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

1. ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ 
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 าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรท าการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศและ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนการพัฒนาที่ควรศึกษาได้แก่ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตาม
กรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  

1.1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
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
หลักอุตสาหกรรมไมซ์โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ  

1) การสร้างรายได้ การจัดงานเพ่ือสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายใน
อุตสาหกรรมหลัก เพ่ือเพ่ิมรายได้อันจะเป็นการสร้างความม่ังคั่งให้แก่ประเทศ  

การจัดกิจกรรมไมซ์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก โดยในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 รายได้จากการจัดงานไมซ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นที่อัตราร้อยละ 0.2 โดยในปี       
พ.ศ. 2559 มีรายได้เข้าประเทศจากการจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติประมาณ 81 ,000 ล้านบาท 
และเมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้เข้าร่วมงาน พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 จ านวนผู้เข้างานมี
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แนวโน้มเพ่ิมขึ้นที่อัตราร้อยละ 2.2 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้ร่วมงานไมซ์ในระดับนานาชาติ
เกือบ 1 ล้านคน   

2) การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการจัดงานไมซ์ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทคโนโลยีต่างๆ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โดยเฉพาะการจัดงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายตามนโยบาย 
ประเทศไทย 4.0 เมื่อประเทศมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่
ประเทศในระยะยาว 

ในโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือปรับโครงสร้าง
จากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอร์ เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ     5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง  

3) การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม การสร้างความเจริญเพ่ือมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไมซ์ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความแข็งแรง ซึ่ง
ประกอบด้วย การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดงานไมซ์ การพัฒนาบุคลากรด้านไมซ์ให้มี
คุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้มาตรฐานและ
มีความเข้มแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
– การตลาดและการประชาสัมพันธ์ไมซ์ : โดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการท ากิจกรรมด้าน

การตลาดและประชาสัมพันธ์ไมซ์ประเทศไทย และในนานาชาติ 
– การกระจายงานไมซ์ไปภูมิภาคและการเป็นศูนย์กลางของ CLMVT: โดยการพัฒนางานไมซ์ใน

ภูมิภาค กระจายการจัดงานไมซ์ในพ้ืนที่ส่วนกลางไปสู่พ้ืนที่ในภูมิภาค และการยกระดับงานไมซ์
ของประเทศไปสู่งานไมซ์ในระดับนานาชาติ 

– การสร้างมาตรฐานและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
จัดงานไมซ์: การให้ความรู้ด้านมาตรฐานปรึกษาแนะน าในการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ การ
พัฒนาและเพ่ิมจ านวนเมืองที่ผ่านมาตรฐานไมซ์ซิตี้ การพัฒนาหลักสูตรไมซ์ฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติ 
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1.2.  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศไทยภายใต้นโยบาย 

ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนนั้น จะต้องมีการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่มีความ
เกี่ยวข้องและควรน ามาศึกษาเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จากปัญหา
ข้อจ ากัดในการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
ขยายตัวช้า จึงต้องมีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่ง และ
สร้างบรรยากาศในการลงทุนเพ่ือจูงใจภาคเอกชน โดยมีเป้าหมาย คือ การเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของภาคบริการให้ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 มีรายไดป้ระชากรต่อหัว 8,200 เหรียญสหรัฐ ใน
ปี 2564 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 3 ล้านล้านบาท แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ตามยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การสร้างความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา จับคู่ทางธุรกิจ 
การซื้อขายเทคโนโลยี สร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์  สร้างรายได้ให้กับธุรกิจการโรงแรม ที่พัก และ
การบริการ  

1.3. เป้าหมายวาระของประเทศไทย (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 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยการกระตุ้นการลงทุนใน
ภาคเอกชนและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การช่วยเหลือเกษตรกร การชักจูงนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม และการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามนโยบาย
นี้ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และผุ้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดการ
จับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขาย เพ่ิมการลงทุน เป็นต้น การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัด
สัมมนาและอบรมด้านดิจิตอล เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และจัด
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีดิจิตอลให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ให้บริการดิจิตอล และการสร้าง
รายได้เข้าประเทศจากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานในประเทศไทย 

1.4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) ผู้น าจาก

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2558-2573) โดยมี 17 
เป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายที่มีความเก่ียวข้องกับการก าหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ได้แก่  

 เป้าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ 
และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การ
สร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ และการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการโรงแรม ที่พัก และการบริการ ซึ่ง
มีตัวชี้วัดในการด าเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) จากอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง และจ านวนงานในอุตสาหกรรมไมซ ์

 เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การด าเนินการสร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้ 
ได้แก่ การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมซ์และธุรกิจต่อเนื่อง และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับอุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เพ่ือให้เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การซื้อขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าเพ่ิมที่เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)  ของรายได้อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง 

2. แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การแข่งขัน เศรษฐกิจ และ

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

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับชาติที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในระยะยาวตาม
แนวทางของรัฐบาล เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 

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

เป้าหมาย 
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยกิจกรรมไมซ์: ท าให้ประเทศก้าวผ่านประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จาก

การบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม โดยการเพ่ิมจ านวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์จากในประเทศและนานาชาติ 

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

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

ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส านักงาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลัก
ของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไว้ 4 ด้าน คือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ 
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์ ซึ่งการ

จัดกิจกรรมไมซ์สามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน
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สินค้า การลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
นโยบาย ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับกิจกรรมไมซ์โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ สมาคมธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการไมซ์ 

กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในระดับภูมิภาค 
การสร้างกิจกรรมการประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด และส่งเสริม

ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ในพ้ืนที่ในการท าตลาดเชิงรุก โดยประชาสัมพันธ์ไปยังพ้ืนที่เป้าหมายให้คนภายนอก
เห็นถึงความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด และดึงงานเข้าสู่จังหวัด และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของแต่ละ
ภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ส าหรับภูมิภาค (Regional CVB) 
กลยุทธ์ที่ 3: ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเชื่อมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
การจัดท าสื่อและแผนประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไมซ์ซิตี้ แต่ละพ้ืนที ่ทั้งด้านโรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม 

รวมไปถึงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

สื่อ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์  
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์แก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมไมซ์ภายในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์  ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับส าหรับการจัดงานไมซ์
ในระดับประเทศได ้โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
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กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการอบรมและการสร้าง
พันธมิตร 

กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดประชุมไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจไมซ์ ส าหรับผู้ประกอบการไมซ์ไทย

และต่างประเทศ 


