concert + Conference) โดยมี ก ารเลื อ กสถานที่ จั ด งานที่
สวยงามและมีความแปลกใหม่ เพื่อสร้ างบรรยากาศให้การประชุมมีสีสัน น่าสนใจมากขึ้น และยังเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ได้อีกด้วย
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No. of World Wide Meeting
12,068

12,224

11,727

12,076 12,212
11,685

11,505

11,055
10,466
9,638

2.40%

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ที่มา: International Congress and Convention Association (ICCA)
รูปที่ 1-5 สถิติการจัดงานประชุมทั่วโลก 2559

อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสารวจของ International Congress and
Convention Association (ICCA) พบว่า ในปี 2559 มีการจัดประชุมขึ้นทั่วโลกทั้งสิ้น 12,212 งาน ซึ่งเพิ่มขึ้น
136 งาน จากปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 และเมื่อพิจารณาจากสถิติการจัดงานประชุมตลอด 10 ปีที่
ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.4 แสดงถึงแนวโน้มในการจัดงานประชุมที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
จากสถิติการจัดอันดับการจัดงานประชุมเรียงตามรายประเทศของ ICCA ในปี 2559 พบว่าประเทศที่มี
จานวนการจัดงานประชุมมากที่สุดอันดับหนึ่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีการจัดงานประชุมทั้งหมด 934 งาน
รองลงมา ได้แก่ เยอรมัน 689 งาน สหราชอาณาจักร 582 งาน ฝรั่งเศส 545 งาน สเปน 533 งาน ส่วน
ประเทศไทย มีการจัดงานทั้งสิ้น 174 งาน อยู่อันดับที่ 24 ส่วนเมืองที่มีการจัดงานมากที่สุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ ปารีส 196 งาน เวียนนา 186 งาน บาร์เซโลน่า 181 งาน เบอร์ลิน 176 งาน และ ลอนดอน 153 งาน
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Global Ranking: Number of meetings,
U.S.A.
Germany
UK
France
Spain
Italy
Japan
China
Netherlands
Portugal
Canada
Austria
South Korea
Sweden
Brazil
Australia
Poland
Belgium
Argentina
Switzerland
Mexico
Denmark
Finland
Thailand
Greece

934
689
582
545
533
468
410
410
368
287
287
268
267
260
244
211
195
194
188
184
182
180
178
174
168

#24

ที่มา: International Congress and Convention Association (ICCA)
รูปที่ 1-6 การจัดอันดับการจัดงานประชุมทั่วโลกตามรายประเทศ 2559

ส่วนสถิติเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า นานาชาติ จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า
โลก (Union des FoiresInternationales: UFI) พบว่าการจัดงานแสดงสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยพิจารณาจากสถิติพื้นที่ของการจัดแสดงสินค้าที่จาหน่ายได้ในแต่ละปี โดยในปี 2559 จานวนพื้นที่
จัดแสดงสินค้าที่จาหน่ายได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจานวน 20.86 ล้านตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่
จาหน่ายได้ 19.69 ล้านตารางเมตร คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.94 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการเติบโต
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พบว่าจานวนพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่จาหน่ายได้มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ
4.56 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการเติบโตของการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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Asia-Pacific Indoor Exhibition Space Sold, 2016
(million sqm)

17.45

16.31

15.88

18.64

19.69

20.86

4.65%

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ที่มา: UFI

ที่มา: Union des FoiresInternationales (UFI)
รูปที่ 1-7 สถิติจานวนพื้นที่จัดแสดงที่จาหน่ายในแต่ละปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2559

Asia-Pacific Ranking:
Estimated Net Sqm Sold, 2016
China

12,052,500

Japan

2,060,500

India

1,065,500

South Korea

984,500

Hong Kong

947,250

Taiwan

815,000

Australia

612,000

Thailand

594,250

Singapore

349,500

Malaysia

343,750

Indonesia

252,000

Macau

215,250

Vietnam

195,750

Philippines

194,250

Pakistan

92,500

Myanmar

68,000

Cambodia

13,250

#8

ที่มา: Union des FoiresInternationales (UFI)
รูปที่ 1-8 การจัดอันดับจานวนพื้นที่จัดแสดงที่จาหน่ายในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกตามรายประเทศ 2559
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และเมื่อพิจารณาการจัดอันดับจานวนการจาหน่ายพื้นที่จัดแสดงสินค้าของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
แปซิฟิกตามรายประเทศ พบว่าประเทศที่มียอดจาหน่ายพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากที่สุดในปี 2559 ได้แก่ จีน ซึ่ง
มีการจาหน่ายพื้นที่จัดแสดงสูงถึง 12.05 ล้านตารางเมตร รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 2.06 ล้านตารางเมตร อินเดีย
1.07 ล้านตารางเมตร เกาหลีใต้ 0.98 ล้านตารางเมตร และฮ่องกง 0.95 ล้านตารางเมตร ส่วนประเทศไทยมี
การจาหน่ายพื้นที่จัดแสดงสินค้าสูงเป็นอันดับที่ 8 ซึ่งมีจานวนจาหน่ายพื้นที่จัดแสดง 0.59 ล้านตารางเมตร
ตารางที่ 1-3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่จัดงานไมซ์
ร้อยละของปัจจัย
ปัจจัย
อเมริกา
อเมริกากลาง เอเชีย
ยุโรป
เหนือ
และใต้
แปซิฟิก
สถานที่เฉพาะที่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของผู้จัดหรือ
ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สนามบิน อยู่ใกล้กับลูกค้า หรือมีสิ่งอานวย
41
45
37
28
ความสะดวกครบ
ความสะดวกในการเดินทาง, เที่ยวบิน
40
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ที่มา: American Express Meetings & Events North American, European, Asia Pacific, Central/South American
and Key Supplier Surveys, August 2016

จากรายงานของ American Express ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่จัดงานไมซ์ทั่วโลก
พบว่าปัจจัย 5 อันดับแรก ที่เป็นเกณฑ์สาคัญในการเลือกสถานที่จัดงานประชุมและอีเว้นท์ ได้แก่ 1. สถาน
ที่ตั้งที่จ าเพาะเจาะจง เช่น อยู่ ใกล้ ส นามบิน ใกล้ ศูนย์อบรม หรืออยู่ใกล้ กับส านักงานหรื อโรงงานลู ก ค้ า
2. ความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน เช่น มีเที่ยวบินตรง มีเที่ยวบินให้เลือกมาก เดิน ทางจาก
สนามบินไปที่จัดงานได้สะดวก 3. ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นที่จัดงาน 4. ความ
ปลอดภัย จากทั้งภัย ธรรมชาติ อาชญากรรม และการก่อการร้าย และ 5. ลู กค้าเป็นผู้ เลื อกสถานที่ จ าก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดสถานที่จัดงานเอง จากประสบการณ์ที่เข้าร่วมงานที่ต่างๆ
โดยผู้จัดงานในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ จะให้ความสาคัญกับ สถานที่เฉพาะที่ตรงวัตถุประสงค์การจัด
งาน การเดินทางที่สะดวก การเลือกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของลูกค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจ ในขณะที่
กลุ่ มยุ โ รปจะให้ ค วามส าคัญ กับ สถานที่ เฉพาะที่ ต รงวั ต ถุป ระสงค์ ก ารจัด งาน การเดินทางที่ส ะดวก ด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความปลอดภัย กลุ่มประเทศอเมริกากลางและใต้จะให้ความสาคัญกับ
สถานที่เฉพาะที่ตรงวัตถุประสงค์การจัดงาน การเดินทางที่สะดวก ความปลอดภัย การเลือกจากประสบการณ์
ที่ผ่านมาของลูกค้า และปั จจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนกลุ่มทวีปเอเชียแปซิฟิก จะให้ความสาคัญกับเรื่อง
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง สถานที่เฉพาะที่ตรงวัตถุประสงค์การจัดงาน
และด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง
1.2.2 แนวโน้มการเติบโต อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
ประเทศไทยถือเป็น ประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็น
จุดหมายปลายทางสาหรับการจัดงานไมซ์ที่สาคัญในภูมิภาค ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจัดงานไมซ์เป็น
จานวนมากและมีแนวโน้มการจัดงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
88,485

รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ (ล้านบาท)

88,459
81,137

70,625

66,602
59,735

31,798

87,086
80,800

79,770

61,570
53,714

53,515

40,586

%
2547

2548

2549

2550

2552

2551

2553

2554

2555

จานวนผู้เข้างานไมซ์นานาชาติ คน

2557

1,013,502

901,825

840,054

821,892

744,101

2556

686,609

919,164

895,224

2558

2559

985,686 1,001,083

2560
1,047,959

679,585

582,392
430,075

%
2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

หมายเหตุ: รายได้และจานวนคนในปี 2558-2560 ไม่รวม Mega Event โดยหากรวม Mega Event จะมีการเติบโตของรายได้
ร้อยละ 8.88 และการเติบโตของจานวนคน ร้อยละ 8.08
ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการสารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ในประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ 2560
รูปที่ 1-9 การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ (International MICE) ในประเทศไทย 2547-2560

จากสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ที่ผ่านมาของประเทศไทย พบว่ามีการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ 88,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.02 จาก ระดับ 81,137 ล้านบาทในปี 2559 และเมื่อพิจารณาในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547
ที่มีรายได้เพียง 31,798 ล้านบาท จะเห็นว่ารายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ นานาชาติมีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ
7.58
เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้เข้างานไมซ์นานาชาติ ในปี 2560 มีจานวนผู้เข้าร่วมงาน 1.05 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.86 จากปี 2558 ที่มีผู้เข้างาน 1 ล้านคน และในตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547 จานวนผู้เข้างาน
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.57 จากที่ในปี 2547 มีผู้เข้างานประมาณ 4 แสนคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องของการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
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นอกจากอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติแล้ว อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยในปี 2560 มีจานวนผู้เข้างานไมซ์ในประเทศจานวน 35.32 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 28.85 ล้านคนใน
ปี 2558 ถึงร้อยละ 22.4 ในด้านรายได้ ปี 2560 อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสร้างรายได้จานวน 91,142 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3 จาก 73,332 ล้านบาทในปี 2559 โดยในปี 2560 มีจานวนการจัดงานทั้งสิ้น 62,734
งาน ซึ่งสูงกว่ าปี 2559 ที่มีการจัดงาน 40,391 งาน ถึงร้อยละ 55.31 ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายต่อคนต่อ
ทริปของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2560 มีจานวนค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปอยู่ที่
2,580 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.56 จากปี 2559 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปอยู่ที่ 2,541

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการสารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/
นิทรรศการในประเทศไทยของนักเดินทางชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
รูปที่ 1-10 การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) 2557-2560

จากสถิติดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ถึงศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ซึ่งการ
เตรียมการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากจะศึกษาสถิติที่ผ่านมาในอดีตแล้ ว จาเป็นต้องวิเคราะห์ถึง
ปริมาณอุปสงค์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ตลอดจนปริมาณของอุปทานในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ เพื่อการ
วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรไมซ์
ในด้านอุปสงค์การจัดงานไมซ์ ทาง สสปน. ได้มีการกาหนดเป้าหมายการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มเป็น 1.12 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น
1.17 ล้านบาทในปี 2562 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.23 ล้านบาทในปี 2563 จนถึง 1.29 ล้านบาทในปี 2564
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ที่มา: ประมาณการของ สสปน., กุมภาพันธ์ 2561
รูปที่ 1-11 ประมาณการรายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ

ในด้านการวิเคราะห์อุปทานต้องศึกษาโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดย
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจผู้จัดงาน
(MICE Organizer) กลุ่มสถานที่จัดงาน (MICE Venue) และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ที่พัก จัดเลี้ยง
ร้านอาหาร การขนส่ง เป็นต้น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องไมซ์
PRIMARY

SECONDARY

ธุรกิจโรงแรมที่พัก

ธุรกิจนันทนาการ

ธุรกิจโฆษณา

ธุรกิจอาหาร/จัด
เลี้ยง

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจการพิมพ์

ธุรกิจทาความ
สะอาด
ธุรกิจความ
ปลอดภัย

ธุรกิจนาเที่ยว

อื่นๆ

ธุรกิจของที่ระลึก

อื่นๆ

ธุรกิจผู้จัดงานไมซ์ ( MICE Organizer)
MEETING

INCENTIVE

CONVENTION

EXHIBITION

Destination
Inbound
Management
Tour
Company
Operator
(DMC)

Destination
Inbound
Management
Tour
Company
Operator
(DMC)

Association Prof essional
Management Conf erence
Company
Organizer
(AMC)
(PCO)

Prof essional
Exhibition Organizer
(PEO)

สมาคมต่าง

(Association)

สถานที่จัดงาน (Venue)
ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้า/
โรงแรม

สถานที่
อเนกประสงค์

ศูนย์ประชุม
สถาบันการศึกษา

รูปที่ 1-12 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรไมซ์
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สถานที่เฉพาะอื่นๆ
เช่น พระราชวัง /หอ
ศิลป์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
MICE Organizers

MICE Venues
ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่

จานวนผู้จัดงาน

EMCs

DMCs

PCOs

PEOs

บริษัทจัดงาน
ประชุมวิชาชีพ

บริษัทจัดงานแสดง
สินค้าและ
นิทรรศการ
นานาชาติ

IMPACT

BITEC

QSNCC

Chiang Mai Int

Paragon

KICE

PEACH

Central World

Songkla
University

Royal Phuket
Marina

35
บริษัทจัดงาน
บริษัทรับจัดการ
กิจกรรมพิเศษทาง ท่องเที่ยวเพื่อเปน
การตลาด
รางวัล

Hotels

Restaurants

ที่มา: จานวนผู้จดั งานไมซ์ทไี่ ด้มาตรฐาน จาก สสปน. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561,
จานวนโรงแรม และ จานวนร้านอาหาร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รูปที่ 1-13 ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์

การศึกษาจานวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้จัดงาน
ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ โรงแรมที่พัก และร้านอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้จัดงานไมซ์ ประเทศไทยมีผู้จัดงานไมซ์ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทางาน ซึ่ งสามารถ
รองรับการจัดงานในระดับนานาชาติได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) บริษัทจัดงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด มีจานวน 35 ราย
2) บริษัทรับจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวับ จานวน 50 ราย
3) บริษัทรับจัดงานประชุมวิชาชีพ จานวน 14 ราย
4) บริษัทจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาขาติ จานวน 16 ราย
2. ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ โดยมีศูนย์ประชุมที่สามารถรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ได้ จานวน 10 แห่ง
ได้แก่
1) ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี ( IMPACT Exhibition and
Convention Center)
2) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade and Exhibition
Centre: BITEC)
3) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center: QSNCC)
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4) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
2554 หรือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (Chiang Mai International
Exhibition and Convention Centre)
5) รอยัลพารากอนฮอลล์ (Royal Paragon Hall)
6) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (Khonkaen International Convention
Exhibition Center: KICE)
7) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพัทยา พีชไทยแลนด์ (Pattaya Exhibition and Convention
Hall: PEACH)
8) เซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ (Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld)
9) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10) ศูนย์จัดประชุมและนิทรรศการ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (Royal Phuket Marina)
3. โรงแรมที่พัก ประเทศไทยมีโรงแรมที่พักจานวนมาก และมีความหลากหลาย สามารถรองรับ นัก
เดินทางไมซ์ได้ โดยมี โรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮาส์ ทั่วประเทศที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ากว่า 9,254 แห่ง ทั้งนี้โรงแรมที่มีห้องประชุม 1,582 แห่ง โดยโรงแรมกระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
1) ภาคกลาง มีโรงแรมและรีสอร์ท 3,466 แห่ง เกสต์เฮ้าส์ 132 แห่ง
2) ภาคเหนือ มีโรงแรมและรีสอร์ท 1,088 แห่ง เกสต์เฮ้าส์ 108 แห่ง
3) ภาคตะวันออก มีโรงแรมและรีสอร์ท 966 แห่ง เกสต์เฮ้าส์ 25 แห่ง
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงแรมและรีสอร์ท 661 แห่ง เกสต์เฮ้าส์ 15 แห่ง
5) ภาคใต้ มีโรงแรมและรีสอร์ท 2,190 แห่ง เกสต์เฮ้าส์ 299 แห่ง
6) กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงแรมและรีสอร์ท 300 แห่ง เกสต์เฮ้าส์ 4 แห่ง
4. ร้านอาหาร ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านอาหารที่หลากหลาย และเป็นที่นิยมของนักเดินทาง ร้านอาหาร
ในประเทศไทยมีจานวนมากกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ซึ่งสามารถรองรับนักเดินทางไมซ์ได้ โดยจานวน
ร้านอาหารที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ มีดังนี้
1) ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร 5,422 แห่ง
2) ร้านอาหารในภาคกลาง 936 แห่ง
3) ร้านอาหารในภาคเหนือ 746 แห่ง
4) ร้านอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 365 แห่ง
5) ร้านอาหารในภาคตะวันออก 1,715 แห่ง
6) ร้านอาหารในภาคตะวันตก 339 แห่ง
7) ร้านอาหารในภาคใต้ 2,608 แห่ง
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จากการศึกษาผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพจานวนมาก ที่จะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้
พั ฒ นาและเติ บ โตต่ อ ไปได้ นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยั ง มี จุ ด เด่ น ในด้ า นต่ า งๆ ที่ มี ส มรรถนะในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ในไทย ซึ่งสามารถดึงดูดทั้งผู้จัดงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ให้มาจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
1.2.3 สมรรถนะของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่จัดงานไมซ์ ของ American Express พบว่าปัจจัย 5
อันดับแรก ที่เป็นเกณฑ์สาคัญในการเลือกสถานที่จัดงาน ได้แก่ 1. สถานที่ตั้งที่จาเพาะเจาะจง เช่น อยู่ใกล้
สนามบิน ใกล้ศูนย์อบรม หรืออยู่ใกล้ กับส านักงานหรือโรงงานลู กค้า 2. ความสะดวกในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมงาน 3. ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ 4. ความปลอดภัย และ 5. ประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ลูกค้า โดยปัจจัยที่ 1 และ 5 เป็นปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับลูกค้าโดยตรง ส่วนปัจจัยที่ 2, 3 และ 4 เป็นปัจจัยที่แต่ละ
พื้นที่สามารถพัฒนาเพื่อดึงดูดกลุ่มนักเดินทางไมซ์ได้
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส มรรถนะของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านความสะดวกในการ
เดินทาง ความปลอดภัย และปัจจัยด้านอื่นๆ โดยแบ่งการวิเคราะห์สมรรถนะออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. การ
เดินทาง 2. แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 3. สถานที่จัดงาน 4. โรงแรมที่พัก 5. ความคุ้มค่าด้านราคา และ
6. ความปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 1-14 สมรรถนะของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
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1) ด้านการเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นไปอย่างสะดวก เนื่องจากประเทศไทยมีท่าอากาศยานนานาชาติถึง 6
แห่ง ภายใต้การดาเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในการรองรับนักเดินทางจากทุกมุม
โลก โดยมีเที่ยวบินทั้งสิ้นกว่า 400,000 เที่ยวบินต่อปี นอกจากนี้ยังมีท่าอากาศยานนานาชาติอื่นนอกเหนือจาก
ท่าอากาศยานที่ดาเนิน การโดยบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่ า อากาศยานนานาชาติ ก ระบี่ และท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ร าษฎร์ ธ านี ภายใต้ ก รมท่ า อากาศยาน
และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ของกองทัพเรือ โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินในแต่ละสนามบิน ดังนี้
ตารางที่ 1-4 สถิติเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)
สนามบิน
จังหวัด
จานวนเที่ยวบินนานาชาติ
จานวนเที่ยวบินในประเทศ
สุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ

259,906

85,861

ดอนเมือง

กรุงเทพฯ

83,263

170,281

เชียงใหม่

เชียงใหม่

18,101

53,940

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

743

16,158

ภูเก็ต

ภูเก็ต

51,466

53,383

หาดใหญ่

สงขลา

1,859

28,613

ขอนแก่น*

ขอนแก่น

1

15,033

กระบี่*

กระบี่

11,457

17,678

สุราษฎร์ธานี*

สุราษฎร์ธานี

1,778

14,701

อู่ตะเภา**

ระยอง

3,281

6,972

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * ข้อมูลจากกรมท่าอากาศยาน ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560
** ข้อมูลจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560

นอกจากนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยัง
ได้รับการจัดอันดับ อยู่ ใน อันดับที่ 20 ของสนามบินที่มีผู้คนพลุ กพล่านมากที่สุดในโลก (World's Busiest
Airports) ในปี 2559 โดยมีผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินตลอดทั้งปี จานวน 55.89 ล้านคน มีเที่ยวบินเฉลี่ย
ประมาณ 1,600 เที่ยวบินต่อวัน สนามบินสุวรรณภูมิให้บริการกว่า 500 สายการบินทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในการอานวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยเฉพาะทางอากาศแก่นั กเดินทางที่มา
เยือนประเทศไทย
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ตารางที่ 1-5 การจัดอันดับเป็นสนามบินที่มีคนพลุกพล่านที่สุด (World's busiest airports) 2559

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Airport
Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport
Beijing Capital International Airport
Dubai International Airport
Los Angeles International Airport
Tokyo International Airport
O'Hare International Airport
Heathrow Airport
Hong Kong International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Charles de Gaulle Airport
Dallas/Fort Worth International Airport
Amsterdam Airport Schiphol
Frankfurt Airport
Istanbul Atatürk Airport
Guangzhou Baiyun International Airport
John F. Kennedy International Airport
Singapore Changi Airport
Denver International Airport
Seoul Incheon International Airport
Suvarnabhumi Airport

Country
US
China
UAE
US
Japan
US
UK
Hong Kong
China
France
US
Netherlands
Germany
Turkey
China
US
Singapore
US
South Korea
Thailand

Passenger
104,171,935
94,393,454
83,654,250
80,921,527
79,699,762
78,327,479
75,715,474
70,314,462
66,002,414
65,933,145
65,670,697
63,625,534
60,786,937
60,248,741
59,732,147
58,813,103
58,698,000
58,266,515
57,849,814
55,892,428

ที่มา: World Airport Codes

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสนามบินอื่นๆ ที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศอีกจานวนมาก โดยมีทั้งสิ้น 33
สนามบินที่มีการให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ โดยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
ภาคกลาง
1. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
2. สนามบินนานาชาติดอนเมือง
ภาคใต้
3. สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
4. สนามบินนานาชาติภูเก็ต
5. สนามบินสมุย
6. สนามบินสุราษฎร์ธานี
7. สนามบินนครศรีธรรมราช
8. สนามบินกระบี่
9. สนามบินตรัง
10. สนามบินระนอง
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11. สนามบินชุมพร
12. สนามบินหัวหิน
13. สนามบินนราธิวาส
ภาคตะวันออก
14. สนามบินตราด
15. สนามบินอู่ตะเภา (พัทยา)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. สนามบินร้อยเอ็ด
17. สนามบินนครพนม
18. สนามบินอุบลราชธานี
19. สนามบินเลย
20. สนามบินขอนแก่น
21. สนามบินอุดรธานี
22. สนามบินสกลนคร
23. สนามบินบุรีรัมย์
ภาคเหนือ
24. สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
25. สนามบินเชียงราย
26. สนามบินแม่สอด
27. สนามบินแม่ฮ่องสอน
28. สนามบินปาย
29. สนามบินลาปาง
30. สนามบินพิษณุโลก
31. สนามบินสุโขทัย
32. สนามบินน่าน
33. สนามบินแพร่
นอกจากสนามบินแล้ว นักเดินทางยังสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยได้ทั้งทางรถ
รถไฟ โดยมีร ถขนส่ งสาธารณะระหว่างเมืองให้ บริการ และมีเส้ นทางรถไฟเชื่อมโยงไปยังทุกภูมิภาคของ
ประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางเบาอีกหลายเส้นทางซึ่งอยู่ระหว่าง
การพัฒนา โดยเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถอานวยความสะดวกด้านการเดินทางได้อีกมาก
2) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
ประเทศไทยมีความโดดเด่น ในด้านการท่องเที่ยว โดยมีแหล่ งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ในปี 2559 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก United Nations World Tourism Organization
ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก โดยมีจานวนนักท่องเที่ยว
มาเยือนประเทศไทยในปี 2559 ประมาณ 32.6 ล้านคน
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Most Visited Destinations by
International Tourist Arrivals: 2016 (million)
France

82.6

US

75.6

Spain

75.6

China

59.3

Italy

52.4

Turkey

39.5

UK

35.8

Germany

35.6

Mexico
Thailand

35
#10

32.6

ที่มา: United Nations World Tourism Organization
รูปที่ 1-15 การจัดอันดับจานวนนักท่องเที่ยวตามรายประเทศ 2559

สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศไทย สามรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1. สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (Landmark) 2. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3. สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และ 4. งานประเพณีเทศกาลต่างๆ
1) สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (Landmark) ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น
2) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีทั้งที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ชายหาด หมู่เกาะ ซึ่ง
ส่วนมากอยู่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดา
มัน เช่น หมู่เกาะพีพี อ่าวพังงา หาดไร่เลย์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเต่า เขาหลัก เขื่อนรัชประภา เป็น
ต้น และภูเขา เทือกเขา และน้าตกต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก
3) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในประเทศไทย มีอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ แหล่ง
โบราณคดี บ้ า นเชี ย ง ผื น ป่ า ดงพญาเย็ น เขาใหญ่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ อยุ ธ ยา อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย และผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
4) งานประเพณีเทศกาลต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีลอยโคม
ยี่เปง งานบุญบั้งไฟ และเทศกาลผีตาโขน เป็นต้น
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3) สถานที่จัดงาน
ประเทศไทยมีสถานที่จัดงานการประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าจานวนมากทั่วประเทศ โดยมีศูนย์
ประชุมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจานวน 10 แห่ง เรียงตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 1-6 ตารางแสดงสถานที่จดั งานประชุมและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
พท. ในร่ม จานวน
จานวนห้อง
สถานทีจ่ ัดงาน
เมือง
(ตร.ม.) หอประชุม
ประชุม
1. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมือง
กรุงเทพ
137,000
13
52
ทองธานี
กรุงเทพ
2. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
57,339
8
28
กรุงเทพ
3. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์
13,971
3
28
4. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
8,505
3
41
เชียงใหม่
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
5. รอยัลพารากอนฮอลล์
7,800
3
9
กรุงเทพ
6. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ขอนแก่น
7,500
1
N/A
7. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพัทยา พีชไทยแลนด์ พัทยา
6,925
1
N/A
8. เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
5,403
1
กรุงเทพ
N/A
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
9. ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
4,880
2
สงขลา
N/A
60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. ศูนย์จัดประชุมและนิทรรศการ รอยัล ภูเก็ต
2,500
1
ภูเก็ต
N/A
มารีน่า
ที่มา: UFI, Cvent

ห้องใหญ่สุด
(ตร.ม.)
60,000
20,320
4,690
N/A
N/A
4,000
N/A
N/A
N/A
N/A

สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อม สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้ โดยผ่าน
เกณฑ์ ม าตรฐานของสถานที่ จั ด งานประเทศไทย (ประเภทห้ อ งประชุ ม ) หรื อ Thailand MICE Venue
Standard (TMVS): Category Meeting Room ทั่วประเทศในปี 2560 มีจานวน 107 แห่ง 332 ห้อง
4) โรงแรมที่พัก
ประเทศไทยมีโรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮาส์ 9,580 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเดินทาง โดยมีโรงแรม
หลากหลายประเภทในการตอบสนองต่อความต้องการที่ห ลากหลายของนักเดินทางต่างๆ โดยที่พักเหล่ านี้
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1-7 โรงแรมที่พักในประเทศไทย
ภูมิภาค
จานวนโรงแรมและรีสอร์ท
จานวนเกสต์เฮาส์
ภาคกลาง
2,705
110
ภาคเหนือ
1,136
111
ภาคตะวันออก
1,268
36
ภาคตะวันตก
595
15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
695
16
ภาคใต้
2,569
324
รวม
8,968
612
ที่มา: จานวนโรงแรม รีสอร์ท และเกสต์เฮาส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561
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นอกจากให้บริการที่พักแล้ว บางโรงแรมยังมีห้องประชุมและห้องจัดสัมมนาให้บริการอีกด้วย โดยจากการ
ข้อมูลของ Cvent ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการจัดประชุมและอีเว้นท์ โรงแรมในประเทศไทยที่มีห้องประชุมและ
ห้องจัดสัมมนาให้บริ การ มีจานวนทั้งสิ้น 2,597 แห่ง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการมีทั้งที่พักและที่จัดงานที่
เพียงพอต่อการรองรับการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
5) ความคุ้มค่าด้านราคา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่มีความคุ้มค่าทางด้านราคา เนื่องจากมีค่าครองชีพไม่สู งมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ นักเดินทางสามารถซื้อหาสินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงมาก โดยในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย ในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งมีดัชนีค่าครอง
ชีพที่ 89.5 รองมาคือ สิงคโปร์ 88.07 เกาหลีใต้ 81.07 ฮ่องกง 79.24 ส่วนประเทศไทย มีดัชนีค่าครองชีพอยู่ที่
47.2 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศจีน ที่ 45.78
Cost of Living Index

89.50

Japan

88.07

Singapore

81.07

South Korea

79.24

Hong Kong

47.20

Thailand

45.78

China

43.31

Malaysia

ที่มา: Numbeo
รูปที่ 1-16 การเปรียบเทียบดัชนีคา่ ครองชีพแต่ละประเทศ 2560

อย่างไรก็ดี ในเมืองหรือจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมอาจจะมีค่าครองชีพสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพ มีดัชนีค่าครองชีพอยู่ที่ 54.15 และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 20,138.61
บาท ภูเก็ต มีดัชนีค่าครองชีพ 55.08 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 19,138.54 บาท เชียงใหม่ มีดัชนี
ค่าครองชีพ 47.5 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 17,270.58 บาท และพัทยา มีดัชนีค่าครองชี พ 47.02
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 17,275.70 บาท

Bangkok

Phuket

Chiang Mai

Pattaya

Cost of Living Index: 54.15
Rent Index: 24.69
Cost of Living Rent Index: 39.64
Groceries Index: 63.28
A single person monthly costs:
20,138.61 Baht without rent.

Cost of Living Index: 55.08
Rent Index: 13.90
Cost of Living Rent Index: 34.81
Groceries Index: 60.64
A single person monthly costs:
19,138.54 Baht without rent.

Cost of Living Index: 47.50
Rent Index: 11.72
Cost of Living Rent Index: 29.88
Groceries Index: 60.84
A single person monthly costs:
17,270.58 Baht without rent.

Cost of Living Index: 47.02
Rent Index: 17.05
Cost of Living Rent Index: 32.27
Groceries Index: 53.16
A single person monthly costs:
17,275.70 Baht without rent.

