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ค าน า 
รายงานนี้เป็นรายงานการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของส านักงาน

ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รายงาน
ฉบับนี้มุ่งหวังที่จะก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือ
เป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถเติบโตได้
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

เนื้อหาของรายงานการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) หลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานการจัดท าแผนงาน 2) 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนงาน 3) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย และ 4) แผนงานใน
ภารกิจหลักระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดแผนและกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด 
รายละเอียดของโครงการ และงบประมาณโครงการ  

โดยหวังว่างานการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชากร เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป  
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โครงการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

1. บทน า 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนั้น สามารถใช้
กิจกรรมการจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กรหรือการ
ประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในกลไกการ
ขับเคลื่อนได้ โดยอุตสาหกรรมไมซ์ มีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจ านวนมาก
ในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมงาน 
รวมทั้งก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การน าเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการ
จัดงานไมซ์ยังมีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย  

1.1 หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การแข่งขัน เศรษฐกิจ และ
ปัจจัยด้านต่างๆนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้มีการ
วางแผนแนวทางการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือการพัฒนาของประเทศไทย โดยได้ก าหนดให้มี การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์
ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนงานในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานระยะ 20 ปี เพ่ือรวบรวมแผนงานในภารกิจหลักฯ จากหน่วยงานต่างๆ และน าแผนงานดังกล่าว
ที่ได้ไปบูรณาการร่วมกับแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและสรุปเป็น
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป 

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับชาติที่มีภารกิจหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
จัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในระยะยาวตามแนวทาง
ของรัฐบาล เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปีเพ่ือให้เป็นแผนงานบูรณาการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานโครงการ กิจกรรม รวมถึงงบประมาณ
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ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละช่วงเวลาประกอบไปด้วย (1) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
(2) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (3) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (4) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2570-2574 และ (5) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายรายวาระของประเทศไทย 
(Agenda Based) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อดีตรวมถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดง
สินค้านานาชาติปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 รายงานการศึกษาของส่วนงานแสดงสินค้านานาชาติ 
เป็นต้น 

3. สัมภาษณ์ หรือ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร    
สสปน. พนักงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ถึง ทิศทาง แผนงานและเป้าหมายของ การพัฒนา
อุตสาหกรรม 

4. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท ารายงานแผ่นภาพสรุปผลกิจกรรม 
5. จัดท าหรือใช้แบบฟอร์มที่ สสปน. ก าหนดในการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และงบประมาณในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยมีรายละเอียดเนื้อหาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดใน
ข้อ 5 มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน
โครงการ กิจกรรม รวมถึงงบประมาณในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 20 ปีในแต่ละช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

1.4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

มีระยะการด าเนินการ 45 วันนับถัดจากวันที่จัดซื้อจัดจ้าง  
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1.5 ขั้นตอนและแผนในการด าเนินงาน 

รายละเอียดและข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี  

 
รูปที่ 1-1 แผนการในการด าเนินโครงการ 

1. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายรายวาระของประเทศไทย (Agenda Based) 
และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมจากแผน
แม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564  

3. ศึกษารายงานการศึกษาของส่วนงานแสดงสินค้านานาชาติ และรายงานการวิเคราะห์วิจัยทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 

4. สัมภาษณ์ หรือ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร สสปน. 
พนักงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ถึง ทิศทาง แผนงานและเป้าหมายของ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

5. จัดท าหรือใช้แบบฟอร์มที่ สสปน. ก าหนด จัดส่งและรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ในแต่ละระยะเวลาแบ่งเป็น  (1) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561    

1. ศึกษาข อมูลทิศทางและเป าหมาย    ระดมความคิดเห นการจัดท าแผน    จัดท ารายงานบทสรุป
45 วัน

ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
   ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายวาระ (Agenda Base)

ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์จากรายงาน
การศึกษาแผนแม่บท

ศึกษารายงานการศึกษาของส่วนงาน
แสดงสินค้านานาชาติ และรายงาน
การวิเคราะห์วิจัยทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์

สัมภาษณ์ หรือประชุมระดมความ
คิดเห็นผู้บริหาร หรือผู้เก่ียวข้อง

 

 

 

 

จัดท าและจัดส่งแบบฟอร์มในการ
รวบรวมแผนงาน โครงการ

 

ระยะ   ปี (พ ศ           )
ระยะ   ปี (พ ศ           )
ระยะ   ปี (พ ศ           )
ระยะ   ปี (พ ศ           )
ระยะ   ปี (พ ศ           )

จัดท า  ร่าง  แผ่นภาพสรุปของ
ผู้บริหาร

 

สรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็น

 

จัดท าแผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร
 

จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
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(2) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (3) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (4) ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574 และ (5) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579 

6. จัดท า(ร่าง)แผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี เพ่ือระดม
ข้อคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน 

7. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท ารายงานแผ่นภาพสรุปผลกิจกรรม 
8. จัดท าแผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี 
9. จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
10. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร 

โดยมีแผนการด าเนินงานของโครงการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 แผนการด าเนินโครงการ 

No. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
สัปดาห์ท่ี 

1 2 3 4 5 6 
1 ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายรายวาระของประเทศไทย 
(Agenda Based) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ ์

      

2 ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากรายงานการศึกษาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจากแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงาน
แสดงสินค้านานาชาติปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 

      

3 ศึกษารายงานการศึกษาของส่วนงานแสดงสินคา้นานาชาติ และรายงานการ
วิเคราะห์วจิัยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 

      

4 จัดท ารายงานแนวทางการด าเนินงาน       
5 สัมภาษณ์หรือจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับผูท้ี่

เกี่ยวข้องถึงทิศทาง แผนงานและเป้าหมายของ การพัฒนาอุตสาหกรรม 
      

6 จัดท าและส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งเป็น  

      

 1) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561        

 2) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564        

 3) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569        

 4) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574        

 5) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579       
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No. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
สัปดาห์ท่ี 

1 2 3 4 5 6 
7 จัดท า(ร่าง)แผ่นภาพสรุปของผู้บรหิาร แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. 

ระยะ 20 ปี เพื่อระดมข้อคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน 
      

8 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท ารายงานแผ่นภาพสรปุผล
กิจกรรม 

      

9 จัดท าแผ่นภาพสรปุของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 
20 ปี 

      

10 จัดท ารายงานตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด       
11 จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร       

หมายเหตุ: เวลาในการด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรมอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสม 
Key Meeting        ก าหนดส่งงาน 

1.6 คณะท างานและผู เชี่ยวชาญ 

คณะที่ปรึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะท า งานที่มี 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยคณะท างานและผู้เชี่ยวชาญหลักท่ีท าการศึกษา ประกอบด้วย  

1. ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์  ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)  
2. คุณ ฐานิยา วิจิตรพนมศิลป์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)  
3. คุณ ศศิณัฏฐ์ อรุณเจริญยิ่ง  นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)  
4. คุณ ปราชญา วัฒนสันติเจริญ  นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)  
5. คุณ นูรีน ทรงศิริ   นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)  
6. ผู้ช่วยโครงการ  

คณะท างานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนของส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และอาจ
จัดให้มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เข้าร่วมงาน    

1. หัวหน้าโครงการ (Program Manager) และที่ปรึกษาโครงการ ท าหน้าที่บริหารโครงการและ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน รับผิดชอบการท างานของคณะท างานทั้งหมด  

2. คณะท างาน มีหน้าที่หลักคือปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยด าเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากที่สุด   

3. กลุ่มผู้มีส่วนร่วมหลัก ทีมงานจากส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ 
มหาชน) โดยมีหน้าที่หลักคือ   
– สนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและการรวบรวมระดมความคิดกับทีมคณะท างาน  
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– สนับสนุนทีมงานที่ปรึกษาในการนัดหมายการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การออก 
หนังสือเชิญ และ การนัดหมายหน่วยงานต่างๆ  

– สนับสนุนในการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีแผนการท างานของคณะท างานและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

ตารางที่ 1-2 แผนบุคลากร 

No. รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
สัปดาห์ท่ี 

1 2 3 4 5 6 
1 ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)       
2 ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)       
3 นักวิเคราะห์อาวโุส 1 (Senior Business Analyst 1)       
4 นักวิเคราะห์อาวโุส 2 (Senior Business Analyst 2)        
5 นักวิเคราะห์อาวโุส 3 (Senior Business Analyst 3)        
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2. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี 

อุตสาหกรรมไมซเ์ป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมหลักซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  

2.1 กรอบแนวคิด 

ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงควรท าการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศและ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนการพัฒนาที่ควรศึกษาได้แก่ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda 
Base) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

 
รูปที่ 2-1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ป ี

1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทย จึงต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย  

แผนพั นา  12 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป าหมายรายวาระของประเทศไทย  Agenda Based) 

วิสัยทัศน์การพั นาประเทศ เป าหมายการพั นาท่ีย่ังย นของโลก (SDGs)

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งย น

วิสัยทัศน์การพั นาประเทศ การพั นาอุตสาหกรรมไม ์
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ยง การสร างรายได 

การพั นา
ประเทศด วย
นวัตกรรม

การสร างความ
เจริญเพ ่อมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วนของ

สังคม

• ความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศมีเอกราชและอธิปไตย มีการบริหาร

ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
• สังคมปรองดอง เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
• ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต 
• ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมม่ันคง

• มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
• มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถ

สร้างรายได้ท้ังจากภายในและนอกประเทศ
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ

พัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

• สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

เป าหมายรายวาระของประเทศไทย 
 Agenda Based) 

•กระตุ นการลงทุนในภาคเอกชน และการ
ลงทุนในโครงสร างพ น้ าน
•การช่วยเหล อเกษตรกร เช่น การลด
ต นทุนการผลิต ช่วยเหล อป จจัยการผลิต 
•การชักจูงนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาติให 
เข ามาเที่ยวในประเทศไทย
•การส่งเสริมและพั นาอตุสาหกรรมที่
สอดคล องกับศกัยภาพพ ้น านของ
ประเทศ
• เพิ่มขีดความสามารถของผู ประกอบการ 
SMEs
•ส่งเสริมภาคเศรษ กจิดิจิทลั

แนวทางตามเป าหมายรายวาระของประเทศไทย แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์    ปี

• สร างความเข มแข งให กับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรโดยการจัดสัมมนา การจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค า เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การ  ้อขาย เพ่ิมการลงทุน เป นต น
• สร างความเข มแข งให แก่ผู ประกอบการ SMEs

ผ่านการจัดอบรมและสัมมนาต่าง  รวมถึงการจัด
งานแสดงสินค าเพ ่อเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ 
SMEs 
• ส่งเสริมการพั นาเศรษ กิจดิจิทัล โดยการจัด

สัมมนาและอบรมด านดิจิตอล เพ ่อให เกิดการ
ถ่ายทอดความรู และพั นาทักษะด านดิจิตอล และ
จัดงานแสดงสินค าและเทคโนโลยีดิจิตอลให 
ผู ประกอบการได พบกับผู ให บริการดิจิตอล
• สร างรายได เข าประเทศจากการใช จ่ายของนัก

เดินทางไม ์ชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาร่วมงานใน
ประเทศไทย

การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษ กิจของ

ประเทศ 

Agenda  

พั นาตลาด 
แบรนด์ไม ์ใน

ระดับประเทศและ
นานาชาติ

ยกระดับมาตร านผู 
ให บริการโครงสร าง

พ ้น านสนับสนุนไม ์

สร างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับพ ้นที่ใน

ภูมิภาค

ขับเคล ่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของ

ไม ์

แผนงานภารกิจหลัก
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ 2560 – 2579)
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ได้มีการเน้นย้ าการพัฒนาที่
สอดคล้องกับหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงน าไปสู่แนวคิดในการวางแผนงานในภารกิจ
หลักของ สสปน. โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ  

1) การสร้างรายได้ การจัดงานเพ่ือสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขาย
ในอุตสาหกรรมหลัก เพ่ือเพ่ิมรายได้อันจะเป็นการสร้างความม่ังคั่งให้แก่ประเทศ 

2) การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการจัดงานไมซ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
ต่างๆ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดงานเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เมื่อประเทศมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างความม่ันคงให้แก่ประเทศในระยะยาว 

3) การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยการจัดเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไมซ์ ตลอดจนผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์ให้ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

2. (ร่าง) แผนพั นาเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ 
การที่จะก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศไทยภายใต้

นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวนั้น จะต้องมี
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8. การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10. 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และน ามา
ศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ คือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร างความเข มแข งทางเศรษ กิจและแข่งขันได อย่างยั่งย น เนื่องจากประเทศ
ไทยมีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า จึงต้องมีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการเร่งการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้
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ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการให้ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 มีรายไดป้ระชากรต่อหัว 8,200 USD 
ในปี 2564 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 3 ล้าน
ล้านบาท แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การสร้างความเข็มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา จับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขายเทคโนโลยี สร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์  
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจการโรงแรม ที่พัก และการบริการ   

3. เป าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) 
เป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) หรือแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 11 

นโยบาย ได้แก่ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
ต่างประเทศ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 4. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการธุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องและน ามาศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ 
สสปน. คือ   

 นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษ กิจของประเทศ ประกอบด้วยการกระตุ้นการลงทุนใน
ภาคเอกชนและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การช่วยเหลือเกษตรกร การชักจูงนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามนโยบาย
นี้ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดการ
จับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขาย เพ่ิมการลงทุน เป็นต้น การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัด
สัมมนาและอบรมด้านดิจิตอล เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และจัด
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีดิจิตอลให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ให้บริการดิจิตอล และการสร้าง
รายได้เข้าประเทศจากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานในประเทศไทย 
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4. เป าหมายการพั นาที่ยั่งย น (Sustainable Development Goals) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ซ่ึงเป็นวาระแห่งการพัฒนาของ

โลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2573) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่มีความเก่ียวข้องและ
น ามาศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. มีอยู่ 2 เป้าหมาย ได้แก่       

 เป าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจที่ยั่งย น การส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท า โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การสร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ และการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการ
โรงแรม ที่พัก และการบริการ ซึ่งตัวชี้วัดในการด าเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี 
คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง และจ านวนงานใน
อุตสาหกรรมไมซ ์

 เป าหมายที่ 12 การสร างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งย น การด าเนินการสร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้ 
ได้แก่ การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมซ์และธุรกิจต่อเนื่อง และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับอุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การซื้อขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าเพ่ิมที่เป็นผลมากจากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)  ของรายได้อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง 

2.2 แนวทางการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักในการพั นาอุตสาหกรรมไม ์ 

จากเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างรายได้ 2. การพัฒนาประเทศ
ด้วยนวัตกรรม และ 3. การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น โดยเป้าหมายเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดย 

1) เป้าหมายในการสร้างรายได้ โดยการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดงานไมซ์ทั้งการประมูลสิทธิ์
งานไมซ์ในระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทย หรือการจัดงานไมซ์ในท้องถิ่นเพ่ือการกระจายรายได้
ไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ในระดับ
ภูมิภาคให้สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้ 

2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัด
กิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับอตุสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0  

3) เป้าหมายการสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม เป็นการสร้างความ
ยั่ งยืน ให้ แก่ อุตสาหกรรมไมซ์  เ พ่ือตอบโจทย์ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  Sustainable 
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Development Goals: (SDGs) โดยการพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และการ
ยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของผู้ประกอบการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์ 

ประเด็นส าคัญในการพัฒนาแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี ได้มีการพิจารณาใน 10 ด้านที่มี
ความส าคัญ เพ่ือก าหนดเป็น 4 ประเด็นในแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ของประเทศ 

2. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ 

3. บูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ 

4. พัฒนาและกระจายกิจกรรมไมซ์ไปสู่ทุกภูมิภาคเพ่ือสร้างความมั่นคง และยั่งยืน 

5. สร้าง รักษาผู้จัดงาน และผู้แสดงงานสินค้าต่างประเทศในการขับเคลื่อนไมซ์ไทย 

6. สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทุกภาคส่วนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ 

7. สร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางไมซ์ 

8. สร้างมาตรฐานของสถานที่จัดงานไมซ์เพ่ือรักษาคุณภาพการให้บริการ 

9. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ 

10. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์เพ่ือรักษาคุณภาพการให้บริการ 

แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย ประเด็นทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่  

1. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยการเพ่ิมจ านวนกิจกรรมไมซ์ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนการเพ่ิมรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ และ
การยกระดับกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นงานในระดับภูมิภาค (Regional) 

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมการกระจายรายได้จากการจัด

กิจกรรมไมซ์ไปสู่ในภูมิภาค เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการในภูมิภาค และการพัฒนากิจกรรมไมซ์ใน

ภูมิภาคให้สามารถยกระดับไปสู่งานนานาชาติได้ 

3. การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน

ระดับประเทศและพ้ืนที่ในภูมิภาค 

4. การยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนไมซ์ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการไมซ์ที่

ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค เพ่ิมจ านวนสถานที่จัดงานที่ผ่านการรองรับ

มาตรฐานในภูมิภาคในส่วนกลางและในภูมิภาค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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3. ทิศทางการพั นาอุตสาหกรรมไม ์ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนั้น สามารถใช้

กิจกรรมการจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กรหรือการ
ประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในกลไกการ
ขับเคลื่อนได้ โดยอุตสาหกรรมไมซ์ มีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจ านวนมาก
ในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมงาน 
รวมทั้งก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การน าเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการ
จัดงานไมซ์ยังมีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย 

ดังนั้นในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ื อใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องท าการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนการพัฒนาที่ควรศึกษา
ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. เป้าหมายวาระของประเทศไทย 
(Agenda Base) และ 4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตามกรอบของสหประชาชาติ  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ และสถิติการจัดกิจกรรมไมซ์ในอดีตประกอบด้วย 

การวิเคราะห์จุดแข ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมไม ข์องไทย 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย พบว่า

อุตสาหกรรมไมซ์มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 

จุดแข ง (Strength) 

• มีท าเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนทางด้านการเดินทางซึ่งง่ายต่อการ
เดินทางของนักเดินทางไมซ ์

• ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ร่วมทั้งมีตลาดศิลปะ (Art) และหัตถกรรม (Craft) 
ในประเทศไทยซ ึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ 

• มีชื่อเสียงทางด้านการใหบ้ริการที่มีคุณภาพ 

• มีสถานที่ในการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าและงานมหกรรมที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุม
จ านวนมาก 
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• มีความได้เปรียบทางราคาของสถานที่จัดงาน ที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมไมซ์ เป็นต้น 
จุดอ่อน (Weakness) 

• การเข้าถึงสถานที่จัดงาน (Accessibility) ความสะดวกสบายในการเดินทางยังมีข้อจ ากัด ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยานพาหนะ 

• กฎระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าสินค้าเข้าเพ่ือจัดการแสดง ยังมีความซับซ้อนและไม่เอ้ือต่อการ
จัดงาน และในบางกรณีมีภาษีในการน าเข้าสินค้าเพ่ือการแสดง และการขออนุมัติการน าเข้า
สินค้ามีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน 

• ผู้ช านาญการทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพยังมีน้อยราย 
และยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร 

• ภาพลักษณ์ในการเป็นจุดหมายทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจยังไม่เป็นที่แพร่หลายในมุมมอง
ของชาวต่างชาติ 

โอกาส (Opportunity) 

• การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในเอเชียและแถบลุ่มแม่น้ าโขง GMS และพ้ืนที่ในภาคใต้  

• แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองและนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

• นโยบายภาครัฐมีแผนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• แนวโน้มการให้ความส าคัญกับการจัดงานอย่างยั่งยืน และภาครัฐให้การสนับสนุน 

อุปสรรค (Threat)  

• การแข่งขันที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียและการเติบโตของศูนย์ประชุม
นิทรรศการของประเทศต่างๆ ในอาเซียน 

• ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

• ขาดการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านไมซ์มาสนับสนุนในการจัดงานเมื่อเทียบกับ
ประเทศชั้นน าอ่ืนๆ เช่น สิงคโปร์ ซ่ึงมีกิจกรรมในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ไมซ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้เข้าประชุม 

3.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทย จึงต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ได้มีการเน้นย้ าการพัฒนาที่
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สอดคล้องกับหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงน าไปสู่แนวคิดในการวางแผนงานในภารกิจ
หลักของ สสปน. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 3 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
รูปที่ 3-1 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์  

เป้าหมาย 3 ประการ ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ได้แก่ 
1. ความม่ันคง 

 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงเพียงพอกับการด ารงชีวิต 
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

2. ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผผลประโยชน์จากการ

พัฒนาอย่างเท่าเทียม 

ม่ันคง

ม่ังคั่ง

ย่ังย น

วิสัยทัศน์การพั นาประเทศ การพั นาอุตสาหกรรมไม ์
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การพั นา
ประเทศด วย
นวัตกรรม

การสร างความ
เจริญเพ ่อมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วนของ

สังคม

• ความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง

• ประเทศมีเอกราชและอธิปไตย มีการบริหาร
ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

• สังคมปรองดอง เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
• ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต 
• ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมม่ันคง

• มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

• มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถ
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและนอกประเทศ

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

• สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3
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 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน และการท าธุรกิจ 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ความย่ังย น 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก

ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ

การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน จึงน าไปสู่แนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ  

1) การสร้างรายได้ การจัดงานเพ่ือสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้ อขายใน
อุตสาหกรรมหลัก เพ่ือเพ่ิมรายได้อันจะเป็นการสร้างความม่ังคั่งให้แก่ประเทศ 

2) การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการจัดงานไมซ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทคโนโลยี
ต่างๆ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดงานเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เมื่อประเทศมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างความม่ันคงให้แก่ประเทศในระยะยาว 

3) การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่ง
เน้นการจัดเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไมซ์ ตลอดจนผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์
ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต    

1. การสร างรายได  
การจัดกิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก โดยในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 รายได้จากการจัดงานไมซ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นที่อัตราร้อยละ 0.2 โดยในปี พ.ศ. 2559 
มีรายได้เข้าประเทศจากการจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติประมาณ 81 ,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี      
พ.ศ. 2564 รายได้จากการจัดงาน 153,000 ล้านบาท และเพ่ิมเป็น 246,000 ล้านบาท และ 557,000 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2569 และปี พ.ศ. 2579 ตามล าดับ 
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รูปที่ 3-2 สถิติการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้เข้าร่วมงาน พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 จ านวนผู้เข้างานมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนที่อัตราร้อยละ 2.2 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้ร่วมงานไมซ์ในระดับนานาชาติเกือบ 1 ล้าน
คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีผู้ร่วมงาน 1.48 ล้านคน และเพ่ิมเป็น 1.98 และ 3.08 ล้านคน ในปี    
พ.ศ. 2569 และปี พ.ศ. 2579 ตามล าดับ 

2. การพั นาประเทศด วยนวัตกรรม 
อุตสาหกรรมประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยในระยะแรกมีการใช้

โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยการพ่ึงพาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ ระยะต่อมาเมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่ม
จากอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่ งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่ เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการผลิตและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  

ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 3.0 ในปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้ขนาด
ปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน 
(Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความ
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ร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการน าประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดย
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพ้ืนฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง    

 
ที่มา: วิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลีย่นกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ

รูปที่ 3-3 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 

ในโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือปรับโครงสร้างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้วัตถุดิบจากชีวภาพ หรือมีการแปรรูปวัสดุชีวภาพ 

ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประกอบด้วยสินค้าและบริการด้านสุขภาพ 

เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริม และอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  

3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม โดย

อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มนี้ เช่น หุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ และการบินและโลจิสติกส์ 

4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เป็น

กลุ่มของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ( Internet of 

Things) เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล 
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นคลัสเตอร์ที่ต้องใช้ภูมิปัญญา 

และความคิดสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม บันเทิง ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ 

 
รูปที่ 3-4 กลุ่มเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ในการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม สามารถใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไก
ส าคัญในการช่วยขับเคลื่อน โดยผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์
สามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมประเทศไทยด้วย 

3. การสร างความเจริญเพ ่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมนั้น จ าเป็นจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานของ

อุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความแข็งแรง ซึ่งได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดงานไมซ์ การพัฒนา
บุคลากรด้านไมซ์ให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้
มาตรฐานและมีความเข้มแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

Core Technology 10 Industry Clusters ยุทธศาสตร์ไม ์    ปี

กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มเคร ่องม ออุปกรณ์อัจ ริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเคร ่องกลท่ีใช 

ระบบอิเล กทรอนิกส์ควบคุม

กลุ่มอุตสาหกรรมสร างสรรค์   
ทุนวั นธรรมและ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง

กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน ต

เช ่อมต่ออุปกรณ์ ป ญญาประดิษ ์
และเทคโนโลยีสมองกล  งตัว

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

การแปรรูป
อาหาร 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

อิเล กทรอนิกส์
อัจ ริยะ ดิจิทัล

การแพทย์ครบวงจร

หุ่นยนต์  Robotics) 

ท่องเท่ียว

ยานยนต์สมัยใหม่

เช ้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

การบินและ
โลจิสติกส์ 

Meeting

Incentive

Convention

Exhibition

ขับเคล ่อนคลัสเตอร์
อุตาหกรรม ภายใต 

นโยบายประเทศ    
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รูปที่ 3-5 การพัฒนามาตรฐานเพือ่สนับสนุนกิจกรรมไมซ ์

1) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ไมซ์: โดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการท ากิจกรรมด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ไมซ์ประเทศไทย และในนานาชาติ 

2) การกระจายงานไมซ์ไปภูมิภาคและการเป็นศูนย์กลางของ CLMVT: โดยการพัฒนางานไมซ์ในภูมิภาค 
กระจายการจัดงานไมซ์ในพ้ืนที่ส่วนกลางไปสู่พ้ืนที่ในภูมิภาค และการยกระดับงานไมซ์ของประเทศ
ไปสู่งานไมซ์ในระดับนานาชาติ 

3) การสร้างมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
งานไมซ์: การให้ความรู้ด้านมาตรฐานปรึกษาแนะน าในการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ การพัฒนาและ
เพ่ิมจ านวนเมืองที่ผ่านมาตรฐานไมซ์ซิตี้  การพัฒนาหลักสูตรไมซ์ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระดับนานาชาติ 

