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สรุปเกณฑ์การตัดสินใจเลือกดัชนีเพื่อใช้สาหรับการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ตารางคุมกาหนดการทางาน (Gantt Chart)
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการชี้วัดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ดัชนี ปัจจัย และตัวชี้วัดในการวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิในแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการวัดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดสาหรับคานวณดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์
สรุปตัวชี้วัดสาหรับคานวณดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดใน 4 กิจกรรม
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยปี 2560
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยปี 2561
ตัวอย่างลักษณะการรวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาดัชนีความ
พร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย
อันดับประเทศทั่วโลกในปี 2560 เปรียบเทียบจากจานวนการจัดประชุม
อันดับเมืองทั่วโลกในปี 2560 เปรียบเทียบจากจานวนการจัดประชุม
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แผนผังการบริหารโครงการ
กรอบแนวคิดในการศึกษา
รายละเอียดการพัฒนาดัชนีในช่วงเวลาต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนา
จานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
รายได้จากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
จานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทย
รายได้ที่เกิดจากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดงานไมซ์
และพื้นที่ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
ดัชนีและปัจจัยในการวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556-2562
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ
สรุปผลการรวบรวมตัว ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เป้าหมายการใช้ดัชนี
ตัวอย่างการคานวณคะแนนโดยเปรียบเทียบ 2 บริษัท
กรอบแนวความคิดในการออกแบบดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์
การแปลผลข้อมูล
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หน้า
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Meeting
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Incentive travel
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Convention
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Exhibition
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
กรอบแนวคิดในการดาเนินการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
สาหรับดาเนินการในระยะกลาง
แนวคิดในการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย
กรอบเวลาในการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย
แนวทางการประมวลผลดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทยในแต่ละพื้นที่
แนวทางในการแสดงผลดัชนีความพร้อมของพื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่มีความพร้อม
ในการจัดงานไมซ์ในแต่ละพื้นที่
แนวคิดในการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย
แนวคิดในออกแบบดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย
กรอบเวลาในการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย
แนวทางการประมวลผลความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
แนวคิดในการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
แนวคิดในออกแบบดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
กรอบเวลาในการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
แนวทางการประมวลผลดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
ตัวอย่างแนวทางในการแสดงผลดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
แนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสาหรับดาเนินการในระยะยาว: ดัช นี
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากล
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1
บทนา
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการนาเสนอบางส่วนของขอบเขตการดาเนินงาน (Term of Reference) ของ
โครงการ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงบุคลากรและการบริหาร
โครงการในการดาเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
พัฒ นาและส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมไมซ์จ าเป็ นต้ องพัฒ นาเครื่ องมือในเชิง นโยบายที่ ช่ว ยให้ เกิ ดความเข้ าใจ
ถึงความเป็นไปของอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ในมิติต่าง ๆ
เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจ และจัดทานโยบายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างเหมาะสม
ปั จ จุ บั น ดั ช นี เป็ น เครื่ อ งมื อเชิง นโยบายที่ ใช้ กัน อย่ างแพร่ ห ลายโดยเฉพาะในการพัฒ นานโยบาย
ด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน หรือในมิติอื่น ๆ นิยมที่จะใช้ดัชนีเป็นเครื่องมือประเมินวัดที่สะท้อนให้เห็นภาพได้
อย่างง่าย นอกจากนี้ ดัชนี ยังใช้เป็นเครื่ องมือในการเทียบเคียง (Benchmarking) ระหว่างประเทศในด้าน
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ มีการจัดทารูปแบบรายงานโดย 3 สถาบันหลัก คือ International Institute
for Management Development (IMD) World Economic Forum (WEF) และธนาคารโลก (World Bank)
เช่น รายงานด้านความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) เป็นต้น โดยในส่วนของรายงาน
ด้ า นความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ WEF นั้ น มี ก ารจั ด ท าการประเมิ น เฉพาะด้ า นการเดิ น ทางและ
การท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness) เป็นต้น ซึ่งมีดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
คือ จานวนการประชุมนานาชาติจาก The International Congress and Convention Association (ICCA)
เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย
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โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index) มีความสาคัญและ
จะเกิดประโยชน์สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนในภาพรวม เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมไมซ์
ของไทยยังขาดดัชนีชี้วัดด้านต่าง ๆ ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือเพื่อเป็นข้อมูลการกาหนดทิศทาง นโยบาย หรือ
มาตรการการดาเนินการต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ดัชนีส ามารถใช้เป็น เครื่ องมือในการดาเนินงานนโยบายแบบเชิงรุก (Policy Tools) อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดทานโยบาย หน่วยงานปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางแนวทางในการพั ฒ นาขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมไมซ์ และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาดัชนีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างชัดเจน แต่มีดัชนีที่มี
ความเกี่ ย วข้ องด้ านการท่ องเที่ ย ว ได้ แก่ ดั ช นี ความเชื่ อมั่ นผู้ ประกอบธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวในประเทศไทย
(Thailand Tourism Confidence Index) เป็นต้น ดังนั้น สสปน. จึงได้เห็นว่าควรมีการพัฒนาชุดดัชนีที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (Thailand MICE Index) ที่อิงแนวคิดหรือมาตรฐานระดับสากลที่สามารถ
วัดสถานการณ์และเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางแนวโน้มในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความสามารถในการแข่งขัน ความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการไมซ์ การคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจไมซ์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างการยอมรับในระดับประเทศ
และสู่เวทีสากลต่อไป โดยในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว สสปน. ได้มอบหมายให้มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและแนวทางเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
1.2.2 เพื่อส่งเสริมการทางานเชิงรุกด้านการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
และการใช้ธุรกิจไมซ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.3.1 ศึก ษาและรวบรวมตั ว ชี้ วัดที่ เกี่ ยวข้ องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้ งตั ว ชี้วั ดที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั บ
การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Related Travel) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดัชนีของอุตสาหกรรมไมซ์
ในมิติที่สาคัญ เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการแข่งขัน ความยั่งยืน เป็นต้น
โดยศึกษาดัชนีสาคัญและดัชนีที่เป็นสากลรวมทั้งดัชนีที่มีการทาในประเทศมีความน่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับ และดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีในประเด็นสาคัญ ได้แก่ กรอบแนวคิด (Conceptual
Framework) หลักการ แนวคิดในการพัฒ นา (Methodology) วิธีรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูล การนาไปใช้
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ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน ข้อจากัดท้าทายในการพัฒนาและการใช้งาน และความยากง่ายในการได้มา
ซึ่งข้อมูล เพื่อนามาพิจารณาในการพัฒ นาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีดัช นีที่ส าคัญที่พึงนามาศึกษา ดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยว
(The Travel & Tourism Competitiveness Index) ของ WEF หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ของ UNWTO หรือดัชนีของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่าง ๆ (ถ้ามี) เช่น UFI, ICCA, SITE, GBTA, MPI ที่มีการพัฒนาขึ้น เป็นต้น
ศึ กษาหลั กการพั ฒ นาดั ช นี จ ากแหล่ งข้ อมู ล ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ เช่ น การจั ดท าดั ช นี Composite
Indicator ศึกษาจาก Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User
Guide ของกลุ่มประเทศ OECD เป็นต้น หรือเอกสารอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ
1.3.2 ศึก ษาบริ บ ทและความพร้ อมของข้อมู ล ของประเทศไทยจากแหล่ งต่า ง ๆ เพื่อ ประเมิ นถึ ง
ความพร้อมในการนามาใช้ในการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
1.3.3 นาข้อมูลในข้อที่ 1.3.1 และ 1.3.2 มาศึกษาและพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกดัชนี
ที่พึงทาสาหรับประเทศไทยในระยะสั้น กลาง และระยะยาว โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาและการจัดเก็บข้อมูล
1.3.4 คัดเลือกดัชนีที่สามารถทาได้ในระยะสั้น (ในระยะเวลาดาเนินการโครงการ) และมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างนาร่องในการพัฒนาดัชนีไมซ์ของประเทศไทยในครั้งแรก เช่น ดัชนี การ
วัดผลการดาเนินงาน ประเมินสถานการณ์ พยากรณ์ของอุตสาหกรรม เป็นต้น
1.3.5 การพั ฒ นาดั ช นี จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นากรอบแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล และ
รายละเอียดอื่นที่เพียงพอต่อการนาไปใช้งานหรือการพัฒนาต่อ เช่น ดัชนีการวัดผลการดาเนินงาน ประเมิน
สถานการณ์ พยากรณ์ของอุตสาหกรรม เป็นต้น
1.3.6 ต้ องจั ด ให้ มีกิ จ กรรมประชุม ระดมสมองเพื่ อให้ ผู้ มีส่ ว นร่ว มได้ร่ ว มพัฒ นาและให้ ค วามเห็ น
ต่อกรอบแนวคิดและดัชนีที่พัฒนาขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้การพัฒนาดัชนี
ดังกล่าว ได้รับการยอมรับ และควรมีการหารือกับหน่วยงานหลักของประเทศที่มีบทบาทในการจัดทาดัชนีหรือ
ข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการจัดทารายงานสรุปการประชุมระดมสมอง รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออ้างอิงในการใช้งานในโอกาสต่อไป
1.3.7 พัฒนาดัชนีอย่างน้อย 1 เรื่อง และจัดเก็บข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมของประเภทดัช นี นั้ น ๆ และมีก ารทดสอบความแม่นยา รวมถึ งมีการน าร่องทดสอบ
การนาไปใช้จริง และจัดให้มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อจัดทาบทวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะในการใช้งานหรือแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
1.3.8 จั ด ท าข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาดั ช นี อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยโดยสรุ ป เป็ น
แนวทางการพัฒนาในรูปแบบของ (Roadmap) ที่ระบุถึงดัชนีที่ต้องพัฒนาในช่วงเวลาต่าง ๆ พร้อมทั้งวาง
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แนวทางการพัฒนาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สสปน. นาไปเป็นแนวทางพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อไป
1.3.9 ต้องมีการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าแก่ สสปน. เป็นระยะ
1.3.10 จัดทาสรุปผลการศึกษาในรูปแบบของเอกสารและรายงานต่าง ๆ ดังนี้
- รายงานสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย ในรูปแบบ hard copy และ soft file
- บทสรุปผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ hard copy และ soft file
- รายงานผลการศึกษาฉบับย่อ เพื่อใช้เผยแพร่ทั่วไป จัดทาในรูปแบบ info graphic เพื่อ
ความเข้าใจง่าย ในรูปแบบ hard copy และ soft file ในรูปแบบที่พร้อมเข้าโรงพิมพ์ต่อไป
- PowerPoint สรุปเนื้อหาการพัฒนาตัวชี้วัดฉบับเต็มและฉบับย่อ ในรูปแบบ soft file
1.3.11 จัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรับทราบ
1.3.12 จัดให้มีกลไกหรือช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
1.4 บุคลากรและการบริหารโครงการ
ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ที่ปรึกษาฯ ได้มีการกาหนดบุคลากรเพื่อดาเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดของบุคลากร และตาแหน่งหน้าที่
ในโครงการดังนี้
ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาแหน่งหน้าที่ในโครงการ
ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
ผู้อานวยการโครงการ
นายดาวุด ยูนุช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และประมวลผล
นายต้องการ จิตเลิศขจร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และประมวลผล
นายนฤนาท เกตุอาไพ
นักวิจัย
นายสุทธิ สืบศิริวิริยะกุล
นักวิจัย
นางสาวปนัสยา เทพโพธา
นักวิจัย
นางสาวกษมา ปัดทุม
นักวิจัย
นางสาวฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข
นักวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ
เจ้าหน้าที่มลู นิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง สนับสนุนการทางานของบุคลากรในโครงการทั้งหมด