ที่มา: Numbeo
รูปที่ 1-17 การเปรียบเทียบดัชนีคา่ ครองชีพในประเทศ
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6) ความปลอดภัย
ในด้านของความปลอดภัย ถึงแม้จะมีดัชนีอาชญากรรมสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้
และจีน โดยประเทศไทยมีดัชนี อาชญากรรม (Crime Index) ที่ 48.89 และมีดัชนีความปลอดภัย (Safety
Index) ที่ 51.11 อย่างไรก็ตามประเทศไทยค่อนข้างมีความปลอดภัย เนื่องจาก ปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ
และศาสนาอยู่ในระดับต่า รวมทั้ง ปัญหาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่รุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

ที่มา: Numbeo
รูปที่ 1-18 การเปรียบเทียบดัชนีอาชญากรรมแต่ละประเทศ 2560

ปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ของไทยได้รับผลกระทบจาก ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชัน (84.56) การ
เพิ่มขึ้นของอาชญากรรม (64.6) และปัญหายาเสพติด (63.18)
และเมื่อเปรียบเทียบดัชนีอาชญากรรมตามรายจังหวัด พบว่ามีดัชนีอาชญากรรมเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้
ชลบุรี (66.41) กระบี่ (64.06) สมุทรปราการ (62.50) ภูเก็ต (58.46) พัทยา (57.85) หัวหิน (55.88) ระยอง
(55.00) สมุ ย (53.80) กรุ ง เทพฯ (48.59) บุ รี รั ม ย์ (42.45) ขอนแก่ น (39.51) หาดใหญ่ (34.9) เชี ย งใหม่
(29.65) และเชียงราย (24.84)
Thailand Crime Index
Crime Index: 48.89
Safety Index: 51.11
84.56

Problem corruption and bribery

51.99

Problem violent crimes (e.g. assault, armed robbery)

54.19

Problem property crimes (e.g. vandalism, theft)

63.18

Problem people using or dealing drugs
Worries being subject to attack because of race, religion

27.05

Worries being insulted

35.56

Worries attacked

36.38

Worries things from car stolen
Worries car stolen
Worries being mugged or robbed

45.63
42.62
48.78

Worries home broken and things stolen

53.66
64.6

Crime increasing in the past 3 years
Level of crime

ที่มา: Numbeo
รูปที่ 1-19 ดัชนีอาชญากรรมของประเทศไทย 2560
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จากการศึกษาสมรรถนะของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตได้ โดยประเทศไทยมีจุดเด่นที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งด้าน
การเดินทางเข้าสู่ประเทศที่มีหลายเที่ยวบิน การเดินทางในประเทศก็สามารถทาได้โดยสะดวก ประเทศไทยมี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทาให้สามารถดึงดู ดนักเดินทางไมซ์และผู้จัดงานไมซ์ให้มาจัดงานในประเทศไทยได้
นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านสถานที่จัดงานและโรงแรมที่พักที่ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อการจัดงาน อีก
ทั้งประเทศไทยยั งมีค่าครองชีพที่ไม่แพงจนเกินไป ทาให้ ประเทศไทยเป็นตัว เลื อกที่ ดีในการจัดงาน และ
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยพอสมควร โดยไม่มีปัญหาด้านภัยพิบัติที่รุนแรงหรือการก่อการ
ร้ายและวินาศกรรมเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
1.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
การศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค จะทาให้ทราบถึงจุดเด่นและข้อจากัดของอุตสาหกรรมไมซ์ในด้านต่างๆ เมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ความ
สะดวกในการเดินทาง 2. การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 3. กิจกรรมนอกจากการประชุม 4. ที่พักและ
สถานที่จัดงาน 5. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของประเทศ 6. สภาพแวดล้อมของประเทศ และ 7. ความ
เสี่ยงและความปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1-8 ตัวชีว้ ัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
เกณฑ์การวัด
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย

ประเภท
1. ความสะดวก เที่ยวบินระหว่างประเทศ (Available Seat Kilometres,
ในการเดินทาง International) (1)
เที่ยวบินในประเทศ (Available Seat Kilometres,
Domestic) (1)

4,489 3,647 2,248 2,641 2,364 1,481 2,426
11,209 2,174

197

n/a

n/a

457

475

จานวนสายการบินที่ให้บริการ (Number of Operating
Airlines) (1)

158

100

76

90

73

78

122

ประสิทธิภาพการคมนาคมทางบก (Ground Transport
Efficiency) (1)

4.8

6.6

5.6

6.1

5.9

4.8

3

ดัชนีสภาพจราจรติดขัด (Traffic Index) (2)

175.38 154.8 111.31 140.99 172.27 164.72 189.76

2. การสนับสนุน ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business
จากภาครัฐและ Rank) (3)
เอกชน
โอกาสทางธุรกิจ (Global Opportunity Rank) (4)
นโยบายและมาตรฐานสากล (International Standard &
Policy Rank) (4)
การสนับสนุนของรัฐด้านการท่องเที่ยว (Government
Prioritization of Travel and Tourism Industry) (1)
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78

34

4

5

2

24

26

46

9

11

1

6

26

41

47.0

14.0

19.0

57.0

68.0

5.3

6.1

6.2

5.7

5.9

102.0 28.0
5

5.8

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเภท

เกณฑ์การวัด
คุณภาพการให้บริการ การใส่ใจลูกค้า (Degree of
Customer Orientation) (1)
บุคลากรที่มคี ุณภาพ (Ease of Finding Skilled
Employees) (1)

จีน

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย

4.6

6.2

5.3

5.7

5.8

5.6

5.4

5

4.8

4.8

4.7

5.1

5.3

3.9

ความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Proficiency
Index) (1)
50.94 51.69 54.87 54.29 63.52
3. กิจกรรมนอก
(1)
จากการประชุม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Resources)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเดินทางธุรกิจ
(Cultural Resources & Business Travel) (1)
4. ที่พักและ
(1)
สถานทีจ่ ัดงาน ดัชนีราคาโรงแรม (Hotel Price Index)
(1)

ความได้เปรียบด้านราคา (Price Competitiveness)
จานวนห้องโรงแรม/ประชากร 100 คน (Hotel Rooms
(1)
Number/100 pop.)
จานวนโรงแรม 3 -5 ดาว (3-5 Star Hotels)

5.3

4.3

2.3

3.5

2.4

4.1

4.9

6.9

6.5

4.9

3.0

3.1

2.9

2.8

81.2 140.6 143.8 184.5 205

85.2

102

5.3

4.6

4.7

4.2

4.7

6.1

5.6

0.1

1.1

0.2

1.2

1.1

1.0

1.0

275

290

308

150

220

124

244

78.7

84.8

79.7

72.1

74.7

4.5

5.7

6

5.7

5.3

4

5

9

10

8

(5)

14,008 6,528 1,018

5. ภาพลักษณ์ พื้นที่จัดประชุมและแสดงสินค้า (Gross Indoor Size of
และความมี Exhibition Center: 1000 sq.m.) (6)
5,761 373
ชื่อเสียงของ ภาพลักษณ์ของประเทศ (Country Brand Strategy
ประเทศ
(1)
82.6 79.5
Rating)
ประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Effectiveness of
(1)
marketing and branding to attract tourists)
4.9 5.1
การจัดอันดับของ UFI ในกลุม่ ประเทศเอเชียแปซิฟิก (UFI
(6)
(Asia Pacific) Ranking)
1
2
(7)

การจัดอันดับของ ICCA (ICCA Global Ranking)
6. สภาพแวดล้อม คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ (Quality of Air
ของประเทศ Transport Infrastructure) (1)
คุณภาพของถนน (Quality of Roads)

60.7 47.21

(1)

คุณภาพทางรถไฟ (Quality of Railroad Infrastructure)
(1)

คุณภาพของท่าเรือ (Quality of Port Infrastructure)
ความครอบคลุมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile
(1)
Network Coverage)
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(1)

2,395 7,418

7

7

13

38

28

35

24

4.8

5.6

5.7

6.6

6.9

5.7

5

4.8

6.1

5.6

6.2

6.3

5.5

4.2

5.1

6.7

5.5

6.4

5.7

5.1

2.5

4.6

5.3

5.2

6.4

6.7

5.4

4.2

99.5 99.9

99.9

100

100

96

97

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเภท

เกณฑ์การวัด
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness)

(1)

7. ความเสี่ยงและ
ความปลอดภัย ดัชนีอาชญากรรม (Crime Index) (2)

ที่มา:

จีน

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย

4.6

6.1

32.49 19.5

ดัชนีการก่อการร้าย (Index of Terrorism Incidence)
(1) WEF T&T 2560
(2) Numbeo
(3) Wolrd Bank Group 2561
(4) Global Opportunity Index 2559
(5) Booking.com
(6) UFI 2559
(7) ICCA 2559
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(1)

3.5

6.9

6.2

6.5

6.1

29.4 20.07 16.9
7

7

7

5.2

4.8

63.57 48.88
6.7

1

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ตารางที่ 1-9 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ประเภท

ตัวชี้วัด

จีน

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย

1.ความสะดวกใน
(1)
การเดินทาง เที่ยวบินระหว่างประเทศ (Available Seat Kilometres, International)
เที่ยวบินในประเทศ (Available Seat Kilometres, Domestic) (1)
จานวนสายการบินที่ให้บริการ (Number of Operating Airlines) (1)
ประสิทธิภาพการคมนาคมทางบก (Ground Transport Efficiency) (1)
ดัชนีสภาพจราจรติดขัด (Traffic Index) (2)
2.การสนับสนุน
(3)
จากภาครัฐและ ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Rank)
เอกชน
โอกาสทางธุรกิจ (Global Opportunity Rank) (4)
นโยบายและมาตรฐานสากล (International Standard & Policy Rank) (4)
การสนับสนุนของรัฐด้านการท่องเที่ยว (Government Prioritization of Travel and
Tourism Industry) (1)
คุณภาพการให้บริการ การใส่ใจลูกค้า (Degree of Customer Orientation) (1)
บุคลากรที่มีคุณภาพ (Ease of Finding Skilled Employees) (1)

ความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) (1)
3.กิจกรรมนอก
(1)
จากการประชุม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Resources)
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเดินทางธุรกิจ (Cultural Resources & Business
Travel) (1)

หมายเหตุ:

Poor

Excellent
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n/a

n/a

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ตารางที่ 1-10 สรุปความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ความสามารถในการแข่งขัน

จีน

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

ฮ่องกง

สิงคโปร์

มาเลเซีย

ไทย

1.ความสะดวกในการเดินทาง

2.การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
3.กิจกรรมนอกจากการประชุม
4.ที่พักและสถานทีจ่ ัดงาน
5. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของ
ประเทศ

6.สภาพแวดล้อมของประเทศ
7.ความเสี่ยงและความปลอดภัย

หมายเหตุ:

Poor

Excellent

แต่ละประเทศมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านต่างๆ
แตกต่างกันไป โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเมืองที่เหมาะสมสาหรับการจัดงานไมซ์ใน 7 ด้านด้วยกัน จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าแต่ละประเทศมีความสามารถการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประเทศจีน
ประเทศจีน มีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการประชุมมาก มีที่พักและสถานที่จัดงานมาก ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสี ย งของประเทศดีเยี่ ย ม ความสะดวกในการเดินทางค่อนข้างดี มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก มีการ
สนั บ สนุ น จากภาครั ฐและเอกชนพอสมควร และสภาพแวดล้อมของประเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจีน
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ และมี
เดินทาง
เที่ยวบินในประเทศเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆ เป็นจานวนมาก
• เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่มาก ทาให้ถนนและระบบรางยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ
• ตามเมืองใหญ่ของประเทศจีนมีการจราจรหนาแน่นโดยเพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
2. การสนับสนุนจาก • มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ และโอกาสในการทาธุรกิจพอสมควร
ภาครัฐและเอกชน • นโยบายและมาตรการต่างๆ ยังไม่ได้มาตรฐานสากลมากนัก การสนับสนุนของรัฐด้านการ
ท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนมาก ทักษะด้านภาษาดี แต่คุณภาพด้านบริการมีปานกลาง
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศจีน
3. กิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการ
ประชุม

• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจานวนมาก และมีความโดดเด่น
• ประเทศจี น เป็ น ประเทศใหญ่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานจึ ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นจานวนมาก
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนมาก ราคาที่พักโดยเฉลี่ยถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานจานวนมาก
• มีความได้เปรียบด้านราคาดี ค่าครองชีพไม่แพง
5. ภาพลักษณ์และ
• ภาพลักษณ์ของประเทศดีเยี่ยม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพพอสมควร
ความมีชื่อเสียงของ • การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดีเยี่ยม อยู่อันดับ 1
ประเทศ
• การจัดอันดับของ ICCA ดีเยี่ยม อยู่อันดับ 7
6. สภาพแวดล้อมของ • คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศปานกลาง
ประเทศ
• คุณภาพถนนปานกลาง ระบบรางค่อนข้างดี คุณภาพท่าเรือปานกลาง
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง
7. ความเสีย่ งและ
• มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมพอสมควร
ความปลอดภัย
• มีปัญหาการก่อการร้ายค่อนข้างน้อย

2. ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ ปุ่ น มี ค วามสะดวกในการเดิ น ทางดี เ ยี่ ย ม มี ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และเอกชนดี เ ยี่ ย ม
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศดีเยี่ยม สภาพแวดล้อมของประเทศดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง มีกิจกรรม
เพิ่มเติมนอกจากการประชุมค่อนข้างมาก และมีที่พักและสถานที่จัดงานค่อนข้างมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศญี่ปุ่น
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ และมี
เดินทาง
เที่ยวบินในประเทศเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆ เป็นจานวนมาก
• ระบบขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม มีระบบรางเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
2. การสนับสนุนจาก • มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจดี และมีโอกาสในการทาธุรกิจมาก
ภาครัฐและเอกชน • นโยบายและมาตรการต่างๆ เป็นไปมาตรฐานสากล รัฐให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวดี
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนมาก ทักษะด้านภาษาดี คุณภาพด้านบริการดีเยี่ยม
3. กิจกรรมเพิ่มเติม
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจานวนมาก
นอกเหนือจากการ • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เป็นจานวนมาก และมีงาน
ประชุม
ประเพณีต่างๆ มากมาย
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนค่อนข้างมาก ราคาที่พักค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานค่อนข้างมาก
• มีความได้เปรียบด้านราคาปานกลาง ค่าครองชีพค่อนข้างสูง
5. ภาพลักษณ์และ
• ภาพลักษณ์ของประเทศดี การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพดี
ความมีชื่อเสียงของ • การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดีเยี่ยม อยู่อันดับ 2
ประเทศ
• การจัดอันดับของ ICCA ดีเยี่ยม อยู่อันดับ 7
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ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศญี่ปุ่น
6. สภาพแวดล้อมของ • คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศดี
ประเทศ
• คุณภาพถนนดีเยี่ยม ระบบรางดีเยี่ยม คุณภาพท่าเรือดี
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศดีเยี่ยม
7. ความเสีย่ งและ
• มีความปลอดภัยสูง ไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรม
ความปลอดภัย
• มีปัญหาการก่อการร้ายปานกลาง

3. ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลี ใต้ มีความสะดวกในการเดินทางค่อนข้างมาก มี การสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน
ค่อนข้างมาก ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศดี สภาพแวดล้อมของประเทศดี มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
มีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการประชุมพอสมควร และมีที่พักและสถานที่จัดงานพอสมควร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศเกาหลีใต้
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ และมี
เที่ยวบินในประเทศเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆ
เดินทาง
• ระบบขนส่งทางบกค่อนข้างดี มีถนนและระบบรางเชื่อมโยงทั่วประเทศ
2. การสนับสนุนจาก • มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจดีเยี่ยม และมีโอกาสในการทาธุรกิจมาก
ภาครัฐและเอกชน • นโยบายและมาตรการต่างๆ เป็นไปมาตรฐานสากล รัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวปานกลาง
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนมาก ทักษะด้านภาษาดี คุณภาพด้านบริการดี
3. กิจกรรมเพิ่มเติม
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจานวนไม่มากนัก
นอกเหนือจากการ • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เป็นจานวนมาก
ประชุม
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนค่อนข้างมาก ราคาที่พักค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานค่อนข้างมาก
• มีความได้เปรียบด้านราคาปานกลาง ค่าครองชีพค่อนข้างสูง
5. ภาพลักษณ์และ
• ภาพลักษณ์ของประเทศดี การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพพอสมควร
ความมีชื่อเสียงของ • การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดีเยี่ยม อยู่อันดับ 4
ประเทศ
• การจัดอันดับของ ICCA ดี อยู่อันดับ 13
6. สภาพแวดล้อมของ • คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศดี
ประเทศ
• คุณภาพถนนดี ระบบรางค่อนข้างดี คุณภาพท่าเรือดี
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศดีเยี่ยม
7. ความเสีย่ งและ
• มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก ปัญหาอาชญากรรมน้อย
ความปลอดภัย
• มีปัญหาการก่อการร้ายปานกลาง
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4. ประเทศฮ่องกง
ประเทศฮ่องกง มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนดีเยี่ยม สภาพแวดล้อมของประเทศดีเยี่ยม มีความ
สะดวกในการเดินทางค่อนข้างมาก ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศดี มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง มี
กิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการประชุมพอสมควร และมีที่ พักและสถานที่จัดงานพอสมควร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศฮ่องกง
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ
เดินทาง
• ระบบขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพ มีถนนและระบบรางเชื่อมโยงทั่วประเทศ
2. การสนับสนุนจาก • มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจดีเยี่ยม และมีโอกาสในการทาธุรกิจมาก
ภาครัฐและเอกชน • นโยบายและมาตรการต่างๆ เป็นไปมาตรฐานสากล รัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวมาก
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนมาก ทักษะด้านภาษาดี คุณภาพด้านบริการดี
3. กิจกรรมเพิ่มเติม
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพอสมควร
นอกเหนือจากการ • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน พอประมาณ
ประชุม
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนปานกลาง ราคาที่พักสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานไม่มากนัก
• มีความได้เปรียบด้านราคาปานกลาง ค่าครองชีพค่อนข้างสูง
5. ภาพลักษณ์และ
• ภาพลักษณ์ของประเทศดีเยี่ยม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพดี
ความมีชื่อเสียงของ • การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดีเยี่ยม อยู่อันดับ 5
ประเทศ
• การจัดอันดับของ ICCA ปานกลาง อยู่อันดับ 38
6. สภาพแวดล้อมของ • คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศดีเยี่ยม
ประเทศ
• คุณภาพถนนดีเยี่ยม ระบบรางดีเยี่ยม คุณภาพท่าเรือดีเยี่ยม
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศดีเยี่ยม
7. ความเสีย่ งและ
• มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก ปัญหาอาชญากรรมน้อย
ความปลอดภัย
• มีปัญหาการก่อการร้ายปานกลาง

5. ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนดีเยี่ยม สภาพแวดล้อมของประเทศดีเยี่ยม มีความ
ปลอดภัยสูง มีความสะดวกในการเดินทางค่อนข้างมาก ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศดี มีที่พักและ
สถานที่จัดงานพอสมควร แต่มีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการประชุมค่อนข้างน้อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสิงคโปร์
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ
เดินทาง
• ระบบขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพ มีถนนและระบบรางเชื่อมโยงทั่วประเทศ
• มีปัญหาการจราจรหนาแน่น ทาให้การเดินทางด้วยรถยนต์อาจใช้เวลานาน
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ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสิงคโปร์
2. การสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน

• มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจดีเยี่ยม และมีโอกาสในการทาธุรกิจมาก
• นโยบายและมาตรการต่างๆ เป็นไปมาตรฐานสากล รัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวมาก
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนมาก ทักษะด้านภาษาดีเยี่ยม คุณภาพด้านบริการดี
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้อย ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
• มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพอสมควร

3. กิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการ
ประชุม
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนปานกลาง ราคาที่พักสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานจานวนปานกลาง
• มีความได้เปรียบด้านราคาปานกลาง ค่าครองชีพค่อนข้างสูง
5. ภาพลักษณ์และ
• ภาพลักษณ์ของประเทศดี การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ความมีชื่อเสียงของ • การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดี อยู่อันดับ 9
ประเทศ
• การจัดอันดับของ ICCA ดี อยู่อันดับ 28
6. สภาพแวดล้อมของ • คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศดีเยี่ยม
ประเทศ
• คุณภาพถนนดีเยี่ยม ระบบรางค่อนข้างดี คุณภาพท่าเรือดีเยี่ยม
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศดีเยี่ยม
7. ความเสีย่ งและ
• มีความปลอดภัยค่อนสูง ไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรม
ความปลอดภัย
• มีปัญหาการก่อการร้ายปานกลาง

6. ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี ย มี ที่ พั ก และสถานที่ จั ด งานมาก มี ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และเอกชนค่ อ นข้ างดี
สภาพแวดล้อมของประเทศค่อนข้างดี มีความสะดวกในการเดินทางปานกลาง มีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการ
ประชุมปานกลาง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอยู่ในระดับปานกลาง มีความปลอดภัยพอสมควร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศมาเลเซีย
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ และมี
เที่ยวบินในประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆ
เดินทาง
• ระบบขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพพอสมควร
• มีปัญหาการจราจรหนาแน่น ทาให้การเดินทางด้วยรถยนต์อาจใช้เวลานาน
2. การสนับสนุนจาก • มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจดี และมีโอกาสในการทาธุรกิจค่อนข้างมาก
ภาครัฐและเอกชน • นโยบายและมาตรการต่างๆ เป็นไปมาตรฐานสากล รัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนมาก ทักษะด้านภาษาดีเยี่ยม คุณภาพด้านบริการดี
3. กิจกรรมเพิ่มเติม
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่อนข้างมาก
นอกเหนือจากการ • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน พอประมาณ
ประชุม
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ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศมาเลเซีย
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนค่อนข้างมาก ราคาที่พักถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานไม่มากนัก
• มีความได้เปรียบด้านราคามาก ค่าครองชีพถูก
5. ภาพลักษณ์และ
• ภาพลักษณ์ของประเทศดี การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพดี
ความมีชื่อเสียงของ • การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดี อยู่อันดับ 10
ประเทศ
• การจัดอันดับของ ICCA ปากลาง อยู่อันดับ 35
6. สภาพแวดล้อมของ • คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศดี
ประเทศ
• คุณภาพถนนดี ระบบรางค่อนข้างดี คุณภาพท่าเรือดี
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศดี
7. ความเสีย่ งและ
• ความปลอดภัยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น มีปัญหาอาชญากรรม
ความปลอดภัย
• มีปัญหาการก่อการร้ายปานกลาง

7. ประเทศไทย
ประเทศไทย มีความปลอดภัยสูง มีที่พักและสถานที่จัดงานค่อนข้างมาก ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
ประเทศดี มีความสะดวกในการเดินทางปานกลาง การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนปานกลาง มีกิจกรรม
เพิ่ ม เติ ม นอกจากการประชุ ม ปานกลาง และสภาพแวดล้ อ มของประเทศอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โ ดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
1. ความสะดวกในการ • มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ประเทศโดยมีเที่ยวบินเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ และมี
เที่ยวบินในประเทศเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆ
เดินทาง
• ระบบขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพต่าสุดเมื่ อเทียบกับประเทศอื่น โดยรัฐบาลกาลังเร่งพัฒนา
ระบบราง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่
• มีปัญหาการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทาให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน
2. การสนับสนุนจาก • มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจดี และมีโอกาสในการทาธุรกิจปานกลาง
ภาครัฐและเอกชน • นโยบายและมาตรการต่างๆ เป็นไปมาตรฐานสากลพอสมควร รัฐสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
ค่อนข้างมาก
• บุคลากรคุณภาพมีจานวนปานกลาง ทักษะด้านภาษาปานกลาง คุณภาพด้านบริการดี
3. กิจกรรมเพิ่มเติม
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่อนข้างมาก
นอกเหนือจากการ • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน พอประมาณ
ประชุม
4. ที่พักและสถานที่จดั • มีโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปจานวนค่อนข้างมาก ราคาที่พักค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
งาน
• มีสถานที่จัดงานมีจานวนปานกลาง
• มีความได้เปรียบด้านราคาค่อนข้างมาก ค่าครองชีพค่อนข้างถูก
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ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
5. ภาพลักษณ์และ
ความมีชื่อเสียงของ
ประเทศ
6. สภาพแวดล้อมของ
ประเทศ
7. ความเสีย่ งและ
ความปลอดภัย

• ภาพลักษณ์ของประเทศดี การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพดี
• การจัดอันดับของ UFI ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกดี อยู่อันดับ 8
• การจัดอันดับของ ICCA ดี อยู่อันดับ 24
• คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศดี
• คุณภาพถนนปานกลาง ระบบรางค่อนข้างแย่ คุณภาพท่าเรือปานกลาง
• ระบบเครือข่ายมือถือครอบคลุมทั่วประเทศ มีความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง
• มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมพอสมควร
• ไม่ค่อยมีปัญหาการก่อการร้าย

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่า
ยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางบก โดยต้องเร่งพัฒนาการขนส่งระบบ
รางและคุณภาพของถนน การแก้ปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัด การเพิ่มทักษะและคุณภาพของบุค ลากร
พัฒนาสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การกวดขันด้านความปลอดภัย ปัญหา
อาชญากรรม และการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
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1.3 นโยบายของประเทศไทยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อให้สามารถวางกรอบแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับ ทิ ศทางในการพัฒ นาประเทศในปัจจุบัน จึงต้องมีการศึกษาและทบทวน
นโยบายของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จ ะทาการศึกษา ได้แก่ 1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 3. นโยบาย ประเทศไทย 4.0 4. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) และ 5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ (แผนที่บูรณาการ 3 มิติ) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศไทย มีจุ ดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีการเน้น
ย้าการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
มีรายละเอียด ในแต่ละด้าน ดังนี้
- ความมั่นคง: การมีความมั่นคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อ งและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงเพียงพอกับการดารงชีวิต ความมั่นคงของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
- ความมั่งคั่ง: ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียม เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสู ง สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน และการทาธุ รกิจ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
- ความยั่งยืน: การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ จากกรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงมีการกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์หลัก
ด้ว ยกัน ได้แก่ 1) ยุ ทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
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เท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มั่นคง

มั่นคง

2

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน
1

4

ความมั่นคง

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกันใน
สังคม

มั่งคั่ง

3

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
5

6

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน
รูปที่ 1-20 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิ รูปการบริหารจัดการประเทศ การ
ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามจากภายนอกให้ เ กิ ด ความมั่ น คง ความเชื่ อ มั่ น และความสงบสุ ข เรี ย บร้ อ ย
ภายในประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมาย
หลักคือ การนาพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ ปานกลางขึ้นสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรม การขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อสร้างความพร้อมทาง
กาย ใจ และสติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีระเบียบวินัย ทั้ง
ยังให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม โดย
การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความมั่นคงในสังคม บริหารจัดการระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึงพร้อม
ทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสูงวัย อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันสังคม และให้การสื่อสารมวลชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแล รักษา พัฒนา และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกาหนดและใช้นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม
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- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดการทางานบริหารจัดการ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เอื้อ
ต่อการลงทุนจากต่างชาติ
จากการศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เองจึงควรมีจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งนาไปสู่
แนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และการกระจายรายได้เพื่อสร้างความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม
1) การสร้ า งรายได้ เ พื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ การจั ด งานไมซ์ แ ละขยายตลาดไมซ์ เ พื่ อ สร้ า งรายได้ จ าก
อุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายในอุตสาหกรรมหลัก เพื่อเพิ่มรายได้อันจะเป็นการ
สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ
2) การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการจัดงานไมซ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทคโนโลยี
ต่างๆ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดงานเพื่อส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ ม เทคโนโลยี เ ป้ า หมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เมื่ อ ประเทศมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในระยะยาว
3) การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม และก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการจัดเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านไมซ์ ตลอดจนผู้ประกอบการ
และบุ คลากรไมซ์ทั้งในเมืองและในภูมิภ าคให้ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยึดหลักการพัฒนาตาม “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยยึดวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปี โดยได้กาหนดเป้าหมายหลักของ
การดาเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ไว้ดังนี้
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคม มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2) ความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นรายได้ แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 15
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3) ระบบเศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และแข่ ง ขั น ได้ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานบริ ก ารและดิ จิ ต อล มี
ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ ผู้ ป ระกอบการสามารถใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ต อลในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดย
เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 และ
รักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิ ปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิด
ความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน เพิ่ มการใช้ระบบดิจิตอลในการให้บริการ ลดปัญหาคอร์รัปชั น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานภาครัฐ ยกอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิตอลเพิ่มขึ้น
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การสร้างความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เปนมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา
การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิ จ

รูปที่ 1-21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

เพื่อให้ การพัฒ นาประเทศในช่ว งระยะ 5 ปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึง ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ : มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
คนไทยมีความรู้ มีค่านิยมที่ดีงาม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริม
ค่านิ ย มที่ดีงาม จริ ย ธรรม จิตสาธารณะ พัฒ นาความรู้ความสามารถให้ คนไทยมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาระบบสาธารณสุข
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม: เป็นการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยพร้อมไปกับการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต สร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : ให้ความสาคัญกับการ
บริ ห ารจั ด การนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง รวมถึ ง การปฏิ รู ป ภาษี ทั้ ง ระบบเพื่ อ รั ก ษา
เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภ าพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่ว งโซ่คุณค่าในภาค
เกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เปนมิต รกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : มุ่งแก้ไข รักษา ฟื้นฟู
และสร้างสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน : เป็นการ
ดูแลรักษาความมั่นคงภายในประเทศและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศเพื่อให้เกิดความสงบ
สุขภายในประเทศ ปราศจากภัยคุกคาม โดยมีก ารส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในประเทศ
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สั ง คมไทย: เป็ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท างานของภาครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มาตรฐาน รวดเร็ ว และมี ค วาม
ครอบคลุม ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงการปฏิรูปยกระดับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับมากขึ้น
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ : มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม: มุ่งให้เกิดการพัฒนาเมืองในแต่
ละพื้นที่ แต่ละภาคให้มีความเหมาะสมเพื่อยกระดับความเจริญและเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดย
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายให้การพัฒนามีประสิทธิภาพสูงสุด
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9) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดาเนินการใน
ประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต
และบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณ ภาพ การ
พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างมี
สมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
กระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาชีวิตของ
คนในชุมชน
10) ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา: มุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยง
ด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้า มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด
พื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่จะต้องดาเนินการให้คืบหน้าตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งเครือข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อม
ให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของ
ไทยในภูมิภาค จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ใน
การที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของไทยต้องยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะด้ า นการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง
อุตสาหกรรมไมซ์สามารถมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดงาน
ไมซ์ เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เพื่อก่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขาย
การลงทุน การสร้ างรายได้จ ากนั ก เดินทางไมซ์ สร้างรายได้ ให้ กับธุรกิจการโรงแรม ที่พักและการบริการ
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์อื่นๆ ยังเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเป็นการสร้างความพร้อมในการพัฒนา
ประเทศเพื่ อ เป็ น จุ ด หมายปลายทางของนั ก เดิ นทางไมซ์ ทั้ ง การมุ่ ง พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ แ ละคุ ณ ภาพ
การศึกษา เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน และการสร้างความมั่นคง ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางไมซ์ และดึงดูดให้มีการ
จัดงานไมซ์ในประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามเมืองต่างๆ ที่
สามารถช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักเดินทางไมซ์และผู้จัดงานไมซ์ ทาให้สามารถเพิ่ม
จานวนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น
1.3.3 นโยบายประเทศไทย 4.0
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนากลไกเพื่อ
การขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาโดยตลอด โดยในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก
โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรม
จึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพื่อการ
ส่ งออกมากขึ้น เช่น สิ น ค้า อิเล็ กทรอนิ กส์ ปิโ ตรเคมี ยานยนต์ และชิ้นส่ ว นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
Smart Industry + Smart City + Smart People

Thailand 1.0

Agriculture
ยุ ค ข อ งเ ก ษ ต ร ก ร ร ม มี ก า ร
เพาะปลู ก พื ช ผลทางการเกษตร
เช่น ข้าว พืชสวน พื ช ไร่ และการ
ทาปศุสัตว์ เช่น เลี้ ย งหมู เป็ ด ไก่
แล้วนาผลผลิตไปขาย สร้างรายได้
และยังชีพ

Thailand 2.0
Light Industry

Thailand 3.0
Heavy Industry

Thailand 4.0
Creative + Innovation

ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุ ค นี้ เ ริ่ ม ม
การใช้เครื่องมือเข้ า มาช่ ว ยในการ
ผลิ ต เช่ น ผลิ ต เสื้ อ ผ้ า กร ะเป า
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่ อ งเขี ย น
เครื่ อ งประดั บ เป็ น ต้ น ประเทศ
เริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

ยุคอุตสาหกรรมหนั ก มี ก ารผลิ ต
และขายส่งออกเหล็กกล้ า รถยนต์
ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเ มนต์ เป็ น ต้ น
โดยใช้เทคโนโลยีจากต่ า งประเทศ
เพื่อเน้นการส่งออก

เพื่อพัฒนาประเทศให้ มีร ายได้ สู ง
จะต้องเปลี่ยนจากการผลิ ต สิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิ ง นวั ต กรรม
และเป ลี่ ย นจ ากการ ขั บ เคลื่ อ น
ประเทศด้ ว ยภ าคอุ ตสาหกรร ม
เป็นการขับเคลื่อนด้ ว ยเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รูปที่ 1-22 นโยบายประเทศไทย 4.0

ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 3.0 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้
ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียม
กัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งนาไปสู่ความ
ขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ดังนั้นในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจาเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดย
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง
โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่ อนด้วยการพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
(Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สาคัญ ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
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2. เปลี่ ย นจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้ว ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่ อนด้ว ยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4
องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและ
เป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)
3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่
การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services)
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั้น
จาเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ต้องมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
พัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ

รูปที่ 1-23 วงจรชีวิตของนวัตกรรม

โดยปกติแล้วเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จะมีวงจรชีวิตของนวัตกรรม (Innovation Lifecycle) ซึ่ง
อธิบายได้ด้วยกราฟเส้นโค้งรูปตัวเอส หรือ S-curve โดยเป็นกราฟแสดงการเติบโตของเทคโนโลยี ที่ใช้อธิบาย
ถึงประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านไป ในระยะแรกที่
เทคโนโลยีเพิ่งได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพหลาย
อย่างซึ่งต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและเวลา เมื่อพัฒนาต่อไปประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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จนถึงจุดที่เทคโนโลยีเริ่มมีการอิ่มตัว ซึ่งองค์กรต้องแสวงหานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่หรือ S-curve เส้นใหม่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ไม่เช่นนั้นองค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งหรือล้าหลังในที่สุด
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมของประเทศก็ เ ช่ น เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเตรียมการเพื่อแสวงหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการต่อ
ยอด S-curve เดิมที่กาลังจะถึงจุดอิ่มตัว ให้มีการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยานยนต์อนาคต

อาหารแห่งอนาคต
ดิจิตอล

หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม

การแพทย์และสุขภาพ

การบินและโลจิสติกส์

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

รูปที่ 1-24 การต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดังนั้นในการพัฒนาประเทศตามกรอบนโยบาย ประเทศทไย 4.0 จึงได้มีการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี
อยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่ งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย
1) อุต สาหกรรมยานยนต์ สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิ ตเครื่องยนต์และชิ้นส่ ว นเครื่องยนต์ ผลิ ตชิ้นส่ วน
ยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลั งงาน ผลิตอุปกรณ์
ส าหรั บ รถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)
ผลิตยางล้อ ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกาลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
ความจุกระบอกสูบต่ากว่า 248 ซีซี) ยานยนต์ไฟฟ้า
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2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, Sensors, RFID,
Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, Wearable
Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ Flexible
Printed Circuit
- กลุ่ ม กิ จ การออกแบบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ : Microelectronics Design, Embedded System
Design, IC Design
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่สร้าง
มูลค่า การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)
เป็นต้น
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การผลิ ตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออกฤทธิ์
(Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น
5) อุ ต สาหกรรมการแปรรู ปอาหาร ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุ ขภาพ (Functional Foods)
อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) นวัตกรรม
อาหาร (Food Innovation) เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจากัด ไม่เพียงพอที่จะทาให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา New S-curve ควบคู่ไป
ด้วย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภคและ
บริ ก ารเพื่ อ การขนส่ ง ศู น ย์ ร วมกิ จ การโลจิ ส ติ ก ส์ ทั น สมั ย การบริ ก ารและซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยาน
(Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน ธุ ร กิ จ
มูล ค่าสู งที่ต้องการความเร็ ว จากการขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศยานไร้
คนขับ (Drone) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบนาทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา
และอบรมด้านการบิน เป็นต้น
3) อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ ( Biofuels and Biochemicals) ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic)
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
4) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การแพทย์
ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์
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สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar)
และการผลิตยาสมุนไพร
5) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded Software) ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
บริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค (Consumer insight Analytics and Data Center)
ระบบประมวลผลกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) ระบบความปลอดภั ย ในโลกไซเบอร์ (Cyber
Security) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Internet of Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
สื่อและแอนิเมชันสร้างสรรค์ (Creative Media and Animation)
เนื่ องจากอุตสาหกรรมไมซ์ส ามารถเป็ น กลไกในการขับเคลื่ อนอุ ตสาหกรรมหลั ก ที่เป็ นอุ ตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศผ่านการจัดงานไมซ์ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สอดคล้อง
กับ นโยบายการพัฒ นาประเทศ จึ งควรมีการมุ่งเป้าในการจัดงานไมซ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ทั้ง 10 อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ทั้ งการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ อัพเดท
เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดงานสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจ เพื่อ
ช่วยในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยสามารถเติบโตต่อไปได้
1.3.4 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยให้บรรลุเป้าหมายในการทาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
กระจายรายได้ของคนในประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) พัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล
3) สร้างการกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน
4) พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มีความเชื่อมโยง รวมถึง
การนาเอาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดความโดดเด่น พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวใน
เมืองรองที่มีศักยภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบระบบโลจิ สติกส์ เส้นทางการการ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางและ
สร้างความเชื่อมต่อระหว่างเมือง และบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น
3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ
ด้านการท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ว มในการพัฒนาสินค้ าและ
บริการทางการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้าง
จิตสานึกท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริม
วิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ส่งเสริมเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นผ่านสินค้าและ
บริการ หรือสื่อต่างๆ มีการจัดทาการตลาดเฉพาะกลุ่มโดยนาเอาเทคโนโลยี มาช่วย และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ตามเป้าหมาย สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่ว มมือ
ระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ ให้มีการออกนโยบาย กฎหมายข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การบู ร ณาการของภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ มี เ อกภาพและมี ป ระสิ ทธิภ าพ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาการท่องเที่ยว
จากยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ได้กานหดให้มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่อุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะ
สามารถดึงดูดนักเดินทางไมซ์และผู้จัดงานไมซ์ให้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานมากยิ่งขึ้น
1.3.5 แนวทางการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ (แผนที่บูรณาการ 3 มิติ)
เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ มักจะเป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์
(Agenda) หรือตามมิติกระทรวงและหน่วยงาน (Function) ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามปกติเป็นหลัก โดยยัง
ขาดการบูรณาการร่วมกัน คณะรัฐมนตรีจึงมีม ติให้มีการใช้แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 3
มิติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 3 มิติ ประกอบด้วย
1) มิติประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ (Agenda Based) ซึ่งเป็นงบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานตาม
นโยบายเร่งด่วน หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
2) มิ ติ ก ระทรวงและหน่ ว ยงาน (Function Based) ซึ่ ง เป็ น งบประมาณส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ตามปกติของหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี
3) มิติพื้นที่ (Area Based) เป็นงบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยแยกออกตามพื้นที่
ท้องถิ่น ภูมภิ าค จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด

มิติกระทรวงและหน่วยงาน
มิติประเด็นหลัก
ตามยุทธศาสตร์
(Agenda Based)

ปฏิบัติงานตามนโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ

การบูรณาการ
มิติ

Function Based)
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี

มิติพื้นที่
(Area Based)

ปฏิบัติงานตามหลักภารกิจ
พื้นที/่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด

รูปที่ 1-25 แนวทางการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 3 มิติ นับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ
ของรัฐบาล ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป
ภาครั ฐ นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และแผนหลั ก อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ดเจนในการตั้ งงบประมาณ
เนื่องจากกาลังงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในแต่ละปีที่มีอยู่อย่างจากัด รัฐบาลจึงต้องเน้นการตั้งงบประมาณ
ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่ า และมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายสูงสุด เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยทาการปรับลดเรื่องที่มีลาดับความสาคัญต่ากว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน
Function ที่เป็นการดาเนินการตามปกติของหน่วยงาน แล้วนาไปดาเนินการเรื่องที่มีลาดับความสาคัญสูงกว่า
เช่น งบประมาณตามแผนงาน Agenda หรือพื้นที่ Area ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญ เป็นต้น
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ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์
พิจิตร กาแพงเพชรนครสวรรค์ อุทัยธานี

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธรร้อยเอ็ด เลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
อุดรธานีหนองบัวลาพู อุบลราชธานี
อานาจเจริญ

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก
นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี
ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

EEC ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ภาคใต้
MICE City
Potential MICE City

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สงขลา สตูล

รูปที่ 1-26 มิติด้านพื้นที่ (Area Based)

การแบ่งพื้นที่ตามกรอบมิติด้านพื้นที่ (Area Based) ของการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 3 มิติ มี
การแบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่
1) ภาคเหนื อ ประกอบด้ว ย เชีย งราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน
อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กาแพงเพชรนครสวรรค์ อุทัยธานี
2) ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ลพบุรี
พระนครศรี อยุ ธ ยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิ งห์ บุรี สุ พรรณบุ รี
อ่างทอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี
3) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล
4) ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ประกอบด้ว ย กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธรร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
อุดรธานีหนองบัวลาพู อุบลราชธานี อานาจเจริญ
5) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ประกอบด้ ว ย
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
6) ภาคใต้ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์
ธานี
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 3 มิติ ของรัฐบาล เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ต้องพิจารณาใน
การทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้การวางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่เน้นการบูรณาการการ
จัดสรรงบทั้ง 3 ด้าน คือ มิติด้านยุทธศาสตร์ มิติด้านหน่วยงาน และมิติด้านพื้นที่
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1.4 นโยบายและแผนงานของ สสปน. ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะทาการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ จาเป็นที่
จะต้องมีการศึกษาถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารของ สสปน. รวมถึงแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การทบทวนแผนแม่ บ ทอุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย และทิ ศ ทางในกา ร
ดาเนินงานขององค์กร ซึ่งการศึกษานโยบายและแผนงานของ สสปน. แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. นโยบาย
และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สสปน. 2. แผนงานในภารกิจหลัก 20 ปี 3. แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 25602564 (ฉบับเดิม) 4. แผนงานอื่นๆ ของ สสปน. และ 5. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนต่างๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.4.1 นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สสปน.
จากวิสัยทัศน์ของ สสปน. ซึ่งคือ “สสปน. เป็นองค์กรหลักในด้านไมซ์ที่พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมเพื่อ
ความเจริญและกระจายรายได้ ” นาไปสู่การตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ใน 3 ด้าน คือ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค

วิสัยทัศน์
“TCEB เปนองค์กรหลักในด้านไมซ์ที่
พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม
เพื่อความเจริญและกระจายรายได้

พัฒนา
เศรษฐกิจ

นวัตกรรม

กระจาย
รายได้

รูปที่ 1-27 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สสปน.

วิสัยทัศน์
สสปน. เป็นองค์กรหลักในด้านไมซ์ที่พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมเพื่อความเจริญและกระจายรายได้
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับ ให้ประเทศไทยเป็นผู้นาไมซ์ในเวทีโลก (Global Leader)
2. เป็นผู้นาการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน เน้นการบูรณาการกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชน
3. กระจายเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ สู่ภูมิภาค เน้นการชูธุรกิจไมซ์เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อสร้าง
รายได้สู่ท้องถิ่น
4. ผลั กดัน ใช้น วัตกรรม และ สร้ าง MICE Intelligence เพื่อสนับสนุนและยกระดั บ ความสามารถ
ทางการแข่งขัน เน้นแนวคิดการสร้างงานแบบสมาร์ทไมซ์ (SMART MICE) เพิ่มความทันสมัย ยั่งยืน
สร้างสรรค์ ช่วยสร้างประสบการณ์และความน่าสนใจให้แก่การจัดงานไมซ์
5. ผลักดัน สสปน. ในฐานะองค์กรที่มีความโปร่งใส และ มีธรรมาภิบาล (Good Governance)
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โดยอาศัย 4 กลยุทธ์การปฏิรูปอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 4
ได้แก่
กลยุทธ์
1. เติบโตตามการพัฒนาประเทศ การใช้อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่
1) อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบด้วย
- กลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ
- กลุ่มสาธารณสุข และสุขภาพ
- กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ
- กลุ่มดิจิตอล ปัญญาประดิษฐ์
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น แฟชั่น บันเทิง วัฒนธรรม
2) โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน
- การสื่อสารคมนาคม
- พลังงาน
3) ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ตะวันออก
- ตาก
- หนองคาย
2. เติบโตในตลาดที่มีศักยภาพ การมุ่งเจาะตลาดในภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ
แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่
1) อาเซียน
2) อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3) เอเชียตะวันออก/ เอเชียใต้
4) ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์
3. เติบโต อย่างเท่าเทียม พัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค ในเมืองที่มีศักยภาพ ได้แก่
เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และสงขลา
4. เติบโต อย่างเข้มแข็ง โดยการ
1) ปรับกระบวนการทางานและการจัดการองค์กร
2) ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3) เสริมการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน
นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมสาคัญที่จะดาเนินการ 7 โครงการ ได้แก่
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Flagship Projects
พัฒนาการบริหารองค์กรภายใน

พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

1
2
3

1 จัดตั้ง Executive Committee
2 Process Assessment
3 ปรับโครงสร้างองค์กร

Market Intelligence Unit &
MICE Innovation
Road Show “Thailand
Move Forward”
Product & Area Manager
ส่งเสริมไมซ์ในภูมิภาคให้
เติบโตอย่างเท่าเทียม

รูปที่ 1-28 โครงการของผู้บริหาร สสปน.

โครงการ
1. จัดตั้งคณะผู้บริหารระดับสูง (Executive Committee) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งจัดตั้งโดยความร่วมมือจากเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เอกขนจากส่วนกลาง เอกชนจากต่างจังหวัด
และ สสปน.
2. สร้างบุคคลากร Product Development and Area Managers โดย
1) Product Development จะเน้ น การพั ฒ นาเฉพาะด้ า นตามยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ เช่น
นโยบาย ประเทศไทย 4.0 และเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และต้องมีความรู้ใน
ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีความรู้ด้านภาวะและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเข้าใจภาวะของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
2) Area Manager จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่เป้าหมาย สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ ให้คาแนะนาและช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ และ
ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน (Public Private
Partnership: PPP) เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
3. สร้างทีมวิเคราะห์ตลาด และสร้างสรรค์นวัตกรรมไมซ์ (Market Intelligence & MICE Innovation)
เพื่อทาหน้าที่ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ทิศทางการตลาด การพัฒนาแผนธุรกิจ การแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ และเผยแพร่ข้อมูลไมซ์ให้แก่เอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เอกชน
4. จัดตั้งระบบประเมินกระบวนการทางาน (Process Assessment) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความ
เข้มแข็งให้องค์กร สามารถตรวจวัดมาตรฐานการทางาน และกระบวนการทางาน จากปัจจุบันที่วัด
เฉพาะผลผลิต (Output) ทาให้รู้ถึงจุดที่เป็น คอขวดในการทางาน (Bottleneck) จึงสามารถทาให้
ปรับปรุงการทางานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมิน
บุคคลากรในมิติเชิงคุณภาพได้มากขึ้น
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5. จัดระเบียบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม (Right Sizing) โดยอาจจะเป็นการเพิ่มหรือลดขนาดองค์กร
มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบการทางาน และการบริหารจานวนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับปริมาณของงาน
6. Roadshows “Thailand Moves Forward” โดยการ ใช้ Marketing Intelligence มาช่วยวิเคราะห์
ในการเลื อกพื้น ที่เป้าหมายเพื่อทา Road Show ให้ เหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริงของตลาด ทา
Road Show ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และแสวงหาโอกาสในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนร่วมกับ คระกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกระทรวงพาณิชย์
ในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
7. ส่งเสริม ไมซ์ในภูมิภาค ให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยการสร้างงานตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น เช่น การจัดงานฮาลาลหาดใหญ่ งานผ้า
ไหมภาคอีสาน เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
1.4.2 แผนงานในภารกิจหลัก 20 ปี
สสปน. ได้ ว างแผนงานในภาระกิ จ หลั ก ขององค์ ก รในระยะ 20 ปี โดย สสปน. จะมี บ ทบาทเป็ น ผู้
ประชาสัมพันธ์ (Promoter) ผู้ทาการตลาด (Marketer) ผู้พัฒนางาน (Developer) และผู้ให้คาปรึกษาด้าน
การจัดงาน (Facilitator) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย และได้ตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เปาหมาย
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติด้วยกิจกรรมไมซ์: โดยการเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์จากในประเทศและนานาชาติ
2. เพิ่มการพัฒนานวัตกรรมในประเทศผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์ : โดยการพัฒนาให้มีการกระจายรายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่
มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 40
3. การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม: สร้างการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโต โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคบริการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.0
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แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 – 2579)
กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เปนเครื่องมือในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้าง
วิสัยทัศน์ องค์
ความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและอัตลักษณ์ความเปนไทย
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ส่งเสริมแนวป ิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

1. การสร้างรายได้

เปาหมาย 2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

3. การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกการจัดกิจกรรม
ไมซ์

สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของพื้นที่ใน
ระดับภูมิภาค

พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศและระดั บ
นานาชาติ

ยกระดับมาตรฐานผู้
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนไมซ์

1.1 พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพื่อรองรับการ
2.1 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพื่อ 3.1 ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และ 4.1พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
ขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
รองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์
พันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการ
เป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0
อุตสาหกรรมของแต่ละภูมิภาค
ไมซ์
อบรมและการสร้างพันธมิตร
1.2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์โดยการบูรณาการ 2.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน 3.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ 4.2 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการจัด
งานไมซ์ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ
อุตสาหกรรมไมซ์สาหรับภูมิภาค
เป็นจุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ที่มี
ประชุม ไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และ
สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์
(Regional CVB)
ส่วนเกี่ยวข้องและสื่อ
มีความทันสมัย
1.3 สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้ 2.3 ขยายบทบาทของ Regional CVB ใน
4.3 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอือ้ ต่อ
เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
การเชือ่ มโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาค
การดาเนินธุรกิจไมซ์ สาหรับ
อาเซียน/CLMVT
ผู้ประกอบการไมซ์ไทย และต่างประเทศ

รูปที่ 1-29 แผนงานในภารกิจหลัก 20 ปี ของ สสปน.

ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของเป้าหมาย ตัวชี้วดั
และกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ กระตุ้นการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าในภาค อุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้
จากกิจ กรรมไมซ์ (MICE) จากในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่ อน 5
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 และยกระดับงานไมซ์ที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศให้ไปเป็นงานระดับภูมิภาค ซึ่งทาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่งคั่ง อีกทั้งยัง
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยอีกด้วย
ตัวชี้วัดได้แก่ มูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคมจากทางตรง
และทางอ้อม จานวนนักเดินทางไมซ์ (ต่างชาติ/ไทย) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์(นานาชาติ/ไทย)
และจานวนกลุ่มงานไมซ์ /งานในระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพื่อรองรับการขับเคลื่อน 5 คลั สเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0
กลยุ ทธ์ที่ 2: ยกระดับ กิจ กรรมไมซ์โ ดยการบูรณาการงานไมซ์ระหว่างหน่ว ยงานของภาครั ฐ
สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์
กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในระดับภูมิภาค
การสร้างกิจกรรมการประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด โดยใช้
ศักยภาพของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ให้
มีการทาการตลาดในเชิงรุก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละ
พื้นที่ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จากกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาค เพิ่มจานวน
ผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาค เพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ทุกภูมิภาค ที่จะส่งผลให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ มูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
ของพื้นที่ในระดับภูมิภาค จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ผู้จัดงานไมซ์ในภูมิภาค และ
จานวนงานไมซ์ในไมซ์ซิตี้/ระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ของแต่ละภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สาหรับภูมิภาค (Regional CVB)
กลยุทธ์ที่ 3: ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเชื่อมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
การจัดทาสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทเี่ ป็นไมซ์ซิตี้ เพื่อดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ และยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อดึงดูดผู้จัดงาน
และนักเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ทาให้เกิดโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตั ว ชี้ วั ด ของยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ด้ แ ก่ ได้ แ ก่ อั น ดั บ ของประเทศจากการจั ด อั น ดั บ โดยองค์ ก รไมซ์
นานาชาติ และอันดับของประเทศไทยและเมืองไมซ์ซิตี้จากแบบสารวจ Top of Mind ในภาพรวม
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุ ทธ์ที่ 2: ส่ งเสริ มภาพลั กษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและสื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ อุตสาหกรรมไมซ์ ให้ แ ก่ประชาชนและบุคลากรที่ มี ส่ ว น
สนั บ สนุ น ให้ เกิดการจั ดกิจ กรรมไมซ์ พัฒ นาและยกระดับขีด ความสามารถของบุคลากรที่ มี ส่ ว น
สนั บ สนุ น ให้ เกิดการจั ดกิจ กรรมไมซ์ ตลอดจนการพัฒ นาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจานวน
ผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค และเพิ่มจานวนสถานที่จัด
งานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค
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ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
จ านวนผู้ ป ระกอบการด้า นไมซ์ ที่ผ่ านการรับ รองมาตรฐานระดั บสากล และจานวนจุ ดหมายที่ มี
ศักยภาพในการจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการอบรมและ
การสร้างพันธมิตร
กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการจัดประชุมไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความ
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจไมซ์ สาหรับผู้ประกอบการ
ไมซ์ไทยและต่างประเทศ
1.4.3 แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับ
เดิม)
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ การเป็นผู้นาด้านการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและอัตลักษณ์ความเป็นไทย
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
วิสัยทัศน์

องค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเปนผู้น าด้า นการประชุมและงานแสดงสิน ค้านานาชาติในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศ
ไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้สู่ชุมชน

ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรม
ไมซ์ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้น
เลิศและอัตลักษณ์ความเปนไทย

พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการ

ส่งเสริมแนวป ิบัติด้านความยั่งยืน
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน

เปาหมาย
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ความเปนมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์

1
ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์

4

2

5

3
7

เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจานวนนักเดินทางไมซ์

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์

6

สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างการป ิบัติงานที่เปนเลิศ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมแบรนด์และการเปนจุดหมายด้านไมซ์
ของประเทศไทย
ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย ก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

52
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เปาหมาย
1. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitiveness)
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
3. การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ยุทธสาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อเป็นการเพิ่มจานวนงานด้านไมซ์ในประเทศไทย สสปน. ต้องมุ่งเน้นการสร้างอุปสงค์ในการจัดงาน
ทั้งผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแตกต่าง
และดึงดูดนักเดินทาง ตลอดจนการมีองค์ความรู้และข้อมูลสถิติที่ช่วยในการวางแผนอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์ที่ 1: ผนึกกาลังร่วมกับพันธมิตรกลยุทธ์ในการขยายตลาดและเพิ่มความต้องการการจัดงาน
กลยุทธ์ที่ 2: ผลักดันการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจานวนนักเดินทางไมซ์
อุตสาหกรรมไมซ์ถูกจัดเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่สูง เพื่อให้สามารถเป็น
ผู้นาอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับเอเชีย สสปน. ควรมุ่งเน้นการดึงดูดงานจากระดับนานาชาติ (International
MICE) และสร้างงานในระดับประเทศ (Domestic MICE) ผ่านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ างและยั่งยืน ตลอดจน
มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์
กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มปริมาณงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มและเสริมสร้างการจัดงานไมซ์ภายในประเทศ (Domestic MICE Event)
กลยุทธ์ที่ 3: เสริมสร้างประสบการณ์ของผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมแบรนด์และการเปนจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ แต่แบรนด์ในระดับเมืองท้องถิ่นยังมีอยู่อย่าง
จากัด สสปน. ควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของไทยและจุดหมายระดับท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก
ผ่านทางสื่อประเภทออนไลน์และออฟไลน์
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมแบรนด์ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจุดหมายไมซ์ระดับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบัน ถือเป็นประเด็นที่ควรมุ่งเน้นการพัฒนา ทั้งในด้านของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านของจานวนและคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน
ของจุดหมายไมซ์
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจานวนบุคลากรด้านไมซ์
กลยุทธ์ที่ 2: จัดทา นาไปใช้ และเสริมสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์
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กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการพัฒนาจุดหมายการจัดประชุมและงานนิทรรศการที่มีศักยภาพ (สิ่งอานวย
ความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และ โลจิสติกส์ ฯลฯ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการป ิบัติงานที่เปนเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนเพื่อให้
สามารถดาเนินการตามบทบาทหน้าที่กาหนดไว้ สสปน. ควรให้ความสาคัญถึงการดาเนินงานภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1: ทบทวนแบบจาลองในการดาเนินธุรกิจในอนาคต (Future Business Model)
กลยุ ทธ์ที่ 2: เสริ มสร้ างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของบุคลากร กระบวนการและระบบ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาและนาแนวทางการดาเนินงานอย่างยั่งยืนของ สสปน. ไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นหนึ่งแนวโน้มที่สาคัญของอุตสาหก
กรมไมซ์ ผู้จัดงานและนักเดินทางต่างให้ความสนใจกับการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สสปน.เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ดังกล่าวและได้มีการส่งเสริมการตระหนักรู้และการปฏิบัติอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นา
ด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 1: ประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนที่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม)
กลยุทธ์ที่ 2: จัดทาคู่มือการดาเนินงานอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ และการนาไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย และก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การผลักดันการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์จึงจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอุตสาหกรรมได้มีการประสานงานกันอยู่เสมอ ทั้งนี้การประสานงานกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายนอกอุตสาหกรรมนับเป็นสิ่งจาเป็นในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถเติบโต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สสปน. สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ความเป็นมืออาชีพ
และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์ที่ 1: ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์
จากการดาเนินงานตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 ที่
ผ่านมา สามารถติดตามความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บทในปี 2560 ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1-11 การติดตามความสาเร็จของแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ 2560-2564 (ฉบับเดิม)
ตัวชี้วดั เปาหมายที่องค์กรต้องการ
1) อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดย
องค์กรไมซ์นานาชาติ
- อันดับในเอเชียของ ICCA (Convention)

ระดับวิสยั ทัศน์

- อันดับในเอเชียของ UFI (Exhibition)

เปาหมาย ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
2564 1 2 3 4 5 6

7

เปาหมาย

ผลงาน

%สาเร็จ

อันดับ 5

√ √ √ √

√

อันดับ 6

อันดับ 4

130%

อันดับ 6

√ √ √ √

√

อันดับ 7

อันดับ 7

100%

2) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (ล้านบาท)

255,000

3) อั น ดั บ ของประเทศไทยจากแบบส ารวจ
Top of Mind ในภาพรวม

อันดับ 2

ปีงบประมาณ 2560

√ √ √ √

√

167,000

198,054

√ √ √ √

√ อันดับที่ 3

ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

4) ผลกระทบของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ มี ต่ อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

119%

ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

√

หมายเหตุ

รายได้รวม
นานาชาติและใน
ประเทศ Growth
11.1%
คะแนนเฉลี่ยในปี
2560 ไม่น้อยกว่า
14% และ
กาหนดให้ปีถัดไป
ต้องเพิ่มขึ้นปีละ
1%
ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมมี 3
มิติ คือ 1)
เศรษฐกิจ 2)
สังคม 3)
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 1: ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระดับเปาหมายหลัก 3 มิติ

1) จานวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติ (ล้านคน)
2) จานวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ (ล้าน
คน)
3) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ
(ล้านบาท)
4) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
(ล้านบาท)

1.6

√ √ √

√

1.2

1.276

106%

Growth 8%

36.5

√ √ √

√

26.8

35.31

132%

Growth 8%

170,000

√ √ √

√

112,000

106,912

95%

Growth 11.0%

85,000

√ √ √

√

56,000

91,142

163%

Growth 11.2%

เป้าหมาย 2: ความเป็นมืออาชีพ
1) จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล (คน)
2) จานวนผู้ประกอบการและสถานที่จัดงานที่
ได้ผ่านการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม
ระดับสากล (บริษัท/องค์กร)
3) จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงาน
ไมซ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เมือง)
เป้าหมาย 3: การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

134

√

√

90

62

69%

Growth 10%

93

√

√

76

100

132%

Growth 5%

10

√

√

6

7

117%

เพิ่มปีละ 1 เมือง

1) ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

√
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ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

ผลกระทบ 3 มิติ
1) เศรษฐกิจ 2)
สังคม 3)
สิง่ แวดล้อม

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั เปาหมายที่องค์กรต้องการ

เปาหมาย ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
2564 1 2 3 4 5 6

2) จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
ผู้จัดงาน และองค์กรที่ผ่านมาตรฐานการ
จัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท์อย่างยั่งยืน
(ISO20121)
ยุทธศาตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
1.1 รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์

255,000

1.2 อั นดับ ของประเทศไทยจากแบบสารวจ
มุ ม มองของผู้ จั ด งานและนั ก เดิน ทางไมซ์ใน
ฐานะเป็ นจุ ดหมายหลัก ของการจั ดงานไมซ์
(Top of mind Survey)

อันดับที่
2

ปีงบประมาณ 2560
7

เปาหมาย

ผลงาน

%สาเร็จ

หมายเหตุ

3

√

167,000

198,054

119%

อันดับที่ 3

ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

10,400

8,230

7,876

96%

42,770

31,440

62,251

198%

1.650
36.60

1.234
26.90

1.276
35.32
ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60
179,601

103%
131%

รายได้รวม
นานาชาติและใน
ประเทศ Growth
11.1%
คะแนนเฉลี่ยในปี
2560 ไม่น้อยกว่า
14% และ
กาหนดให้ปีถัดไป
ต้องเพิ่มขึ้นปีละ
1%

ยุทธศาตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจานวนนักเดินทางไมซ์
2.1 จานวนงานไมซ์ (งาน)
- นานาชาติ
- ในประเทศ
2.2 จานวนนักเดินทางไมซ์ (ล้านคน)
- นานาชาติ
- ในประเทศ
2.3 จานวนงาน/นักเดินทางไมซ์คุณภาพสูง
2.4 รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (ล้านบาท)

155,000

116%

- นานาชาติ

169,200

111,600

106,912

96%

- ในประเทศ

85,500

55,900

91,142

163%

2.5 ความพึ ง พอใจของนั ก เดิ น ทางไมซ์ ต่ อ
ประสบการณ์ที่ได้รับ

83.60%

Growth 11.0%
(รวมรายได้
Mega Event)
Growth 11.2%
จากการทา
สารวจ MICE
STAT การวัด
ความพึงพอใจที่มี
ต่อกิจกรรมไมซ์
ในประเทศ

ยุทธศาตร์ที่ 3 ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย
3.1 อันดับของประเทศไทยจากแบบสารวจ
Top of mind (ด้านชื่อเสียงการจัดงานไมซ์)

อันดับที่
2

อันดับที่ 3

- 66 -

ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

คะแนนเฉลี่ยในปี
2560 ไม่น้อยกว่า
14% และ
กาหนดให้ปีถัดไป

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ตัวชี้วดั เปาหมายที่องค์กรต้องการ

เปาหมาย ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
2564 1 2 3 4 5 6

ปีงบประมาณ 2560
7

เปาหมาย

ผลงาน

%สาเร็จ

หมายเหตุ
ต้องเพิ่มขึ้นปีละ
1%

3.2 อั ตราการรับ รู้ข องแบรนด์อุ ตสาหกรรม
ไมซ์ไทยและจุดหมายระดับท้องถิ่น
- ระดับการรับรู้ของต่างชาติ

- ระดับการรับรู้ของประชาชนในประเทศ
ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
4.1 จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมใน
หลักสูตรด้านไมซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
134
ระดับสากล (คน)
4.2 จานวนผู้ประกอบการและสถานที่จัดงาน
93
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล (ราย)
4.3 จ านวนจุ ด หมายที่ มี ศั ก ยภาพในการจั ด
10
งานไมซ์ (เมือง)
ยุทธศาตร์ที่ 5 เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สาเร็จ
5.1 ผลการศึกษารูปแบบการดาเนินงาน
ร้อยละ
(Operating model) ขององค์กรในอนาคต
100 ตาม
เป้าหมาย
สาเร็จ
5.2 โครงการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีด
ร้อยละ
ความสามารถของบุคลากร กระบวนการและ
100 ตาม
ระบบแล้วเสร็จตามแผน
เป้าหมาย
5.3 ผลการจัดระดับการกากับดูแลของ
ผ่าน
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ ระดับ 4
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ กพร.
ขึ้นไป