3.2  (ร่าง) แผนพั นาเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ 

การที่จะก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกในการพัฒนา
ประเทศไทยภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในระยะยาวนั้น จะต้องมีการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. การ
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ประชาสัมพันธ์ไม ์ 

มาตร านและขีด
ความสามารถของ

ผู ประกอบการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
จัดงานไม ์  Capability 

& Standard)

การกระจายงานไม ์
ไปภูมิภาคและการ
เป นศูนย์กลางของ 

CLMVT

•สนับสนุนการขับเคล่ือนการท า
กิจกรรมด านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ไมซ์ประเทศไทย และ
ในนานาชาติ

• ให้ความรู้ด านมาตร าน ปรึกษา
แนะน าในการพัฒนาผู้ประกอบการ
• พัฒนา และเพิ่มจ านวนเม องที่ผ่าน

มาตร าน MICE CITY 
• พัฒนาหลักสูตรไม ์ ฝึกอบรม และ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระดบั
นานาชาติ 

•พั นางานไม ์ในภูมิภาค
• กระจายการจัดงานในพ้ืนที่

ส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค
• ยกระดับงานสู่ระดับนานาชาติ ความร่วมม อ

ระหว่างภาครั  

ไม ์ ิตี้
MICE CITY

กิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหน อจากการประชุม3

ที่พักและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 4

ความเสี่ยงในการยกเลิก
งานและการรักษาความ

ปลอดภัย
8

สภาพแวดล อมของเม อง7
ภาพลักษณ์และ

ความมี
ช ่อเสียงของเม อง

6

สถานที่จัดงาน
และสิ่งอ านวยความ

สะดวก
5

ความสะดวกใน
การเข าสู่พ ้นที่จัด

งาน 
1

การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพ ้นที่ 2

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
งานไมซ์

• ระยะเวลาในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมงานไมซ์

• ความสะดวกของระบบคมนาคมที่เข้า
สู่พ้ืนที่จัดงานไมซ์ และภายในเมืองจัด
งาน

• การสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ใน
การจัดงานไมซ์

• นโยบายหรือมาตรการสนับสนุนการจัด
งานไมซ์จากภาครัฐ

• การสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน

• ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการจัด
งานไมซ์ในพื้นที่

• ความหลากหลายและจ านวนแหล่งบันเทิงในพื้นที่
• ความหลากหลายและจ านวนศูนย์การค้าในพื้นที่
• ความหลากหลายและจ านวนของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
• ความหลากหลายและจ านวนของแหล่งสันทนาการในพื้นที่
• ความมีเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
• สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวจ านวนมาก
• โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ

• จ านวนห้องพักที่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
ประชุม

• ราคาห้องพัก
• การให้บริการของพนักงาน
• ความปลอดภัยและระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในห้องพักและบริเวณ
โรงแรม

• ภาพลักษณ์ของ
เมือง

• ความมีชื่อเสียงของ
เมือง

• สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่จัดงาน
• สภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดงาน
• โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการจัดงาน 
• อัธยาศัยของคนในพื้นที่

• โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการ
ยกเลิกจัดงาน

• มาตรการทางภาษีที่เอื้อในการจัดงาน
• ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเมืองอื่น 

 หมายถึง ค่าครองชีพ เช่น ค่าอุปโภค
บริโภค 

• จ านวนสถานที่จัดงานให้เลือกภายในเมือง
• ความจุของสถานที่
• ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดงาน
• ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนจัดงาน
• สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์
• ความปลอดภัยของสถานที่จัดงานและบริเวณ

โดยรอบ 
• การให้บริการของพนักงานจัดงานประชุม
• สถานที่จัดงานเคยจัดงานประเภทเดียวกันมาก่อน

ISO 20121: Event Sustainability Mgt.

MSMS: MICE Security Mgt. System

ISO 22000: Food Safety Mgt. Systems

Certified Meetingห Professional (CMP)

Exhibition Management Degree (EMD)

Standards

Training 
Courses 
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เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และ 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีดร. ปรเมธ ีวิมลศิริ เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 3-6 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์นั้น มี 1 ยุทธศาสตร์ที่ความเกี่ยวข้องและควรน ามาศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดแผนงานใน
ภารกิจหลักของ สสปน.  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 3 การสร างความเข มแข งทางเศรษ กิจและแข่งขันได อย่างยั่งย น 
เนื่องจากประเทศไทยมีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า จึงต้องมีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการเร่งการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชน
ขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมาย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยมีเป้าหมาย คือ การ เสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการให้ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 6% มีรายได้ประชากรต่อหัว 8,200 
เหรียญสหรัฐ ในปี 2564 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา มีรายได้จากการท่องเที่ยว > 3 ล้าน
ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์นี้  ได้แก่ การสร้างความเข็มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพ่ือก่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ 

แผนพั นา  12 ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

• เสริมสร างขีดความสามารถการแข่งขัน
ในเชิงธุรกิจภาคบรกิารให ขยายตัวไม่
ต่ ากว่า 6%
•รายได ต่อหัว 8,200USD ในปี 256 
•สร างความเข มแข งให เศรษ กจิราย
สาขา
•รายได จากการท่องเที่ยว >   ล านล าน
บาท

เป าหมาย และแนวทางการพั นาท่ีมีความส าคัญสูง แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์    ปี

•สร างความเข มแข งให กับอตุสาหกรรม
โดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ
และงานแสดงสนิค า เกิดการจับคูท่าง
ธุรกิจ การ  ้อขาย การลงทุน เป นต น
•สร างรายได จากนักเดินทางไม ์ 
•สร างรายได ให กับธุรกิจการโรงแรม ที่
พักและการบริการ

การสร างความเข มแข ง
ทางเศรษ กิจและ

แข่งขันได อย่างย่ังย น

ยุทธศาสตร์ที่  
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การซื้อขาย การลงทุน การสร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจการโรงแรม ที่พักและ
การบริการ  

3.3 เป าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) 

การที่จะก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกในการพัฒนา
ประเทศไทยเพ่ือน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว
นั้น จะต้องมีการศึกษาเป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) หรือแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย 11 นโยบาย ได้แก่ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 4. 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7. การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการธุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 11. การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม  

จากเป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) ทั้ง 11 ด้าน นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องและน ามา
ศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. คือ นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
รูปที่ 3-7 เป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) 

เป าหมายรายวาระของประเทศไทย 
 Agenda Based) 

•กระตุ นการลงทุนในภาคเอกชน และการ
ลงทุนในโครงสร างพ น้ าน
•การช่วยเหล อเกษตรกร เช่น การลด
ต นทุนการผลิต ช่วยเหล อป จจัยการผลิต 
•การชักจูงนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาติให 
เข ามาเที่ยวในประเทศไทย
•การส่งเสริมและพั นาอตุสาหกรรมที่
สอดคล องกับศกัยภาพพ ้น านของ
ประเทศ
• เพิ่มขีดความสามารถของผู ประกอบการ 
SMEs
•ส่งเสริมภาคเศรษ กจิดิจิทลั

แนวทางตามเป าหมายรายวาระของประเทศไทย แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์    ปี

• สร างความเข มแข งให กับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรโดยการจัดสัมมนา การจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค า เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การ  ้อขาย เพ่ิมการลงทุน เป นต น
• สร างความเข มแข งให แก่ผู ประกอบการ SMEs

ผ่านการจัดอบรมและสัมมนาต่าง  รวมถึงการจัด
งานแสดงสินค าเพ ่อเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ 
SMEs 
• ส่งเสริมการพั นาเศรษ กิจดิจิทัล โดยการจัด

สัมมนาและอบรมด านดิจิตอล เพ ่อให เกิดการ
ถ่ายทอดความรู และพั นาทักษะด านดิจิตอล และ
จัดงานแสดงสินค าและเทคโนโลยีดิจิตอลให 
ผู ประกอบการได พบกับผู ให บริการดิจิตอล
• สร างรายได เข าประเทศจากการใช จ่ายของนัก

เดินทางไม ์ชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาร่วมงานใน
ประเทศไทย

การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษ กิจของ

ประเทศ 

Agenda  
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษ กิจของประเทศ 
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางของรัฐบาล ได้แก่ การกระตุ้นการลงทุน

ในภาคเอกชน และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การลดต้นทุนการผลิต 
ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การชักจูงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเท่ียวในประเทศไทย การส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามนโยบายนี้ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การซื้อขาย เพ่ิมการลงทุน เป็นต้น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมผ่านการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาดแก่ผู้ประกอบการ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดสัมมนาและอบรมด้าน
ดิจิตอล เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และจัดงานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีดิจิตอลให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ให้บริการดิจิตอล และการสร้างรายได้เข้าประเทศจาก
การใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานในประเทศไทย 

3.4 เป าหมายการพั นาที่ยั่งย น (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อเดือน
กันยายน 2558 ผู้น าจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ านวน 193 ประเทศ ได้ลงมติรับรอง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals เพ่ือใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของ
โลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2558-2573) โดยมี 17 เป้าหมายได้แก ่ 

เป้าหมายที่ 1    ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ในทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ

พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ

ของตน 
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เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่า

ไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อม
โทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รูปที่ 3-8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
และควรน ามาศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. มีอยู่ 2 เป้าหมาย ได้แก่      
เป้าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เป าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจที่ย่ังย น 

การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพ
การมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน โดยมีแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การสร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ และการสร้างรายได้ให้กับ
ธุรกิจการโรงแรม ที่พัก และการบริการ ซึ่งมีตัวชี้วัดในการด าเนินงานตามแนวทางของแผน
ยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง 
และจ านวนงานในอุตสาหกรรมไมซ ์
เป าหมายที่ 12 การสร างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย่ังย น 

การด าเนินการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมซ์และธุรกิจ
ต่อเนื่อง และการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี    
เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดในการด าเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าเพ่ิมที่เป็น
ผลมาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ของรายได้อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง 

Sustainable Development 
Goals: SDGs

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษ กิจที่ต่อเน อ่ง 

ครอบคลุม และย่ังย น การ
จ างงานเต มที่ และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่มี
คุณค่าส าหรับทุกคน

สร างหลักประกันให มีรูปแบบ
การบริโภคและผลิตที่ย่ังย น

แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์    
ปี

•สร างรายได จากนักเดินทางไม ์
•สร างรายได ให กับธุรกิจการ
โรงแรม ที่พักและการบริการ

•สร างรายได ให กับธุรกิจที่เกี่ยวข อง
กับไม ์และธุรกิจต่อเน อ่ง
•สร างความเข มแข งให กับ
อุตสาหกรรมโดยการจดัสัมมนา 
การจัดนิทรรศการและงานแสดง
สินค า เกิดการจับคู่ทางธรุกิจ การ
  ้อขาย การลงทุน เป นต น

เป าหมาย 8

เป าหมาย 12

ตัวชี้วัดตามแนวทางของ
แผนยุทธศาสตร์ไม ์    ปี

•GDP จากรายได 
อุตสาหกรรมไม ์
โดยตรง
•จ านวนงานใน
อุตสาหกรรมไม ์

• มูลค่าเพิ่มที่เป นผลมา
จาก GDP ของรายได 
อุตสาหกรรมไม ์
โดยตรง
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3.5 แนวโน มเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไม ์ 

เทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันสามารถน ามาช่วยอ านวยความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ จึงได้มีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ 
ตลอดจนการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

 
รูปที่ 3-9 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนโฉมรูปแบบการจัดงานไมซ์ให้มีความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้เข้าชมมากขึ้น งานไมซ์ในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้างาน ผู้
เข้าชมงานสามารถเข้าถึงและสัมผัสกับแนวความคิดตลอดจนเนื้อหาเรื่องราวของงาน (Content) ได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้เข้างานอีกด้วย ท าให้เราต้องมีการศึกษาและก้าวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจัดงานใน
อนาคต โดยมีเทคโนโลยีด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. Virtual Event & Live Experience Virtual Meetings เทคโนโลยีเสมือนจริงที่ช่วยดึงดูดและเพ่ิม

ความน่าสนใจในการแสดงงานต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง จอภาพที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เข้างาน เช่น Voting System และการถ่ายทอดการประชุม

ทางไกลผ่าน Digital Webinar เป็นต้น  

AR & VR: Augmented 
Reality & Virtual Reality 

Mobile Event
Application

Wearable
Technology

Livestreams
Teleconference

Virtual Event & Live 

Experience 

Virtual Meetings

Location Based 

Technology 

Mobile Technology &  

Wearable Computing

• เทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้างาน เช่น การ
ใช้ Application หรือ Wearable ในการลงทะเบียนเข้า
งาน เป็นต้น

Social Media

Social Wall

Beacon

เทคโนโลยี Beacon จะเปล่ียนแปลงการจัดงานนิทรรศการ
• Smart Networking ส่งข้อมูลรายชื่อ
• Geofencing ตรวจสอบคนที่เข้าห้องประชุม
• Triggered Audience Response/Product Display แสดง

ข้อมูลสินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณใกล้เคียงกับบูธ
• Booth “Heat Mapping” ตรวจสอบ Traffic บริเวณบูธ

• เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เข้างาน เช่น Voting 
System

• เทคโนโลยีที่ช่วยดึงดูดและเพ่ิมความน่าสนใจในการแสดงงาน
เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง จอภาพที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

• การถ่ายทอดภาพการประชุมทางผ่าน Digital Webinar

1

2

3

4 • เทคโนโลยีในการใช้โซเชียวมีเดีย Online Facebook Live 
หรือ Snapchat ถ่ายทอดภาพการจัดงานผ่าน Stream 
หรือ Video

• Social Wall Display ในงานนิทรรศการ

Heat map
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2. Location Based Technology เทคโนโลยี Beacon ที่สามารถรวบรวมและส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้างาน 

การตรวจสอบคนที่เข้าห้องประชุม การแสดงข้อมูลสินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณใกล้เคียงกับบูธ และ

การตรวจสอบ Traffic ของของผู้เข้างานในบริเวณบูธจัดแสดงต่างๆ 

3. Mobile Technology & Wearable Computing เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้า

งาน เช่น การใช้ Application หรือ Wearable ในการลงทะเบียนเข้างาน เป็นต้น 

4. Social Media เช่น การใช้เทคโนโลยี Facebook Live หรือ Snapchat เพ่ือถ่ายทอดภาพการจัดงาน

ผ่าน Stream หรือการใช้ Video Social Wall Display เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 

(Networking) ระหว่างผู้เข้างาน เป็นต้น 

3.6 สถิติการจัดกิจกรรมไม ์ 

การจัดกิจกรรมไมซ์สามารถช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้ เนื่องจากกิจกรรมไมซ์จะเป็น
งานดึงดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน ท าให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นการเปิดโลกความคิดให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มี
ความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นแหล่งสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ที่ส าคัญใน
ภูมิภาค ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการกิจกรรมไมซ์เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มการจัดงานเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสถิติการการจัดกิจกรรมไมซท์ี่ผ่านมาของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
หมายเหตุ: สถิติของนานาชาติไม่รวมผลงานของ Mega Event เนื่องจากเร่ิมมีการจัดเก็บข้อมูลในปี 2558 และข้อมูลป ี2559 เป็นการประมาณการ 
ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการส ารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ในประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รูปที่ 3-10 สถิติการจดักิจกรรมไมซ์นานาชาติ 2547-2559 

จ านวนผู ร่วมงาน (คน)

31,798
40,586

66,602
59,73561,570

53,71453,515

70,625
79,770

88,485
80,800

87,086
80,692

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

รายได  (ล านบาท) ค่าใช จ่ายต่อคนต่อครั้ง (บาทต่อราย)

430,075
582,392

901,825
744,101

821,892
686,609 679,585

840,054 895,224
1,013,502

919,164 985,686 996,178

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

13.8%
8.1% 2.7%

73,936
69,688

73,852

80,278

74,913
78,23178,747

84,072

89,106
87,306

87,90688,351

81,002

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

14.1%
10.5%

2.2%
0.3%

0.0%
-2.7%

CAGR 6.7%

CAGR 7.4% CAGR 0.7%
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การจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2559 
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.4 โดยในปีล่าสุด ซึ่งคือปี พ.ศ. 2559 มีรายได้เป็นมูลค่า 80,692 
ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในระยะ 13 ปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผู้เข้าร่วมงาน
เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.7 และในปีล่าสุดมีจ านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 996,178 ราย แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อครั้งของผู้เข้าร่วมงานในระยะ 13 ปี ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ต่อคนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 
0.7  โดยเฉลี่ย ซึ่งค่าใช้จ่ายในปีล่าสุดเป็น 81,002 บาทต่อคนต่อการร่วมงานในแต่ละครั้ง 

 
หมายเหตุ: ขอ้มูลปี 2559 เป็นการประมาณการ 
ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการส ารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ในประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รูปที่ 3-11 รายละเอียดการจัดกิจกรรมไมซ์นานาชาติ 2550-2559 

เมื่อพิจารณารายละเอียดการจัดงานในแต่ละประเภทของกิจกรรมไมซ์นานาชาติ พบว่าจ านวนการจัด
ประชุมองค์กร (Meeting) ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการจัดงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 โดยเฉลี่ย และปีล่าสุดมีการ
จัดงาน 2,829 ครั้ง ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ปีล่าสุดมี
การจัดงาน 2,093 ครั้ง ในขณะที่มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 โดยเฉลี่ย ปีล่าสุดมีการจัดงาน 
2,670 ครั้ง และสุดท้าย การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้ามีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 
0.3 โดยเฉลี่ย ซึ่งในปีล่าสุดมีการจัดงาน 90 ครั้ง 

 

จ านวนงาน Meeting จ านวนงาน Incentive

จ านวนงาน Convention จ านวนงาน Exhibition

2,000

2,225 2,197

2,354

2,641
2,751

2,925

2,674
2,764

2,829

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

1,271

1,779

1,607
1,520

1,810
1,900

2,032 1,980 2,039 2,093

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

93

114

76
70

81
88

97

86 89 90

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

2,088

2,292

2,157
2,260

2,397

2,643

2,812

2,637
2,716 2,670

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

5.7%

0.5%

7.3%
2%

2.8%
0.2% -2.7%

0.6%

CAGR 3.5% CAGR 5.1%

CAGR 2.5% CAGR -0.3%
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หมายเหตุ: ขอ้มูลปี 2559 เป็นการประมาณการ 
ที่มา:  รายงานผลการศึกษาโครงการส ารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทย
ของนักเดินทางชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีถิ่นพ านักถาวรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 

รูปที่ 3-12 สถิติการจดักิจกรรมไมซ์ในประเทศ 2557-2559 

ในขณะที่การจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 สามารถ
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 52.6 โดยในปีล่าสุด ซึ่งคือปี พ.ศ. 2559 มีรายได้เป็นมูลค่า 73 ,322 ล้าน
บาท และเมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าจ านวนผู้เข้าร่วมงานเพ่ิมขึ้น
โดยเฉลี่ยร้อยละ 41 และในปีล่าสุดมีจ านวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 28.85 ล้านราย และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อครั้ง
ของผู้เข้าร่วมงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.2 โดยเฉลี่ย ซึ่งค่าใช้จ่ายในปีล่าสุดเป็น 2,541 บาทต่อรายต่อการร่วมงานใน
แต่ละครั้ง ส่วนจ านวนการจัดงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 38.5 โดยในปีล่าสุดมีการจัด
งานในประเทศ 40,391 ครั้ง 

3.7 แนวทางการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. 

จากเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างรายได้ 2. การพัฒนาประเทศ
ด้วยนวัตกรรม และ 3. การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แล้วนั้น โดยเป้าหมายเหล่านี้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. โดย 

1) เป้าหมายในการสร้างรายได้ โดยการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดงานไมซ์ทั้งการประมูลสิทธิ์
งานไมซ์ในระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทย หรือการจัดงานไมซ์ในท้องถิ่นเพ่ือการกระจายรายได้

14,508,175

23,702,488

28,854,061

2557 2558 2559

31,494

46,401

73,322

2557 2558 2559

2,171
1,958

2,541

2557 2558 2559

21051
26947

40391

2557 2558 2559

จ านวนผู้ร่วมงาน (คน) รายได้ (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป (บาทต่อคน) จ านวนกิจกรรมไมซ์ (กิจกรรม)

41.0% 52.6%

8.2% 38.5%
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ไปสู่ท้องถิน่ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ในระดับ
ภูมิภาคให้สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้ 

2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัด
กิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0  

3) การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม เป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่
อุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: 
(SDGs) โดยการพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และการยกระดับมาตรฐานของผู้
ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ 

 
รูปที่ 3-13 แนวทางการก าหนดยทุธศาสตร์อตุสาหกรรมไมซ ์

การก าหนดแนวทางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ได้มีการพิจารณาใน 10 ด้านที่มี
ความส าคัญ เพ่ือก าหนดเป็น 4 ประเด็นในแผนยุทธศาสตร์ในแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.ระยะ 20 ปี 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

การสร างรายได 

การพั นา
ประเทศด วย
นวัตกรรม

การสร างความ
เจริญเพ ่อมุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วน

ของสังคม

1

2

3

เป าหมาย มั่นคง แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์

• ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ 

• ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ 
•สร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของพื้นที่ในระดับ
ภูมิภาค

•พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศและระดบั
ภูมิภาค
•ยกระดับมาตรฐานผู้ใหบ้รกิาร

โครงสร้างสนับสนุนไมซ์

• ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมหลักซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

•การสร้างรายได้ดว้ยงานไมซ์
•การจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติ
•การประมูลสิทธิ์งานไมซ์จาก

ต่างประเทศ

•สร้างความย่ังยืนอุตสาหกรรมไมซ์ 
•ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

Sustainable Development Goals: 
SDGs

มั่งคั่ง ย่ังย น รายละเอียด
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รูปที่ 3-14 แผนงานในภารกิจหลกัของ สสปน. ระยะ 20 ป ี 

 ประเด็นส าคัญในแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี 
1. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ของประเทศ 

2. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ 

3. บูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ 

4. พัฒนาและกระจายกิจกรรมไมซ์ไปสู่ทุกภูมิภาคเพ่ือสร้างความมั่นคง และยั่งยืน  

5. สร้างและรักษาผู้จัดงานและผู้แสดงงานสินค้าต่างประเทศในการขับเคลื่อนไมซ์ไทย 

6. สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทุกภาคส่วนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ 

7. สร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางไมซ์ 

8. สร้างมาตรฐานของสถานที่จัดงานไมซ์เพ่ือรักษาคุณภาพการให้บริการ 

9. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ 

10. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์เพ่ือรักษาคุณภาพการให้บริการ 

แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย ประเด็นทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่  
1. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยการเพ่ิมจ านวนกิจกรรมไมซ์ในการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนการเพ่ิมรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ และ

การยกระดับกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นงานในระดับนานาชาติ 

ประเด นส าคัญในการพ ันาแผนงานในภารกจิหลัก ระยะ 20 ปี

ยกระดับมาตร านวิชาชีพของอตุสาหกรรมไม ์เพ ่อพั นาคณุภาพการบริการ

สร างความเข าใจให หน่วยงานทุกภาคสว่นถงึศักยภาพของอตุสาหกรรมไม ์

เพิ่มขีดความสามารถของผู ประกอบการไม ์เพ ่อรักษาคุณภาพการให บริการ

สร าง รักษาผู จัดงาน และผู แสดงงานสินค าต่างประเทศเพ อ่ขับเคล ่อนไม ์ไทย

พั นาและกระจายกิจกรรมไม ์ไปสู่ทกุภูมิภาคเพ ่อสร างความม่ันคง และย่ังย น 

สร างมาตร านของสถานที่จดังานไม ์เพ อ่รักษาคุณภาพการให บริการ

ผลักดันให เกิดกิจกรรมไม ์ตามยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ของประเทศ

สร างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป นศูนย์กลางไม ์

1

2

3

4

5

6

7

8

ร่วมม อกับอุตสาหกรรมเพ อ่ใช อุตสาหกรรมไม เ์ป นกลไกการพั นาประเทศ

9

บูรณาการการท างานร่วมกับทกุภาคส่วนเพ ่อสร างความเจริญให กบัประเทศ

10

พั นาตลาด 
แบรนด์ไม ์ใน

ระดับประเทศและ
นานาชาติ

ยกระดับมาตร านผู 
ให บริการโครงสร าง

พ ้น านสนับสนุนไม ์

สร างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับพ ้นที่ใน

ภูมิภาค

ขับเคล ่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของ

ไม ์

แผนงานภารกิจหลัก
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ 2560 – 2579)
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2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ในระดับภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมการกระจายรายได้การจัด

กิจกรรมไมซ์ไปสู่จังหวัดในภูมิภาค เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการในท้องถิ่น และการพัฒนากิจกรรมไมซ์

ในท้องถิ่นให้สามารถยกระดับไปสู่งานนานาชาติได้ 

3. การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน

ระดับประเทศและพ้ืนที่ในภูมิภาค 

4. การยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่าน

การรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค  
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4. แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมที่

ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้      
ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียม
กัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา ( Imbalance Trap) พร้อมกับการน า
ประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่ามีส่วนส าคัญในการ
ช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา 
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) 
หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) โดยการจัดกิจกรรมไมซ์
สามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เนื่องจากกิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิด การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าในภาคอุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เหล่านี้เป็น
ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพ่ือพัฒนาให้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ โดยเนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนงานในภารกิจหลัก 2. ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ 
3. แผนงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป าหมายของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.   