ขณะที่รู ป แบบการบริ หารโครงการและความสั มพันธ์ระหว่างทีมวิจัยและส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนผังการบริหารโครงการในแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1: แผนผังการบริหารโครงการ
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2
แผนการศึกษา
เนื้ อหาในส่ วนนี้ เป็ นการน าเสนอกรอบแนวคิด วิ ธีการ และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้ สามารถ
ศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามขอบเขตการดาเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังที่ปรากฎในบทที่ 1 โดย
แบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) กรอบแนวทางการศึกษาและวิธีการดาเนินงาน และ 2) ระยะเวลา
ดาเนินงานและตารางคุมกาหนดการทางานโดยละเอียด รายละเอียดมีดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดและวิธีการดาเนินการศึกษา
ในการดาเนินการให้ได้มาซึ่งดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index) จาเป็นต้องมีการ
พิจารณาแนวคิดและแนวทางดาเนิ นการที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในลั กษณะของหลักการหรือแนวทางการ
พัฒนาและจัดทาดัชนีสาคัญและดัชนีที่เป็นสากล รวมทั้งรวบรวมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เพื่อให้การจัดทาตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้
เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ ต ามวัตถุ ป ระสงค์ และครอบคลุ มขอบเขตการดาเนิน งานดัง ที่ได้ กล่ าวถึงในบทที่ 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ในฐานะที่ปรึกษาในการดาเนินการแก่ สสปน. ได้
กาหนดวิธีการศึกษาและดาเนินงาน โดยมีกรอบแนวทางการศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนในการดาเนินการ
ศึกษา ดังต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

จากกรอบแนวทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถกาหนดขั้นตอนการดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
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2.1.1 การศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการออกแบบและพัฒนาดัชนีของอุตสาหกรรมไมซ์
1. ศึ กษาและรวบรวมตั วชี้ วั ดที่ เกี่ ยวข้ องกั บอุ ตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้ งตั วชี้ วั ดที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บ
การเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Related Travel) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดัชนีของอุตสาหกรรมไมซ์
ดาเนินการศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเดิน ทางเพื่อธุร กิจ ที่ได้มีการจั ดทาโดยหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูล เอกสาร รายงาน บทความ ข้อมูลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการพัฒ นาและจัดทาดัชนี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ ส าคัญและมีความเป็นสากล
รวมทั้งดัชนีที่มีศักยภาพในการสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมและการดาเนินธุรกิจ ที่มีความน่าเชื่อถือและ
ได้รับการยอมรับ เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of
Doing Business Index) ดัชนีของอุตสาหกรรมบริการ (ที่เกี่ยวเนื่อง) ดัชนีความเชื่อมั่น ดัชนีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index) ของ
WEF หลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ของ
UNWTO และดัชนีของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ต่าง ๆ (ถ้ามี) เช่น UFI, ICCA, SITE, GBTA,
MPI ที่มีการพัฒนาขึ้น เป็นต้น จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด/ดัชนีที่สามารถรวบรวมมาได้ใน
ประเด็ น ส าคั ญ ได้ แ ก่ กรอบแนวคิ ด (Conceptual
Framework) หลั ก การ แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
(Methodology) วิธีรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูล การนาไปใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน ข้อจากัดท้าทาย
ในการพัฒนาและการใช้งาน และความยากง่ายในการได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อนามาพิจารณาในการพัฒนาดัชนี
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในมิติที่สาคัญ เช่น มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการ
แข่งขัน ความยั่งยืน เป็นต้น
ทั้ง นี้ ในส่ ว นของการศึ ก ษาและรวบรวมตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ อุ ต สาหกรรมไมซ์ รวมทั้ง ตั ว ชี้ วั ด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ที่จัดทาโดยหน่วยงานต่างประเทศนั้น ที่ปรึกษาฯ จะดาเนินการรวมรวม
ข้อมูลดังกล่าวทั้งในด้านแนวคิดในการดาเนินการ และผลการประเมิน ทางสถิติ (การจัดลาดับ) ของตัวชี้วัด ที่
เกิ ดขึ้ น เพื่ อแสดงถึ งสถานะปั จ จุ บั น ของประเทศไทยโดยเปรีย บเทีย บกั บต่ างประเทศ เพื่อ เป็ นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาการกาหนดแผนการดาเนินการในระยะต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การดาเนินการอย่างเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศไทยทางด้ านอุต สาหกรรมไมซ์ ผ่ านการพิจารณาดัช นี ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทิศทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะยาว
โดยเมื่อดาเนินการรวบรวมการดาเนินการจัดทาตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ รวมทั้งดัชนีที่มีศักยภาพในการสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรม
และการดาเนินธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ทั้งหมดมาแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะได้ทาการพิจารณา
ออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะได้พิจารณร่วมกับหลักการ/ แนวทางการ
พัฒนาดัชนีจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้มีการจัดทาอยู่
ในปัจจุบันที่ได้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 และ 3
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2. ศึกษาหลักการ/แนวทางการพัฒนาดัชนีจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการ
พิจารณาขั้นตอนการในการจัดทาข้อเสนอการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเพื่อทาให้กระบวนการการจัดทา
ดัชนีที่ได้เสนอมามีความเป็นสากล และมีความน่าเชื่อถือ เช่น การจัดทาดัชนี Composite Indicator ศึกษาจาก
Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide ของกลุ่มประเทศ
OECD หรือเอกสารอื่นที่พัฒนาโดยหน่วยงานอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ เป็นต้น โดยมี
ความครอบคลุมประเด็นสาคัญ อาทิ การกาหนดกรอบแนวคิด การคัดเลือกข้อมูล การจัดสรรน้าหนักและ
การรวมตัวชี้วัด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และการแสดงผลดัชนี เป็นต้น
3. ศึ กษาบริ บทและความพร้ อมของข้ อมู ลของประเทศไทยจากแหล่ งต่ า ง ๆ เพื่ อประเมิ น ถึ ง
ความพร้อม และความเหมาะสมในการนามาใช้ในการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจาก
แหล่งข้อมูลภาครัฐ และแหล่งข้อมูลภาคเอกชน ภายในประเทศและจากต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลจากรายงาน
ข้อมูลสถิติ บทความ เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ที่ปรึกษาฯ
รวบรวมได้ มีดังนี้
 แหล่งข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย
- สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สานักงานสถิติแห่งชาติ
- สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
- สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
- กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
- สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
- หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 แหล่งข้อมูลภาคเอกชน ประกอบด้วย
- สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA)
- สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA)