เพิ่มขึ้น
5% จากปี
ก่อน
เพิ่มขึ้น
10% จาก
ปีก่อน

ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

90

62

69%

76

100

132%

6

7

117%

เริ่ม
ดาเนินการ
ในปี 2560
ผ่านระดับ
4 ขึ้นไป

จากการทา
สารวจ Brand
Health Check

55.0%

สาเร็จร้อย
ละ 100
ตาม
เป้าหมาย
สาเร็จร้อย
ละ 100
ตาม
เป้าหมาย
5
(86.51%)

จากการทา
สารวจ

Growth 10%

เพิ่มปีละ 1 เมือง

100%

100%

100%

ไม่ได้มีการ
ตั้งเป้าหมาย
และ
แผนการ
ดาเนินงาน
ในปี 60

5.4 จานวนความคิดริเริ่ม/โครงการต่างๆ ที่
สนับสนุนการดาเนินงานอย่างยั่งยืนของ สส
ปน. ที่ถูกนาไปปฏิบัติ
ยุทธศาตร์ที่ 6 สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น
2% จากปี
ก่อนหน้า

6.1 ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ไม่ได้มี
การศึกษา
ในปี 60

รวม D-MICE

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ตัวชี้วดั เปาหมายที่องค์กรต้องการ

เปาหมาย ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
2564 1 2 3 4 5 6

ปีงบประมาณ 2560
7

เปาหมาย

6.2 จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน และองค์กรที่ผา่ น
มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท์
อย่างยั่งยืน (ISO20121)

ผลงาน

%สาเร็จ

หมายเหตุ

3

ยุทธศาตร์ที่ 7 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อริเริ่ม
ได้รับการ
ติดตาม
และ
ผลักดัน
การแก้ไข
ปัญหาร้อย
ละ 100

7.1 จานวนข้อริเริ่มในการแก้ไขปัญหา
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์

4 งาน*

จากการติดตามผลการดาเนินงานในปี 2560 ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ ปี 2560-2564 ที่ผ่านมา สามารถประเมินความสาเร็จของแผนแม่บทอุตสาหกรรไมซ์ได้ ดังนี้
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*เป็น Baseline
ในการดาเนินงาน
ปีแรก

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ระดับวิสัยทัศน์

ตารางที่ 1-12 การประเมินความสาเร็จของแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ 2560-2564
(ฉบับเดิม)
ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัดเปาหมายที่องค์กรต้องการ
การประเมินความสาเร็จ
เปาหมาย
ผลงาน %ความสาเร็จ
1) อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ
- อันดับในเอเชียของ ICCA (Convention)
อันดับ 6
อันดับ 4
130%
- อันดับในเอเชียของ UFI (Exhibition)

อันดับ 7

อันดับ 7

100%

2) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (ล้านบาท)

155,000

179,600

116%

3) อันดับของประเทศไทยจากแบบสารวจ Top of Mind ใน
ภาพรวม

อันดับที่ 3 ไม่ได้มีการศึกษา

4) ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ไม่ได้มีการศึกษา

เปาหมาย 1: ความได้เปรียบในการแข่งขัน
1) จานวนนักเดินทางไมซ์นานาชาติ (ล้านคน)

1.2

1.276

106%

26.8

35.31

132%

112,000

106,912

95%

56,000

91,143

163%

1) จานวนบุคลากรด้านไมซ์ทผี่ ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
(คน)

90

62

69%

2) จานวนผู้ประกอบการและสถานที่จัดงานที่ได้ผ่านการรับรอง
จากมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล (บริษัท/องค์กร)

76

100

132%

3) จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (เมือง)

6

7

117%

2) จานวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ (ล้านคน)

ระดับเปาหมายหลัก 3 มิติ

3) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ (ล้านบาท)

4) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ (ล้านบาท)
เปาหมาย 2: ความเปนมืออาชีพ
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ปีงบประมาณ 2560
การประเมินความสาเร็จ
เปาหมาย
ผลงาน %ความสาเร็จ

ระดับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดเปาหมายที่องค์กรต้องการ
เปาหมาย 3: การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
1) ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2) จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน และองค์กร
ที่ผ่านมาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท์อย่างยั่งยืน
(ISO20121)
ยุทธศาตร์ที่ 1 ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
1.1 รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์

ไม่ได้มีการศึกษา
3

167,000

194,353

1.2 อันดับของประเทศไทยจากแบบสารวจมุมมองของผู้จัดงานและ
นักเดินทางไมซ์ในฐานะเป็นจุดหมายหลักของการจัดงานไมซ์ (Top อันดับที่ 3 ไม่ได้มีการศึกษา
of mind Survey)
ยุทธศาตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจานวนนักเดินทางไมซ์
2.1 จานวนงานไมซ์ (งาน)
- นานาชาติ
8,230
7,876
- ในประเทศ
2.2 จานวนนักเดินทางไมซ์ (ล้านคน)
- นานาชาติ
- ในประเทศ

116%

96%

31,440

62,251

198%

1.234
26.90

1.276
35.32

103%
131%

2.3 จานวนงาน/นักเดินทางไมซ์คณ
ุ ภาพสูง

ไม่ได้มีการศึกษา

2.4 รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (ล้านบาท)
- นานาชาติ
- ในประเทศ

155,000
111,600
55,900

2.5 ความพึงพอใจของนักเดินทางไมซ์ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ

179,601
106,912
91,142

116%
96%
163%

83.60%

ยุทธศาตร์ที่ 3 ส่งเสริมแบรนด์และการเปนจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย
3.1 อันดับของประเทศไทยจากแบบสารวจ Top of mind

อันดับที่ 3 ไม่ได้มีการศึกษา

3.2 อัตราการรับรู้ของแบรนด์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยและจุดหมาย
ระดับท้องถิ่น
- ระดับการรับรู้ของต่างชาติ
- ระดับการรับรู้ของประชาชนในประเทศ

เพิ่มขึ้น 10%
ไม่ได้มีการศึกษา
จากปีก่อน
เพิ่มขึ้น 5%
55.0%
จากปีก่อน
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ปีงบประมาณ 2560
การประเมินความสาเร็จ
เปาหมาย
ผลงาน %ความสาเร็จ

ตัวชี้วัดเปาหมายที่องค์กรต้องการ
ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
4.1 จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรด้านไมซ์ทไี่ ด้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล (คน)
4.2 จานวนผู้ประกอบการและสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล (ราย)
4.3 จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์ (เมือง)

90

62

69%

76

100

132%

6

7

117%

ยุทธศาตร์ที่ 5 เสริมสร้างการป ิบัติงานที่เปนเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สาเร็จร้อยละ
100 ตาม
เป้าหมาย
เริ่ม
สาเร็จร้อยละ
5.2 โครงการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถของ
ดาเนินการ 100 ตาม
บุคลากร กระบวนการและระบบแล้วเสร็จตามแผน
ในปี 2560 เป้าหมาย
5.3 ผลการจัดระดับการกากับดูแลขององค์การภาครัฐตามหลักธรร ผ่านระดับ 4
5
(86.51%)
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ กพร.
ขึ้นไป
ไม่ได้มีการ
5.4 จานวนความคิดริเริ่ม/โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ตั้งเป้าหมายและ
อย่างยั่งยืนของ สสปน. ที่ถูกนาไปปฏิบัติ
แผน
ยุทธศาตร์ที่ 6 สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
6.1 ผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ เพิ่มขึ้น 2%
ไม่ได้มีการศึกษา
สิ่งแวดล้อม
จากปีก่อน
6.2 จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผูป้ ระกอบการ ผู้จัดงาน และ
องค์กรที่ผ่านมาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท์อย่าง
3
ยั่งยืน (ISO20121)
ยุทธศาตร์ที่ 7 ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย ก และระเบียบ
4 งาน (เป็น
ได้รับการ
7.1 จานวนข้อริเริ่มในการแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่างๆ เพื่อ
Baseline ในการ
แก้ไขปัญหา
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ดาเนินงานปี
ร้อยละ 100
แรก)
หมายเหตุ
5.1 ผลการศึกษารูปแบบการดาเนินงาน (Operating model) ของ
องค์กรในอนาคต
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100%

100%
100%
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จากการประเมินความสาเร็จในปี 2560 ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับเดิม) มีการแบ่งการประเมินออกเป็นะดับวิสัยทัศน์ ระดับเป้าหมายหลัก 3 มิติ
และระดับยุทธศาสตร์ โดยการประเมินในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประเมินความสาเร็จระดับวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด โดยมีการติดตามผลเพียง 2
ตัว ชี้วัด ได้แก่ 1. อัน ดับ ของประเทศจากการจัดอันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ และ 2. รายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งมีผลความสาเร็จดีเลิศ คือเกิน 100% ทั้ง 2 ตัวชี้วัด
2) การประเมินระดับเปาหมายหลัก 3 มิติ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่
2.1) ความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลความสาเร็จโดยรวมอยู่ในระดับดี
เลิศ โดยมีผลความสาเร็จดีเลิส คือเกิน 100% 3 ตัวชี้วัด และมีผลสาเร็จในระดับดี คือ เกิน 80% 1
ตัวชี้วัด
2.2) ความเปนมืออาชีพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ผลความสาเร็จโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผล
ความสาเร็จดีเลิส คือเกิน 100% 2 ตัวชี้วัด มีผลสาเร็จในระดับดี คือ เกิน 80% 1 ตัวชี้วัด และมี
ผลสาเร็จในระดับปานกลาง คือ เกิน 60% 1 ตัวชี้วัด
2.3) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ซึ่งไม่มีการตั้งค่าเป้าหมาย และไม่มีการ
ติดตามผลความสาเร็จในข้อนี้
3) การประเมินระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
3.1) ผลักดันความต้องการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด มีการติดตามผลเพียง 1
ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลความสาเร็จดีเลิศ
3.2) เพิ่มปริมาณงานไมซ์และจานวนนักเดินทางไมซ์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มีการติดตามผลเพียง 3
ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลความสาเร็จดีเลิศทั้ง 3 ตัว
3.3) ส่งเสริมแบรนด์และการเปนจุดหมายด้านไมซ์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด มีการ
ติดตามผลเพียง 1 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลความสาเร็จดีเลิศ
3.4) พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ผลความสาเร็จโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีผลความสาเร็จดีเลิศ 2 ตัวชี้วัด และมีผลสาเร็จในระดับปานกลาง 1 ตัวชี้วัด
3.5) เสริมสร้างการป ิบัติงานที่เปนเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด มีการติดตาม
ผลเพียง 3 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลความสาเร็จดีเลิศ
3.6) สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ซึ่ง 1 ตัวชี้วัด ไม่มี
การตั้งค่าเป้าหมาย และอีก 1 ตัวไม่มีการติดตามผลความสาเร็จ
3.7) ร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการพัฒนานโยบาย ก และระเบียบ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วดั
ซึง่ ไม่มีการตั้งเป้าหมาย
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การประเมินผลความสาเร็จตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี
2560-2564 (ฉบับเดิม) ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เนื่องจากหลายตัวชี้วัดไม่มีการติดตามผลการดาเนินงาน
ทาให้ไม่สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานที่แท้จริงได้ โดยจากแผนแม่บทฯ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 32 ตัว แต่มีการ
ติดตามผลเพียง 19 ตัว โดยตัวชี้วัดบางตัวอาจจะมีความยากลาบากในการเก็บ ข้อมูล จึงอาจต้องมีการทบทวน
ตัวชี้วัดและแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ให้เหมาะสม
1.4.4 แผนงานอื่น ของ สสปน.
การศึกษาแผนแม่บทฯ ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การกาหนดแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงาน
แสดงสินค้านานาชาติ มีความสอดคล้องกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปใช้ในการขับคลื่อนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยแผนงานที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการประชุ ม
(Meetings) และการท่องเที่ย วเพื่อเป็ น รางวัล (Incentives) ของประเทศไทย 2. วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ ของฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสิน ค้านานาชาติ 3. แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดในประเทศ
4. แผนแม่บทการเผยแพร่และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และ 5. กรอบแผนแม่บท
การพัฒนาที่ยั่งยืน ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุม (Meetings) และการท่องเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
(Incentives) ของประเทศไทย
เพื่อเป็นการวางแนวทางในการใช้อุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
และสามารถเตรี ย มพร้ อมรั บ มือ กับ การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต โดยแนวคิดหลั กในการจัดทายุทธศาสตร์
ดังกล่าว มีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเด็นหลัก อันได้แก่
1. การเปลี่ยนจากคานึงถึงปริมาณ (Quantity) ไปสู่การคานึงถึงคุณภาพ (Quality)
2. การเปลี่ยนจากการมีเป้าหมายทั่วไป (Generic) ไปเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Focus)
3. การเปลี่ ย นจากการทางานแบบแบ่งแยก (Individual) เป็นการทางานแบบร่ว มมือและเชื่อมโยง
(Collaborative)
4. การเปลี่ยนจากการทางานเชิงรับ (Reactive) เป็นการทางานเชิงรุก (Proactive)
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
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เปาประสงค์: การใช้อุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเปนรางวัลเพื่ อเปนเครื่องมือขับเคลื่อนอุ ตสาหกรรมเปาหมายประเทศไทย
ดึงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเปาหมาย
ประเทศไทย

เพิ่มจานวนนักเดินทางในกลุ่มอุตสาหกรรมเปาหมาย
ประเทศไทย

เพิ่มจานวนการใช้จ่ายต่อหัว Spending Per
Head) ของนักเดินทาง

กลุ่มอุตสาหกรรมเปาหมายตามแนวคิด ประเทศไทย
Health, Wellness &
Bio - Med

Food, Agriculture &
Bio-Tech

Smart Devices, Robotics
& Mechatronics

Digital, IoT, Artificial
Intelligence & Embedded
Technology

Creative, Culture &
High Value Services

อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง และอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Old S-Curve) อื่น

ร่าง ประเด็นยุทธศาสตร์
1

4

พัฒนาข้อมูลเชิงลึก และส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย
และอุตสาหกรรมเปาหมาย

ต่อยอด พัฒนาธุรกิจ กิจกรรม และบริการ
MICE ของกลุ่มอุตสาหกรรมเปาหมาย
แบบบูรณาการ

3

พัฒนานวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรม MI
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

ยกระดับศักยภาพพื้นฐานของอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ เปนรางวัลอย่างยั่งยืน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์
ที่เกี่ยวข้อง

5

2

เพิ่มมาตรฐานของหน่วยงานที่
ให้บริการจัดประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

จัดทาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์
อุตสาหกรรม MI ในเชิงลึก และ
เชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พัฒนาแนวทางการให้การสนับสนุ น
และการอานวยความสะดวกที่
เหมาะสม

พัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ เปนรางวั ล
สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พัฒนาและปรับปรุงการประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
อุตสาหกรรม

รูปที่ 1-31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

เปาประสงค์ (Strategic Objectives)
เป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ฉบั บ นี้ คือ การใช้อุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่ อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มจานวนกิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดประเทศไทย 4.0
2. เพิ่มจานวนนักเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดประเทศไทย 4.0
3. เพิ่มจานวนการใช้จ่ายต่อหัว (Spending Per Head) ของนักเดินทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลเชิงลึก และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 4.0
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Insight Development & Communication Regarding Thailand 4.0)
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการศึกษา และจัดทาข้อมูลเชิงลึกของนโยบาย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และ Sales kit ตามประเภทกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต่อยอด/พัฒนาธุรกิจ กิจกรรมและบริการไมซ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบบบูรณาการ
(Integrated Business Development for Thailand 4.0 Targeted Industries)
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการร่วมพัฒนาธุรกิจ หรือกิจกรรม (Business Development)
กลยุทธ์ที่ 2.2 คิดค้นรูปแบบกิจกรรมการให้บริการไมซ์ต้นแบบ (Prototype MICE Package)
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนามาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Incentives) ตามประเภท
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อรองรับ
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย (Technology & Innovation Implementation for Thailand 4.0 Targeted
Industries)
กลยุทธ์ที่ 3.1 แสวงหาเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมการทา Pilot เพื่อทดสอบ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ศึกษาและพัฒนาแนวทางการขยายผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับศักยภาพพื้นฐานของอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลอย่าง
ยั่งยืน (MI Fundamental Enhancement)
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล (Competency Development)
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการ และการให้บริการในอุตสาหกรรมการประชุมและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Standard Improvement)
กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดทาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์อุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลในเชิงลึก และเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Integrated MI Database)
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาแนวทางการให้การสนับสนุนและการอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
(Incentive System Design)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเป็น
รางวัล (TCEB Organization Development)
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างความร่วมมือในการทางานร่วมกัน (Building Awareness & Strengthening
Network)
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.2 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การประสานงานภายในและนอกหน่ ว ยงาน ( Process
Improvement)
2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ของฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย จึงได้มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขึ้นเป็นกรอบในการพัฒนาให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ให้การพั ฒนา
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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Vision

We make Thailand the best place for exhibitions in ASEAN

Mission

We attract and support organizers, exhibitors and visitors of exhibitions in Thailand by making it easy for them
to do business, promoting the highest quality standards and developing capabilities throughout the Industry
A. Improve the professionalism
and skills of people in the
industry through training and
education

B. Raise awareness of the
Government and state-owned
enterprises to make
exhibition business easier

C. Provide targeted support to
increase number of domestic
organizers and number of
their shows by improving
overall quality and ability to
compete internationally

D. Attract and retain
international organizers

E. Attract and retain
international exhibitors
and visitors

F. Improve standards in venue
quality and portfolio of
available venues

G. Enable service providers to
achieve international
standards

H. Position Thailand as premier
exhibition destination with
associations, media and other
stakeholders

Long-Term Goals

Activities within the Themes deliver the Strategy and
sustainable growth

Strategic
Themes

DEVELOP

PROMOTE

INFORM &
EDUCATE

รูปที่ 1-32 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ของฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

วิสัยทัศน์
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ดีที่สุดในอาเซียน (We make Thailand
the best place for exhibitions in ASEAN)
พันธกิจ
ดึงดูดและสนับสนุนผู้จัดงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า ในประเทศไทยโดยการช่วย
อานวยความสะดวก ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ (We
attract and support organizers, exhibitors and visitors of exhibitions in Thailand by making it
easy for them to do business, promoting the highest quality standards and developing
capabilities throughout the Industry)
เปาหมายระยะยาว
1. พัฒนาทักษะและความเป็นมืออาชีพ ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการฝึกอบรม (Improve the
Professionalism and Skills of People in the Industry Through Training and Education)
2. สร้างความตระหนักถึงอุตสาหกรรมไมซ์ในภาครัฐและวิสาหกิจ (Raise Awareness of the Government
and State-Owned Enterprises to Make Exhibition Business Easier)
3. ให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มจานวนผู้จัดงานภายในประเทศและจานวนการจัดงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล (Provide Targeted Support to Increase
Number of Domestic Organizers and Number of Their Shows by Improving Overall Quality
and Ability to Compete Internationally)
4. ดึงดูดและรักษาผู้จัดงานต่างประเทศ (Attract and Retain International Organizers)
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5. ดึงดูดและรักษาผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ (Attract and Retain International
Exhibitors and Visitors)
6. ปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน และคุ ณ ภาพของสถานที่ จั ด งาน (Improve sSandards in Venue Quality and
Portfolio of Available Venues)
7. ใช้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล (Enable Service Providers to Achieve International
Standards)
8. ก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศไทยให้ เ ป็ น สถานที่ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า ชั้ น น า โดยการ
ประชาสัมพันธ์กับสมาคม สื่อ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (Position Thailand as Premier Exhibition
Destination with Associations, Media and Other Stakeholders)
กลยุทธ์ มีการกาหนดโครงการต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ได้แก่
1. การพัฒนา (Develop)
2. การประชาสัมพันธ์ (Promote)
3. การให้ความรู้ (Inform & Educate)
3) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดในประเทศ ของฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ และยกระดับจังหวัดที่มีศักยภาพทั่วประเทศเป็นเมืองแห่งไมซ์
(MICE City) รวมถึงขยายโอกาสของผู้ประกอบการไมซ์ภายในประเทศ ตลอดจนสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ตลาดในประเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ และมีอัตลักษณ์ความเป็น
ไทย
2. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
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เปาหมาย
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า และเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานและมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
3. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ
4. สร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม

รูปที่ 1-33 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดในประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดในประเทศ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ในระดับประเทศ (Promote)
การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องเมื อ งไมซ์ ซิ ตี้ แ ละพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น จุ ด หมายด้ า นการจั ด งานไมซ์
ภายในประเทศที่มีคุณภาพ การจัดทาสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ทั้งในแง่ของ
โรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม รวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของพื้นที่
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่ออุตสาหกรรมไมซ์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
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2. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองประชุมในการจัดงานไมซ์ระดับพื้นที่
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1: ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ (Promote MICE Industry)
กลยุทธ์ที่ 1.2: ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และพื้นที่ให้เป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ์ในประเทศ
(Create Branding MICE Destination)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนางานไมซ์ใหม่และงานไมซ์เดิมให้เกิดความยั่งยืนพร้อมกับการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเปาหมาย (Win)
การสร้างและยกระดับงานไมซ์และงานมหกรรมในระดับภูมิภาคในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อใช้กิจกรรมไมซ์ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างรูปแบบการจัดงานไมซ์ให้มี
ความหลากหลาย เนื่องจากกิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการซื้อ ขายแลกเปลี่ยนสินค้า เกิดการลงทุน การจับคู่ทาง
ธุรกิจ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่ง
ผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของพื้นที่
เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับงานไมซ์เดิมที่พัฒนาขึ้นภายในพื้นทีใ่ ห้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนางานไมซ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและศักยภาพของพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายของประเทศไทย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1: สร้างความเข้มแข็งของงานไมซ์เดิมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Strengthen
Local MICE Public Show)
กลยุทธ์ที่ 2.2: ยกระดับงานไมซ์เกิดใหม่ในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Building New Potential
Home Grown Flagship Event)
กลยุทธ์ที่ 2.3: สร้างงานไมซ์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
(Target S - Curve MICE Event)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: หมุนเวียนและกระจายรายได้ผ่านอุตสาหกรรมไมซ์จากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและ
ระหว่างภูมิภาค (Win)
การสร้างกิจกรรมไมซ์ให้เกิดขึ้นภายในไมซ์ซิตี้และคลัสเตอร์จังหวัดรอบข้าง โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด กระตุ้นและส่งเสริมให้พื้นที่ มีการทาการตลาดในเชิงรุก เพื่อกระจายรายได้และกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จากการจัดงานไมซ์ไปสู่ภูมิภาค
2. เพื่อเพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค และยกระดับไปสู่งานในระดับ CLMV/ GMS
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1: หมุนเวียนงานไมซ์จากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคเพื่อ ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้เข้าสู่พื้นที่ (Rotate MICE into Regional Cities)
กลยุทธ์ที่ 3.2: พัฒนาและส่งเสริมการตลาดไมซ์ในภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์ของประเทศรอบข้าง
(Expand Regional Hub to Neighboring Countries)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ระดับภูมิภาค
(Develop)
การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ และ
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ การนาเที่ยว และการ
บริการในโรงแรม เป็นต้น ทั้งในแง่ของจานวนและคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับสาหรับ
การจัดงานไมซ์ได้ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมไป
ถึงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรโดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างมาตรฐานของโปรแกรมสนับสนุน
การจัดงานไมซ์ให้มีความชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงานไมซ์ภายในประเทศ
เป้าประสงค์
1. เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องแต่ ล ะภู มิ ภ าค ผ่ า นการยกระดั บ
ผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นทีท่ ั้งในแง่ของจานวนและคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มจานวนและรักษาฐานเดิมของสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในพื้นที่
3. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่อุตสาหกรรม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1: พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ตลอดห่วงโซ่การบริการให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน (Enhance Human Capital Across Supply Chain)
กลยุทธ์ที่ 4.2: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการจัดประชุมไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความทันสมัย
(Expand TMVS Venues)
กลยุทธ์ที่ 4.3: เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศ (Build Collaboration
with Government Agency for MICE Industry)
4) แผนแม่บทการเผยแพร่และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ของฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
เนื่องจากการจัดทามาตรฐานสถานที่จั ดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS)
เป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด สถานที่จัดงานและการบริการที่มี คุณภาพ การจัดทามาตรฐาน
TMVS ได้ระบุถึงข้อกาหนดต่างๆ เกี่ย วกับการบริหารจัดการห้องประชุมประเทศไทย รวมถึงการบริการที่มี
คุณภาพ และการจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สสปน. จึงได้วางแผนแม่บทฯ
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เผยแพร่ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงต่อไป
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็นผู้นาการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์สู่ระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
5. ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน(AMVS)
6. ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน
แผนแม่บทการเผยแพร่และตรวจประเมินมาตรฐานสถานทีจ่ ัดงานประเทศไทย
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเปนผู้นาการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานในอุ ตสาหกรรมไมซ์สู่ระดั บนานาชาติ
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนามาตรฐานสถานที่จั ดงานประเทศไทย TMVS)ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานสถานที่จั ดงานประเทศไทย
พัฒนาระบบสารสนเทศด้า นมาตรฐานสถานที่จั ดงานประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่จั ดงานประเทศไทย TMVS)
ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จั ดงานในกลุ่ม ประเทศอาเซียน AMVS)
ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จั ดงานในอุ ตสาหกรรมไมซ์ให้ เกิ ดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานสถานที่จัดงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ประเทศไทย
ประเทศไทย
1. มีการประชุมหรือฝึกอบรมหรือสัมมนาบุค ลากรที่ เกี่ยวข้องกับ 1. มีโครงการสารวจข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศด้าน
1. ประเทศไทยมีมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยที่
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ได้แก่ (1)
ครอบคลุมอุตสาหกรรมไมซ์ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ผู้ประกอบการ (2) ผู้ประเมิน (3) บุคลากรของสสปน. (4)
มาตรฐานสากล
2. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศมาตรฐานสถานที่
2. มีการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย นักวิชาการ และ (5) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
จัดงานประเทศไทย
2. มีการเสริมสร้างศักยภาพการเรี ยนรู้แก่ผู้ที่เกี่ ยวข้องกับ
3. มีการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
มาตรฐานสถานที่จัดงาน

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่ การส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้
จัดงานประเทศไทย (TMVS)
(AMVS)
เกิดความยั่งยืน
1. มีบุคลากรภายในฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้
1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศ 1. กลุ่มอาเซียนมีมาตรฐานสถานที่จัดงานที่ค รอบคลุม
สอดคล้องกับภารกิจด้านมาตรฐาน คือการจัดหา ประสานงาน
อุตสาหกรรมไมซ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ไทย (TMVS)
และกากับติดตามกับหน่วยงานที่เป็ นพันธมิตรในการขั บเคลื่อน
2. มีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่จัดงาน 2. มีการประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่ งยืน
กั
บ
มาตรฐานสถานที
จ
่
ด
ั
งานอาเซี
ย
น
(AMVS)
ประเทศไทย (TMVS)
2. ผลักดันให้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นมาตรฐาน
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง สสปน.
3. มีการส่งเสริมและประสานงานการท างานร่วมกับ เครือข่ ายใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

รูปที่ 1-34 แผนแม่บทการเผยแพร่และตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ เปาประสงค์ และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. ประเทศไทยมีมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมไมซ์ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
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2. มีการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
3. มีการปรับปรุงมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ตัวชี้วัด
1. จ านวนมาตรฐานสถานที่ จั ด งานประเทศไทยที่ ค รอบคลุ ม อุ ต สาหกรรมไมซ์ และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2. จานวนพื้นที่ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
3. จานวนมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยที่ ได้รับการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
เป้าประสงค์
1. มีการประชุมหรือฝึกอบรมหรือสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการ (2) ผู้ประเมิน (3) บุคลากรของสสปน. (4) นักวิชาการ และ (5) นักเรียน
นิสิต นักศึกษา
2. มีการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งของการประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย
2. จานวนครั้งของกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัด
งานประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
เป้าประสงค์
1. มีโครงการสารวจข้อมูลและจัดทาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
2. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ตัวชี้วัด
1. ระบบสารสนเทศที่จัดทาขึ้นสามารถใช้งานได้ภายในปี พ.ศ.2560
2. จานวนครั้งของการปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
เป้าประสงค์
1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
2. มีกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
2. จานวนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน (AMVS)
เป้าประสงค์
1. กลุ่ ม อาเซี ย นมี ม าตรฐานสถานที่ จั ด งานที่ ค รอบคลุ ม อุ ต สาหกรรมไมซ์ และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2. มีการประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
(AMVS)
ตัวชี้วัด
1. จ านวนมาตรฐานสถานที่ จั ด งานอาเซี ย นที่ ค รอบคลุ ม อุ ต สาหกรรมไมซ์ และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2. จานวนครั้งของการประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดงานอาเซียน
(AMVS)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มีบุคลากรภายในฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านมาตรฐาน คือการ
จัดหา ประสานงาน และกากับติดตามกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่
จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน
2. ผลักดันให้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นมาตรฐานภายใต้พ ระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
3. มีการส่งเสริมและประสานงานการทางานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถานที่จัด
งานประเทศไทย
ตัวชี้วัด
1) จานวนบุคลากรภายในฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดหา ประสานงาน และ
กากับติดตามหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
ให้เกิดความยั่งยืน
2) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ได้รับการบรรจุ เป็นมาตรฐานภายใต้พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ภายใน ปี 2563
3) จานวนกิจกรรมส่งเสริมและประสานงานการทางานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย
5) กรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Destination Master Plan
การจัดทากรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุ ดหมายปลายทางในการจัดงานไมซ์
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อย่างยั่งยืน โดยต้องมีแผนการขับเคลื่อนในการดาเนินการพัฒนาที่ชัดเจน มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมี
โครงสร้างการกากับดูแลที่ดี
ยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. Consolidate existing markets and expand target markets การรวบรวมตลาดที่มีอยู่
และขยายตลาดเป้าหมาย
2. Promote Thailand as Top of Mind in Asia’s MICE market การประชาสัมพันธ์ประเทศ
ไทยให้เป็น Top of Mind ของตลาดไมซ์ในเอเชีย
3. Support for continued growth and development of the domestic MICE market
การสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตลาดไมซ์ในประเทศ
4. Develop Thailand’s MICE cities as regional MICE hubs การพัฒนาเมืองไมซ์ของไทย
ในฐานะศูนย์กลางของไมซ์ในระดับภูมิภาค
5. Strengthen domestic and international networks and collaboration การเสริมสร้าง
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการประสานการทางานร่วมกัน
6. Elevate the role of TCEB การยกระดับบทบาทของ สสปน.