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งโดย   
พระราชกฤษฎีกาในปีพ.ศ. 2545 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย 
โดยการสนับสนุนการจัดงานที่มีความคล่องตัวและเน้นการบริการเป็นหลักส าหรับนัก เดินทางที่เข้าร่วมการ
ประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลจากทั่วโลก รวมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดง
นิทรรศการ ทั้งนีส้ านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้วางแผนงานในภาระกิจ
หลักขององค์กรในระยะ 20 ปี โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จะมี
บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (Promoter) ผู้ท าการตลาด (Marketer) ผู้พัฒนางาน (Developer) และผู้ให้
ค าปรึกษาด้านการจัดงาน (Facilitator) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและได้ตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย ไว้ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย

นวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
หมายเหตุ : ประเทศรายได้สูง GNI =  2,735 USD ภาคการท่องเท่ียว 17% ของ GDP  
ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

รูปที่ 4-1 เป้าหมายรวมของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เป าหมาย 

1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติด้วยกิจกรรมไมซ์ : ท าให้ประเทศก้าวผ่านประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
จากการบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม โดยการเพ่ิมจ านวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์จากในประเทศและนานาชาติ 

2. เพ่ิมการพัฒนานวัตกรรมในประเทศผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์: ท าให้เกิดการลงทุนและกระจายรายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนในภูมิภาค โดยการพัฒนาให้มีการกระจายรายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน โดยมีสัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่
มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของพ้ืนที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 40   

เป าหมายระยะ    ปี

ท าให ประเทศก าวผ่าน
รายได ปานกลาง จากการ

บริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิม

กระจายรายได จาก
อุตสาหกรรมไม ์ไปสู่

ผู ประกอบการ และชุมชนใน
ภูมิภาค

สร างการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมไม ์ให เติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคัง และ

ย่ังย น

1.12 1.53 2.46

0.62 0.85 1.37

1.19   48   98

29.0 36.6 48.98

ไม ์นานาชาติ

ไม ์ในประเทศ

ไม ์นานาชาติ

ไม ์ในประเทศ

+  % 
      บาท

รายได้เฉล่ียเพิ่มข้ึน
เดือนละ

รายได เ ลี่ย
เด อนละ       บาท

5.57

3.09

76.05

5,775USDรายได ต่อหัว  ,   USD

อัตราการขยาย
ตัวเศรษ กิจ
ภาคบริการ

6.0%    %

12,966 USD

ขยายตัวเ ลี่ยไม่ต่ ากว่าร อยละ 

2559

0.81

0.73

1.00

28.8

2561 25  25  2579

รายได (แสนล านบาท)

จ านวนนักเดินทาง (ล านคน)
3.08

103,000 ล้านบาท 200,900 ล้านบาท 318,000 ล้านบาท
Direct 
Contribution
MICE 1%



แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)      
 

       -37- 
 

3. การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม : สร้างการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาค
บริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.0 

4.2 ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

อุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย เช่น  
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น ผ่านการจัดงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของไมซ์ เช่น การจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กร
หรือการประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้านานาชาติ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน
จ านวนมากในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่
เข้าร่วมงาน และก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การน าเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์ยังก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประเทศไทยด้วย  

 
รูปที่ 4-2 แผนภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

พั นาตลาด 
แบรนด์ไม ์ใน

ระดับประเทศและ
นานาชาติ

ยกระดับมาตร านผู 
ให บริการโครงสร าง
พ ้น านสนับสนุนไม ์

สร างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับพ ้นที่ใน

ภูมิภาค

ขับเคล ่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของ

ไม ์

แผนงานภารกิจหลกั
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ 2560 – 2579)

Regional 
Competitiveness

MICE 
Infra |HR

Branding MICE 
Thailand

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการจัดงานไม ์ใน
ประเทศไทย  เพ ่อกระตุ น
เศรษ กิจและกระจายรายได 
สู่ชุมชน

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์
อุตสาหกรรมไม ์ไทยด วย
ผลิตภัณ ์ บริการชั้นเลิศ
และอัตลักษณ์ความเป นไทย

3. พั นาอุตสาหกรรมไม ์ด วย
องค์ความรู  มาตร าน 
รวมถึงการพั นาบุคลากร
และผู ประกอบการ

4. ส่งเสริมแนวป ิบัติด านความ
ย่ังย น เพ ่อสร างความ
ได เปรียบในการแข่งขัน

องค์กรหลักในการผลกัดันอุตสาหกรรมไม ์ให เป นเคร ่องม อในการพั นาเศรษ กิจของประเทศด วยนวัตกรรม 
เพ ่อสร างความเจรญิและกระจายรายได ไปสูทุ่กภาคสว่นอย่างย่ังย นวิสัยทัศน์

เป าหมายระยะ    ปี

1.การสร างรายได 
2.การพั นาประเทศ

ด วยนวัตกรรม
3.การสร างความ

เจริญเพ ่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วนของ
สังคม

Industry 
Competitiveness
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รูปที่ 4-3 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ในแผนภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ทั้งนี้ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่มี
ภารกิจหลักที่ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน คือ    
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกของไมซ์ 2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ในภูมิภาค   
3. พัฒนาตลาดแบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ 4. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ์ โดยทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการ
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน การ
พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตารางที่ 4-1 เป้าหมายการด าเนินงานของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ช่วงระยะเวลา 

2560-2561 2562-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 

1. ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของไมซ ์

1.  จ านวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ     
 ล้านคน  

1.19 1.48 1.98 2.53 3.08 

1.  จ านวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ  
 ล้านคน  

29.00 36.60 48.98 62.51 76.05 

1.  รายได้อุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ 
 แสนล้านบาท  

1.12 1.53 2.46 3.79 5.57 

1.  รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ 
 แสนล้านบาท  

0.62 0.85 1.37 2.11 3.09 

เป
 าห

มา
ย

กล
ยุท

ธ์

ขับเคล ่อนอุตสาหกรรมไทยผ่าน
กลไกการจัดกิจกรรมไม ์

สร างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของพ ้นท่ีในระดับภูมิภาค

พั นาตลาด แบรนด์ไม ์ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

    พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพ่ือรองรับการ
ขับเคล่ือน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0

    ยกระดับกิจกรรมไมซ์โดยการบูรณาการงาน
ไมซ์ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ สมาคม
ธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์

  3 สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้
เติบโตอย่างม่ันคงและมีความยั่งยืน

  1 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของ
แต่ละภูมิภาค

    พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมไมซ์ส าหรับภูมิภาค (Regional 
CVB)

  3 ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการ
เช่ือมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาค
อาเซียน/CLMVT

    ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และ
พันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์

  2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็น
จุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องและส่ือ

   เพ่ิมรายได้จากกิจกรรมไมซ์จากในประเทศ 
และต่างประเทศ

1.2 เพ่ิมกิจกรรมไมซ์ในการขับเคล่ือน 5 คลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
Thailand 4.0

1.3 ยกระดับงานไมซ์ที่พัฒนาข้ึนในประเทศให้
ไปเป็นงานระดับภูมิภาค

   เพ่ิมการกระจายรายได้จากกิจกรรมไมซ์ไปสู่
ภูมิภาค

2.2 เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาค
    เพ่ิมจ านวนงานไมซ์ในภูมิภาค และยกระดับ

ไปสู่งานนานาชาติ

   ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน
ระดับประเทศและพ้ืนที่ในภูมิภาค

    ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับพ้ืนที่ใน
ภูมิภาค เมืองไมซ์

ประเด นยุทธศาสตร์ที่  ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 3

  1 จ านวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
  2 จ านวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ
  3 รายได้อุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ
  4 รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
  5 จ านวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์/งานในระดับ

นานาชาติ

    สัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของ
พ้ืนที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม

    จ านวนผู้ประกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้
คุณภาพในภูมิภาค

    จ านวนงานไมซ์ Flagship ในเมืองไมซ์ภูมิภาค

    อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดย
องค์กรไมซ์นานาชาติ รายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์

3.2 อันดับของประเทศไทย และของเมืองไมซ์
จากแบบส ารวจ Top of Mind ในภาพรวม

ปร
ะเ

ด น
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

ตัว
ชี้วั

ด

แผนงานในภารกจิหลัก ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 – 2579)

ยกระดับมาตร านผู ให บริการ
โครงสร างพ ้น านสนับสนุนไม ์

4  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการอบรมและการ
สร้างพันธมิตร

    ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดประชุม 
ไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความ
ทันสมัย

    ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจไมซ์ ส าหรับผู้ประกอบการไมซ์
ไทย และต่างประเทศ

   เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค

 .2 เพ่ิมจ านวนสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 4

4   จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล

4.2 จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล

    จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

           ม่ันคง              ม่ังคั่ง             ย่ังย น
การสร างรายได         พั นาประเทศด วยนวัตกรรม     การพั นาอย่างย่ังย น
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ช่วงระยะเวลา 

2560-2561 2562-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 
1.  จ านวนกจิกรรมคลัสเตอร์ไมซ์ งานใน

ระดับนานาชาต ิ งาน  
5 10 20 30 30 

2. สร้างขีด
ความสามารถการ
แข่งขันในระดับพื้นท่ี
ในภูมิภาค 

2.1 สัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
ของพื้นที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม 

20% 25% 35% 40% 40% 

2.2 จ านวนผู้ประกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้
คุณภาพในภูมิภาค  จ านวนบริษัท  

15 23 41 60 77 

2.3 จ านวนงานไมซ์ Flagship ในเมืองไมซ์
ภูมิภาค  จ านวนงานหลัก  

6 8 20 40 40 

3. พัฒนาตลาด ไมซ์ใน
ระดับ ประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

3.1 อันดับของประเทศจากการจัดอันดบั
โดยองค์กรไมซ์นานาชาติ  อันดบั  

6 (ICCA) 
7 (UFI) 

5 (ICCA) 
5 (UFI) 

Top 10 (ICCA) 
Top 10 (UFI) 

Top 10 (ICCA) 
Top 10 (UFI) 

Top 10 (ICCA) 
Top 10 (UFI) 

    อันดับของประเทศไทย และของเมอืง
ไมซ์จากแบบส ารวจ Top of Mind ใน
ภาพรวม  อันดับในเอเชีย  

3 2 2 2 2 

4. ยกระดับมาตรฐานผู้
ให้บริการโครงสร้าง
สนับสนุนไมซ ์

 .1 จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล 7%-10% 
 จ านวนคน  

90 134 203 298 418 

    จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานในระดับสากล 
CAGR  %  จ านวนบริษัท  

76 93 118 150 192 

4.3 จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัด
งานไมซ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนพื้นที่  

7 10 15 20 20 

 
ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของเป้าหมาย ตัวชี้วดั 

และกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคล ่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไม ์ 
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) การ
ประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions) และ
งานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ซ่ึงการจัดกิจกรรมไมซ์นั้นสามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เนื่องจากกิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในภาค 
อุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เหล่านี้เป็น
ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย  
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ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้จากกจิกรรมไมซ์ (MICE) จากในประเทศ และต่างประเทศ 
เพ่ิมกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 
และยกระดับงานไมซ์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศให้ไปเป็นงานระดับภูมิภาค ซึ่งท าให้ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้า มีความม่ังคั่ง อีกท้ังยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยอีกด้วย 

ตัวชี้วัดได้แก่ มูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคมจากทางตรง
และทางอ้อม จ านวนนักเดินทางไมซ์ (ต่างชาติ/ไทย) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์(นานาชาติ/ไทย) 
และจ านวนกลุ่มงานไมซ์ /งานในระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับกิจกรรมไมซ์โดยการบูรณาการงานไมซ์ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ 
สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์ 

กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ ้นที่ในระดับภูมิภาค 
การสร้างกิจกรรมการประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด โดยใช้

ศักยภาพของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ในพ้ืนที่ให้
มีการท าการตลาดในเชิงรุก โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้คนภายนอกเล็งเห็นถึง
ความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด และดึงงานเข้าสู่จังหวัด เป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการกระจายรายได้จากกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาค เพ่ิมจ านวน
ผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาค เพ่ิมจ านวนงานไมซ์ในภูมิภาค และยกระดับไปสู่งานนานาชาติ ซึ่งจะท า
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในทุก
ภูมิภาค ที่จะส่งผลให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ มูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
ของพ้ืนที่ในระดับภูมิภาค จ านวนร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการ ผู้จัดงานไมซ์ในภูมิภาค และ
จ านวนงานไมซ์ในไมซ์ซิตี้/ระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ของแต่ละภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ส าหรับภูมิภาค (Regional CVB) 
กลยุทธ์ที่ 3: ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเชื่อมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาคอาเซียน 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นาตลาด แบรนด์ไม ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
การจัดท าสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นไมซ์ซิตี้ ทั้งในแง่ของ

โรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม รวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับประเทศและพ้ืนที่ และยกระดับ
ภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับพ้ืนที่ในภูมิภาค ซึ่งท าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ดึงดูดผู้
จัดงานและนักเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ ได้แก่ อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดยองค์กรไมซ์
นานาชาติ และอันดับของประเทศไทยและเมืองไมซ์ซิตี้จากแบบส ารวจ Top of Mind ในภาพรวม 
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและสื่อ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตร านผู ให บริการโครงสร างสนับสนุนไม ์  
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ประชาชนและบุคลากรที่มีส่วน

สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
น าเที่ยว และการบริการในโรงแรม เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับส าหรับการจัด
งานไมซใ์นระดับประเทศได ้

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานใน
ส่วนกลางและในภูมิภาค และเพ่ิมจ านวนสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและ
ในภูมิภาค ท าให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในด้านของการจัดงาน ประชุมสัมมนา
และนิทรรศการ ส่งผลให้ประเทศมีโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล และจ านวนจุดหมายที่มี
ศักยภาพในการจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
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กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการอบรมและ
การสร้างพันธมิตร 

กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดประชุมไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความ
ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจไมซ์ ส าหรับผู้ประกอบการ
ไมซ์ไทยและต่างประเทศ 

4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคล ่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไม ์ 
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่ม
องค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ 
(Exhibition) ซึ่งการจัดกิจกรรมไมซ์นั้นสามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เนื่องจาก
กิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในภาค อุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ 
และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่ง
ผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เหล่านี้เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไทย  

  
รูปที่ 4-4 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผา่นกลไกการจดักิจกรรมไมซ ์

กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มเคร ่องม ออุปกรณ์อัจ ริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเคร ่องกลท่ีใช 

ระบบอิเล กทรอนิกส์ควบคุม

กลุ่มอุตสาหกรรมสร างสรรค์   
ทุนวั นธรรมและ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง

กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน ต
เช ่อมต่ออุปกรณ์ ป ญญาประดิษ ์

และเทคโนโลยีสมองกล  งตัว

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

Food Agriculture & 
Bio-Tech

Advance 
Technology

Creative Culture & 
High Value Services

Digital IOT & 
Convergence

Health Wellness & 
Bio Med

2

3

4

5

Industry Clusters

1

MICE Clusters 4.0

Food 
Cluster

Agriculture 
Cluster

Medical 
Device  
Cluster

Medical 
Services
Cluster

Beauty 
Spa 

Cosmetic
Cluster

Digital Robotic 
Startup
Cluster

Software 
& Application 

Cluster

Entertainment
Cluster

Fashion
Cluster

Travel & 
MICE
Cluster

MICE Event

• Thailand Toy Expo

• Creative showcase 

• Asian Animation Summit (Ad hoc)

• SIGGRAPH ASIA (Ad hoc)

Animation

Bangkok Entertainment 

เกมส์ (Game)
แอนิเมชั่น (Animation)

การ์ตูน (Comic)
ของเล่น (Toys)

+ งานภาพยนตร์ (Bangkok Film Festival)

+ งานภาพยนตร์ (Short Film)
+ งานโ ษณา (Creative Media)
+ งานสร างสรรค์ (Creative)

• Bangkok International Digital 

content Festival (BIDC)
1. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย  TACGA)
2. สมาคมเกมส์และสื่อดิจิตอลบันเทิง 

 GiDEA)
3. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย 

 TGA)
4. สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

1. สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์
บันเทิงไทย

2. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
3. สมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์ไทย  
4. สมาคมโ ษณาแห่งประเทศไทย
5. สมาคมโ ษณาดิจิตอล  ประเทศไทย 
6. สมาคมการ์ตูนไทย

Content

Toy

Movie & Film 

• Bangkok Film Festival

• Thai Short Film & Video Festival

Game

Entertainment Conference

• International Conference in Media 

and Communication 2016 (Ad hoc)

• Thailand Game Show Big Festival

Bangkok 
Entertainment 

Festival

Advertisement

• Young Creative TVC for LIFE

1. Bangkok Entertainment Festival Apr/Aug

Concept

สมาคมที่เกี่ยวข องในคลัสเตอร์

2-3 week

Bangkok 
Entertainment Week

• Bangkok Comic Con

• Thailand  Comic Con

Comic

• Thailand Animation Festival

Animation

Entertainment 
MICE

MICE Event

ThaiFex

Halal Food

Specialized Food Fair
+Organic
+Herbal
+Food Supplement

1. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย

2. สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป
3. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
4. สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร
5. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
6. สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอ อล์ไทย
7. สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย
8. สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
9. สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพ่ือการ

ส่งออก
10.สมาคมกุ้งไทย
11.สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทย
12.สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
13.สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
14.สถาบันมาตรฐาน าลาลแห่งประเทศ

ไทย
15.สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

Thailand Food 

Fair

3. Thailand Food Fair /Dec

Concept

สมาคมที่เกี่ยวข องในคลัสเตอร์

2-3 week

THAIFEX
• Process Food

• Ready to Eat

• Sea Food

• Frozen Food

• Beverage

• Coffee & Tea

• Bakery

• Food Services

• Others

Herbal Food

•                            

•                      

Organic Food

• Organic and Natural Expo

• Food Ingredient Asia/ Natural 

Ingredients 

Food Supplement

•                        

Halal Food

• World Halal Fest

• Bangkok Halal

• Thailand Halal Assembly 2016 

Moving Toward Thailand & 

International Halal 4.0

• World HAPEX
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กลยุทธ์ที่ 1 พั นาคลัสเตอร์ไม ์เพ ่อรองรับการขับเคล ่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป าหมาย
ภายใต  Thailand 4.0 

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์แต่ละด้านทั้งการจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือ
เป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุม
วิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ที่มีความเชื่อมโยงกันให้อยู่
รวมกันเป็นคลัสเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การท าธุรกิจซื้อขาย ให้รองรับกับกลุ่มคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับกิจกรรมไม ์โดยการบูรณาการงานไม ์ระหว่างหน่วยงานของภาครั  สมาคม

ธุรกิจ และผู ประกอบการไม ์ 
การยกระดับการจัดกิจกรรมไมซ์ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

รางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ 
(Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ สมาคม
ธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์ ที่มีการจัดซ้ าซ้อนกัน ให้มีการจัดงานร่วมกัน เพ่ือสร้างงานไมซ์ที่ได้
มาตรฐานและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0 ซึ่งจะสามารถ
ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศได้  
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพั นางานไม ์เกิดใหม่ให เติบโตอย่างม่ันคงและมีความยั่งย น 

การสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งการจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การ
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือ
การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) และสร้างให้เกิดงาน
ไมซ์ที่มีความหลากหลายรองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ New-S-Curve 
Industry ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีในแต่ละอุตสาหกรรมและการเจรจา
ซื้อขายทางธุรกิจ สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทย  

โครงการขับเคล ่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไม ์ 
ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ประกอบด้วย โครงการ

ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4-2 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1  

 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

  
โครงการดึงดูดงานและกลุ่มนักเดินทางไมซ์ใน
ด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล 

X X X X X 
• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

20  ล้านบาท ป ี Promotion 

  
โครงการยกระดับการจัดกจิกรรม TIME: 
Thailand Incentive & Meeting Exchange
เพื่อสร้าง B B Platform ในระดับสากล 

X X X X X • จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 8  ล้านบาท ป ี Promotion 
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 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

 
    โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัด

งาน IT & CMA and CTW 
X X X   

• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ    ล้านบาท ป ี Promotion 

 
    โครงการจัดกิจกรรม Thailand Incentive 

and Meeting Exchange  TIME  
X X       ล้านบาท ป ี Promotion 

 
    โครงการยกระดับกจิกรรม Thailand 

Incentive and Meeting Exchange 
 TIME  สู่ระดับภูมภิาค 

  X X X 
30 ล้านบาท ปี
(เพิ่มขึ้นระยะละ 
   ล้านบาท) 

Promotion 

  โครงการเพิ่มจ านวนงานประชุมนานาชาติ   X X X X X 
• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

  8 ล้านบาท ป ี Promotion 

  
โครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วย
การจัดประชุมนานาชาต ิ

X X X X X • จ านวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์ 
งานในระดับนานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Promotion 

  

โครงการพัฒนางานใหม่ผ่านการยกระดบังาน
ในระดับประเทศ การจัด Niche Shows  
Sub Shows และการดึงดูดผู้จัดงานแสดง
สินค้าต่างชาติในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น  

X X X X X 
• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

    ล้านบาท ป ี Promotion 

  โครงการพัฒนางานนิทรรศการและการประชุม
ระดับโลกโดยการสร้างงานใหม่  

  X X X 
• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Promotion 

  โครงการจัดไมซ์คลัสเตอร์สนับสนุนนโยบาย
ประเทศ        

X X X X  • จ านวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์ 
งานในระดับนานาชาต ิ

 8 ล้านบาท ป ี Promotion 

8 
โครงการขยายและอพัเกรดงานแสดงสินค้าใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการส่งเสริม
การตลาดภายใต้แคมเปญต่างๆ 

X X X X X 
• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

1 8 ล้านบาท ป ี Promotion 

  โครงการสร้างและดึงดูดงานไมซ์ในระดับ
นานาชาต ิ

X X X X X 
• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

100 ล้านบาท ป ี Promotion 

 

    โครงการประมูลสิทธิ์ (Bid  งาน Show 
และงาน Mega Event นานาชาติเกี่ยวกับ 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ประเทศไทย 4.0  

X X X X X • จ านวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์ 
งานในระดับนานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Promotion 

 
    โครงการประมูลสิทธิ์  Bid  เป็นเจ้าภาพจัด

งาน UFI Congress      
X X    

• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

2 ล้านบาท ป ี Promotion 

 
    โครงการประมูลสิทธิ์  Bid  เป็นเจ้าภาพจัด

งาน World Expo       ค.ศ.       
 X X X  

• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

7 ล้านบาท ป ี Promotion 

 
    โครงการสร้างและดึงดูดงานไมซ์ในระดับ

นานาชาติอื่นๆ 
X X X X X 

• จ านวนนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ 
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Promotion 

หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579)  
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4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ ้นที่ในระดับภูมิภาค 
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไมซ์ในระดับภูมิภาค โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างกิจกรรมการประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด รวมถึง
การพัฒนาผลักดันและเพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรตลอดจนผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ในพ้ืนที่ การ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้มีการท าการตลาดในเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธ์ไปยังพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้คน
ภายนอกเล็งเห็นถึงความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด และดึงงานเข้าสู่จังหวัด 
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพ้ืนที่ และก่อให้เกิดการกระจายรายได้
ไปสู่ภูมิภาค เพ่ือขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง 

 
รูปที่ 4-5 ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในระดับภมูิภาค 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกิจกรรมไม ์ในภูมิภาคเพ ่อรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของ
แต่ละภูมิภาค 

การสนับสนุนและขยายการจัดกิจกรรมไมซ์โดยเฉพาะการจัดประชุม นิทรรศการและงานแสดง
สินค้าไปสู่ พ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละภูมิภาคให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดงานไมซ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือรองรับการพัฒนาและการเติบโตของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศในแต่ละพ้ืนที่ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone),  เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Zone) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพ้ืนที่ และเพ่ิมการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคมากขึ้น 

เชียงใหม่
ครอบคลุม MICE 
ในพื้นท่ีภาคเหนือและ
เป็นศูนย์กลาง
การจัดประชุม
นิทรรศการของ
ภาคเหนือ

ขอนแก่น 

ภูเก ต
ครอบคลุม MICE
ในพื้นท่ีภาคใต้

กรุงเทพมหานคร
ครอบคลุม MICE ในพื้นท่ี
ภาคกลาง และเป็นศูนย์กลาง
การจัดประชุมนิทรรศการของประเทศ

พัทยา
ครอบคลุม MICE ในพื้นท่ีภาค
ตะวันออก และเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมนิทรรศการของภาคตะวันออก

อุดรธานี

สงขลา

ระยอง กระบี่

เกาะสมุย

เชียงราย
หัวหนิ

ชะอ า

นครราชสีมา
ครอบคลุม MICE ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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กลยุทธ์ที่ 2 พั นาระบบสนับสนุนการขับเคล ่อนอุตสาหกรรมไม ์ส าหรับภูมิภาค (Regional CVB) 
การพัฒนาระบบในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ (Domestic 

MICE) ของแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ เพ่ือการพัฒนาการจัดกิจกรรมแต่ละพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมการ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผู้ประกอบการไมซ์ในท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การส่งเสริมการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพและอัตลักษณ์ท่ี
แตกต่างกันของเมืองไมซ์ (MICE City) ในแต่ละเมือง การจัดตั้งหน่วยงานย่อยของ สสปน. ในแต่ละ
ภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเช ่อมโยงการพั นาไม ์ระดับภูมิภาคอาเ ียน 

การขยายบทบาทของหน่วยงานย่อยของ สสปน. ในแต่ละภูมิภาค ให้มีการท างานเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีการประชาสัมพันธ์และท าการตลาด
ไมซ์ซิตี้กับประเทศลาว หน่วยงานในภาคฃเหนือมีการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดไมซ์ซิตี้กับ
ประเทศพม่า หน่วยงานในภาคใต้มีการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดไมซ์ซิตี้กับประเทศมาเลเซีย 
หน่วยงานในภาคตะวันออกมีการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดไมซ์ซิตี้กับประเทศกัมพูชา ส่วน
หน่วยงานกลางท างานประชาสัมพันธ์ไมซ์ในภาพรวมของประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้เกิด
การจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ 

โครงการสร างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับพ ้นที่ในภูมิภาค 
ตัวอย่างโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับพ้ืนที่ในภูมิภาคประกอบด้วย โครงการ

ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4-3 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2  

 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย  MICE 
Product Development  

 X X X X 
• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม 

133 ล้านบาท ป ี Developer 

 

    โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในเมือง
ไมซ์ (ตามกรอบ 7 Themes  และค้นหา 
อัตลักษณ์จุดขายของเมืองไมซ์  City DNA  

X     
• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม 

8 ล้านบาท ป ี Developer 

 