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2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาดัชนี
4. ศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจออกแบบดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์
ไทยทีม่ ีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยสาหรับดาเนินการพัฒนาในระยะสั้น กลาง
และระยะยาว โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและการจัดเก็บข้อมูล พร้อม
คั ด เลื อ กดั ช นี ที่ สามารถท าได้ ใ นระยะสั้ น และมี ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ใ ช้ งานในกลุ่ มต่ า ง ๆ เพื่ อเป็ น ตั วอย่ า ง
นาร่องในการพัฒนาดัชนีไมซ์ของประเทศไทยในครั้งแรก
ในการพิจารณาประสบการณ์การพัฒนาดัชนีที่มีความเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในประเทศและ
จากต่างประเทศ แนวทางการชี้วัดอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ออกแบบตัวชี้วัด/ดัชนี เพื่อพั ฒนาเป็ นดัชนี อุ ตสาหกรรมไมซ์ ส าหรับประเทศไทย และกรอบแนวคิ ด ในการ
ดาเนินการพัฒนาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวนั้น ที่ปรึกษาฯ ได้จัดทาเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเลือกพัฒนาดัชนี รวมทั้งกาหนดแผนการดาเนินการพัฒนาในระยะ
ต่าง ๆ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) เกณฑ์ความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
พิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความสามารถในการ
สะท้อนทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมไมซ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่สาคัญอย่าง
หนึ่งของการพัฒนาดัชนี คือ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเหลือในการตัดสินใจแก่ผู้กาหนดนโยบายทั้งในระดับ
ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลจากดัชนีที่ได้มีการจัดทาขึ้นนั้น มีส่วนสาคัญ
ที่แสดงให้ เห็ น ถึง ล าดับ ความส าคัญก่อนหลั งในการพัฒ นาดัช นี ที่ปรึกษาฯ จึงนาเอาหลักการและเหตุผ ล
ดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาในลาดับแรก ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพิจารณานี้ได้ ดังนี้
- ดั ช นี ที่ ส ามารถด าเนิ น การพั ฒ นาในระยะสั้ น และระยะกลาง มี ค วามสอดคล้ อ ง และสามารถ
สนับสนุนประเด็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ หรือแนวทางในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการ
พัฒนาประเทศในแผนการพัฒนาประเทศต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒ นาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ แผนแม่บททีเส็ปประจาปี 2560-2564 และแผนงานในภารกิจหลักของทีเส็บ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) และแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ประจาปี 2561 กล่าวคือ ดัชนีเหล่านี้
สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายภายใต้กรอบแผนการพัฒนาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม หรือ
อาจกล่ า วได้ ว่ า ดั ช นี เ หล่ า นี้ มี ค วามสามารถในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น การตามเป้ า หมายการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศ (ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค)
- ดัช นี ที่ส ามารถด าเนิ น การพัฒ นาในระยะยาว ก่อให้ เกิดประโยชน์ใ นการนาไปใช้ประกอบกา ร
พิจารณาศักยภาพ และการเปรียบเทียบเพื่อนาไปตัดสินใจเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับสากล
2) เกณฑ์ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูล
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พิจ ารณาจากความยากง่ายในการได้มาซึ่งข้อมูล กล่าวคือ ความยากง่ายในการเข้าถึงข้อมูล เป็น
ข้อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ระยะเวลาและความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาดั ช นี นอกจากนี้
การได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เ พี ย งพออาจส่ ง ผลต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของดั ช นี ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดให้ความยากง่ายในการได้มาซึ่งข้อมูลมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพิจารณานี้ได้ ดังนี้
- ดัชนีที่สามารถดาเนินการพัฒนาในระยะสั้น: มีความพร้อมของข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อ
การนาไปพัฒนาเป็นดัชนี ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบของข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลปฐมภูมิ โดยคุณสมบัติของ
ข้อมูลทุติยภูมิที่พึงประสงค์ คือ (1) เป็นข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนอุตสาหกรรมไมซ์ ในมิติที่สาคัญ
ได้อย่างเหมาะสม (2) เป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรั บ
(3) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารจั ด ท าและเผยแพร่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ ลั ก ษณะข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ พึ ง ประสงค์
คือ (1) เป็นข้อมูลที่สามารถสะท้อนอุตสาหกรรมไมซ์ด้านต่าง ๆ ในเชิงลึก (2) มีระยะเวลาในการรวบรวมสั้น
(ภายในระยะเวลาดาเนินการโครงการ)
- ดัชนี ที่สามารถดาเนิ นการพัฒนาในระยะกลางและยาว: ยังไม่มีความพร้อมของข้อมูลในปัจจุบัน
ซึ่งจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาหรือจัดเก็บข้อมูล ในการดาเนินการอาจเป็นการพิจารณาการจัดทา
ข้อมู ล ทั้ งในลั กษณะของข้ อมู ล ทุ ติ ย ภูมิ โดยขอความอนุ เคราะห์ จากแหล่ งข้ อมูล ที่ มี อยู่ แล้ ว ให้ ด าเนิ นการ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือขอให้ดาเนินการเพิ่มเติมในอนาคต หรือในลักษณะของข้อมูลปฐมภูมิ โดยดาเนินการ
สารวจเก็บข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม
ตารางที่ 2.1: สรุปเกณฑ์การตัดสินใจเลือกดัชนีเพื่อใช้สาหรับการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
ความสอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางการพัฒนา
ความยากง่ายในวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