Sustainable Destination Master Plan
กรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน
Objective

Create a strategic sustainable destination master plan for the MICE industry and
ensure successful implementation is managed by an effective team and strong
governance structure

จัดทาแผนยุทธศาสตร์จุดหมายปลายทางการจั ดงานที่ยั่งยืนสาหรั บอุ ตสาหกรรมไมซ์ และสร้างความมั่นใจในการ
ดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จโดยทีมงานที่มีประสิทธิ ภาพและโครงสร้างการกากับดูแลที่ ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Consolidate existing markets and
expand target markets

Promote Thailand as Top of Mind in
Asia’s MICE market

รวบรวมตลาดที่มีอยู่และขยายตลาดเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็น Top of Mind
ของตลาดไมซ์ในเอเชีย

Support for continued growth and
development of the domestic MICE
market

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Develop Thailand’s MICE cities as
regional MICE hubs

Strengthen domestic and international
networks and collaboration

Elevate the role of TCEB

พัฒนาเมืองไมซ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของไมซ์
ในระดับภูมิภาค

เสริมสร้างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการประสานการทางานร่วมกัน

รูปที่ 1-35 กรอบแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตลาดไมซ์ในประเทศ

ยกระดับบทบาทของ สสปน.
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1.4.5 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนต่าง
การวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงาน
แสดงสินค้านานาชาติมีความครอบคลุมและครบถ้ว น จากการศึกษาแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ สสปน. พบว่าแผนงานต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน จึงศึกษา
เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 25602564 โดยแผนงานที่นามาเป็นต้นแบบหลัก ได้แก่ 1. แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
2. วิสัยทัศน์ แนวทางการดาเนินงานของผู้บริหาร สสปน. และ 3. แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
งานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 ฉบับเดิม โดยแผนงานทั้ง 3 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดังนี้
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เปาหมาย

ตารางที่ 1-13 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์แนวทางการดาเนินงานของ
แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์
แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์
(พ.ศ 2560 – 2579)
ผู้บริหาร สสปน.
2560-2564 (ฉบับเดิม)
2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้ องค์กรหลักในด้านไมซ์ที่พัฒนาเศรษฐกิจ
องค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทย
องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อความเจริญ และ
สู่การเป็นผู้นาด้านการประชุมและ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญ
กระจายรายได้
งานแสดงสินค้านานาชาติ
ประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญ
และกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่าง
ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนา
และกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
ยั่งยืน
อุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน
1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย 1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่
ชุมชน
รายได้สู่ชุมชน
ชุมชน
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อตุ สาหกรรมไมซ์ไทย
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อตุ สาหกรรมไมซ์
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อตุ สาหกรรมไมซ์ไทย
ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและอัต
ไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ
ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและอัต
ลักษณ์ความเป็นไทย
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ลักษณ์ความเป็นไทย
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ 3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการ
และผูป้ ระกอบการ
ผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมแนวปฏิบตั ิด้านความยั่งยืน เพื่อ
4. ส่งเสริมแนวปฏิบตั ิด้านความยั่งยืน เพื่อ 4. ส่งเสริมแนวปฏิบตั ิด้านความยั่งยืน เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
1. การสร้างรายได้
1. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1. ความได้เปรียบในการแข่งขัน
1. การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
2. การพัฒนานวัตกรรม
2. ความเป็นมืออาชีพ
2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
3. การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์
3. การกระจายรายได้
3. การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การกระจายรายได้และความเจริญในทุก
ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม
ภาคส่วนของสังคม
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ยุทธศาสตร์

แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี
(พ.ศ 2560 – 2579)
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการ
จัดกิจกรรมไมซ์

วิสัยทัศน์แนวทางการดาเนินงานของ
แผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์
ผู้บริหาร สสปน.
2560-2564 (ฉบับเดิม)
1. เป็นผู้นาการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 1. ผลักดันความต้องการจัดงานใน
ในภาครัฐและเอกชน เน้นทางานแบบ
อุตสาหกรรมไมซ์
บูรณาการกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 2. เพิม่ ปริมาณงานไมซ์และจานวนนัก
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และ
เดินทางไมซ์
ยกระดับ ให้ประเทศไทยเป็นผู้นาไมซ์ 3. สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโต
ในเวทีโลก (Global Leader)
อย่างยั่งยืน
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 3. กระจายเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรม
พื้นที่ในระดับภูมภิ าค
ไมซ์สู่ภูมภิ าค เน้นการชูธุรกิจไมซ์เป็น
แพลตฟอร์ม เพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
3. พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศ
4. ส่งเสริมแบรนด์และการเป็นจุดหมาย
และระดับนานาชาติ
ด้านไมซ์ของประเทศไทย
4. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้าง 4. ผลักดันใช้นวัตกรรม สร้าง MICE
5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
พื้นฐานสนับสนุนไมซ์
Intelligence และงาน SMART MICE 6. ร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนา
นโยบาย กฎ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
5. ผลักดัน สสปน. ในฐานะองค์กรที่มี
7. เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
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1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์

2. กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
3. ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของ
ประเทศไทยและ สสปน.
4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไมซ์
5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
ขององค์กร

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

1.5 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และการวิเคราะห์ สสปน.
วิธีการศึกษาและวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมไมซ์ และ 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมเชิงมหภาค คือ
วิเคราะห์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบพบว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพ ความพร้อม และข้อจากัดของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ดังต่อไปนี้

S

W

O

T

• มีวัฒนธรรม ประเพณีและ
อาหารที่หลากหลาย
• มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งเชิงนิเวศน์ ธรรมชาติ
วัฒนธรรม
• ทาเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคอาเซียน ง่ายต่อการ
เดินทางของนักเดินทางไมซ์
• มีสถานที่สาหรับจัดงานที่
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานเป็น
จานวนมาก
• มีความได้เปรียบทางด้านราคา
ของสถานที่จัดงาน โรงแรมที่พัก

• การเข้าถึงสถานที่จัดงาน
(Accessibility) ความ
สะดวกสบายในการเดินทางยังมี
ข้อจากัด
• กฏระเบียบและขั้นตอนการ
นาเข้าสินค้าเข้ามาเพื่อจัดแสดง
มีความซับซ้อน
• ผู้ประกอบการที่มีความเป็นมือ
อาชีพมีจากัด ส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยู่ใน กทม.
• ขาดการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลในเชิง
ลึกของอุตสาหกรรม แผนงาน
และนโยบาย และข้อมูลอื่นๆ

• การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ASEAN, GMS และ เอเชีย
• การเปิดเสรีทางการค้าผ่านความ
ร่วมมือต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางเชิงธุรกิจมากขึ้น
• นโยบายภาครัฐในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและพัฒนา
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
• แนวโน้มการขยายตัวของชุมชน
เมือง และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นมาตรฐาน
• แนวโน้มการให้ความสาคัญกับ
การจัดงานอย่างยั่งยืน

• ความไม่เสถียรภาพทางการเมือง
และการนาเสนอข่าว
อาชญากรรมและหลอกลวงนัก
เดินทางของสื่อต่างชาติ ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัย
• การแข่งขันที่สูงขึ้นของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
เอเชีย
• ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเดินทาง
• ขาดการนา IT ด้านไมซ์มาใช้ใน
การจัดงานเมื่เทียบกับประเทศ
ชั้นนาอื่นๆ เช่น สิงคโปร์

รูปที่ 1-36 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย

การวิเคราะห์ SWOT
1. จุดแข็ง (Strength)
1) ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารไทยที่มี
ความโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของนัก เดินทาง นอกจากนี้คนไทยยังมี ความเป็นมิตรกับนักเดินทาง
ต่างชาติ
2) มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย และงานประเพณีท้องถิ่น
ต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักเดินทาง
3) มีความได้เปรียบด้านทาเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสะดวกต่อการ
เดินทางของนักเดินทางไมซ์
4) มีความสะดวกสบายในด้านการเดินทาง โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ และมีเที่ยวบินที่ให้บริการ
บินตรงไปยังจุดหมายปลายทางหลายประเทศทั่วโลก
5) มีสถานที่จัดงานหลากหลายทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อรองรับความจ้องการของผู้จัดงาน
สถานที่จัดงานที่ได้คุณภาพมีจานวนเพียงพอแก่ควาต้องการของการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์
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6) มีโรงแรมและที่พักที่หลากหลายในการรองรับนักเดินทางไมซ์ โดยเป็นโรงแรมที่มีคุณภาพและมี
สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
7) ประเทศไทยมีความคุ้มค่าด้านราคา โดยมีค่าครองชีพไม่แพงมาก ราคาสินค้าและบริการเหมาะสม
และมีความคุ้มค่า
2. จุดอ่อน (Weakness)
1) ในบางเมืองยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงสถานที่จัดงาน (Accessibility) โดยเฉพาะเมืองเล็กๆ ที่การ
เดินทางยังไม่สะดวก หรือระบบขนส่งสาธารณะมีจากัด
2) กฎระเบียบและขั้นตอนการนาเข้าสินค้าเข้ามาเพื่อจัดแสดงมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
3) ศูนย์การประชุมและสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้จัดงานที่มีทักษะและเป็นมืออาชีพ มักจะมี
จานวนจากัดและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพ
4) ภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ผ่านมามีข่าวความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง การก่อ
การร้ าย ข่าวอาชญากรรมและความรุน แรงต่ อนั กท่ องเที่ยว ซึ่งมี ผ ลต่อความเชื่อมั่นของนั ก
เดินทางบางส่วน
5) ขาดกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลในเชิงลึกของอุตสาหกรรม แผนงานและ
นโยบาย และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงไม่มีการอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัย
6) บุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ และบุคลากร
บางส่วนยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
7) หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทหน้าที่ของ สสปน.
ทาให้ยังมีข้อจากัดในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
3. โอกาส (Opportunity)
1) การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ประเทศ ASEAN, GMS และ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ก่ อ ให้ เ กิ ด สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดโอกาสในการเพิ่มจานวนการจัดงานไมซ์ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค
2) การเปิดเสรีทางการค้าผ่านความร่วมมือต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชิงธุรกิจมากขึ้น และ
สร้างโอกาสในการดึงงานและเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์
3) นโยบายภาครัฐในการผลั กดันนโยบายประเทศไทย 4.0 สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4) แนวโน้ มการขยายตัว ของชุมชนเมือง และการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง การขยายเครือข่ายอินเตอร์เนท ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์
5) แนวโน้มการให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสการจัดงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่
ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดแนวทางการจัดงานอย่าง
ยั่งยืน การลดของเสียจากการจัดงาน การจัดงานที่เป็นมิตรแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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6) ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนามาใช้ในการจัดงาน เพื่ออานวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความต้องการและ
พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้เหมาะแก่ความต้องการลูกค้ามากขึ้น
7) การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสในการดึ ง งานและเพิ่ ม จ านวนนั ก เดิ น ทางจากกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. อุปสรรค (Threat)
1) การนาเสนอข่าวความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ข่าวอาชญากรรมและหลอกลวงนักเดินทาง
ของสื่อต่างชาติ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประเทศไทย
2) แต่ละประเทศต่างก็สนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ทาให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ไมซ์มากขึ้น
3) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางของ
นักเดินทางไมซ์ เช่น บริษัทอาจจะลดใช้จ่ายด้านการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลง
นักเดินไมซ์ทางใช้จ่ายเงินน้อยลง
4) ผู้ ป ระกอบการหลายรายโดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น กั บ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การดึงดูดนักเดินทางไมซ์
5) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทาให้จานวนของแรงงานลดลง ต้องมีการวางแผนการจัดหาบุคลากร
และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการรองรับการปฏิบัติงาน
6) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ มีความซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลา ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อชาวต่างชาติที่ต้องการมาจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
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• การที่สื่อต่างชาตินาเสนอข่าว • เศรษฐกิจหลักของโลกอย่าง
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
• การนานวัตกรรมและ
เกี่ยวกับความไม่มีเสถียรภาพ
สหรัฐและยุโรปมีการขยายตัว
ประชากรเข้าสูส่ ังคมผู้สูงวัย ทา เทคโนโลยีมาข่วยอานวยความ
ทางการเมืองของประเทศไทย
ลดลง แต่เศรษฐกิจในเอเชีย
ให้มีงานไมซ์เกี่ยวกับผู้สูงวัยมาก สะดวกในการจัดงานไมซ์ในด้าน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ
อย่าง จีนและอินเดีย มีการ
ขึ้น
ต่างๆ เช่น แอพลิเคชั่น ในการ
เชื่อมั่นของนักเดินทาง
เติบโตสูง จึงมีโอกาสขยาย
ลงทะเบียน การโหวต การนับ
• ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ตลาดในกลุ่มนี้
จานวนผู้เข้างาน
• ก ระเบียบและขั้นตอนที่
ภูมิอากาศและทรัพยากรโลก
ซับซ้อน เช่น การขออนุมัติวีซ่า • การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่ม
ทาให้มีการให้ความสาคัญกับ • เทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มความ
และการขออนุญาตนาเข้า
ASEAN, GMS และ เอเชีย ทา การจัดงานอย่างยั่งยืนและเป็น น่าสนใจในการนาเสนอ เช่น
สินค้าเข้ามาเพื่อจัดแสดง
ให้มีการใช้ไทยเป็นฐานในการ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การฉายภาพ 3 มิติ
• หน่วยงานภายนอกยังคงมองว่า เชื่อมโยงไปสู่ประเทศอืน่
• แนวโน้มการทากิจกรรมเพือ่
• การใช้ Social Media ช่วย
อุตสาหกรรมไมซ์มีความ
• มีการเปิดเสรีทางการค้า และ
สังคมมีมากขึ้น มีการจัดงาน
ประชาสัมพันธ์งานไมซ์ไปในวง
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ความร่วมมือต่างๆ ทาให้เกิด
โดยคานึงถึงชุมชน และการทา
กว้าง
มากกว่าการขับเคลื่อน
การเดินทางเชิงธุรกิจมากขึน้
กิจกรรม CSR
เศรษฐกิจ

รูปที่ 1-37 การวิเคราะห์ PEST ของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย
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การวิเคราะห์ PEST
1. ด้านการเมือง (Politic)
1) การที่สื่อต่างชาตินาเสนอข่าวเกี่ยวกับความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ทาให้ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักเดินทางไมซ์ และผู้จัดงานไมซ์
2) มีกฎ ระเบียบและขั้นตอนหลายอย่างที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการดาเนินการนาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
นักเดินทางไมซ์ และผู้จัดงานไมซ์ เช่น การขออนุมัติวีซ่า และการขออนุญาตนาเข้าสินค้าเข้ามาเพื่อจัด
แสดงในงานไมซ์
3) หน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานยังคงขาดความเข้าใจและมีความสับสนต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดย
มองว่าอุตสาหกรรมไมซ์มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1) เศรษฐกิจหลักของโลกอย่างสหรัฐและยุโรปมีการขยายตัว ในอัตราที่ลดลง ในขณะที่เศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงมีโอกาสขยายตลาดใน
กลุ่มนี้
2) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่ม ASEAN, GMS และ เอเชีย ทาให้ทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างๆ
ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่น เนื่องจากประเทศไทยมีทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม
มีศักยภาพ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในภูมิภาคได้โดยง่าย โดยสะดวกทั้ง
ในด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าต่างๆ
3) มีการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ และความร่วมมือต่างๆ ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจน
ทาให้เกิดการเดินทางเชิงธุรกิจมากขึ้น
3. ด้านสังคม (Social)
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีแนวโน้มในการเพิ่มจานวนของผู้สูง
วัย หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้เกิดงานไมซ์เกี่ยวกับผู้สูงวัยมากขึ้น
2) ปั ญหาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ สภาพแวดล้ อม และการขาดแคลนทรัพยากร ทาให้ ใน
ปัจจุบันเริ่มมีการให้ความสาคัญกับการจัดงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการสร้าง
มลพิษ ของเสีย และขยะจากการจัดงาน รวมถึงการใช้พลังงานในการจัดงานอย่างคุ้มค่า
3) แนวโน้มการทากิจกรรมเพื่อสังคมมีมากขึ้น มีก ารจัดงานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง
โดยรอบ และการทากิจกรรม CSR การคืนกาไรสู่สังคม การสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม
4. ด้านเทคโนโลยี (Technology)
1) มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยอานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงานไมซ์
ในด้านต่างๆ เช่น แอพลิเคชั่น ในการลงทะเบียน การโหวต การนับจานวนผู้เข้างาน
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2) การนาเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มความน่าสนใจและน่าดึงดูด ในการนาเสนอ เช่น การฉายภาพ 3 มิติ
เทคโนโลยีเสมือน การโต้ตอบอัตโนมัติ
3) การใช้ Social Media ในการช่วยประชาสัมพันธ์งานไมซ์ไปในวงกว้าง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและ
มีต้นทุนน้อย แต่สามารถประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้ร่วมงานไมซ์จานวนมากได้
จากการศึกษาและวิเคราะห์บริบทและปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญที่จะนาไปใช้ในการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรม
การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อไป
นอกจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์แล้ว ควรมีการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
สสปน. ด้วย เพื่อประโยชน์ในการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ
ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีการวิเคระห์ สสปน. ดังนี้

Strengths

Weaknesses

• บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการไมซ์
• มีเครือข่ายพันธมิตรและเครือข่ายการดาเนินงานจานวนมาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• มีข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งสามารถนาไป
วิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมได้

• การกาหนดนโยบายยังขาดความชัดเจน ไม่มุ่งเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน
• การป ิบัติงานของแต่ละฝ่ายแยกกัน มีการบูรณาการทางาน
ระหว่างฝ่ายงานค่อนข้างจากัด
• บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายงานบางส่วนมีความ
ซ้าซ้อนกัน
• จานวนบุคลากรค่อนข้างจากัด เมื่อเทียบกับ
ภาระงาน

Opportunities

Threats

• รัฐบาลมีนโยบายในการใช้ไมซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ สสปน. จึงมีความสาคัญในฐานะหน่วยงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการ
บริหาร ทาให้สามารถประสานความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
• ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยอานวยความ
สะดวกต่อการจัดงานไมซ์จานวนมาก

• หน่วยงานส่วนใหญ่เข้าใจว่าไมซ์มีความเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวมากกว่าการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
• ทั้งภาครัฐและเอกชนยังไม่รู้จัก สสปน เท่าที่ควร ไม่รู้ว่า
สสปน สามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง
• ขั้นตอน ระเบียบในการดาเนินงาน และก ระเบียบต่างๆ
ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป

รูปที่ 1-38 การวิเคราะห์ SWOT ของ สสปน.

1. จุดแข็ง (Strength)
1) บุคลากรของ สสปน. ล้วนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึง่ สามารถให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไมซ์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้ประกอบการและบุคคลากรใรอุตสาหกรรมไมซ์
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2) สสปน. มีทั้งเครือข่ายพันธมิตรและเครือข่ายในการดาเนินงานจานวนมากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
3) สสปน. มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นสถิ ติ ข่ า วสารและ
เทคโนโลยีด้านไมซ์ ซึ่งสามารถนาไปวิเคราะห์ คาดการณ์ตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมได้
2. จุดอ่อน (Weakness)
1) การกาหนดนโยบายของ สสปน. ยังขาดความชัดเจน ไม่มุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และ
หลายส่วนงานยังขาดการวางแผนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2) โดยส่วนมากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายใน สสปน. จะแยกกันค่อนข้างชัดเจน มีการบูรณาการ
ในการทางานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันค่อนข้างจากัด
3) บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายงานบางส่วนใน สสปน. มีความซ้าซ้อนกัน ทาให้เกิดความสับสน และ
ขาดความชัดเจน
4) จานวนบุคลากรค่อนข้างจากัด เมื่อเทียบกับภาระงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้ภาระงานของ สสปน. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บุคคลากรที่
รับผิดชอบงานยังมีจานวนเท่าเดิม
3. โอกาส (Opportunity)
1) รัฐบาลมีนโยบายในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ทาให้ สสปน. มีความสาคัญในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศ
2) มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ สสปน. ซึ่งสามารถเป็น
ช่องทางในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
3) ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยอานวยความสะดวกต่อการจัดงานไมซ์จานวนมาก ซึ่ง
สามารถนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน และยังช่วยสร้างความ
น่าสนใจและดึงดูดผู้ชมงานได้
4. อุปสรรค (Threat)
1) หน่ ว ยงานภายนอกส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความเข้ า ใจในอุ ต สาหกรรมไมซ์ โดยมี ค วามเข้ า ใจว่ า
อุตสาหกรรมไมซ์ มี ความเกี่ ย วข้ องกั บ การท่ อ งเที่ ยวมากกว่ า การเป็น กลไกในการขับ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
2) ทั้งภาครัฐและเอกชนยังไม่รู้จัก สสปน. เท่าที่ควร ไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ สสปน. และ
ไม่ทราบถึงบริการของ สสปน. ว่าสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง
3) ขั้นตอน ระเบียบในการดาเนินงาน และกฎระเบียบต่างๆ ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป ทาให้ใช้เวลา
ในการดาเนินการนาน เป็นอุปสรรคต่อทั้งผู้มาขอรับบริการ และเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงาน
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จากการศึกษาและวิเคราะห์บริบทและปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย และการดาเนินงานของ สสปน. ในฐานะองค์กรหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญที่จะนาไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ในการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดง
สินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อไป
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บทที่ 2
แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
2.

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

การพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ให้ สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จึงได้มีการ
จัดทาแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานของ สสปน. ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ แต่เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในประเทศเองและปัจจัยภายนอก ทาให้ต้องมีการทบทวนแผนแม่บทฯดังกล่าวให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ตลอดจนมีแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้สามารถ
ใช้เป็นตัวกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของ สสปน. ต่อไป
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปาหมาย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิท รรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาในปีพ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย
โดยการสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้เกิดการจัดงานไมซ์ขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้สานักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้มีการทบทวนแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงาน
แสดงสินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลั กในการผลั กดันอุ ตสาหกรรมไมซ์ ให้ เป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศด้ วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
5. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและอัตลักษณ์ความเป็นไทย
7. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
8. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เปาหมาย
เป้ า หมายในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศ คื อ การผลั ก ดั นให้ ประเทศไทยเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางระดับโลกของการจัดกิจกรรมไมซ์ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
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3. การกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม
2.2 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ
อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการจัดงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของไมซ์ เช่น การจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กร
หรือการประชุมวิชาชีพ การแสดงสินค้านานาชาติ และงานมหกรรมระดับนานาชาติ โดยในส่วนของงาน
มหกรรมนานาชาตินั้น ประเทศไทยใช้เป็นกลยุทธ์ในการดึงงานขนาดใหญ่ระดับโลกเพื่อการประชาสัมพันธ์
สร้างแบรนด์ และการรับรู้ รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
อุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจานวนมากในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้า ร่วมงาน และก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า
การนาเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ทั้งนีส้ านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่มีภารกิจ
หลักที่สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงได้กาหนดแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และงานแสดงสินค้านานาชาติ ไว้ 5 ด้าน คือ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
2. กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win) 3. ส่งเสริมการตลาด และ
ภาพลักษณ์ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน. (Promote) 4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์ (Develop) และ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในขององค์กร (Develop)
แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสิน ค้านานาชาติ
กรหลักในการผลักดัดนประชุ
อุตสาหกรรมไมซ์
ให้เป็นเครื่องมือนในการพั
ฒนาเศรษฐกิ2560-2564
จของประเทศด้วยนวัตกรรม
แผนแม่บทอุตองค์
สาหกรรมการจั
มและงานแสดงสิ
ค้านานาชาติ
เพื่อสร้างความเจริญ และกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศ และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เป้าหมาย

1. การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

2. การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

กลยุทธ์

เปาประสงค์

และกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน.
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
(Win)
(Promote)

3. การกระจายรายได้และความเจริญใน
ทุกภาคส่วนของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เสริมสร้างขีดความสามารถในการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
ภายในขององค์กร (Develop)
(Develop)

1. เพื่อยกระดับงานไมซ์เดิมที่
พัฒนาขึ้นในประเทศให้เติบโตอย่ าง
ต่อเนื่อง
2. เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
นโยบายของประเทศ
3. เพิ่มกิจกรรมไมซ์ใหม่ที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดและ
ศักยภาพของประเทศ

1. เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จาก
กิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาค
2. เพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค และ
ยกระดับไปสู่งานนานาชาติ ซึ่งจะ
ทาให้ประเทศมีการพัฒนาในทุก
ภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

1. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน
ระดับประเทศและพื้นที่
2. ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ ทาให้
ไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ
3. ดึงดูดผู้จัดงาน นักลงทุนและนัก
เดินทางธุรกิจจากต่างประเทศ
4. ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ สสปน.
ให้มีความชัดเจนและเป็นที่ รู้จัก

1. ยกระดับผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง
จานวนและคุณภาพ
2. เพิ่มจานวนองค์กรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน
3. การพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบ
การจัดงานใหม่ๆ
4. อานวยความสะดวกกับ
ผู้ประกอบการไมซ์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในองค์กรของ
สสปน. ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ห ลัก
ธรรมาภิบาล
2. สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์

1.1 รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์
เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมี
ความยั่งยืน
1.2 สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
1.3 ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตาม
ความต้องการของตลาดกับ
ศัก ยภาพและนโยบายของ
ประเทศ

2.1 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
2.2 สร้างกิจรรมไมซ์เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าในภูมิภาค

3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด สร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้
เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ร ะดับ
นานาชาติ
3.2 ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กร
ภายนอกต่อ บทบาท และ
ภาพลักษณ์ของ สสปน.
3.3 ประชาสัมพันธ์เมืองที่มีศักยภาพ
และความพร้อมของเมืองในการ
รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ

4.1 ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ
ไมซ์ และโครงสร้างสนั บสนุนไมซ์
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนา
องค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
4.3. ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และ
ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย
4.4 สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มไมซ์

5.1 ยกระดับศักยภาพบุคลากร ของ
สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการ
พัฒนาองค์กร
5.2 ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของ สสปน. ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

รูปที่ 2-1 แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวั ล (Incentive) การประชุ ม ของกลุ่ ม องค์ ก ร (Non-Corporate Meeting) หรื อ การประชุ ม วิ ช าชี พ
(Conventions) งานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) และงานมหกรรมระดับนานาชาติ (Mega Events)
ซึ่งการจัดกิจกรรมไมซ์นั้นสามารถช่วยสนับสนุน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เนื่องจาก
กิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์
เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เปาประสงค์
1. เพื่อยกระดับงานไมซ์เดิมที่พัฒนาขึ้นในประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายของประเทศ
3. เพิ่มกิจกรรมไมซ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและศักยภาพของประเทศ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1: รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน (Maintain
MICE Event)
กลยุทธ์ที่ 1.2: สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (Build New MICE Event S-curve with Government Agency)
กลยุทธ์ที่ 1.3: ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของ
ประเทศ (Build New MICE/Events)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
การสร้างกิจกรรมไมซ์ให้เกิดขึ้นภายในไมซ์ซิตี้และจังหวัดรอบข้าง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระตุ้นและส่งเสริมให้พื้นที่มีการทาการตลาดในเชิงรุก โดยการ
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้คนภายนอกเล็งเห็นถึง
ความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด และดึงงานเข้าสู่จังหวัด เป็นการ
กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิ จภายในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่ด้วย
เปาประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จากกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาค
2. เพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค และยกระดับไปสู่งานนานาชาติ ซึ่งจะทาให้ประเทศมีการพัฒนาในทุก
ภูมิภาคอย่างเท่าเทียม
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค (Uplift, Rotate and
Regionalized MICE/Event)
กลยุทธ์ที่ 2.2: สร้างกิจรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในภูมิภาค (Build New Regionalized MICE/
Events)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน. (Promote)
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและเมืองไมซ์ซิตี้ให้เป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายด้านการจัดงาน
ไมซ์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างชาติ การจัดทาสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศั กยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ ทั้งในแง่ของโรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม รวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งใน
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทย ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิ ภาค รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์และ
กาหนดบทบาทขององค์กร สสปน. ให้มีความชัดเจน และเป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ ในฐานะของผู้ที่ มี
ภารกิจหลักที่สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
เปาประสงค์
1. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับประเทศและพื้นที่
2. ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ ทาให้ไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ
3. ดึงดูดผู้จัดงาน นักลงทุนและนักเดินทางธุรกิจจากต่างประเทศ
4. ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ สสปน. ให้มีความชัดเจนและเป็นที่รู้จัก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1: ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์
ระดับนานาชาติ (Branding MICE Destination)
กลยุทธ์ที่ 3.2: ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กรภายนอกต่อ บทบาท และภาพลักษณ์ของ สสปน. (Change
Perspective on TCEB Roles and Image)
กลยุทธ์ที่ 3.3: ประชาสัมพันธ์เมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมของเมืองในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์
ในระดับประเทศและนานาชาติ (City Readiness PR)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิด
การจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้
เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ และการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ การนาเที่ยว และการบริการในโรงแรม เป็นต้น ทั้งในแง่
ของจานวนและคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับสาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ ตลอดจนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างรูปแบบการจัดงานไมซ์ให้มี
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ความหลากหลาย รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม
ไมซ์
เปาประสงค์
1. ยกระดับผู้ประกอบการไมซ์ทั้งจานวนและคุณภาพ
2. เพิ่มจานวนองค์กรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
3. การพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการจัดงานใหม่ๆ
4. อานวยความสะดวกกับผู้ประกอบการไมซ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ (Enhance Human
Capital and Infrastructure)
กลยุทธ์ที่ 4.2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
(Promote Innovation, Knowledge and Design MICE Format)
กลยุทธ์ที่ 4.3: ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
(Promote Thailand MICE Industry Standard and Relax MICE Constraints)
กลยุทธ์ที่ 4.4: สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มไมซ์ (Build Collaboration
Platform for MICE Industry)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5: พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการป ิ บั ติ ง านภายในขององค์ ก ร (Internal
Development)
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถ
ดาเนินการตามบทบาทที่กาหนดไว้ และการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานขององค์กรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
เปาประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในองค์กรของ สสปน. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
2. สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร (Enhance
Capability of TCEB Personnel)
กลยุทธ์ที่ 5.2: ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ สสปน. ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล (Enhance Process Improvement Under Corporate Governance)
ทั้งนีส้ านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่มี
ภารกิจหลักที่สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ได้กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนแม่บท
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อุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ไว้
ดังนี้
ตารางที่ 2-1 ตัวชี้วัดแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
การประเมิน
1. ขับเคลื่อน
1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมไมซ์ (Economic
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัด
เศรษฐกิจและ
Impact)
งานไมซ์ทั้งหมดในประเทศไทย
อุตสาหกรรมไทยผ่าน 2. ผลกระทบทางสังคมของการจัดกิจกรรมไมซ์ (Social Impact) การศึกษาผลกระทบทางสังคมของการจัดงาน
กลไกการจัดกิจกรรม
ไมซ์ทั้งหมดในประเทศไทย
ไมซ์ (Win)
3. จานวนงานไมซ์ในประเทศที่จัดต่อเนื่องนาน 3 ปี
จานวนงานไมซ์ที่จดั ต่อเนื่องมาตลอดอย่างต่า 3
ปีขึ้นไป หรืองานที่จัดต่อเนื่องครั้งที่ 3 (Edition)
4. อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ
อันดับของไทยในกลุ่มประเทศเอเชียจากการจัด
4.1 อันดับของ ICCA ในเอเชีย
อันดับของ ICCA
4.2 อันดับของ UFI ในเอเชีย
อันดับของไทยในกลุ่มประเทศเอเชียจากการจัด
อันดับของ UFI
5. จานวนงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve จานวนงานไมซ์ใหม่ทมี่ ีเนื้อหาเกีย่ วข้องกับ
Industry)
อุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve โดยเป็นผลงาน
ของการชนะการประมูลย์สิทธิ์การจัดงาน หรือ
การให้การสนับสนุนใหมีการจัดงาน หรืองานที่
เกิดจากการบ่มเพาะให้มีการจัดงาน โดย สสปน.
6. จานวนงานไมซ์นานาชาติระดับโลกหรือภูมิภาค ที่ สสปน.
จานวนงานไมซ์นานาชาติที่ สสปน. สนับสนุนใน
สนับสนุนในการประมูลสิทธิ์การจัดงาน/ ดึงงาน
การยื่นประมูลสิทธิ์หรือดึงงานเข้ามา
7. จานวนงานไมซ์นานาชาติระดับโลกหรือภูมิภาค ที่ สสปน. ให้ จานวนงานไมซ์นานาชาติที่ สสปน. สนับสนุน
การสนั บสนุ นเป็ นครั้งแรก หรื อ งานที่ ชนะประมูลสิท ธิ์ (New หรือจัดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือสามารถประมูลงาน
Event or Win Bidding)
เข้ามาได้เป็นผลสาเร็จ
2. กระจายรายได้และ 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมไมซ์ ในภูมิภาค
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานไมซ์ที่
กระตุ้นเศรษฐกิจของ
(Regional Economic Impact)
จัดในภูมิภาค (นอกพื้นที่ กทม.)
ภูมิภาคผ่าน
2. ผลกระทบทางสังคมของการจัดกิจกรรมไมซ์ในภูมภิ าค
การศึกษาผลกระทบทางเสังคมของการจัดงาน
อุตสาหกรรมไมซ์
(Regional Social Impact)
ไมซ์ในภูมิภาค (นอกพื้นที่ กทม.)
3.จานวนงานท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับให้ได้คณ
ุ ภาพตามที่
จานวนงานไมซ์ในท้องถิ่นที่ สสปน. ช่วย
กาหนด
ยกระดับให้ได้คณ
ุ ภาพตามที่กาหนด
4.จานวนงานไมซ์ใหม่ที่ สสปน. ผลักดันให้มีการจัดขึ้นในภูมิภาค
จานวนงานไมซ์ใหม่ในต่างจังหวัดที่ สสปน.
สนับสนุนหรือผลักดันให้มีการจัดขึ้น
5. จานวนงานไมซ์ระดับนานาชาติที่เมืองเป็นเจ้าภาพ/ ให้การ
จานวนงานไมซ์ระดับนานาชาติที่เมืองเป็น
สนับสนุน
เจ้าภาพ หรือให้การสนับสนุน ผ่านการสนับสนุน
จาก สสปน. หรือเป็นการดาเนินงานร่วมกัน
3. ส่งเสริมตลาด และ 1. ระดับการรับรู้ (Exposure) ถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ การศึกษาระดับการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ
ภาพลักษณ์ไมซ์ของ
ประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมและ/หรือสื่อ
อุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ผ่านกิจกรรมและ/หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเทศไทยและ
สสปน.