    โครงการส ารวจและสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์ใหม่ในพื้นที่เมือง
ไมซ์ (ตาม   Themes  และเมืองที่ได้รับ
การศึกษาความพร้อมเบื้องต้น โดยเน้น
กรอบพัฒนาเชิงกลุ่มจังหวัด  MICE 
Cluster  เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของ
เส้นทางและผลิตภัณฑ์ 

 X    
• ร้อยละของความส าเร็จในกา
ด าเนินโครงการตามเป้าหมาย 

 

1  ล้านบาท ป ี Developer 
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 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

 
    โครงการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด

ไมซ์ จากอัตลักษณ์ของเมือง  City DNA   
 X    • ร้อยละของความส าเร็จในการ

ด าเนินโครงการตามเป้าหมาย 
5 ล้านบาท ป ี Marketer 

 
    โครงการพัฒนาสินค้าและบริการไมซ์อย่าง

ต่อเนื่อง ระยะ 10 ปี X X X X X 
• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม 

1  ล้านบาท ป ี Facilitator 

  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการเพื่อเพิ่มจ านวนงานประชุมและงาน
แสดงสินค้าภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

X X X X X • จ านวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค 

93 ล้านบาท ป ี Developer 

  
โครงการส่งเสริมจุดหมายการจัดงานไมซ์และ
ประชาสัมพันธ์งานที่เป็นเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่น 

X X X X X • จ านวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค 

42 ล้านบาท ป ี Developer 

  โครงการ Destination Exclusive Program  X    
• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม 

 Promotor 

  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาจุดหมายการจัดงาน
ไมซ์ที่มีศักยภาพในประเทศ  Destination 
Development Program  

X X X X X • จ านวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค 

15 ล้านบาท/ป ี Promotor 

 

    โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการรองรับกลุ่ม
ไมซ์ จากฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมือง
ไมซ์ เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์
นานาชาติ  MICE City Capacity 
Development   

X     
• จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพใน
การจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

5 ล้านบาท ป ี Developer 

 
    โครงการขยายความร่วมมอืเมืองไมซ์ 

(MICE City MoU  
 X X X X • จ านวน MICE City MOU 10 ล้านบาท ป ี Facilitator 

 

    โครงการจัดท าแผนแม่บทในการพฒันา
จุดหมายการจัดงานไมซ์ของประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี (D MICE Destinations 
Development Roadmap   

 X    • ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนงาน 

50 ล้านบาท ป ี Promotor 

  
โครงการสนับสนุนกลุ่มประชุมในประเทศ 
(Domestic Mice  ร่วมกับโครงการ
พระราชด าร ิ

 X X X X 
• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม 

65 ล้านบาท ป ี Promotor 

 

 .1 น ากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดไมซ์ใน
ประเทศ เดินทางเข้าสู่โครงการ
พระราชด าริทั่วประเทศ รว่มกับมูลนธิิปดิ
ทองหลังพระ และหนว่ยงานพันธมิตร ปลีะ 
  ครั้ง  

 X X X X • จ านวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค 

20 ล้านบาท ปี  Marketer 

 

 .2 การจัดการส่งเสริมการใช้สินค้าจาก
โครงการพระราชด าริ โดยการจัดงานแสดง
สินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชด าริสญัจร 
4 ภาคเป็นประจ าทุกป ีจัดแสดงสินค้าที่
ผลิตจากโครงการพระราชด าริในภูมิภาค ปี
ละ   ครั้ง 

 X X X X • จ านวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค 

30 ล้านบาท ปี  Developer 
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 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

 

 .3 จัดงานสัมมนาโครงการพระราชด าริ ให้กับ
กลุ่มองค์กรเป้าหมาย โดยการน าเอา
รายการโทรทัศน์สัญจร และสื่อ Social 
Media Live จัดสัมมนาสัญจรขึ้นในแต่ละ
ภูมิภาค ปีละ 12 ครั้ง 

 X X X X • จ านวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค 

12 ล้านบาท ปี  Marketer 

 

 .4 การประกวดการน าโครงการพระราชด าริ
มาปรับใช้ให้เกิดผลกับองค์กร และ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย  

 X X X X • ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนงาน 

3 ล้านบาท ป ี Marketer 

  
โครงการพัฒนา MICE Regional CVB และ 
MICE CITY CVB  

 X X   • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

94 ล้านบาท/ป ี Facilitator 

8 
โครงการ MICE City Alliance เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีไมซ์ระดับเมือง 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

19 ล้านบาท/ป ี Facilitator 

 

8   โครงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกจิกรรม
เชิงปฏิบัติการระหว่างเมืองไมซ์ที่มี
ศักยภาพ และ สสปน. (MICE City 
Summit   

X     

• ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

2 ล้านบาท/ป ี Facilitator 

 

8   โครงการผนึกก าลัง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายภาคีใน MICE City 
ผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการยอ่ย
ในแต่ละเมืองเป้าหมาย 

X X X X X 

• ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

10 ล้านบาท/ป ี Facilitator 

 
8   โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท างาน

ไมซ์ของสมาคมธุรกิจในเมืองไมซ์ 
X     

• ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

1 ล้านบาท/
เมือง x 7 เมือง 

= 7 ล้าน 
Developer 

  
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ 
(Thailand MICE City on the Spot) 

 X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

170 ล้านบาท Marketer 

 9.1 Thailand MICE City Award    วนั   X    • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

20 ล้านบาท Marketer 

 9.2 ASEAN MICE Award    วัน     X  • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

50 ล้านบาท Marketer 

 
9.3 Thailand MICE City CVB on the Spot 

   เดือน  
    X 

• ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 100 ล้านบาท Facilitator 

10 MICE City Incubation Program by TCEB X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

10 ล้านบาท/ป ี Developer 

หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579)  

4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นาตลาด แบรนด์ไม ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของไมซ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ (MICE City) ต่างๆของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ในระดับ
นานาชาติและในภูมิภาค โดยมกีารจัดท าสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นไมซ์ซิตี้ 
ทั้งในด้านโรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม รวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในเชิงธรรมชาติ 



แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)      
 

       -49- 
 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
นอกจากนี้เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของไมซ์ในประเทศจึงควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างพันธมิตรกับประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN) และมีการจัดตั้งตัวแทนเพ่ือประชาสัมพันธ์และท าการตลาดในประเทศเศรษฐกิจหลักต่างๆ ทั่วโลกด้วย  

 
รูปที่ 4-6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยด านอุตสาหกรรมไม ์ 
การสร้างเครือข่ายด้านการตลาดในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดงานไมซ์โดยเฉพาะ

ในคลัสเตอร์เป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการวางแผนและ
กลยุทธ์การท าตลาดร่วมกัน การสร้างพันธมิตรกับตัวแทนในกลุ่มประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย การสร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าการ
ประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อม ศักยภาพ ตลอดจนอัตลักษณ์ของเมืองไมซ์ (MICE City) ในแต่ละเมือง
เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมจ านวนการจัดงานไมซ์ในแต่ละเมืองไมซ์ (MICE City) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป นจุดหมายด านไม ์คุณภาพกับผู ที่มีส่วนเกี่ยวข อง

และส ่อ 
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายด้านการจัดงานไมซ์ที่มี

คุณภาพโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างชาติ โดยการขยายเครือข่ายตัวแทนการตลาดของไมซ์ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก การจัดท าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริม

สร างเคร อข่ายการตลาดไม ์

สร างพันธมิตรในกลุม่ CLMV

จัดตั้งตัวแทนการตลาดในประเทศอ น่  

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในการเป นจุดหมายด านไม ์



แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)      
 

       -50- 
 

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย การจัดท าสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ Social 
Media และท าการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

โครงการพั นาตลาด แบรนด์ไม ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ตัวอย่างโครงการพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติประกอบด้วย 

โครงการดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4-4 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3  

 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

  

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการ
จัดงานประชุมและการแสดงสินค้าไทยผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดและการร่วมมือกบั
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

    ล้านบาท ป ี Marketer 

  
โครงการบูรณาการการวางแผนเชิงกลยทุธ์และ
ความคิดริเริ่มในการท าตลาดเชิงรุกร่วมกับ
พันธมิตร 

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Marketer 

     Joint Marketing Activities  X X X X X 
• อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

 

  ล้านบาท ป ี Marketer 

 
    Exclusive Workshop with Private 

Sector 
 X X X X   ล้านบาท ป ี Marketer 

 
    Joint Marketing Campaign with 

Partners 
  X X X   ล้านบาท ป ี Marketer 

  
โครงการขยายเครือข่ายตวัแทนการตลาดใน
ต่างประเทศ 

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

8  ล้านบาท ป ี Marketer 

   1 China, India, Japan, Singapore, USA X X X X X 

• อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Marketer 
  .2 Australia, UK  X X X X   ล้านบาท ป ี Marketer 

 
 .3 Hong Kong, Malaysia, Indonesia, 

Philippines   st Priority    X X X    ล้านบาท ป ี Marketer 

 

 .4 Germany, France, Russia, Eastern 
Europe, LATAM, South Africa   nd 
Priority  

  X X X    ล้านบาท ป ี Marketer 

  โครงการ Center of  MICE GMS Alliances   X X  • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Marketer 

  
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ASEAN MICE Connect 

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

    ล้านบาท ป ี Marketer 

  .1 Thailand MICE Day    วัน  X X    

• อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Marketer 

 
 .2 ASEAN MICE Road  Familiarization 

Trip     วัน   X       ล้านบาท ป ี Marketer 

 
 .3 ASEAN MICE Focused Industry 

Congress    วัน     X     ล้านบาท ป ี Marketer 
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 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

  .  ASEAN MICE Week    วัน      X     ล้านบาท ป ี Marketer 

  

โครงการสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มขีด
ความสามารถของ MICE City เพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางไมซ์ของภูมิภาค
เอเชีย (MICE City Marketing and 
Communications  

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

 8 ล้านบาท ป ี Marketer 

 

 .1 โครงการท าตลาด/การประชาสัมพนัธ์/การ
สร้างเครือข่ายธุรกิจและแสดงศักยภาพ
เมืองไมซ์ผ่านการเข้าร่วม Tradeshow  
Roadshow  Industrial Meeting ฯลฯ 

X X X X X 
• อันดับของประเทศไทย และ
ของเมืองไมซ์จากแบบส ารวจ 
Top of Mind ในภาพรวม 

  ล้านบาท ป ี Marketer 

 

 .2 โครงการ Thailand MICE City United 
เข้าร่วมงาน Tradeshow และ 
Roadshow ด้านไมซ์ในประเทศเป้าหมาย 

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Marketer 

 

 .3 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การท า
การตลาดร่วมระหว่างเมือง MICE City 
และการบูรณาการการตลาดกับแผน     
สสปน. ระดับประเทศ 

X     • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

  ล้านบาท ป ี Marketer 

  
โครงการสร้างไทยเป็นศูนย์กลางความรูแ้ละ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของ
ประเทศ 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Marketer 

8 
โครงการศึกษาวิจยัข้อมูลและผลกระทบที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ 

X X    • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Marketer 

  
โครงการท าการตลาดโดยการสร้างและสื่อสาร
คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า 
 Optimized Content Marketing   

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

    ล้านบาท ป ี Marketer 

   
โครงการสร้างอิทธิพลและการโน้มน้าวลกูค้า
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  Social Advocacy   

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

    ล้านบาท ป ี Marketer 

1  
Digital Marketing Master Plan for 
Exhibition 

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาต ิ

   ล้านบาท ป ี Marketer 

หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579) 

4.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตร านผู ให บริการโครงสร างสนับสนุนไม ์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ทั้งประชาชนและบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้

เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ เพ่ือขับเคลื่อนให้การพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนและโครงสร้างหลักสูตรในการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความพร้อมส าหรับ
การจัดงานไมซ์ในระดับประเทศ การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ 
การศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันให้
ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการและเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคและอ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การพัฒนาและจัดท าพระราชบัญญัติในการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น  

  
รูปที่ 4-7 ยุทธศาสตร์การยกระดบัมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พั นาและเพิ่มศักยภาพของผู ประกอบการไม ์ให ได มาตร านจากการอบรมและการ
สร างพันธมิตร 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านไมซ์ พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้มาตรฐาน การสร้าง
เครือข่ายการศึกษากับต่างประเทศ (Academic Exchange Program: AEP) เพ่ือร่วมพัฒนาและ
แลกเปลี่ยน สร้างโอกาสการเรียนรู้จากต่างประเทศ และการสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทย
กับผู้ประกอบการต่างประเทศในการยกระดับคุณภาพของงานกิจกรรมไมซ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับโครงสร างพ ้น านในการจัดประชุม ไม ์ให ได คุณภาพ มาตร าน และมีความ

ทันสมัย 
การยกระดับการพัฒนาสถานที่จัดการประชุม สถานที่พัก และการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกัน

อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน พร้อมกับการศึกษาเทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ 
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
ประชุมและนิทรรศการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย  

 

ธุรกิจท่ีเก่ียวข องไม ์

ธุรกิจผู จัดงานไม ์ ( MICE Organizer)

สถานท่ีจัดงาน (Venue)