ระยะสั้น
ระดับประเทศ
(มหภาค)/ ภาพรวม

ระยะกลาง
ระดับประเทศ
/ระดับพื้นที่

มีความพร้อมของ
ข้อมูล

ไม่มีความพร้อมของ
ข้อมูล

ระยะยาว
ระดับสากล/
การเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ
ไม่มีความพร้อมของ
ข้อมูล

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นแนวทางในเบื้องต้นในการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพัฒนา
ดัชนี ซึ่งสามารถสรุป เกณฑ์การตัดสินใจเลือกดัชนีเพื่อใช้สาหรับประเทศไทยตลอดช่วงระยะของการพัฒนา
ดัชนี ได้แก่
การพัฒนาดัชนีในระยะสั้น (ในระยะเวลาดาเนินการโครงการ) ที่ปรึกษาฯ จะพิจารณาตัดสินใจเลือก
พัฒนาดัชนีจากความต้องการในการนาดัชนีไปใช้อ้างอิงของผู้กาหนดนโยบายภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดห่ ว งโซ่ คุณค่ าของอุต สาหกรรมไมซ์ ในระดั บประเทศได้ ในภาพกว้าง รวมทั้ง ความพร้ อมของข้ อมู ล
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ที่จะต้องมีความเพียงพอต่อการพัฒนาดัชนีดังกล่าวได้ในทันที และการพัฒนาดัชนีดังกล่าวผู้กาหนดนโยบาย
ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศให้ความสนใจ
การพัฒนาดัชนีในระยะกลาง พิจารณาตัดสินใจเลือกพัฒนาดัชนีจากความต้องการในการนาดัชนีไปใช้
อ้ า งอิ ง ของผู้ ก าหนดนโยบายภาครั ฐ และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของอุ ต สาหกรรมไมซ์
ในระดับประเทศ/ระดับพื้นที่ และจาเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในระดับประเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พัฒนาดัชนี
การพัฒนาดัชนีในระยะยาว พิจารณาตัดสินใจเลือกพัฒนาดัชนีจากความต้องการในการนาดัชนีไปใช้
อ้างอิงของผู้กาหนดนโยบายภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับ
สากลได้ในภาพกว้าง และจาเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพัฒนาดัชนี
5. การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดอื่ น ที่ เ พี ย งพอ
ต่อการนาไปใช้งานหรือพัฒนาต่อ
ในการออกแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มีความครอบคลุ ม การ
กาหนดกรอบแนวความคิด หลักการ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล และแนวทางในการดาเนินการในแต่ละระยะเวลา
เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยนั้น ที่ปรึกษาฯ จะนาผลการดาเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่มีความครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ดัชนีที่สาคัญที่พึงนามาศึกษา
เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ ดัชนีขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยว รวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นต้น และอื่น ๆ
พร้อมทั้งพิจารณาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เพื่อตัดสินใจในการเลือกแนวทางอ้างอิงและออกแบบชุดดัชนี
ทีส่ ามารถสะท้อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ และแผนในการดาเนินการพัฒนา รวมทั้ง
การคัดเลือกดัชนีนาร่องเพื่อดาเนินการในระยะสั้น
6. จัดให้มีกิจกรรมประชุมระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงจัดให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานหลักของประเทศที่มี
บทบาทในการจัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่ านั้นมีส่วนร่วมได้
ร่วมพัฒนาและให้ความเห็นต่อกรอบแนวคิดและดัชนีที่พัฒนาขึ้น
เพื่อทาให้เกิดการพัฒนาดัชนีที่วางแผนการพัฒนาขึ้นอย่างรอบด้าน เกิดความยอมรับ และสร้างความ
เชื่อมั่นในการดาเนิน การที่ได้กาหนดไว้ ที่ปรึกษาฯ กาหนดให้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความครอบคลุ มผู้ ที่ เกี่ย วข้องในห่ ว งโซ่ คุณค่า (Value Chain) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่บทบาทในการจัดทาดัชนีหรือ
ข้ อ มู ล ระดั บ ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในเบื้ อ งต้ น ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วามครอบคลุ ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเป้าหมายในการดาเนินการ เช่น สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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(สสปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานราชการอื่น ๆ สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติไทย (TICA) (9) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ในการดาเนินการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการพัฒนาและให้ความเห็นต่อกรอบแนวคิดและดัชนี
ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถสะท้อนสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนามาใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาฯ
ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการโดยการจัดกิจกรรมประชุมระดมสมอง (Focus Group) ของกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว อย่ างน้ อย 1 ครั้ง โดยที่ปรึ กษาฯ จะดาเนินการจัดทารายงานสรุปการประชุมระดมสมอง รวมทั้ง
รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้อ้างอิง
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้กาหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดของ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมไมซ์
ทั้งเชิงนโยบายและในเชิงของการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อเป็นประเด็นนาเข้าประกอบการพิจารณาออกแบบดัชนี
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่มีความครอบคลุ มความเห็ นเกี่ยวกับลักษณะของตัวชี้วัด/ดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ที่พึง
ประสงค์ ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงเพิ่มเติมจากที่ที่ปรึกษาฯ สามารถเข้าถึงได้ ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการ
พัฒนาตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยที่ที่ปรึกษาฯ ได้ตั้งกรอบในการศึกษาเอาไว้ โดยที่ปรึกษาฯ ได้
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเป้าหมายในการดาเนินการ ได้แก่
- หน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจหรือการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานหลัก
ของประเทศที่มีบทบาทในการจัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมศุล กากร กระทรวงการคลัง กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
- ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ ผู้แทนสมาคมโรงแรม/ศูนย์การประชุมนานาชาติ/
ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ ผู้แทนผู้ประกอบการ เจ้าภาพผู้จัดการประชุม/การแสดงสินค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้กาหนดให้การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) โดยแบ่ งเป็ น 2 ประเด็น หลั ก ได้แก่ 1) ความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และการยอมรับต่อ กรอบ
แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และ 2) ประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสาคัญ
เพื่อจัดทาตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยที่สามารถสะท้อนมิติที่สาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
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7. พัฒนาดัชนีและทดสอบความแม่นยา รวมถึงมีการนาร่องทดสอบการนาไปใช้จริง และจัดให้มี
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อจัดทาบทวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการใช้งาน
หรือแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
ที่ ป รึ กษาฯ จะน ากรอบแนวคิ ดการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ดของอุ ตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทย รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมสมองมาปรับปรุงการพัฒนาดัชนีที่สามารถทาได้ในระยะสั้น
ทีไ่ ด้พัฒนาขึ้น จากนั้นจึงทาการทดสอบความแม่นยา โดยมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
สาหรับกระบวนการทดสอบความแม่นยา ที่ปรึกษาฯ จะนาเครื่องมือทางสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องชี้และดัชนีที่ได้พัฒนาขึ้น ที่ปรึกษาฯ ได้กาหนดแนวทางการทดสอบความ
แม่นยา โดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อมูล จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรม และภายหลังจากกระบวนการทดสอบความแม่นยา มูลนิธิ สวค. จะดาเนินการจัดประชุมรับฟัง
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในสานักงานฯ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถนาตัวชี้วัดดังกล่าวไป
ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยได้ เพื่อนาเสนอผลการจัดทาตัวชี้วัดและรับฟังความเห็นนาไป
ปรับปรุงการจัดทาตัวชี้วัด และจัดทาบทวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการใช้งานและแนวทางการพัฒนาต่อไปใน
อนาคตต่อไป
8. จั ด ทาข้อเสนอแนะในการพั ฒนาดัชนี อุตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทยโดยสรุ ป เป็น แนว
ทางการพั ฒ นาในรู ป แบบของ Roadmap ที่ ร ะบุ ถึ ง ดั ช นี ที่ ต้ อ งพั ฒ นาในช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง
วางแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สสปน. นาไปเป็นแนวทางพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรม
ไมซ์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อไป
การจัดทา Roadmap เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของกระบวนการทางาน
และแนวทางในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อช่วยในการวางแผนในส่วนของ
เป้าหมาย ระยะเวลา แนวทางการดาเนินงาน ตลอดการพัฒนา อย่างไรก็ตาม Roadmap ที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับสาหรับใช้ในการ
อ้างอิงของทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ที่ปรึกษาฯ จะสรุปผล
การศึกษาเป็ น แนวทางการพั ฒ นาในรู ป แบบของ Roadmap โดยอ้ างอิ งจากแนวทางการพั ฒ นาดัช นี
ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการพัฒนาดัชนีในบางตัว
ตามข้อเสนอ อาจไม่สามารถดาเนินการโดยทันที เนื่องจากข้อจากัดของข้อมูลที่มีไม่เพียงพอ อาทิ ระยะเวลา
ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีไม่เพียงพอ ข้อมูลบางอย่างไม่มีการดาเนินการจัดเก็บในปัจจุบัน เป็นต้น ทาให้ในการ
พัฒนาดัชนีบางตัวนั้น จาเป็นต้องจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดาเนินการจึงต้อง
ดาเนินการในระยะถัดไป เพื่อเตรียมความพร้อมในด้ านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูล
รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาดัชชนี้ดังกล่าว
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ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดแนวทางการจัดทา Roadmap ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในระยะสั้นและระยะถัดไป (ระยะกลาง และระยะยาว) เพื่อให้การดาเนินการมีความ
ต่อเนื่องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการที่กาหนดไว้ โดยในเบื้องต้น ที่ปรึกษาฯ ได้กาหนดรายละเอียด
สาคัญของ Roadmap ในส่วนของกรอบแนวทางการพัฒนาดัชนี ดังนี้
แผนภาพที่ 2.2: รายละเอียดการพัฒนาดัชนีในช่วงเวลาต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนา

การปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในระยะสั้น
- ติดตามผลการนาดัชนีไปใช้ในการอ้างอิงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทราบถึงผลตอบรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้งานจริง โดยดาเนินการเก็บรวบรวมและ
นาไปประมวลผลต่อไป
- ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น
- เผยแพร่ข้อมูลและติดตามรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกลไกในการเผยแพร่
รวมทั้งรับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบออนไลน์
และการจัดทาแบบสอบถามส่งไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความพึ งพอใจและข้อคิดเห็น
ในการพัฒนาดัชนีต่อไป
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การดาเนินการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ในระยะถัดไป
- วางแผนและกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาดัชนี โดยดาเนินการคัดเลือกดัชนีจากผลการศึกษาของ
โครงการฯ ที่ ส ามารถตอบสนองนโยบายและสามารถใช้ อ้ า งอิ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรมไมซ์ ไ ด้
ในระดับประเทศและระดับสากลได้ในขณะนั้น เพื่อให้การพัฒนาดัชนีสามารถตอบสนองและเป็นเครื่องมือ
สะท้ อ นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยก าหนดให้ มี การวางแผนการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ
ในการศึกษาและพัฒนารายละเอียดในเชิงลึกของดัชนีดังกล่าวต่อไป
- กาหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาดัชนี เพื่อให้ทราบถึงกรอบระยะเวลา
และแนวทางการดาเนิ นงานต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาในส่วนของรายละเอียดภาระงานและ
ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนี รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ประกอบ
ในการคานวณ
- ศึกษาและพัฒนาดัช นีในส่วนของรายละเอียดเชิงลึก อาทิ การรวบรวมข้อมูลความต้องการจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบพัฒ นาดัชนี กาหนดวิธีการคานวณ การทดสอบความแม่นยาของดัช นี
รวมทั้งประเมินความครบถ้วนของข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการคานวณว่าในปัจจุบันยังขาด/เหลือสิ่งที่ต้อง
ดาเนินงานเพิ่มเติมในส่วนใด
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในการรวบรวม/พัฒนา
ข้อมูล เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาดัชนี
- ดาเนินการประมวลผลและพั ฒนาดัชนีตามแนวทางที่กาหนดไว้ตาม Roadmap โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกลไกในการเผยแพร่และ
รับฟังความเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ และการ
จัดทาแบบสอบถามส่งไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการพัฒนา
ดัชนีต่อไป
ทั้งนี้ ภายใต้การพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาดัชนีโดยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงจัดให้มีการสอบถามความเห็น
คิ ด เห็ น รู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นาดั ช นี โดยบรรจุ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น งาน
ตาม Roadmap เพื่อให้การพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นฐาน
อ้างอิงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานในประเทศและระดับสากล
9. จัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรับทราบ
เพื่อทาให้เกิดความยอมรับในแนวคิดการพัฒนาดัชนีไมซ์ไทย รวมทั้งดัชนีไมซ์ไทยนาร่องที่ได้พัฒนาขึ้น
ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดให้มีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อนาเสนอเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาดัชนีไมซ์ไทย ดัชนีนาร่องที่ได้พัฒนาขึ้น รวมทั้งความสามารถในการวัดผลการดาเนินการ
การประเมินสถานการณ์ และการพยากรณ์อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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ยอมรับ และความเข้าใจแล้ว ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายของการเผยแพร่ผลการศึกษา ซึ่งมี
ความครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินการพัฒนาดัชนีไมซ์ไทยนี้
ในเบื้องต้น มูลนิธิ ได้กาหนดแผนการจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานที่โรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 4-5 ดาว
หรือเทียบเท่า และจานวนกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาอย่างน้อย 50 คน
2.2 ระยะเวลาดาเนินงานและตารางคุมกาหนดการทางานโดยละเอียด
ระยะเวลาการดาเนินงานรวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ทาสั ญญา โดยมีการส่ งมอบงาน แบ่งเป็น
4 งวด ตามรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมดังที่เสนอในส่วนของกรอบแนวคิดและวิธีการดาเนินการศึกษา
ปรากฏในตารางคุมกาหนดการทางาน (Gantt Chart) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2: ตารางคุมกาหนดการทางาน (Gantt Chart)
แผนการดาเนินกิจกรรมในช่วง 90 วันนับถัดจากวันที่ทาสัญญา
รายละเอียดกิจกรรม
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1 จัดทาแผนการศึกษา ผังการทางานแสดงระยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่ต้น
จนถึงสิ้นสุดการทางานอย่างละเอียด โครงร่างของรายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้ ด าเนิ น การหลั ก : นางสาวกษมา ปั ด ทุ ม นายต้ อ งการ จิ ต เลิ ศ ขจร
นายดาวุด ยูนุช และดร. รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
รายละเอียดกิจกรรม
จัดทากรอบแนวคิดและวิธีการดาเนิน การศึกษา ตารางคุมกาหนดการ
ทางานโดยละเอียด และออกแบบโครงร่างของรายงานฉบับสมบูรณ์
2 ส่งมอบงาน งวดที่ 1 รายงานแผนดาเนินการ (Inception Report)
ภายในระยะเวลา 20 วัน นับถัดจากวันที่ทาสัญญา
3 ศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข และนางสาวปนัสยา
เทพโพธา
รายละเอียดกิจกรรม
ศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ที่สาคัญและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล ครอบคลุมประเด็น ได้แก่ กรอบแนวคิด หลักการ แนวคิดใน
การพัฒนา วิธีรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูล การนาไปใช้ประโยชน์ ข้อจากัด
ท้าทาย
4 ศึกษาหลักการพัฒนาดัชนีจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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จัดทาดัชนี Composite Indicator ศึกษาจาก Handbook ของกลุ่ม
ประเทศ OECD
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวกษมา ปัดทุม และนายดาวุด ยูนุช
รายละเอียดกิจกรรม
โดยครอบคลุ ม ประเด็ น ส าคั ญ อาทิ การก าหนดกรอบแนวคิ ด การ
คัดเลือกข้อมูล การจัดสรรน้าหนักและการรวมตัวชี้วัด การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ และการแสดงผลดัชนี เป็นต้น
ศึกษาบริบทและความพร้อมของข้อมูลของประเทศไทยจากแหล่งต่าง ๆ
ผู้ดาเนินการหลัก: นายนฤนาท เกตุอาไพ และนายต้องการ จิตเลิศขจร
รายละเอียดกิจกรรม
ศึ กษารวมรวมข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ และแหล่งข้อมูลภาคเอกชน
ศึกษาและพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
คัดเลือกดัชนีที่พึงทาสาหรับประเทศไทยในระยะสั้น กลาง และระยะยาว
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวปนัสยา เทพโพธา นางสาวกษมา ปัดทุม
นายนฤนาท เกตุอาไพ และนายต้องการ จิตเลิศขจร
รายละเอียดกิจกรรม
ตัดสินใจเลือกดัชนีเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์สาหรับ
ประเทศไทยในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยพิจารณาจาก
ความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา และความเป็นไปได้ใน
การจัดเก็บข้อมูล
ส่งมอบงาน งวดที่ 2 รายงานขั้นต้น (Preliminary Report)
ภายในระยะเวลา 75 วัน นับถัดจากวันที่ทาสัญญา
คัดเลือกดัชนีที่สามารถทาได้ในระยะสั้น (ในระยะเวลาดาเนินการโครงการ)
เพื่อเป็นตัวอย่างนาร่องในการพัฒนาดัชนีไมซ์ของประเทศไทย
ผู้ดาเนินการหลัก: นายต้องการ จิตเลิศขจร นายดาวุด ยูนุช และ
ดร. รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
รายละเอียดกิจกรรม
ตัดสินใจเลือกดัชนีเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์สาหรับ
ประเทศไทยในระยะสั้ น โดยพิ จ ารณาจากประโยชน์ ข องดั ช นี ข อง
อุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศในภาพกว้าง และมีความพร้อมของ
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการนาไปพัฒนาเป็นดัชนี
พัฒนาแนวทางในการจัดทาดัชนี ประกอบด้วย กรอบแนวคิด หลักการ
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล และรายละเอียดอื่นที่เพียงพอต่อการนาไปใช้งาน
หรือการพัฒนาต่อไป