ตัวชี้วัด
2. ระดับการรับรู้ (Exposure) ถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
ประเทศไทยในระดับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมและ/หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
3. ระดับการรับรู้ถึงบทบาทของ สสปน. ของหน่วยงานภายนอก

4. เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์

1. จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
1.1 มาตรฐานระดับสากล เช่น CEM, CMP, EMD, IAPCO,
Site, etc
1.2 มาตรฐานในประเทศ (National Certified Program)

การประเมิน
การศึกษาระดับการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยในระดับพื้นที่ ผ่าน
กิจกรรมและ/หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การศึกษาะดับการรับรู้ถึงบทบาทของ สสปน.
ของหน่วยงานภายนอก

จานวนบุคลากรไมซ์ที่ผ่านมาตรฐานสากล เช่น
CEM, CMP, EMD, IAPCO, Site, etc
จานวนบุคลากรไมซ์ที่ผ่านมาตรฐาน National
Certified Program
2. จานวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน TMVS
จานวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน TMVS
3. จานวนโครงการริเริม่ (Initiative) ในการอานวยความสะดวก
จานวนโครงการริเริ่ม (Initiative) ที่ สสปน. ได้
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมไมซ์
ช่วยทาหรือปรับปรุง เพื่อช่วยอานวยความ
สะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์
4. จานวนนวัตกรรมที่ สสปน. พัฒนาขึ้น
จานวนของนวัตกรรมของ สสปน. ที่พัฒนาขึ้น
5. จานวนข้อมูล Intelligence ที่ สสปน. พัฒนาขึ้น
จานวนข้อมูล Intelligence ที่ สสปน. พัฒนาขึ้น
6. จานวนงานไมซ์ที่อยู่บนฐานของความยั่งยืน (Sustainability
จานวนงานไมซ์ที่จดั ตามแนวทางการจัดงาน
MICE Event)
อย่างยั่งยืน (Sustainability MICE Event)
- งานที่ลดคาร์บอนเหลือ 0
- งานที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ sustain
event
7. จานวนหน่วยงานพันธมิตรที่ สสปน. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาใน จานวนหน่วยงานพันธมิตรที่ สสปน. ได้เข้าไป
การจัดงานไมซ์
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดงาน
ไมซ์ให้ดีขึ้น
5. พัฒนา
1. ร้อยละของความสาเร็จของการประเมินพนักงานที่ได้ตาม
ร้อยละของคะแนนในการประเมินพนักงานตาม
ประสิทธิภาพการ
คุณลักษณะที่กาหนด
คุณลักษณะที่กาหนด
ป ิบัติงานภายในของ 2. ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ระดับคะแนนจากการประเมินความผูกพันของ
องค์กร
พนักงานต่อองค์กร
3. ร้อยละของความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการเป้าหมาย ร้อยละของความสาเร็จในการปรับปรุง
กระบวนการเป้าหมาย
หมายเหตุ: *ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมไมซ์ (Economic Impact) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ
1) จานวนนักเดินทางไมซ์ (ล้านคน) ประเมินจากจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
2) รายได้จากงานไมซ์ (แสนล้านบาท) ประเมินจากรายได้จากการจัดงานไมซ์ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศ
**ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค (Regional Economic Impact) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ
1) จานวนนักเดินทางไมซ์ในไมซ์ซติ ี้และคลัสเตอร์ (ล้านคน) ประเมินจากจานวนนักเดินทางไมซ์ไมซ์ซิตี้และคลัสเตอร์
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
2) รายได้จากงานไมซ์ในไมซ์ซติ ี้และคลัสเตอร์ (แสนล้านบาท) ประเมินจากรายได้จากการจัดงานไมซ์ไมซ์ซิตี้และคลัส
เตอร์ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ตารางที่ 2-2 เป้าหมายแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564
เปาประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลงาน
2560

เปาหมาย
2561

2562

2563

ผู้รับผิดชอบกรอกค่า
เปาหมาย

2564

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
1 เพื่อยกระดับงานไมซ์เดิมที่
พัฒนาขึ้นในประเทศให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง

1 รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์ 1.ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมไมซ์ (Economic
เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความ Impact) (ล้านบาท)
ยั่งยืน

2. ผลกระทบทางสังคมของการจัดกิจกรรมไมซ์ (Social Impact)
3. จานวนงานไมซ์ในประเทศที่จัดต่อเนื่องนาน 3 ปี

N/A 233,848 245,540 257,817 270,708 • S&P
*จะเริ่มศึกษาในปี 2562
N/A* N/A* N/A* N/A* N/A*
22
19
25
30
35 • E

4. อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ
1) อันดับของ ICCA ในเอเชีย
อันดับ 4 Top 5
2) อันดับของ UFI ในเอเชีย
อันดับ 7 Top 7
2.เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการ
2.สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับ 5. จานวนงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve
9
18
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ Industry)
ภายใต้นโยบายของประเทศ

Top 5
Top 7
23

Top 5
Top 6
25

46

50

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

3.เพิ่มกิจกรรมไมซ์ใหม่ที่ตรงตาม 3. ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตาม
ความต้องการของตลาดและ
ความต้องการของตลาดกับ
ศักยภาพของประเทศ
ศักยภาพและนโยบายของ
ประเทศ

6. จานวนงานไมซ์นานาชาติระดับโลกหรือภูมิภาค ที่ สสปน.
สนับสนุนในการประมูลสิทธิ์การจัดงาน/ ดึงงาน
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47

45

• C/E

Top 5
Top 5
29 •
•
•
•
52 •
•
•
•

MI
MG Project
E
C
MI
MG Project
E
C

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

เปาประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลงาน
2560

เปาหมาย
2561

2562

2563

2564
•
•
•
•

7 จานวนงานไมซ์นานาชาติระดับโลกหรือภูมิภาค ที่ สสปน. ให้การ
สนับสนุนเป็นครั้งแรก หรืองานที่ชนะประมูลสิทธิ์ (New Event
or Win Bidding)
ยุทธศาสตร์ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมภิ าคผ่านอุตสาหกรรไมซ์
1.เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จาก 1.ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค
กิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาค
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
(Regional Economic Impact)
2. ผลกระทบทางสังคมของการจัดกิจกรรมไมซ์ในภูมภิ าค
(Regional Social Impact)
3.จานวนงานท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับให้ได้คณ
ุ ภาพตามที่
กาหนด
2.เพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค 2.สร้างกิจรรมไมซ์เพื่อลดความ
และยกระดับไปสู่งานนานาชาติ เหลือ่ มล้าในภูมิภาค
ซึ่งจะทาให้ประเทศมีการพัฒนา
ในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

ผู้รับผิดชอบกรอกค่า
เปาหมาย
MI
MG Project
E
C

N/A* • S&P
*จะเริ่มศึกษาในปี 2562
N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

10

11

14

17

19

• D-MICE
• Area Based
• MG Project

4. จานวนงานไมซ์ใหม่ที่ สสปน. ผลักดันให้มีการจัดขึ้นในภูมิภาค

8

10

14

17

20

•
•
•
•

MI
D-MICE
MG Project
E

5. จานวนงานไมซ์ระดับนานาชาติที่เมืองเป็นเจ้าภาพ/ ให้การ
สนับสนุน

4

6

11

16

21

•
•
•
•

Area Based
MG Project
MI
C/ E
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

เปาประสงค์

กลยุทธ์

2561

2562

2563

2564

N/A

N/A

50%

55%

60% • MSD
(การวัด Brand Health
Check)

2. ระดับการรับรู้ (Exposure) ถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
ประเทศไทยในระดับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมและ/หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

N/A*

N/A*

N/A*

N/A*

N/A* • MSD
*จะเริ่มศึกษาในปี 2562

3. ระดับการรับรู้ถึงบทบาทของ สสปน. ของหน่วยงานภายนอก

N/A

N/A

60%

65%

70% • Corp Com
(ศึกษาวิจัยการรับรู้ถึง
บทบาทของ สสปน.
ของหน่วยงานภายนอก
ตามกลุม่ เป้าหมายราย
ปี)

62
62
0
100
1
2

80
30
50
120
2
4

80
30
50
140
1
5

105
30
75
155
2
6

130
30
100
167
2
7

ยุทธศาสตร์ 3: ส่งเสริมตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน.
1. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ 1.ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด สร้าง 1.ระดับการรับรู้ (Exposure) ถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
ไมซ์ในระดับประเทศและพื้นที่
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้
ประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมและ/หรือสื่อ
3. ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์
เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทาให้ไทยเป็นที่รู้จักของนานา
ประเทศ

เปาหมาย

ผลงาน
2560

ตัวชี้วัด

นานาชาติ

3.ประชาสัมพันธ์เมืองที่มีศักยภาพ
และความพร้อมของเมืองในการ
รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
2.ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ สส 2.ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กร
ปน. ให้มีความชัดเจนและเป็นที่ ภายนอกต่อ บทบาท และ
รู้จัก
ภาพลักษณ์ของ สสปน.

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
1. ยกระดับผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 1.ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ 1.จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จานวนและคุณภาพ
ไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ 1)มาตรฐานระดับสากล เช่น CEM, CMP, EMD, IAPCO, Site
2. เพิ่มจานวนองค์กรด้านไมซ์ที่
2)มาตรฐานในประเทศ (National Certified Program)
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
2. จานวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน TMVS
3.การพัฒนานวัตกรรมและ
2.พัฒนาและส่งเสริมการใช้
3. จานวนนวัตกรรมที่ สสปน. พัฒนาขึ้น
รูปแบบการจัดงานใหม่ๆ
นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนา
4.จานวนข้อมูล Intelligence ที่ สสปน. พัฒนาขึ้น
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ผู้รับผิดชอบกรอกค่า
เปาหมาย

• MICE Cap

• MICE Cap
• Innovation

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

เปาประสงค์

กลยุทธ์
องค์ความรู้และรูปแบบการจัด
งาน

4.อานวยความสะดวกกับ
ผู้ประกอบการไมซ์

3.ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และ
ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย

ตัวชี้วัด
5. จานวนงานไมซ์ที่อยู่บนฐานของความยั่งยืน (Sustainability
MICE Event)
6. จานวนโครงการริเริม่ (Initiative) ในการอานวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมไมซ์

4.สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มไมซ์

7. จานวนหน่วยงานพันธมิตรที่ สสปน. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาใน
การจัดงานไมซ์
ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในองค์กร 1.ยกระดับศักยภาพบุคลากร ของ
1. ร้อยละของความสาเร็จของการประเมินพนักงานที่ได้ตาม
ของ สสปน. ให้สามารถ
สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการ
คุณลักษณะที่กาหนด
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2.ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรม 2. ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
2.สามารถสร้างความพึงพอใจให้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่
ทางานของ สสปน. ภายใต้หลัก 3. ร้อยละของความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการเป้าหมาย
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
ธรรมาภิบาล

เปาหมาย

ผลงาน
2560

2561

2562

2563

2564

5

10

20

30

40

• MICE Cap

4

4

4

3

3

• GCA

17

19

19

20

20

• GCA

80

80

80

80

80

• ADM

N/A

60

70

75

80

• ADM

N/A

100

100

100

100 • ADM
• AF

หมายเหตุ: ** ไมซ์ซติ ี้และคลัสเตอร์ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ขอนแก่น นครปฐม หัวหิน ชะอา เชียงราย หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครราชสีมา

- 105 -

ผู้รับผิดชอบกรอกค่า
เปาหมาย

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

2.3 แผนงานและแผนการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ที่ 1: รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1.1 การสนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย (Event Support)
1.2 การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน (IT&CMA และ SITE Global Conference
2019)
1.3 การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ - ตลาดการจัดประชุมและเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล (Japan / India / Singapore / USA / China / Oceania / Europe)
1.4 การส่งเสริมการขายและการตลาดเป้าหมายกลุ่มการประชุมและเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล - Trade Show/Road Show/Sale Mission
1.5 Fam Trip / Famtrip with Partners
1.6 การส่งเสริมการตลาดแบบมีสว่ นร่วม ใน 3 มิติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติ (Social Sharing)
- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุม่ เป้าหมาย (Content Sharing)
- ตลาดเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (Business Sharing)
1.7 Thailand Incentive and Meeting Exchange - TIME

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

X • MI
• MI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X • MI
• MI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X • MI
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• MI
• MI

ผลที่จะได้รับ
• การจัดการประชุมองค์กรและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น
• จานวนผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น
• มีรายได้จากการจัดงานไมซ์มากขึน้

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

2. แผนงานพัฒนาและยกระดับการจัดงานประชุมวิชาชีพและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
2.1 การสนับสนุนการจัดงานประชุมนานาชาติ
2.2 การดาเนินกิจกรรมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ Roadshow/ Overseas
activities/Sponsorshipในตลาดเป้าหมาย
2.3 การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในตลาดต่างประเทศ – ตลาดการประชุมนานาชาติ
2.4 การเข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาดเป้าหมายกลุ่มการจัดงานประชุมนานาชาติ
2.5 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในวงการอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ
2.6 Marketing Promotion
2.7 การสนับสนุนและยกระดับการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย (Existing
and Upgrade show)
2.8 การทากิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ
2.9 การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ (pay per performance)
3. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
3.1 Oversea Networking Session
3.2 Home grown clusters development program (BEF 2 ss)
3.3 Empowering Thai Exhibition

X

X

X

X

X

X

X

X

X •C
•C
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X •E
X •E

X
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X
X
X

X
X
X

X
X
X

•C
•C
•C
•E
•E

X • Mega Project
X • Mega Project
X • D-MICE

ผลที่จะได้รับ
• งานไมซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีผู้แสดง
สินค้ามากขึ้นและผู้เข้าร่วมงานมาก
ขึ้น
• มีรายได้จากการจัดงานไมซ์มากขึ้น
• ได้งานไมซ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ
จากการประมูลสิทธิ์มาจัดในประเทศ
ไทย

• สร้างเครือข่ายการจัดงานไมซ์
• สร้ า งความเข้ มแข็งของการจัดงาน
แสดงสินค้า

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ที่ 2: สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศผ่านหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

1. แผนงานการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานไมซ์ (Support
Government to host MICE event)
1.1 การสร้าง Industry Flagship ด้านการประชุม
1.2 การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ ICONIC 4.0
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X

X

X

X

X •C
X •E

ผู้รับผิดชอบ

ผลที่จะได้รับ
• จานวนการจัดงานไมซ์เพิ่มขึ้น
• จานวนงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนากิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการตลาดและสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนางานไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพ
และนโยบายของประเทศ
1.1 การสนับสนุนการประมูลสิทธิง์ านประชุมนานาชาติ
1.2 การดาเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างโอกาสในด้านการ
ประชุมนานาชาติของประเทศไทยในงานที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดต่างๆ
1.3 การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิม่ ความต้องการในการจัดงาน
1.4 Bidding & Co Creation (Event & Destination) การศึกษาและการประเมินความ
เป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก
1.5 การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ (New show)
1.6 การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ที่แตกออกจากงานเดิม (Spin to new)
1.7 Bidding Fund

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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X
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X

ผู้รับผิดชอบ

X

X

X •C
•C

X

X

X

X

X •C
• Mega Project
X

X
X
X

X
X
X

X •E
X •E
X •E

ผลที่จะได้รับ
• จานวนงานไมซ์เพิ่มขึ้น
• เครือข่ายพันธมิตรในการจัดงานไมซ์
เข้มแข็งขึ้น

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์หลักที่สาคัญของไมซ์ซติ ี้และคลัสเตอร์
(MICE flagship event development in the region)
1.1 Event Industry Dialogue การอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดงานอีเวนท์
นานาชาติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ ่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
1.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE
ภายในประเทศ
1.3 การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (D-MI)
การประชุมวิชาการในประเทศ (D-C) และ สนับสนุนเครือข่ายไมซ์ (Alliance
Support) เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการประชุม
วิชาชีพ
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้ (ตาม 7 Themes)
1.5 การสนับสนุนงานยกระดับงานแสดงสินค้า (Upgrade)
1.6 การยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events)

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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X
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X

X

ผู้รับผิดชอบ

• D-MICE
• D-MICE
• D-MICE

X
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X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
x

X • Area Based
X • D-MICE
x • Area Based

ผลที่จะได้รับ
• กิจกรรมไมซ์ทรี่ ่วมมือระหว่าง
สสปน. กับจังหวัด
• เตรียมความพร้อมให้ไมซ์ซิตี้ในการ
เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
• งานไมซ์ในภูมภิ าคมีขนาดใหญ่ขึ้น
และมีผู้เข้างานมากขึ้น

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ที่ 2: สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่ในภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในพื้นที่
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานการสร้างและพัฒนากิจกรรมไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซติ ี้และภูมิภาค
1.1 การสนับสนุนกระจายงานแสดงสินค้าไปยังภูมภิ าค (Clone)
1.2 การสนับสนุนการสร้างงานแสดงสินค้าขึ้นใหม่ (New)
1.3 การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านไมซ์
2. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของเมืองไมซ์ซติ ี้ในการรองรับการจัดงานไมซ์
2.1 การส่งเสริมและกระตุ้นการเยีย่ มชม ศึกษาดูงานหรือจัดสัมมนากลุ่มย่อยในโครงการ
พระราชดาริและสหกรณ์ชุมชน
2.2 การจัด FAM TRIP เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเส้นทางการจัดประชุมสัมมนา
ใหม่ยังกลุ่มเป้าหมายในประเทศ
2.3 TCEB Partnership Program : การสร้างองค์ความรู้ร่วมกับพันธมิตรและเมือง
MICE City ในการสนับสนุนงานใหม่ที่เกิดขึ้น ณ เมือง MICE City
2.4 การเสริมสร้างศักยภาพของ MICE City และเมืองรองที่มีศักยภาพ
2.5 การแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซติ ี้ เมืองที่มศี ักยภาพ และ
สสปน. (MICE City Summit)

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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ผลที่จะได้รับ
• การจัดงานไมซ์ในภูมภิ าคเพิม่ ขึ้น
• มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
• สร้างความร่วมมือกในชุมชน

• เสริมสร้างศักยภาพของเมืองเพื่อ

ดึงดูดการจัดงาน
• ความร่วมมือและการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความรีระหว่างเมืองไมซ์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เปนจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

1. แผนงานการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดของประเทศไทย
1.1 การสนับสนุนการจัดงานหลังประมูลสิทธิ์ UFI Congress 2019
1.2 การพัฒนายุทธศาสตร์แบรนด์ (Thailand MICE Destination Branding Strategy)
ทั้งในและต่างประเทศ
1.3 การปรับปรุงพัฒนา และบารุงรักษาระบบเว็บไซต์ สสปน.
1.4 การจัดกิจกรรมการตลาดประเทศไทย ภายในงาน Trade Show นานาชาติ
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X
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X
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X

X

X

X

X

X • MSD
• MSD
X

• MSD

ผลที่จะได้รับ
• แผนการพัฒนาแบรนด์และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของไมซ์ประเทศไทย
• ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องประเทศไทยใน
การจัดงานอย่างยั่งยืน
• กิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการจัดงานไมซ์ในไทย
• เว็ปไซต์ของ สสปน. มีประสิทธิภาพ
และง่ายต่อการใช้งาน

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
กลยุทธ์ที่ 2: ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กรภายนอกต่อ บทบาท และภาพลักษณ์ของ สสปน.
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

1. แผนงานในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของ สสปน.
1.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในประเทศ
X
1.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในต่างประเทศ
X
1.3 การพัฒนาแบรนด์และสื่อสร้างการรับรู้องค์กร
1.4 การส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กร
1.5 การตั้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าองค์กร (Call Center)
1.6 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร
X
สสปน.
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X
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ผู้รับผิดชอบ
• Crop Com
• Crop Com
• Crop Com
• Crop Com
• Crop Com
• President Off.

ผลที่จะได้รับ
• สสปน. เป็นทีร่ ู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ
• ภาพลักษณ์ทดี่ ีของ สสปน.
• หน่วยงานต่างๆ รู้จักบทบาทของ
สสปน. มากยิ่งขึ้น

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
กลยุทธ์ที่ 3: ประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ซิตี้และความพร้อมของไมซ์ซิตี้ในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

1. แผนงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไมซ์ซิตี้ (Thailand MICE City on the Spot)
• MSD
X

1.1 การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์และสื่อสารประชาสัมพันธ์ Email Marketing
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X

X

ผลที่จะได้รับ
• เมื อ งไมซ์ ซิ ตี้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และดึ งดู ด
การจัดงานไมซ์
• เ ค รื อข่ า ย ค วา ม ร่ วม มื อในการ
ประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์
• สื่ อ ออนไลน์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์
เมืองไมซ์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ ตลอดห่วงโซ่การบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านไมซ์ในประเทศ
1.1 การจัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับนานาชาติ (International MICE Certification
Program)
1.2 การพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ระดับชาติ (National Certificated Program)
1.3 การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการศึกษาและสร้างความรับรู้ด้านการศึกษาไมซ์
1.4 การผลิตแรงงานในระดับปฏิบตั ิการหลักสูตรทวิภาคีสายอาชีพไมซ์
1.5 การเสริมสร้างพันธมิตรและขยายเครือข่ายการศึกษากับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานด้านไมซ์ในต่างประเทศ
1.6 Thailand MICE Youth Challenge / Student Chapter
1.7 การรวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูล MICE Career Center (Job opportunity
platform)
1.8 การจัดทาระบบ MICE Career Center (Job opportunity platform)
1.9 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค
1.10 การจัดทาหลักสูตรไมซ์

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ
• MICE Cap
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X

X

ผลที่จะได้รับ
• เพิ่มจานวนบุคลากรและแรงงานด้าน
ไมซ์
• ยกระดับทักษะและมาตรฐานของ
แรงงานด้านไมซ์
• ยกระดับและพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ไมซ์
• เครือข่ายภาคการศึกษากับ
ต่างประเทศ
• สื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทาง
อาชีพไมซ์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2. แผนงานสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศ
2.1 การยกระดับผู้ประกอบการเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันระดับนานาชาติ
2.2 การบ่มเพาะผุ้จัดงานแสดงสินค้า SME (Groom to grow)
2.3 การยกระดับขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการงาน D-EX ในภูมิภาค
หรือเขตเศรฐกิจพิเศษ และเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
งานแสดงสินค้าในประเทศ
2.4 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์
2.5 การส่งเสริมมาตรฐานสถานทีจ่ ัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue
Standard
2.6 การส่งเสริมมาตรฐานสถานทีจ่ ัดงานอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard
2.7 การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานระดับชาตินานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
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X
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ผลที่จะได้รับ
• ผู้ประกอบการไมซ์ในไทยมีทักษะ
และความสามารถมากขึ้น
• ผู้ประกอบการไมซ์มมี าตรฐานที่ดขี ึ้น
• เครือข่ายสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
• การพัฒนาและยกระดับเนื้อหาการ
จัดงาน
• มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
TMVS
• มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
ASEAN MICE Venue Standard

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนานวัตกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมไมซ์ให้รองรับความต้องการของตลาดและอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
sustainable event
1.1 การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน
1.2 การรับรองมาตรฐาน Thailand Sustainable Event Management Standard
(TSEMS)
1.3 การพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน
2. แผนงานพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
2.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์ (SMART
MICE ACCELERATORS)
2.2 Smart Biz Application เพื่อสนับสนุนการจัดงาน MICE แบบ Digital
2.3 การพัฒนาเครื่องมือและข้อมูลด้านการให้บริการสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
2.4 การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ e-Library
2.5 การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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ผู้รับผิดชอบ

X • MICE Cap
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X

• MICE Cap
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• MICE Cap
• MICE Cap

ผลที่จะได้รับ
• แนวทางการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมไมซ์
• แนวทางการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน
• จานวนงานไมซ์ที่มีการจัดงานอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น
• ระบบการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
• ระบบสารสนเทศออนไลน์
อุตสาหกรรมไมซ์
• แอพลิเคชั่นในการจัดงานไมซ์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
3. แผนงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
3.1 การแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (Industry
Dialogue & Network collaboration)
3.2 การจัดทา MICE Operation manual on applications for organizers

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
X

X

X

X

ผู้รับผิดชอบ

X • IN

X

• IN

3.3 การผลักดันการดึงลิขสิทธิ์ในการจัดงาน C2 เข้ามาจัดในประเทศไทย

X

• MI

3.4 การพัฒนามาตรฐานงานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย
3.5 การศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ (City Profile)
3.6 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงาน Festival & Event
3.7 การดาเนินกิจกรรมการเช่าฐานข้อมูลสื่อต่างประเทศเพื่อต่อยอดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยไปยังสื่อต่างประเทศทั่วโลก
3.8 การบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Management)
3.9 การจัดทารายงาน MICE Review and Forecast
3.10การจัดทารายงาน MICE Service Innovation (White Paper) ส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจไมซ์
3.11การจัดทารายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Report)
3.12การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นไมซ์ (Enhance
research and development to drive MICE Intelligence)
3.13การจัดทาแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
3.14การจัดทาแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
3.15การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจไมซ์ในเขตเศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (MICE Business Model for EEC)
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ผลที่จะได้รับ
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของการจัดงานไมซ์
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูล
อุตสาหกรรมไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์
(MICE Intelligence)
• การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ น
อุตสาหกรรม

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
3.16การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (MICE Strategic Roadmap for EEC)
3.17การจัดทาดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (MICE Confident
Index)
3.18การศึกษาการจัดทา Ease of Doing MICE Business Index
3.19การสารวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดง
สินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยของนักเดินทางชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีถิ่น
พานักถาวรในประเทศไทย
3.20การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย(Economic
Impact Study of Thai MICE Industry)
3.21การศึกษาอุปสงค์ของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย (MICE
Demand size and budget allocation pattern study)
3.22การพัฒนากรอบประชากรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ (Development
of MICE national population frame study)
3.23การพัฒนาแบบจาลองเพื่อประมาณการสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand MICE
Industry Forecasting model study)
3.24การสารวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ
3.25การปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดทาบัญชีประชาชาติด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE TSA)
3.26การศึกษาบทบาทและความสาคัญของหน่วยงานภาครัฐต่ออุตสาหกรรมไมซ์
3.27การศึกษาปัจจัยอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย (Ease
of Doing MICE Business)
3.28การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ของอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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ผลที่จะได้รับ

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ที่ 3: ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ไมซ์
1.1 การจัด Green Lane เพื่ออานวยความสะดวกเรื่องการนาเข้าสิง่ ของ สาหรับงาน
ThaiFex 2017
1.2 การจัดทาคู่มือ (Manual) ขั้นตอนและกระบวนการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องคน
และสิ่งของ
1.3 การจัดทาวีซ่าสาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE Visa)
1.4 การจัดประชุมคณะทางานร่วมภาคสนาม เพื่ออานวยความสะดวกเรื่องการนาเข้า
สิ่งของสาหรับงานไมซ์
1.5 การจัดกิจกรรม MICE Clinic สาหรับการอานวยความสะดวกทั้งเรื่องคนและสิ่งของ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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ผลที่จะได้รับ
• กฎระเบียบใหม่ที่เอื้อต่ อการดาเนิน
ธุรกิจไมซ์
• พระราชบัญญัติไมซ์
• วีซ่าไมซ์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ที่ 4: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ ตลอดห่วงโซ่การบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64

ผู้รับผิดชอบ

1. แผนงานการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมไมซ์
1.1 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
1.2 การสนับสนุนกิจกรรมการตลาดสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA)
1.3 การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สสปน.และหน่วยงาน
พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง
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1.4 การสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไมซ์
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ผลที่จะได้รับ
• ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การจัดงานไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรในการจัดงานไมซ์
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
• หน่วยงานภายนอกรู้จัก สสปน. มาก
ขึ้น
• เพิ่มโอกาสในการดึงงานจากต่างชาติ
มาจัดในประเทศไทย

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ สสปน
1.1 การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล
1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการ
1.3 การสนับสนุนการกากับดูแลกิจการองค์การมหาชนของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร สสปน.
1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร
1.5 การจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
1.6 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิตเิ พื่อใช้ในการวางแผนงานด้านทรัพยากร
บุคคล (Skill Gap, Successor Planning, etc.)
1.7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน
(ฝึกอบรม)

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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ผู้รับผิดชอบ

• S&P
• Admin
• Admin
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ผลที่จะได้รับ
• บุคลากรมีทักษะและความสามารถ
เพิ่มขึ้น
• แผนงานและหลักสูตรในการพัฒนา
บุคลากร
• แผนกากับดูแลกิจการองค์การ
มหาชน

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์ที่ 2: ปรับปรุงและพัฒนาการทางานของ สสปน. ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
1.1 การบริหารจัดการการสื่อสารภายในองค์กร
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
1.3 การสร้างความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement
1.4 การดาเนินการแปลสัญญาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5 การบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแล ติดตาม และบริหารผลการ
ปฎิบัติงาน
1.6 การยกระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กร
1.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนงานและงบประมาณ
1.8 การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
1.9 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างกลางของสานักงานรองรับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลา 2560-2564
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ผู้รับผิดชอบ
• Corp Com
• Corp Com
• Admin
• President Off.

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

• S&P

X

X

X

• S&P

X

X

X

• S&P

X

X

X

- 123 -

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X • President Off.