MEETING INCENTIVE CONVENTION EXHIBITION

ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้า/ 

โรงแรม

สถานท่ี
อเนกประสงค์

ศูนย์ประชุม
สถาบันการศึกษา

สถานท่ีเฉพาะอ่ืนๆ 
เช่น พระราชวัง/หอ

ศิลป์

Professional 

Exhibition Organizer 

(PEO)

Professional 

Conference 

Organizer 

(PCO)

Inbound 

Tour 

Operator

Inbound 

Tour 

Operator

Destination 

Management 

Company 

(DMC)

Destination 

Management 

Company 

(DMC)

Association 

Management 

Company 

(AMC)

PRIMARY SECONDARY

ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก

ธุรกิจอาหาร/จัด
เล้ียง

ธุรกิจน าเท่ียว

ธุรกิจนันทนาการ

ธุรกิจขนส่ง

อ่ืนๆ

ธุรกิจโ ษณา

ธุรกิจการพิมพ์

ธุรกิจของท่ีระลึก

ธุรกิจท าความ
สะอาด

ธุรกิจความ
ปลอดภัย

อ่ืนๆ

สมาคมต่าง  (Association)

ยกระดับมาตร านผู ให บริการไม ์

ความพร อมของเม อง MICE City 
ในการรองรับการจดังาน 

ผู ให บริการไม ์ในแต่ละกลุ่ม

• ISO 20121: Event Sustainability Management System
• MSMS: MICE Security Management System
• ISO 22000: Food Safety Management Systems
• ISO 50001: Energy Management Systems
• ISO 22300: Business Continuity
• ISO 9001 Quality Management Systems
• THAILAND MICE venue standard (TMVS)
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กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข องให เอ ้อต่อการด าเนินธุรกิจไม ์ ส าหรับผู ประกอบการไม ์
ไทย และต่างประเทศ 

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดงานส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยและผู้แสดงนิทรรศการจากต่างประเทศไทย เช่น การน าเข้าสินค้าเพ่ือการแสดง การ
อ านวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ และการจัดท าพระราชบัญญัติในการขับเคลื่อนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์   

โครงการยกระดับมาตร านผู ให บริการโครงสร างสนับสนุนไม ์ 
ตัวอย่างโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ประกอบด้วย โครงการ

ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4-5 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 

 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

  
โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยไมซ์แก่
ภาคอุตสาหกรรม 

X X X X X 

• จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 
• จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

 
    จัดท า Exhibition Master Intelligence 

 BDaas: Big data as a service  
 X X X X • ร้อยละของการด าเนินการตาม

แผนงาน 
   ล้านบาท ป ี Developer 

 
    การวิจยัและพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 
X X X X X 

• จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 
• จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

  
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดประชุมและการแสดงสินค้าของพันธมิตรใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

X X    
• จ านวนจุดหมายที่มีศักยภาพใน
การจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

  
โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  

X X    • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

  
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมไมซ์   

X X    • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

  

โครงการสร้างกิจกรรมเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สาย
อาชีพไมซ์ ภายใต้โครงการ MICE Academy & 
Career Day  ผลิตบุคลากรไมซ์ (Creating 
Future MICE Leaders   

X X X   • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

  
โครงการ Train the Trainer ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองไมซ์แบบเจาะลึก จัดสัมมนา 
ฝึกอบรม จัดโครงการดูงานไมซ์ 

X X X   • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

  ล้านบาท ป ี Developer 
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 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

  

โครงการจัดท า  International Certification 
Program ภายใต้โปรแกรมการยกระดับ
ศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน
ของบุคลากรและองค์กรไมซ์ 

X X X   • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

8 
โครงการสร้างเครือข่ายการศึกษากับ
ต่างประเทศ (Academic Exchange 
Program   AEP  

X X X   • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

9 
โครงการศึกษาความรว่มมือกับอาเซียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาค  

X X    • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

10 
โครงการจัดท าระบบคลัสเตอร์ของการศึกษา
ไมซ์ (MICE Academic Cluster   

X X X   • จ านวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

1  

โครงการผลักดันให้ผู้ประกอบการและผูจ้ัดงาน
ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการจัดงานตาม
คู่มือโครงการด าเนินงานอย่างยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand Sustainable 
Events Guide  ซ่ึงรวมถึงการประชุมสีเขียว 
 Green Meeting  และแนวทางการลดจ านวน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon  ให้
น าไปใช้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย  

X X    
• จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล 

   ล้านบาท ป ี Developer 

1  
โครงการศึกษาและผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดงานเพื่อยกระดับไมซ์ 
 Thailand MICE event technology  

X X X X X • จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ใช้ระบบ MICE IT งาน 

    ล้านบาท ป ี Developer 

13 
โครงการร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการ
ผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์  

X X    • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

1  Thailand PCO & DMC Alliance  X X   • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

1  Thailand Association Executive Center  X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

8  ล้านบาท ป ี Developer 

1  โครงการ MICE Role BY        X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Facilitator 

1  
โครงการปรับบทบาทบุคลากรของ สสปน. จาก 
MI Promoter ให้เป็น MI Developer & 
Consultant 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

7-9 ล้านบาท  
ปี 

Developer 

 

     เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาติในหวัข้อที่เกีย่วขอ้งกับ
อุตสาหกรรม ที่จัดโดยสมาคม หน่วยงาน 
องค์กร ระดับสากล  

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

  ล้านบาท ป ี
 ระยะ 1  

  ล้านบาท ป ี
 ระยะ      

Developer 

 

     ประชุมหารือกับพันธมิตรที่เป็น 
CVB DMO ตา่งประเทศ เพื่อเตรียมจัด
กิจกรรม Exchange Program 

 X    • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

  ล้านบาท ป ี Developer 
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 โครงการ ช่วงระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ บทบาทการ
ขับเคล ่อน 1 2 3 4 5 

 
     เข้าร่วมกิจกรรม Exchange Program 

กับ CVB DMO ตา่งประเทศ  
  X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ

ด าเนินงาน 
  ล้านบาท ป ี Developer 

18 
โครงการจัดตั้งกองทุนส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
ระยะยาว 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

 

 8   ท าการวิจยัอุตสาหกรรมไมซ์โดยรวม
เฉพาะตลาดในประเทศ (Domestic 
MICE  หาแนวทางความต้องการด้าน
การเงิน การบริหารจัดการ แหล่งเงินทุน 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว และมีการ
ท าวิจยัด้านอื่นๆที่เกีย่วข้องทุกปี 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

 

 8   ด าเนินการจัดตั้งกองทุนส าหรับ
ผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศ เพื่อเป็น
แหล่งการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน และ
บริหารจัดการอย่างมีระบบในรูปแบบ
สถานบันการเงินเอกชน และมีหนว่ยงาน
ภาครัฐเป็นที่ปรึกษา เพือ่ให้ความเป็น
ธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภายใต้กฎหมายและด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทย 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

  ล้านบาท ป ี Developer 

 

 8   สสปน. จัดตั้งคณะท างานร่วมกับสถาน
บันการเงินของประเทศไทยเพื่อเป็น
หน่วยงานขบัเคลื่อนการจัดตั้งสถาบัน
การเงินให้แล้วเสร็จ 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

  ล้านบาท ป ี Developer 

 

 8   ด าเนินการศึกษา และจัดตั้งสถาบนั
การเงินภายใน 5 ปี และด าเนินการวัดผล
และคุณภาพของสถาบันการเงินนี้เป็น
ประจ าทุกปี รวมทั้งมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานน าเสนอรัฐบาลปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

  ล้านบาท ป ี Developer 

   

จัดท าแผนแม่บทและจัดตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการส าหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า
ของไทย Thailand’s Exhibition Master 
Plan 

X X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

   
จัดท ากรอบมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า 
ISO for Exhibition Standards 

 X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

2  จัดท า พรบ. ไมซ์ (MICE ACTS)  X X X  • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

   ล้านบาท ป ี Developer 

   MICE Risk Management  X X X X • ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

5 ล้านบาท ป ี Developer 

หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579) 
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4.3 แผนทีน่ าทาง (Road Map) แผนงานในภารกิจหลักและงบประมาณ 

การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และ
งบประมาณในการสนับสนุนแผนงานในภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  
ระยะที่ 2 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
ระยะที่ 3 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  
ระยะที่ 4 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574  
ระยะที่ 5 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579 
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ตารางที่ 4-6 แผนที่น าทาง (Road Map) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 (2560-2561) ระยะที่ 2 (2562-2564) ระยะที่ 3 (2565-2569) ระยะที่ 4-5 (2570-2579) 

1. ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
ไทยผ่านกลไก
ของไมซ ์

• MICE cluster for Thailand 4.0  
• Niche Shows/ Sub-Shows  
• Thailand Incentive & Meeting Exchange  
• งาน IT&CMA  

• MICE cluster for Thailand 4.0 (II) 
• TIME 2020 
• UFI Congress 2021 
• MICE GMS Events 

• Regional Mega Event 
 

• World Mega Event 
• World Expo 2573  

2. สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ในพื้นที่ภูมิภาค 

• MICE City Summit/ MICE City DNA 
• Domestic Mice ร่วมกับโครงการพระราชด าร ิ
• Destination Development Program 
• MICE Economic Zone 

• TCEB Regional CVB  
• MICE City Incubation Program by TCEB 
• MICE City Award 
• Private Operation Venue 

• TCEB Regional CVB 
• ASEAN MICE Award 

• City CVB 
• Thailand MICE City on 

the Spot  

3. พัฒนาตลาด 
แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศ
และนานาชาต ิ

• Overseas Marketing Representatives 
• Thailand MICE Day  
• Road Show/ Overseas activities 
• MICE City Marketing and Communications 

• Branding regional venue /MICE city  
• Thailand MICE Day  
• ASEAN MICE Road 

• Branding regional venue /MICE 
city Branding 

• Social Advocacy 

• Optimized Content 
Marketing 

• ASEAN MICE Week  

4. ยกระดับ
มาตรฐานผู้
ให้บริการ
โครงสร้าง
สนับสนุนไมซ ์

• สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ 
• โครงการบรูณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ

เสรมิสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ ์
• โครงการพัฒนา MICE Academy ในสถานศึกษาเป้าหมาย 
• โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี

ภูมิภาค on site training หรือ 
• พัฒนาหลักสตูรไมซ์มาตรฐานสากล  
• International Certification Program  
• Thailand MICE Event Technology 

• ASEAN MICE Academy  
• Smart Venue Initiatives 
• MICE Risk Management 
• Single Window MICE Services 
• TCEB Certify Events 
• Smart TCEB Operation 
• Academic Exchange Program – AEP 
• Train the Trainer  
• Thailand PCO & DMC Alliance 
• กองทุนสนับสนุน MICE 

• ASIA MICE Academy  
• MICE Venue standard  
• MICE Academic Cluster 
• Thailand Association Executive 

Center 
• Thai Qualifications Framework 

Project 
• MICE Role BY 2020 
• MICE ACTs  
• Exhibition Master Plan 

 

หมายเหตุ: โครงการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 4-7 แผนงบประมาณของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

งบประมาณ (ล านบาท) 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3* ระยะที่ 4* ระยะที่ 5* 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 - 2569 2570-2574 2575 - 2579 

1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของไมซ์ 459 614 645 677 711 4,067 5,130 6,566 

2. สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับพื้นที่ใน
ภูมิภาค 

90 91 95 100 105 601 758 970 

3. พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

182 370 381 392 404 2,311 2,915 3,731 

4. ยกระดับมาตรฐานผู้
ให้บริการโครงสร้าง
สนับสนุนไมซ์ 

262 521 543 567 595 3,404 4,293 5,495 

งบประมาณรวม 992 1,595 1,664 1,736 1,815 10,383 13,095 16,761 

หมายเหตุ: *การแบ่งสดัส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ในระยะที่ 3-5 ค านวณเทียบจากสดัส่วนงบประมาณในระยะที่ 1-2   
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ตารางที่ 4-8 แผนงบประมาณโดยละเอียด 

งบประมาณ (ล านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่าน

กลไกของไมซ ์ 459 614 645 677 711 813 813 813 813 813 

2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในระดับพื้นท่ีในภูมภิาค 90 91 95 100 105 120 120 120 120 120 

3. พัฒนาตลาด แบรนดไ์มซ์ใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ 182 370 381 392 404 462 462 462 462 462 

4. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ ์ 262 521 543 567 595 681 681 681 681 681 

งบประมาณรวม 992 1,595 1,664 1,736 1,815 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 
           

งบประมาณ (ล านบาท) 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไก

ของไมซ ์ 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,313 1,313 1,313 1,313 1,313 

2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในระดับพื้นท่ีในภูมภิาค 152 152 152 152 152 194 194 194 194 194 

3. พัฒนาตลาด แบรนดไ์มซ์ใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ 583 583 583 583 583 746 746 746 746 746 

4. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ ์ 859 859 859 859 859 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 

งบประมาณรวม 2,619 2,619 2,619 2,619 2,619 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 
หมายเหตุ: งบประมาณในปี 2565 – 2569 ค านวณโดยเฉลี่ยจากงบประมาณในระยะที่ 3 
              งบประมาณในปี 2570 – 2574 ค านวณโดยเฉลี่ยจากงบประมาณในระยะที่ 4 
              งบประมาณในปี 2575 – 2579 ค านวณโดยเฉลี่ยจากงบประมาณในระยะที่ 5 
 