X

• Admin

ผลที่จะได้รับ
• การวิเคราะห์ความเสีย่ งของ
อุตสาหกรรมไมซ์และองค์กร
• ประสิทธิภาพการจัดทาแผนงานและ
งบประมาณเพิ่มขึ้น
• ประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และแผนงานเพิม่ ขึ้น
• ประสิทธิภาพของงานด้านกฎหมาย
และธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ
2 แผนงานการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภายในองค์กร เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นองค์กร 4.0
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบการเบิกจ่าย
2.2 การปรับปรุงระเบียบการเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล
2.3 การพัฒนากระบวนการทางาน เพื่อรองรับการรับ การจ่ายเงิน/ภาษี ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาล
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการฐานข้อมูล ของส่วนงานกฎหมายและ
ธรรมาภิบาล

ระยะเวลา 2560-2564
60 61 62 63 64
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ผลที่จะได้รับ
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
• ระบบเทคโนโลยีภายในมีความ
เชื่อมโยง
• Intranet System มีประสิทธิภาพ
ขึ้น
• ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและ
การเงิน
• แอพลิเคชั่นขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ 2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

2563

2564

1.การสนับสนุนการจัดงานกลุ่มลูกค้าองค์กร (Event Support)
2. การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน (IT&CMA และ SITE Global Conference 2019)
3.การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเป้าหมายในประเทศและต่างประเทศ- Trade Show/Road Show/Sale Mission
5. การสนับสนุนการจัดงานประชุมนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย
อุตสาหกรรมไมซ์
Win)

6. Marketing Promotion
7. การสนับสนุนและยกระดับการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย (Existing and Upgrade show)
8. Home grown clusters development program (BEF 2 ss)
9. Empowering Thai Exhibition
10. การสร้าง Industry Flagship ด้านการประชุม
11. การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ ICONIC 4.0
12. การสนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ
13. การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ความต้ องการในการจัดงาน
14. Bidding & Co Creation (Event & Destination) การศึกษาและการ
ประเมินความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก
15. การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ (New show)
16. การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ที่แตกออกจากงานเดิม (Spin to new)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)

ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

2563

2564

1. Event Industry Dialogue การอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดงานอีเวนท์นานาชาติ และการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
2. การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (D-MI) การประชุมวิชาการในประเทศ (D-C)
และสนับสนุนเครือข่ายไมซ์ (Alliance Support) เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และประชุมวิชาชีพ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้ (ตาม 7 Themes)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
กระจายรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคผ่าน
อุตสาหกรรมไมซ์
Win)

4. การสนับสนุนงานยกระดับงานแสดงสินค้า (Upgrade)
5. การยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events)
6. การสนับสนุนกระจายงานแสดงสินค้าไปยังภูมิภาค (Clone)
7. การสนับสนุนการสร้างงานแสดงสินค้าขึ้นใหม่ (New)
8. การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านไมซ์
9. TCEB Partnership Program : สร้างองค์ความรู้ร่วมกับพันธมิตรและเมือ ง MICE City ในการสนับสนุนงานใหม่ที่เกิดขึ้น ณ เมือง MICE
City

10. การเสริมสร้างศักยภาพของ MICE City และเมืองรองที่มีศักยภาพ
11. การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ เมืองที่มีศักยภาพ และสสปน. (MICE City Summit)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน. (Promote)

ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

2563

2564

1. การพัฒนายุทธศาสตร์แบรนด์ (Thailand MICE Destination Branding
Strategy) ทั้งในและต่างประเทศ (กิจกรรม Brand Health Check)
2. การปรับปรุงพัฒนา และบารุงรักษาระบบเว็บไซต์ สสปน.
3. การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์และสื่อสารประชาสัมพันธ์ Email
Marketing

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส่งเสริมการตลาด และ
ภาพลักษณ์ไมซ์ ของ
ประเทศไทย และ
สสปน Promote)

4. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในประเทศ
5. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในต่างประเทศ
6. การพัฒนาแบรนด์และสื่อสร้างการรับรู้องค์กร
7. การส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กร
8. การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าองค์กร (Call Center)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)

ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

2563

2564

1. การจัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับนานาชาติ
2. การพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ระดับชาติ
3. การผลิตแรงงานในระดับปฎิบตั ิการหลักสูตรทวิภาคีสายอาชีพไมซ์
4. การจัดทาระบบ MICE Career Center (Job opportunity platform)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์
Develop)

5. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค
6. การจัดทามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard)
7. การจัดทามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard)
8. การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติสาหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์
9.การจัดทาคู่มือ (Manual) ขั้นตอนและกระบวนการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่อ งคนและสิ่งของ
10. การจัดทาวีซ่าสาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE
Visa)
11. การจัดประชุมคณะทางานร่วมภาคสนาม เพื่ออานวยความสะดวกเรื่องการ
นาเข้าสิ่งของสาหรับงานไมซ์
12.การจัดกิจกรรม MICE Clinic สาหรับการอานวยความสะดวกทั้งเรื่องคนและสิ่งของ
13. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์
(SMART MICE ACCELERATORS)
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ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

2563

2564

14. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (Industry Dialogue & Network collaboration)
15. MICE Operation
manual on applications
for organizers

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์
Develop)

16. Smart Biz Application เพื่อสนับสนุนการจัดงาน MICE แบบ Digital
17. การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การดึงลิขสิทธิ์ในการจัดงาน C2
เข้ามาจัดในประเทศไทย

18. การศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่ มีศักยภาพ (City Profile)
19. การดาเนินกิจกรรมการเช่าฐานข้อมูลสื่อต่างประเทศเพื่อต่ อยอดประชาสั มพันธ์ข่าวสารของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยไปยังสื่อต่างประเทศทั่วโลก
20. การบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Management)
21. การจัดทารายงาน MICE Review and Forecast
22. การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านไมซ์
(Enhance research and development to drive MICE Intelligence)
23. การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
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ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

24.การจัดทาแผนแม่บทเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมไมซ์

2563

2564

(ทบทวนแผน สสปน)

25. การศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบธุรกิจไมซ์ในเขต
เศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก
26.การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ไมซ์ในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไมซ์
Develop)

27. การสารวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า /นิทรรศการในประเทศไทยของนักเดินทาง
ชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย
28. การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ของอุตสาหกรรมไมซ์
ระดับประเทศในประเทศไทย
29. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Economic Impact Study of
Thai MICE Industry)
30. การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน
31. การรับรองมาตรฐาน Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS)
32. การพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน
33. การความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
34. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Develop)

ยุทธศาสตร์

2560

2561

2562

2563

2564

1. การการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อ ใช้ในการวางแผนงานด้านทรัพยากรบุ คคล (Skill
Gap, Successor Planning, etc.)
2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อ มในการทางาน (ฝึกอบรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

พัฒนาประสิทธิภาพ
การป ิบัติงานภายใน
ขององค์กร
Develop)

3. การบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองค์กร
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
5. การยกระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กร
6. การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
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2.4 รายละเอียดของแผนงาน
A11. แผนงานพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 1: รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
• การจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
• มีรายได้จากการจัดงานไมซ์มากขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• จานวนผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
1 การสนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย
เป็นโครงการเพื่อดึงงานที่มีคุณภาพที่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ต่อ
(Event Support)
ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของการจัดงานประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อ • MI
X
X
X
X
X
เป็นรางวัลในภูมิภาคเอเชีย
2 การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA & CTW Asia-Pacific ตามข้อตกลงระหว่าง สสปน.
(IT&CMA และ SITE Global
และ บริษัท ทีทีจีเอเชียมีเดีย จากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 และ การเป็นเจ้าภาพจัดงาน • MI
X
X
X
X
Conference 2019)
SITE Global Conference 2019 ตามข้อตกลงการประมูลสิทธิ์การเป็นประเทศเจ้าภาพ
3 การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศที่เป็นตลาดหลักของไทย เพื่อให้ตัวแทนการตลาดฯ
- ตลาดการจัดประชุมและเดินทางเพื่อ
มีส่วนช่วยในการทาตลาดเชิงรุก ผ่านการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้วางแผนการจัดงาน
X
X
X
X
X
• MI
เป็นรางวัล (Japan / India / Singapore เจ้าของงาน และกลุ่มนักเดินทางไมซ์เป้าหมายและขยายฐานข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะการเจาะ
/ USA / China / Oceania / Europe) กลุ่มตลาดบน (Luxury/High-spending) และตลาดที่มีศักยภาพสูง (High-growth)
4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
โครงการการเข้าร่วม Trade Show/Road Show และจัดกิจกรรม Sale Mission ในตลาด
การตลาดเป้าหมายกลุ่มการประชุมและ เป้าหมาย เพื่อการสร้างโอกาสทางการขายและการตลาดให้กับผู้ประกอบการไมซ์ไทย รวมถึง
X
X
X
X
X
• MI
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล - Trade
การนาเสนอศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อดึงการจัดงานประชุมและ
Show/Road Show/Sale Mission
เดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
จ้างบริษัท DMC, ค่าบัตรโดยสาร, ค่าเดินทาง จนท.และอื่นๆ
5 Fam Trip / Famtrip with Partners
X
X
X
X
X
• MI
- สร้างเครือข่ายควายความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติ (Social Sharing)
6 การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วม ใน 3
- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย (Content Sharing)
X
X
X
X
X
• MI
มิติ
- ตลาดเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (Business Sharing)
7 Thailand Incentive and Meeting
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน
X
X
X
X
X
• MI
Exchange - TIME (ASEAN)
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
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A12. แผนงานพัฒนาและยกระดับการจัดงานประชุมวิชาชีพและงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 1: รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
• งานไมซ์ที่มขี นาดใหญ่ขึ้น มีผู้แสดงสินค้ามากขึ้นและผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น
• ได้งานไมซ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพจากการประมูลสิทธิ์มาจัดในประเทศไทย
ผลที่จะได้รับ
• มีรายได้จากการจัดงานไมซ์มากขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เป็นโครงการซึ่งทางฝ่ายฯ ให้การสนับสนุนการจัดงานผ่านทางผู้จัดงานชาวไทยหรือชาว
X
X
X
X
X
•C
1 การสนับสนุนการจัดงานประชุมนานาชาติ
ต่างประเทศ เพื่อให้การจัดงานในประเทศไทยประสบความสาเร็จ
2 การดาเนินกิจกรรมการตลาดในประเทศ รูปแบบของการทาตลาดประกอบด้วยการทา Roadshow การเข้าพบโดยตรง (Sales Visit)
หรือการเป็นsponsor ในงานต่างๆจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการการตลาดของฝ่ายฯ เพื่อสร้าง
และต่างประเทศ Roadshow/
X
X
X
X
X
• C/E
Overseas activities/Sponsorshipใน การรับรู้ ความพร้อมและศักยภาพในการรองรับและการให้บริการด้านการจัดงานไมซ์และการ
สนับสนุนของ สสปน.
ตลาดเป้าหมาย
จัดตั้งตัวแทนการตลาดต่างประเทศให้สามารถเสนอบริการและให้ข้อมูลลูกค้าต่างประเทศที่
3 การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในตลาด
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความแตกต่างด้านเวลา และเป็น • C
X
X
X
X
X
ต่างประเทศ – ตลาดการประชุม
การเพิ่มตัวแทนในตลาดหลักในภูมิภาคยุโรป
นานาชาติ
เข้าร่วมงานเทรดโชว์ เช่น เทรดโชว์ในออสเตรเลีย, IMEX Frankfurt , IMEX America, IBTM
4 การเข้าร่วมงานเทรดโชว์ในตลาด
World งาน ITCMA โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจภายในคูหา
X
X
X
X
X
•C
เป้าหมายกลุ่มการจัดงานประชุม
นิทรรศการประเทศไทยที่รับผิดชอบ พบปะลูกค้าเป้าหมาย สร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจ ความ
นานาชาติ
เชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลก
5 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติใน เป็นการทากิจกรรมร่วมหรือเข้าร่วมงานประชุมประจาปีของสมาคมที่เป็นสมาชิกหรือพันธมิตร
X
X
X
X
X
•C
วงการอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย สร้างการรับรู้ให้เข้าใจถึง
บทบาท หน้าที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กระตุ้นผู้ซื้อ (visitor) ที่มีคุณภาพจาก
ต่างประเทศผ่านกิจกรรม CONNECT Businesses เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ และเพื่อ
X
X
X
X
X
•E
6 Marketing Promotion
ดึงดูดผู้ขาย (exhibitor) ที่มีคุณภาพผ่านกิจกรรม Exhibiz in Market เพิ่มจานวนผู้ออกงาน
(exhibitor) จากทั่วโลก และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่งานแสดงสินค้าในรูปแบบ Country
Pavilion
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ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 1: รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
• งานไมซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีผู้แสดงสินค้ามากขึ้นและผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น
• ได้งานไมซ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพจากการประมูลสิทธิ์มาจัดในประเทศไทย
ผลที่จะได้รับ
• มีรายได้จากการจัดงานไมซ์มากขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
มุ่งเน้นการเพิ่มยอดนักธุรกิจชาวต่างชาติทั้งผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (trade exhibitors) และ
7 การสนับสนุนและยกระดับการจัดงาน
ผู้เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า (trade visitor) เข้าประเทศไทยผ่านงานสนับสนุนดังกล่าว โดยมี
X
X
X
X
X
•E
แสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย
จุดมุ่งหมายให้งานแสดงสินค้าเติบโตขึ้น จานวนผู้เข้าร่วมงาน พื้นที่การจัดแสดงงาน ผลกระทบ
(Existing and Upgrade show)
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย โดยสร้างการรับรู้ให้
เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และ ข้อมูลการสนับสนุนของ สสปน. และ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดง
X
X
X
X
X
•E
8 การกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ
สินค้านานาชาติ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาร่วมงานในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น
โดยจะสรรหาบริษัทซึ่งทาหน้าที่ทาการตลาดในประเทศกลุ่มเป้าหมายให้กับฝ่ายอุตสาหกรรม
9 การจัดตั้งตัวแทนการตลาดในต่างประเทศ การแสดงสินค้านานาชาติ โดยเน้นเฉพาะในประเทศที่มีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านของ
X
X
X
X
X
•E
ภาษา วัฒนธรรม หรือในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดหลักและต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชานาญ
(pay per performance)
การพิเศษในการเจาะลึกข้อมูลและฐานการตลาด จนสามารถดึงงานใหม่เข้ามาจัดในประเทศ
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A13. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 1: รักษา และยกระดับกิจกรรมไมซ์เดิมให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
• สร้างเครือข่ายการจัดงานไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• สร้างความเข้มแข็งของการจัดงานแสดงสินค้า
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
การเสริมสร้างเครือข่ายกับผู้จัดงานในต่างประเทศจะเป็นการช่วยผู้จัดงานในประเทศไทย
โดยเฉพาะผู้จัดงานประเภท Home Grown จะสามารถนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆที่ได้
แลกเปลี่ยนกับผู้จัดงานในประเทศนามายกระดับการจัดงานในประเทศไทยให้ทัดเทียม
1 Oversea Networking Session
นานาชาติ ส่งผลให้ไทยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานใหม่ๆที่ตรงกับเมืองและศักยภาพ
ของผู้จัดงานของไทย
การสนับสนุนงานกลุ่มธุรกิจที่ไทยมีความเข้มแข็งในเมืองหลักสาคัญได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และเชียงใหม่ เช่น Digital Entertainment ซึ่งเป็นงานที่สสปน.ให้การสนับสนุนภายใต้แบรนด์
2 Home grown clusters development Bangkok Entertainment Fest จะเป็นการพัฒนางานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและ
สร้างจุดต่างให้แก่ประเทศไทยในการสร้างงานที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก นอกจากนี้ สสปน.ยัง
program (BEF 2 ss)
คัดเลือกงานที่โดดเด่นใน MICE City เช่น เชียงใหม่ ที่มีจุดแข็งและสร้างงานตามอัตลักษณ์ของ
เมือง เช่น Chiangmai Design Week และ The Living Arts เป็นต้น
ยกระดับงานแสดงสินค้าเพื่อพัฒนาสู่งานTrade และความเป็นนานาชาติใน 3 ปี
3 Empowering Thai Exhibition
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X
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X
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A21 แผนงานการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการเปนเจ้าภาพในการจัดงานไมซ์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 2: สร้างกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
• จานวนการจัดงานไมซ์เพิ่มขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• จานวนงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพิ่มขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย thailand 4.0 จึงเห็นควรที่จะพัฒนาหน่วยงานในอุตสาหกรรมที่
1 การสร้าง Industry Flagship ด้านการ
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเครือข่ายในอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติและส่งเสริมในมีการจัดงาน
X
X
X
•C
ประชุม
ภายใต้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง industry flagship ที่ตอบสนองนโยบายรวมของ
ประเทศ
2 การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ ICONIC เป็นโครงการใหม่ จุดประสงค์เพื่อดึงงานแสดงสินค้าใหม่ที่เป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกที่อยู่ใน
X
X
X
•E
4.0
อันดับ 1 -5 ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมุ่งเป้าหมายในการดึงงานในอุตสาหกรรม 4.0
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

A31แผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนางานไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 3: ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ
• จานวนงานไมซ์เพิ่มขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• เครือข่ายพันธมิตรในการจัดงานไมซ์เข้มแข็งขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
1 การสนับสนุนการประมูลสิทธิ์งานประชุม เพื่อนางานประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทยโดยใช้วิธีการประมูลสิทธิ์ซึ่งจะต้องแข่งขัน
กับประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว
นานาชาติ
เข้าร่วมกับพันธมิตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายใน
2 การดาเนินกิจกรรมการตลาดเชิงรุกเพื่อ
ภาคธุรกิจและสร้างการรับรู้ ความพร้อมในการรองรับและการให้บริการด้านไมซ์ นอกจากนั้น
สร้างภาพลักษณ์และสร้างโอกาสในด้าน
เพื่อเป็นการสนับสนุนการทาการตลาดเชิงรุกข้างต้นจึงมีการจัดกิจกรรมการสารวจสถานที่
การประชุมนานาชาติชองประเทศไทยใน
(Site Inspection) และกิจกรรมทัศนศึกษา (Educational Trip) ขึ้น โดยการเชิญผู้ที่มีส่วนใน
งานที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดต่างๆ
การตัดสินใจคัดเลือกสถานที่มาดูความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศไทย
โดยจัดงาน ICCA Bidding Seminar/ Tea Talk และ การจัดงาน Convention Day โดย
ICCA Bidding Seminar และ Tea Talk เป็นการร่วมมือระหว่าง สสปน. และ ICCA
3 การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
Thailand ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดงานประชุมนานาชาติของไทย ส่วนงาน
เพิ่มความต้องการในการจัดงาน
Convention Day เป็นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลของสมาคมวิชาชีพ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการชนะการประมูลสิทธิ์ได้
การดึงการจัดงานเชิงธุรกิจ (Business Events) ที่มีขนาดใหญ่ (Mega Project) นับว่าเป็นการ
4 การ Bidding & Co Creation (Event &
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศในฐานะจุดหมาย
Destination) ศึกษาและการประเมิน
ของการจัดงานเชิงธุรกิจ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก การให้การสนับสนุนแก่ผู้จัดงานทั้งในและ
ความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพการจัด
ต่างประเทศในการดึงงานเข้ามาจัดในประเทศไทยจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
งานระดับโลก
อุตสาหกรรมไมซ์และเป็นการสร้างรายได้แก่ประเทศ

- 137 -
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 3: ขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดกับศักยภาพและนโยบายของประเทศ
• จานวนงานไมซ์เพิ่มขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• เครือข่ายพันธมิตรในการจัดงานไมซ์เข้มแข็งขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
โครงการสนับสนุนต่อเนื่องประจาปี เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ หรือการ
5 การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหม่
สร้างงานแสดงสินค้าใหม่ๆ โดยที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดงานแสดงสินค้าของ
(New show)
ประเทศไทย และการเพิ่มปริมาณงานไมซ์และจานวนนักเดินทางไมซ์
6 การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ที่แตก
เป็นโครงการใหม่ จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่จัดงานภายใต้อุตสาหกรรม 4.0
ออกจากงานเดิม (Spin to new)
เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าแตกงานใหม่จากงานเดิม ( Spin to new )
เป็นโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนให้ศูนย์การประชุมและผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการสร้างงานใหม่ และเปิดโอกาส
7 Bidding Fund
ให้กับ สสปน. ศึกษาข้อมูลตลาดใหม่ ประเทศที่มีศักยภาพในการนางานมาจัดในประเทศไทย
ผ่านการบูรณาการกิจกรรมการทาการตลาดร่วมกับภาครัฐและเอกชนและทุกภาคส่วน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้องที่มีเป้าประสงค์ในการดึงงานเข้ามาจัดในประเทศไทย
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

B11 แผนงานการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์หลักที่สาคัญของไมซ์ซิตี้และคลัสเตอร์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
• กิจกรรมไมซ์ที่ร่วมมือระหว่าง สสปน. กับจังหวัด
• งานไมซ์ในภูมิภาคมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผู้เข้างานมากขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• เตรียมความพร้อมให้ไมซ์ซิตี้ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561
การพัฒนาผู้จัดงานในระยะยาวมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
1 Event Industry Dialogue การอบรม
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อยกระดับความรู้ ทักษะและศักยภาพของผู้ประกอบการ การ
และแลกเปลี่ยนความรู้การจัดอีเวนท์
X
X
• D-MICE
นานาชาติ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบสามารถมาเข้าร่วมเพื่อพัฒนาและรับฟังข้อมูลอัพเดทของ
อุตสหากรรมโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ
ร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สสปน.และหน่วยงานพันธมิตรอย่าง
2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
พันธมิตรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ต่อเนื่อง
X
• D-MICE
ภายในประเทศ
สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (D-MI) การประชุม
3 การสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศ
วิชาการในประเทศ (D-C) และ สนับสนุนเครือข่ายไมซ์ (Alliance Support) เพื่อส่งเสริมการ • D-MICE
และ สนับสนุนเครือข่ายไมซ์ (Alliance
X
จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการประชุมวิชาชีพ
Support)
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ การพัฒนา 7 Themes เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนาเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ
• Area
X
ให้
แ
ก่
น
ก
ั
เดิ
น
ทางไมซ์
เพื
อ
่
มุ
ง
่
เน้
น
ให้
เ
กิ
ด
การจั
ด
งานไมซ์
ต
ามผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ไ
มซ์
ใ
หม่
ใ
นพื
น
้
ที
ไ
่
มซ์
ซ
ต
ิ
้
ี
ซิตี้ (ตาม 7 Themes)
Based
5 การสนับสนุนงานยกระดับงานแสดงสินค้า สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อพัฒนางานแสดงสินค้าในประเทศไทย ให้มีการเติบโตอย่าง
X
• D-MICE
ยั่งยืน
(Upgrade)
6 การยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยเน้นกิจกรรมยกระดับการจัดงาน • Area
X
X
การวางแผนยุทธศาสตร์การจัดงาน และการประชาสัมพันธ์
Events)
Based
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

B21 แผนงานการสร้างและพัฒนากิจกรรมไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 2: สร้างกิจรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในภูมิภาค
• การจัดงานไมซ์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
• สร้างความร่วมมือกในชุมชน
ผลที่จะได้รับ
• มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
1 การสนับสนุนกระจายงานแสดงสินค้าไป สนับสนุนให้เกิดการกระจายการจัดงานแสดงสินค้าจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคต่างๆ (Clone) • D-MICE
X
X
X
X
X
ยังภูมิภาค (Clone)
2 การสนับสนุนการสร้างงานแสดงสินค้าขึ้น สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานแสดงสินค้าขึ้นใหม่ (New) ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และภูมิภาค เพื่อสร้าง • D-MICE
X
X
X
การกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
ใหม่ (New)
3 การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้าน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านไมซ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างแรงดึงดูดในการเข้ามาจัดงาน • Area
X
X
X
X
X
ไมซ์ในพื้นที่
ไมซ์
Based
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

B22 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของเมืองไมซ์ซิตี้ในการรองรับการจัดงานไมซ์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 2: กระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ (Win)
กลยุทธ์ 2: สร้างกิจรรมไมซ์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในภูมิภาค
• เสริมสร้างศักยภาพของเมืองเพื่อดึงดูดการจัดงาน
ผลที่จะได้รับ
• ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรีระหว่างเมืองไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
สนับสนุนให้หน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ เข้าไปใช้พื้นที่โครงการพระราชดาริฯ เพื่อโอกาสในการ
1 การส่งเสริมและกระตุ้นการเยี่ยมชม
จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือเพื่อศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานหรือจัดสัมมนากลุ่มย่อยใน
โครงการพระราชดาริและสหกรณ์ชุมชน
เชิญตัวแทนผู้ซื้อ ผู้วางแผนการงาน หรือผู้ที่ต้องการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยให้เดินทางยัง
2 การจัด FAM TRIP เพื่อทาการ
เส้นทางใหม่ เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเส้นทางการจัดประชุมสัมมนาใหม่ยัง
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเส้นทางการจัด
กลุ่มเป้าหมายในประเทศ
ประชุมสัมมนาใหม่ยังกลุ่มเป้าหมายใน
ประเทศ
3 TCEB Partnership Program: การสร้าง เพื่อสนับสนุนงานใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าภาพการ
องค์ความรู้ร่วมกับพันธมิตรและเมือง
จัดงานใหม่ๆในประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รับรู้ถึง
MICE City ในการสนับสนุนงานใหม่ที่
ศักยภาพในการจัดงานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
เกิดขึ้น ณ เมือง MICE City
การพัฒนาคุณภาพพื้นที่ สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าไมซ์โดยใช้ฐานอัตลักษณ์
4 การเสริมสร้างศักยภาพของ MICE City
ท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
และเมืองรองที่มีศักยภาพ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายในประเทศ เป็นต้น
5 การแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิง
กิจกรรมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
ปฏิบัติการระหว่างไมซ์ซิตี้ เมืองที่มี
อุตสาหกรรมไมซ์ในไมซ์ซิตี้ พื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ และ สสปน.
ศักยภาพ และสสปน. (MICE City
Summit)
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

C11 แผนงานการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดของประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เปนจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับนานาชาติ
• แผนการพัฒนาแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของไมซ์ประเทศไทย
• กิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์ในไทย
ผลที่จะได้รับ
• ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการจัดงานอย่างยั่งยืน
• เว็ปไซต์ของ สสปน. มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาตืในอาเซียน
1 การสนับสนุนการจัดงานหลังประมูลสิทธิ์
เพื่อสร้างเวทีพบปะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นางานแสดงสินค้ามาจัดที่ประเทศไทย เพื่อสร้าง
X
X
•E
UFI Congress 2019
เครือข่ายอุตสาหกรรม
2 การพัฒนายุทธศาสตร์แบรนด์ (Thailand จัดทา Brand Health Check แบรนด์ในประเทศ จัดทาแผนงานแบรนด์ไมซ์ในประเทศ จัด
MICE Destination Branding Strategy) ทาการศึกษาและพัฒนาแบรนด์ไมซ์ซิตี้ 5 เมือง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด /การ • MSD
X
X
X
ทั้งในและต่างประเทศ
ประชุมในประเทศ
ดาเนินการบารุงรักษาระบบงาน ฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content
Management System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Typo3 ระบบค้นหา (Search Engine) และ
3 การปรับปรุงพัฒนา และบารุงรักษาระบบ
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของระบบเว็บไซต์ businesseventsthailand.com ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ • MSD
X
X
X
X
เว็บไซต์ สสปน.
ระบบงานและซอฟต์แวร์ดังกล่าว ยังคงสามารถใช้งานได้ตามสภาพการใช้งานปกติ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ รวมถึงดาเนินการต่ออายุ domain name
การจัดทาและบริหารจัดการคูหานิทรรศการประเทศไทย และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน Trade
Show นานาชาติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แคมเปญการสื่อสารแบรนด์ไมซ์ประเทศไทย
4 การจัดกิจกรรมการตลาดประเทศไทย
X
X
X
X
• MSD
และเพื่อตอกย้าการเป็นประเทศจุดหมายของการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การ
ภายในงาน Trade Show นานาชาติ
ประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

C21 แผนงานในการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของ สสปน.
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
กลยุทธ์ 2: ปรับเปลี่ยนมุมมองขององค์กรภายนอกต่อ บทบาท และภาพลักษณ์ของ สสปน.
• สสปน. เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
• หน่วยงานต่างๆ รู้จักบทบาทของ สสปน. มากยิ่งขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• ภาพลักษณ์ที่ดีของ สสปน.
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เพื่อสร้างการรับรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท พันธกิจ ตลอดจนขอบเขตการ
ให้บริการ และการดาเนินกิจกรรมของสสปน. ต่อกลุ่มเป้าหมาย
• Corp
1 การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในประเทศ
X
X
X
X
X
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสสปน. ตามบทบาทภารกิจในฐานะองค์กรรัฐผู้ทาหน้าที่หลักในการ
Com
ผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างการรับรู้ส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ พันธกิจ การ
2 การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรใน
ให้บริการ ของทีเส็บ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ เนื้อหา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
• Corp
X
X
X
X
X
ต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศรู้จักสสปน. ในฐานะ CVB ของประเทศไทยที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
Com
ไมซ์ไทย
ดาเนินการพัฒนาสื่อสร้างการรับรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางแบรนด์องค์กร ช่วย
3 การพัฒนาแบรนด์และสื่อสร้างการรับรู้
• Corp
สื่อสารบทบาทและพันธกิจองค์กรเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จัดทาสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งออฟไลน์
X
X
X
องค์กร
Com
และออนไลน์ รวมถึงการสารวจการรับรู้
เป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การทางาน และกิจกรรมของ
4 การส่งเสริมบทบาทและพันธกิจองค์กร
• Corp
องค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์
X
X
X
X
Com
สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ เพื่อให้การดาเนินภารกิจของสานักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5 การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าองค์กร จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จานวน 2 คน บารุงรักษาระบบ ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย • Corp
X
X
X
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(Call Center)
Com
การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดTrade Show/Road Show ในต่างประเทศ
6 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจกลุ่ม ของ ผู้อานวยการ สสปน. และรองผู้อานวยการ สสปน. จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้าง
• President
ไมซ์ในประเทศและต่างประเทศของ
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนกลุ่มไมซ์ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
X
X
X
X
X
Off.
ผู้บริหาร สสปน.
ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการเข้ามาจัดงาน ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการ
จัดงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ
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C31 แผนงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ไมซ์ซิตี้ (Thailand MICE City on the Spot)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 3: ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ของประเทศไทยและ สสปน. (Promote)
กลยุทธ์ 3: ประชาสัมพันธ์เมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมของเมืองในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับประเทศและนานาชาติ
• เมืองไมซ์ซิตี้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดการจัดงานไมซ์
• สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• เครือข่ายความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
การพัฒนาเนื้อหาคุณภาพสาหรับการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ดิจิตัลแพลตฟอร์ม เป็น
1 การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์และ เครื่องมือในการเผยแพร่ประสบการณ์ กิจกรรม สถานที่จัดงานไมซ์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
X
X
X
• MSD
สื่อสารประชาสัมพันธ์ Email Marketing ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่านการส่งเสริม
การตลาด และการสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายสาคัญของการจัดงานอุตสาหกรรมไมซ์
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D11 แผนงานการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านไมซ์ในประเทศ
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
• เพิ่มจานวนบุคลากรและแรงงานด้านไมซ์
• เครือข่ายภาคการศึกษากับต่างประเทศ
ผลที่จะได้รับ
• ยกระดับทักษะและมาตรฐานของแรงงานด้านไมซ์
• สื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางอาชีพไมซ์
• ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เป็นโครงการต่อเนื่องประจาปี เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการงานด้านการจัดงานไมซ์
1 การจัดหลักสูตรด้านไมซ์ระดับนานาชาติ
และยกระดับมาตรฐานบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการ
(International MICE Certification
X
X
X
X
X
• MICE Cap
วางรากฐานให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านไมซ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
Program)
ใต้
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับชาติทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับผู้บริหารระดับต้น/
2 การพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ระดับชาติ
กลาง/ สูง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ วางระบบให้การ
X
X
X
X
X
• MICE Cap
(National Certificated Program)
รับรองบุคลากรวิชาชีพไมซ์ในระดับชาติ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไมซ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับชาติ
การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการศึกษาและสร้างความรับรู้ด้านการศึกษาไมซ์ ผ่านการสร้าง
3 การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการศึกษาและ
ตัวแทนไมซ์ยุวทูต การจัดกิจจกรมบ่มเพาะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อด้านการพัฒนาศักยภาพ • MICE Cap
X
X
X
X
X
สร้างความรับรู้ด้านการศึกษาไมซ์
และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาไมซ์ของประเทศไทย
การส่งเสริมการผลิตแรงงานไมซ์ในระดับปฏิบัติการที่มีความชานาญแต่ละตาแหน่งงานให้สถาน
4 การผลิตแรงงานในระดับปฏิบัติการ
ประกอบการด้านไมซ์ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
X
X
X
X
X
• MICE Cap
หลักสูตรทวิภาคีสายอาชีพไมซ์
โอกาสเข้าทางาน เรียนรู้งานจาการทางานจริงในสถานประกอบการไมซ์
เสริมสร้างพันธมิตรและขยายเครือข่ายการศึกษากับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านไมซ์ใน
5 การเสริมสร้างพันธมิตรและขยาย
ต่างประเทศ อาทิ MOU & Matching Program และสนับสนุนงานประชุมวิชาการหรืองาน
X
X
X
X
X
• MICE Cap
เครือข่ายการศึกษากับสถาบันการศึกษา
นิทรรศการด้านการศึกษาด้านไมซ์ในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในระเทศไทยถูกจัด
และหน่วยงานด้านไมซ์ในต่างประเทศ
วางให้เป็นศูนย์การศึกษาด้านไมซ์ในเอเชีย
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ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
• เพิ่มจานวนบุคลากรและแรงงานด้านไมซ์
• เครือข่ายภาคการศึกษากับต่างประเทศ
ผลที่จะได้รับ
• ยกระดับทักษะและมาตรฐานของแรงงานด้านไมซ์
• สื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางอาชีพไมซ์
• ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
6 Thailand MICE Youth Challenge /
การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของนิสิต นักศึกษาในระดับภูมิภาค เพื่อกระจายองค์ความรู้
X
X
X
• MICE Cap
Student Chapter
กิจกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างทั่วถึง
7 การรวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูล MICE Career Center ระหว่างสถานประกอบการไมซ์
MICE Career Center (Job
และบุคคลากรที่สนใจในอุตสาหกรรมไมซ์ (กลุ่มนิสิต นักศึกษา)
X
X
• MICE Cap
opportunity platform)
จัดทาระบบ Job Online Platform ที่สามารถเปิดให้บริการรแก่ผู้ประกอบและนิสิต นักศึกษา
8 การจัดทาระบบ MICE Career Center
บัณทิต หรือผู้ที่สใจในสายอาชีพไมซ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดหางานระหว่างกัน ให้เป็นไปได้ • MICE Cap
X
X
X
(Job opportunity platform)
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
การกระจายองค์ความรู้ออกไปยังระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านการศึกษา ผ่านการ
รวบรวมและพัฒนาระบบรายนามของคณาจารย์ และประวัติโดยย่อ สาหรับรองรับเพื่อเป็น
ศูนย์กลางของผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ไมซ์ (MICE Coach) จากสถาบันการศึกษาทั้ง
9 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
X
X
X
• MICE Cap
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลMICE 101
การศึกษาด้านไมซ์ระดับภูมิภาค
กว่า 81 สถาบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนา
บุคคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย
พัฒนาหลักสูตรไมซ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการงานด้านการจัดงานไมซ์ และ
X
X
X
X
X
• MICE Cap
10 การจัดทาหลักสูตรไมซ์
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
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D12 แผนงานสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศ
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
• ผู้ประกอบการไมซ์ในไทยมีทักษะและความสามารถมากขึ้น
• การพัฒนาและยกระดับเนื้อหาการจัดงาน
ผลที่จะได้รับ
• ผู้ประกอบการไมซ์มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
• มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS
• เครือข่ายสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น
• มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เนื่องจากขาด
1 การยกระดับผู้ประกอบการเพื่อสร้างขีด
เครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจ สสปน. จึงได้มีแผนงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับ
X
• MI
โอกาสนาเสนอผลงานในเวทีสากล ยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึง
นานาชาติ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
โครงการใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความ
2 การบ่มเพาะผุ้จัดงานแสดงสินค้า SME
เข้มแข็งในการจัดงาน และเพิ่มศักยภาพในการร่วมมือการจัดงานร่วมกับผู้จัดงานจาก
X
X
X
•E
(Groom to grow)
ต่างประเทศ
3 การยกระดับขีดความสามารถและสร้าง
ยกระดับขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการงานแสดงสินค้าในประเทศ D-EX
เครือข่ายผู้ประกอบการงาน D-EX ใน
ในภูมิภาคหรือเขตเศรฐกิจพิเศษ และเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภูมิภาคหรือเขตเศรฐกิจพิเศษ และเพิ่ม
งานแสดงสินค้าในประเทศ
X
X
X
X
X
• D-MICE
ประสิทธิภาพและยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ
เผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมและองค์ความรู้ไมซ์ พร้อมนาเสนอบทบาทของนวัตกรรมในการ
เพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การจัดสัมมนาThailand MICE Intelligence &
4 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน
Innovation การจัดงาน Innovation awards เพื่อบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
X
• IN
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พันธมิตรแบบครบวงจร สร้างการรับรู้ด้านข้อมูลและนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมไมซ์
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ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไมซ์ และโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
• ผู้ประกอบการไมซ์ในไทยมีทักษะและความสามารถมากขึ้น
• การพัฒนาและยกระดับเนื้อหาการจัดงาน
ผลที่จะได้รับ
• ผู้ประกอบการไมซ์มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
• มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS
• เครือข่ายสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น
• มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
5 การส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ไมซ์ ประเภทสถานที่จัดงานให้มีมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมระดับสากล โดยลักษณ
ประเทศไทย Thailand MICE Venue
X
X
X
X
X
• MICE Cap
ธโครงการคือการให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐานในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และการตรวจประเมิน
Standard
สถานที่จัดงาน
โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard) เป็นโครงการที่
6 การส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงาน
พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียน โดยที่นาต้นแบบของมาตรฐานของประเทศไทย
อาเซียน ASEAN MICE Venue
X
X
X
X
• MICE Cap
เป็นต้นแบบในการจัดทา ทั้งนี้ที่ประชุมอาเซียนได้มอบหมายให้ประเทศไทยโดย สสปน.เป็น
Standard
เจ้าภาพหลักในการจัดทามาตรฐาน
7 การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน
เป็นโครงการที่ส่งเสริมแลสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ของประเทศไทย จัดทามาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติสาหรับ
นานาชาติในด้านต่างๆเช่น มาตรฐาน ISO 22000 Food Safety Management Systems
X
X
X
X
X
• MICE Cap
อุตสาหกรรมไมซ์
ISO 20121 Event Sustainability Management Systems เป็นต้น
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D21แผนงานพัฒนาและยกระดับรูปแบบการจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน sustainable event
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• แนวทางการดาเนินงานอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• แนวทางการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน
• จานวนงานไมซ์ที่มีการจัดงานอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายหลักในการเดินทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
1 การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับโลก ผ่านการดาเนินงาน เช่น สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้
จุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่าง สินค้าและบริการด้านไมซ์อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการ รวมทั้ง
ยั่งยืน
ศึกษาและรวมรวมรายชื่อผู้ประกอบการไมซ์ที่ให้บริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้าง
เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ต่อไป เป็นต้น
การจัดทามาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand
2 การรับรองมาตรฐาน Thailand
Sustainable Event Management Standard (TSEMS)) เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
Sustainable Event Management
มาตรฐานเป็นไปอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์
Standard (TSEMS)
และตอบสนองความต่อต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงตรวจประเมิน
และรับรอง
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการของไทย เกี่ยวกับนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการและประเทศ ตลอดจนนาไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทย
3 การพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัด
เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของการเดินทางด้านไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก ผ่าน
งานอย่างยั่งยืน
กิจกรรม เช่น จัดอบรมหลักสูตร Thailand Sustainable Event Professional Certificate
รวมทั้ง จัดทา Thailand‘s Destination Sustainability Report เพื่อวัดระดับความสามารถ
ในการดาเนินการด้าน MICE Sustainability ของประเทศไทย เป็นต้น
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

D22 แผนงานพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ระบบการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• ระบบสารสนเทศออนไลน์อุตสาหกรรมไมซ์
• แอพลิเคชั่นในการจัดงานไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
จัดทาโครงการต้นแบบเพื่อทางานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับไมซ์ใน
1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน ชุมชนและใช้เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและอานวยความสะดวกให้กับนักเดินทางด้วยระบบ
ในการจัดงานแบบสมาร์ทไมซ์ (SMART
GPS นาทาง การใช้ NFC หรือ บลูธูท การใช้ไมซ์เลน เช็คอินในโรงแรม การใช้จ่ายแบบ
MICE ACCELERATORS)
cashless payment เป็นต้น โดยคัดเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การเป็น
Smart MICE Accelerator เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในต่างจังหวัด
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ รวมถึงความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทาง
2 การพัฒนา Smart Biz Application เพื่อ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบ Application ให้ใช้ง่ายและตอบโจทย์สิ่งที่
สนับสนุนการจัดงาน MICE แบบ Digital
ผู้ประกอบการไมซ์ต้องการ
เน้นการนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในแง่
3 การพัฒนาเครื่องมือและข้อมูลด้านการ
ของตัวเลขข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ บทความ รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ ขณะเดียวกันยังต้อง
ให้บริการสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
พัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
4 การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ e- ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ e-Library ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
Library
อย่างต่อเนื่อง
5 การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อม
อุตสาหกรรมไมซ์
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
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D23 แผนงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับ
เป็นการสร้างเครือข่าย การทากิจกรรมร่วมกันระหว่าง สสปน. กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
X
X
X
X
X
• IN
(Industry Dialogue & Network
ให้กับอุตสาหกรรม
collaboration)
2 MICE Operation manual on
โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่คู่มือในการจัดงานไมซ์สาหรับผู้จัดงานไมซ์ เป็น
X
• IN
applications for organizers
โครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลในการจัดงานไมซ์ได้โดยง่าย
งานประชุม C2 Conference เป็นการจัดแบบนอกกรอบที่มีการนานวัตกรรมและความคิด
3 การผลักดันการดึงลิขสิทธิ์ในการจัดงาน
สร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน สสปน.จึงเห็นเป็นโอกาสที่
X
• MI
C2 เข้ามาจัดในประเทศไทย
ควรจะให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดึงงานดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อนาข้อมูลจากการตรวจประเมินและรับรองพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า จานวนผู้เข้าร่วมงาน
ทั่วไปและที่ผ่านกิจกรรมการตลาดของฝ่ายฯ ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของตัวแทน
4 การพัฒนามาตรฐานงานแสดงสินค้า
การตลาด สสปน. ในต่างประเทศ และข้อมูลความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า • E
X
X
X
นานาชาติของประเทศไทย
รวมทั้งข้อมูลด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทาและวางแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทยได้ถูกทิศทาง
การศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น กาญจนบุรี อุบลราชธานี
5 การศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของ
• Area
นครศรีธรรมราช ฯลฯ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายที่รองรับการประชุมสัมมนา การ
X
X
X
X
X
เมืองที่มีศักยภาพ (City Profile)
Based
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานแสดงสินค้า และงานมหกรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของงานเทศกาลที่จัดขึ้นในประเทศไทย การศึกษา
6 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ ความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานตามธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ศิลปะและวัฒนธรรม
• Mega
X
X
X
X
X
สังคมของการจัดงาน Festival & Event บันเทิง ธุรกิจสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดึงงานอย่างมีกล
Project
ยุทธ์และมีโอกาสชนะการประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพงานรูปแบบใหม่ๆให้แก่ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในเครื่องมือนวัตกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในการ
7 การดาเนินกิจกรรมการเช่าฐานข้อมูลสื่อ
ยกระดับงานไมซ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มสื่อมวลชนเป้าหมายใน
ต่างประเทศเพื่อต่อยอดประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศให้เกิดความตระหนักรับรู้ข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยและ • IN
X
X
X
X
ข่าวสารของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
นาข้อมูลไปสื่อสารต่อยังกลุ่มผู้อ่านในต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อกระตุ้นจานวนนักเดินทางไมซ์
ไทยไปยังสื่อต่างประเทศทั่วโลก
มายังประเทศไทยให้มากขึ้นและยังช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคที่มีการจัดงานไมซ์
8 การบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นโครงการที่ต้องการจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. โดยเน้นการนาข้อมูลมาใช้ให้
X
X
X
X
• IN
(MICE Industry Management)
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม รวมถึงการนาข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
9 การจัดทารายงาน MICE Review and
ไปใช้ในการทาแผนธุรกิจ ซึ่งจะเผยแพร่ผลงานเป็นรายไตรมาส ให้กับหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่ • IN
X
X
X
X
X
Forecast
สนใจ
10การจัดทารายงาน MICE Service
รายงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจไมซ์ ทาให้ผู้ประกอบการ
Innovation (White Paper) ส่งเสริม
ไมซ์ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการ
X
X
X
• IN
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า แข่งขันในตลาดโลก
ธุรกิจไมซ์
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งในไทยและในทวีปเอเชีย
11การจัดทารายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรม
โดยวิเคราะห์เศรษฐกิจของโลก/ ภูมิภาค/ ประเทศ สภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ศักยภาพ อุปสรรค • IN
X
X
X
ไมซ์ (MICE Industry Report)
และความเสี่ยง กฎระเบียบ เป็นต้น
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
12การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การศึกษาภาพรวมและวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่จาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ง
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านไมซ์ (Enhance
ประกอบไปด้วย - ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า ( Customer Insight) ข้อมูลเชิงลึกจากตลาด
X
X
X
• IN
research and development to drive (Market Insight) ข้อมูลเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์ (Product Intelligence) ข้อมูลเชิงลึกด้าน
MICE Intelligence)
คู่แข่ง (Competitor Intelligence) เป็นต้น
13การจัดทาแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อน
เตรียมการจัดทาแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ สาหรับ
X
X
• S&P
เศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
ระยะ 5 ปีถัดไป (2565-2569) ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จะประสบความสาเร็จได้จาเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงเป้าหมาย และ
ทิศทางของประเทศร่วมกันจึงเป็นสิ่งจาเป็น ที่ผ่านมาประเทศไทยอาจจะยังไม่เคยมีการจัดทา
แผนแม่บทระดับชาติเพื่อให้ทุกภาคร่วมร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จึงอาจจะทาให้พัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศเป็นไปอย่างค่อยเป็นไปค่อยไป แต่ในโลกที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
14การจัดทาแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์
ประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
ของประเทศไทยระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563- Business Platform ที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจ โลกการค้าและการลงทุน ดั้งนั้นจึงมีความ
X
• S&P
2565
จาเป็นที่ประเทศไทยควรจะจัดทาแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศขึ้น เพื่อกาหนด
ทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยและสื่อสารให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนัก
ถึงบทบาทของตนในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรไมซ์ของประเทศ การมีแผนระดับประเทศ
จะช่วยทาให้เกิดการทางานอย่างบูรณาการข้ามหน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐได้อย่างแท้จริง อีก
ทั้งทาให้ทุกภาคส่วนเห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนร่วมกัน โดยสรุปจะมีการทาแผนฯ เพื่อ
เสนอผ่าน ครม เพื่อผลักดันให้ประกาศใช้เป็นแผนระดับชาติต่อไป
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์การสร้างเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ความความสาเร็จของยุทธศาสตร์ดังกล่าวมิได้จากัด
เพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังรวมถึงการนา new business platform มาช่วย
15การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจไมซ์ใน
ขับเคลือ่ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย ธุรกิจไมซ์ถือเป็นหนึ่งใน platform ที่สาคัญ แต่มีความ
เขตเศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจภาค
จาเป็นต้องเลือกใช้รูปแบบการดาเนินธุรกิจไมซ์ ( business model) ที่เหมาะสมกับบริบทของ • S&P
X
ตะวันออก (MICE Business Model for
พื้นที่การพัฒนาด้วย Business Model จะช่วยหน่วยงานภาครัฐเข้าใจบทบาทตนเอง และ
EEC)
สามารถจัดทามาตรการ นโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรไมซ์ได้อย่างตรงจุด และเป็น
เชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะได้ทราบถึงรูปแบบการทาธุรกิจที่เหมาะสม
กับบริบทดังกล่าวทาให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการทาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
เขตเศรษฐกิจพิเศษถือว่ามีรูปแบบการบริหารจัดการและการดาเนินการที่มีความจาเพาะ
16การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
ดังนั้นในการจะนาธุรกิจใดๆไปพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการศึกษาและวางกลยุทธ์ที่
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในระเบียง
เหมาะสม ดังนั้นการจะสร้างธุรกิจไมซ์ในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ • S&P
X
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (MICE
ต้องจัดทาแผนเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Roadmap) เพื่อให้การพัฒนาประสบความสาเร็จทั้งใน
Strategic Roadmap for EEC)
ระยะสั้นและยาว
พัฒนาเครื่องบ่งชี้และติดตามสถานการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความกระชับสั้น สามารถใช้
17การจัดทาดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม สื่อสารให้เข้าใจถึงความเป็นไปของอุตสาหกรรมได้ง่ายโดยวิเคราะห์จากตัวเลขเพียงไม่กี่ตัว
โครงการจะพัฒนาตัวชี้วัดที่ติดตามถึงระดับความเชื่อมั่นที่ผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมไมซ์
ไมซ์ของประเทศไทย
X
• S&P
(MICE Confidential Index)
เพื่อสะท้อนทิศทางของตลาดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรการกระตุ้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เป็นการศึกษาตัวชี้วัดในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
18การศึกษาการจัดทา Ease of Doing
เพื่อใช้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และ
X
• S&P
MICE Business Index
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และวางบทบาทของ สสปน. และหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์
19การสารวจสถิติการจัดประชุม การ
โครงการสารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงาน
นิทรรศการในประเทศไทยเพื่อดาเนินการสารวจ/รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในเรื่องดังกล่าวอย่าง
แสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทย
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในปัจจุบันและการวางแผนทางการตลาดในอนาคต
X
X
X
X
X
• S&P
ของนักเดินทางชาวไทย และชาว
ต่างประเทศที่มีถิ่นพานักถาวรในไทย
20การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
โดยประเมินทั้งทางด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่จัดเก็บได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
จานวนการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมไมซ์ และสัดส่วนของ GDP ของประเทศไทยที่
X
X
X
X
• S&P
(Economic Impact Study of Thai
เพิ่มขึ้นที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์
MICE Industry)
เป็นการศึกษาว่าภาครัฐและภาคเอกชนมีความต้องการต่อกิจกรรมไมซ์อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น
21การศึกษาอุปสงค์ของภาครัฐและ
การจัดสรรงบประมาณ ความถี่ในการเข้าร่วมงาน รูปแบบการจัดหาหรือการเข้าถึงงานไมซ์
ภาคเอกชนต่อการจัดงานไมซ์ในประเทศ
ประเภทต่างๆ รวมถึงการนาไมซ์ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม • S&P
X
X
X
ไทย (MICE Demand size and budget
ไมซ์ได้เกิดความเข้าใจถึง Demand และพฤติกรรมการลูกค้าในกลุ่มไมซ์ จักได้นามาจัดทากล
allocation pattern study)
ยุทธ์การส่งมอบบริการได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ว่าจะเป็น
22การพัฒนากรอบประชากรของ
ผู้ประกอบการในกลุ่ม Venue ผู้ประกอบการในกลุ่ม PMO, PCO รวมทั้งจานวนแรงงาน และ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์
จานวนบุคลากรในอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ • S&P
X
X
(Development of MICE national
ได้อย่างทั่วถึงและครบทุกมิติ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสารวจมูลค่าของอุตสาหกรรม การ
population frame study)
พัฒนา Venue เป็นต้น
23การพัฒนาแบบจาลองเพื่อประมาณการ เป็นการพัฒนาแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการพยากรณ์มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์
สถิติอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand MICE เพื่อส่งเสริมการทางานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุก
X
X
X
• S&P
Industry Forecasting model study)
24การสารวจสถิติการจัดประชุม การ
โครงการสารวจสถิตินักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม
เดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงาน
นานาชาติ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติและการแสดงสินค้านานาชาติ ในประเทศไทย • S&P
X
X
X
X
X
แสดงสินค้านานาชาติ
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีความครอบคลุม และมีความแม่นยายิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้เน้น
25การปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล
การใช้กรอบแนวคิดที่เป็นสากลและการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดผ่านแดนที่สาคัญ เช่น ท่าอากาศ
อุตสาหกรรมไมซ์และการจัดทาบัญชี
ยาน ซึ่งเป็นจุดการจัดเก็บเดียวกันกับการทาตัวเลขของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อันจะ
X
X
X
X
X
• S&P
ประชาชาติด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE
ส่งผลให้ข้อมูลสถิติของ สสปน. มีความแม่นยาและสอดคล้องกับสถิตินักเดินทางให้ภาพรวม
TSA)
ของประเทศ
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 2: พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดงาน พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการจัดงาน
• ฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมไมซ์
• เครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดงานไมซ์
• ศูนย์ความรู้ของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence)
• ระบบจัดการฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
สารวจกิจกรรมไมซ์ของหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป ในมิติต่างๆ งบประมาณ, จานวนกิจกรรม,
26การศึกษาบทบาทและความสาคัญของ
การใช้ประโยชน์จากกิจกรรม, ความถี่ในการจัดงาน, ความช่วยเหลือที่ต้องการเกี่ยวหับการจัด
X
X
X
• S&P
หน่วยงานภาครัฐต่ออุตสาหกรรมไมซ์
งานไมซ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนาไปจัดทานโยบาย มาตรการกระตุ้น หรือ
มาตราการสนับสนุนส่งเสริมต่อไป
สสปน. มีพันธกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนา และอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
27การศึกษาปัจจัยอานวยความสะดวกใน
และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ เช่น พิธีการด้านศุลกากร และกฎระเบียบการขอใบอนุญาต การตรวจ
การประกอบธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย
ลงตราวีซ่า หรือการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งข้อกาหนด ระเบียบ และขั้นตอน • S&P
X
(Ease of Doing MICE Business)
ต่างๆ ไม่เอื้ออานวย จึงมีความจาเป็นที่ต้องช่วยผลักดัน ส่งเสริม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
28การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social
ศึกษาผลกระทบทางสังคมในระดับภาพรวมของประเทศอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมไมซ์
Impact) ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ประเมินผลกระทบทางสังคมของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทาให้เห็น
X
• S&P
ไทย
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์
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D31แผนงานการปรับปรุงก ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 3: ผลักดัน ยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
• กฎระเบียบใหม่ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจไมซ์
• วีซ่าไมซ์
ผลที่จะได้รับ
• พระราชบัญญัติไมซ์
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
1 การจัด Green Lane เพื่ออานวยความ
การบูรณาการความร่วมมือจากกรมศุลกากรและสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการ
สะดวกเรื่องการนาเข้าสิ่งของ สาหรับงาน อานวยความสะดวกแก่ผู้จัดงานเกี่ยวกับการนาเข้าสิ่งของเข้ามาจัดแสดงในไทย โดยการเปิด
ThaiFex 2017
ช่องทางพิเศษเพื่ออานวยความสะดวกแก่ Exhibitor ให้เกิดความรวดเร็วและราบรื่นมากยิ่งขึ้น
การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการอานวยความสะดวกทางธุรกิจแก่
2 การจัดทาคู่มือ (Manual) ขั้นตอนและ
ภาคเอกชน (Ease of Doing Business) เพื่อจัดทาเป็นคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
กระบวนการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
จัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องคนและของ เพื่อลดอุปสรรคในการจัดงานไมซ์ และอานวยความ
เรื่องคนและสิ่งของ
สะดวกให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์
3 การจัดทาวีซ่าสาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทา
(MICE Visa)
MICE VISA
เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยยกเป็นประเด็นศึกษาจากงานประชุมและแสดง
สินค้าจากผู้จัดงานภาคเอกชน และการจัดตั้งเป็นคณะทางานร่วมภาคสนาม ประกอบด้วย
4 การจัดประชุมคณะทางานร่วมภาคสนาม
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดงาน และ สสปน. เพื่อร่วมหารือถึงประเด็น
เพื่ออานวยความสะดวกเรื่องการนาเข้า
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมที่
สิ่งของสาหรับงานไมซ์
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของประเทศไทยให้มีความคล่องตัว และเพื่อสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับกฎระเบียบ นโยบายของภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมไมซ์ เช่น พิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ประกาศของกรมการจัดหา
5 การจัดกิจกรรม MICE Clinic สาหรับการ งาน การอานวยความสะดวกการตรวจลงตรา (Visa Facilitation) เป็นต้น เพื่อให้
อานวยความสะดวกทั้งเรื่องคนและสิ่งของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ สาหรับการ
ดาเนินการในอุตสาหกรรมไมซ์ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในการเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

D41แผนงานการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ (Develop)
กลยุทธ์ 4: สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มไมซ์
• ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานไมซ์
• หน่วยงานภายนอกรู้จัก สสปน. มากขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• เครือข่ายพันธมิตรในการจัดงานไมซ์มีความเข้มแข็งมากขึ้น
• เพิ่มโอกาสในการดึงงานจากต่างชาติมาจัดในประเทศไทย
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561
ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรใน
1 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
อุตสาหกรรมการแสดงสินค้า ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทย
พันธมิตรในอุตสาห กรรมการแสดงสินค้า
X
X
•E
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้อุตสาหกรรมการแสดง
นานาชาติ
สินค้าของไทยเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน
โครงการเพื่อสนับสนุนสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) ในการส่งเสริมการตลาดและ
2 การสนับสนุนกิจกรรมการตลาดสมาคม
ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดธุรกิจ ผู้ซื้อ-ผู้ขายที่มี
X
X
•E
การแสดงสินค้าไทย (TEA)
คุณภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในไทย
3 การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับ
เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานพันธมิตรทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน
• President
ความสัมพันธ์ระหว่างสสปน.และ
องค์การ สมาคม สสปน. ได้จัดโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานพันธมิตรขึ้น เพื่อ
X
X
Off.
หน่วยงานพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
4 การสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เชิญผู้แทนของพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานพันธในต่างประเทศ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ และศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน MICE Logistics และ • GCA
X
X
อุตสาหกรรมไมซ์
เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

E11 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ สสปน.
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร
• บุคลากรมีทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้น
• แผนกากับดูแลกิจการองค์การมหาชน
ผลที่จะได้รับ
• แผนงานและหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการฐานข้อมูล ของส่วนงานกฎหมายและธรรมาภิบาล จ้างบริษัท/ • President
1 การพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
X
X
X
X
X
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล
Off.
ฝ่ายสานักงานผู้อานวยการ สสปน. มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการงานประชุม จัดทา
2 การจัดประชุมคณะกรรมการ และ
• President
หนังสือเชิญ วาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม เพื่อให้
X
X
X
X
X
อนุกรรมการ
Off.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
3 การสนับสนุนการกากับดูแลกิจการ
ประชุมมอบนโยบายประจาปี (Get together)
• President
องค์การมหาชนของคณะกรรมการ
จัดประชุมคณะกรรมการ (สัญจร)
X
X
X
X
X
Off.
คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร สสปน.
การพัฒนาและวางแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ จัดทายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ สสปน. ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว การจัดทาตัวชี้วัดขององค์กร ติดตามประเมินและรายงานผลต่อสานักงาน
4 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์
กพร. ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างองค์ • S&P
X
X
X
X
กลยุทธ์องค์กร
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน
ของ สสปน. ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
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แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์ 1: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สสปน. ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาองค์กร
• บุคลากรมีทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้น
• แผนกากับดูแลกิจการองค์การมหาชน
ผลที่จะได้รับ
• แผนงานและหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
5 การจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนา
จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการอบรมหรือส่ง
X
X
• Admin
ระบบงานทรัพยากรบุคคล
บุคลากรเข้าอบรมตามที่กาหนด
6 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถิติเพื่อใช้ในการวางแผนงานด้าน
ผู้อานวยการ สสปน. เป็นโครงการที่นาผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ผอ. สสปน. จาก
X
X
X
X
• Admin
ทรัพยากรบุคคล (Skill Gap, Successor กลุ่มผู้ประเมินต่างๆ ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนาผลที่
Planning, etc.)
ได้มาจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) เป็นโครงการด้านการฝึกอบรมให้กับ
7 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน สสปน. โดยแบ่งเป็นการจัดอบรมภายในและการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับ
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นไปตาม • Admin
X
X
X
X
X
ทางาน (ฝึกอบรม)
Competency ของพนักงานในตาแหน่งต่างๆ สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนา
ตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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E21 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ สสปน
ประเด็นยุทธศาตร์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์ 2: ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ สสปน. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมไมซ์และองค์กร
• ประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานเพิ่มขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• ประสิทธิภาพการจัดทาแผนงานและงบประมาณเพิ่มขึ้น
• ประสิทธิภาพของงานด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
การจัดทากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร โดยการสารวจวิจัยการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือใน • Corp
1 การบริหารจัดการการสื่อสารภายใน
X
X
X
การวางแผน กาหนดกลยุทธ์ รูแบบการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
องค์กร
Com
จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จานวน 1 คน และการจัดทาสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
• Corp
X
X
X
X
องค์กร
Com
การสร้างความผูกพันของพนักงานเป็นโครงการสนับสนุนการสร้าง Engagement ให้เกิดขึ้นกับ
พนักงาน เริ่มตั้งแต่สารวจความพึงพอใจในมิติต่างๆ ความสัมพันธ์ ความผูกพันที่มีต่องานและ
องค์กรของพนักงาน ทาให้ผู้บริหารรู้ว่าพนักงานคิดและรู้สึกกับเรื่องต่างๆ อย่างไรกับองค์กร
3 การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงาน
X
X
X
• ADM
บ้าง จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่องอะไร เพื่อให้พนักงานมีรักความผูกพันต่อองค์กร มีผลผลิต
Employee Engagement
ของงานที่ดีขึ้น ทางานอย่างมีความสุข และสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้
สูงขึ้น
4 การดาเนินการแปลสัญญาและงานอื่นๆ ที่ การดาเนินการแปลสัญญา เอกสารการขอเงินสนับสนุน TOR ตามที่ สสปน. ร้องขอพร้อมให้
• President
X
X
X
X
X
ความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวข้อง
Off.
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรของคณะกรรมการและ
5 การบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการ สสปน.ขึ้นไป เพื่อสร้างความร่วมมือในการทางานร่วมกับ
• President
X
X
กากับดูแล ติดตาม และบริหารผลการ
X
X
X
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการ ตลอดจนสนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
Off.
ปฎิบัติงาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสานักงานผู้อานวยการ สสปน.
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ประเด็นยุทธศาตร์ ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2: ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ สสปน. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมไมซ์และองค์กร
• ประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานเพิ่มขึ้น
ผลที่จะได้รับ
• ประสิทธิภาพการจัดทาแผนงานและงบประมาณเพิ่มขึ้น
• ประสิทธิภาพของงานด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้แผนงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมี
6 การยกระดับการบริหารความเสี่ยง
X
X
X
• S&P
ประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการแผนงานต่างๆภายในให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
องค์กร
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทากรอบแผนงานและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนงาน
X
X
จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจัดทาแผนงาน • S&P
X
และงบประมาณ
งบประมาณ และการติดตามผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบติดตามประเมินผล
โครงการสารวจความพึงพอใจต่อการให้การบริการของ สสปน. ในทุกด้าน เพื่อนาผลการการ
8 การสารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสานักงานส่งเสริมการจัด ประเมินนี้ไปปรับปรุงแผนงานการให้บริการ และการพัฒนาบุคลากรของ สสปน. ให้มี
X
X
X
• S&P
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน)
9 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างกลาง จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จานวน 6 คน
X
X
X
• Admin
ของสานักงานรองรับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
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E23แผนงานการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร เตรียมความพร้อมสู่การเปนองค์กร 4.0
ประเด็นยุทธศาตร์ ยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติงานภายในขององค์กร (Internal Development)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2: ปรับปรุง พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ สสปน. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
• ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและการเงิน
ผลที่จะได้รับ • ระบบเทคโนโลยีภายในมีความเชื่อมโยง
• แอพลิเคชั่นขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• Intranet System มีประสิทธิภาพขึ้น
รายละเอียดของแผนงาน
โครงการ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564
พัฒนาแนวการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค่าใช้จ่าย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบการ
• AF
X
ปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เบิกจ่าย
2 การปรับปรุงระเบียบการเงินการบัญชีที่ เพื่อพัฒนาระบบการทางานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการแก้ไข
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการรับจ่ายเงินผ่าน ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับการดาเนินงานของสานักงาน อีกทั้งการ
X
• AF
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบาย
การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล
พัฒนากระบวนการ ได้แก่ การพัฒนาระบบ E-tax/E-withholding tax/E-tax receipt/E-tax
3 การพัฒนากระบวนการทางาน เพื่อ
invoice และการพัฒนาระบบการรับเงินผ่านทาง Website
รองรับการรับ การจ่ายเงิน/ภาษี ผ่าน
X
X
X
• AF
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบาย
รัฐบาล
การดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม และรณรงค์กฎหมายและธรรมาภิบาลให้เจ้าหน้าที่
4 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการ
• President
พนักงาน ลูกจ้าง ของสานักงาน
ฐานข้อมูล ของส่วนงานกฎหมายและ
X
X
X
X
X
Off.
ธรรมาภิบาล
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