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวปนัสยา เทพโพธา นางสาวกษมา ปัดทุม นาย
นฤนาท เกตุอาไพ และนายต้องการ จิตเลิศขจร
รายละเอียดกิจกรรม
วิเคราะห์และประมวลผลการดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภู มิ
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ร วบรวมได้ เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการจั ด ท าดั ช นี
อุตสาหกรรมไมซ์สาหรับประเทศไทยในระยะสั้น

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

หน้าที่ 2-14

รายละเอียดกิจกรรม

30

วัน
60

90

10 จัดการประชุมระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าหารือกับหน่วยงานหลักของ
ประเทศที่มีบทบาทในการจัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข นายต้องการ จิตเลิศขจร
นายดาวุด ยูนุช และดร. รพีสภุ า หวังเจริญรุ่ง
รายละเอียดกิจกรรม
จัดการประชุมระดมสมอง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่มี
ความครอบคลุ ม ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และระบบนิ เ วศของ
อุตสาหกรรมไมซ์
11 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ของ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทยจากผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ ากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์
ผู้ดาเนินการหลัก: นายต้องการ จิตเลิศขจร นายดาวุด ยูนุช และ
ดร. รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
รายละเอียดกิจกรรม
รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี พั น ธกิ จ หรื อ การด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานหลักของประเทศที่มีบทบาทในการจัดทา
ดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่เกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์
12 พัฒนาดัชนี พร้อมการทดสอบความแม่นยา รวมถึงมีการนาร่องทดสอบ
การนาไปใช้จริง และจัดให้มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้ข้อมูล
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวกษมา ปัดทุม นายต้องการ จิตเลิศขจร
และนายดาวุด ยูนุช
รายละเอียดกิจกรรม
- ทดสอบความแม่นยา/ความเที่ยงตรง ของดัชนีที่พัฒนาขึ้น
- จัดการประชุมระดมสมอง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่
มี ค วามครอบคลุ ม ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และระบบนิ เ วศของ
อุตสาหกรรมไมซ์
13 ส่งมอบงาน งวดที่ 3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ทาสัญญา
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แผนการดาเนินกิจกรรมในช่วงวันที่ 91 -180 วันนับถัดจากวันที่ทาสัญญา
รายละเอียดกิจกรรม
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14 จัดทา Roadmap การพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
พร้อมทั้งกลไกหรือช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวกษมา ปัดทุม นายนฤนาท เกตุอาไพ
นายต้องการ จิตเลิศขจร นายดาวุด ยูนุช และดร. รพีสภุ า หวังเจริญรุ่ง
รายละเอียดกิจกรรม
จัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ในรูปแบบของ Roadmap โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาดัชนีในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
15 จัดการประชุมการเผยแพร่ผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
รับทราบ
ผู้ดาเนินการหลัก: นางสาวฉัตรวลี เมธาสถิตย์สุข นายต้องการ จิตเลิศขจร
นายดาวุด ยูนุช และดร. รพีสภุ า หวังเจริญรุ่ง
รายละเอียดกิจกรรม
จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อน าเสนอ
เกี่ ย วกั บ กรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาดั ช นี ไ มซ์ ไ ทย ดั ช นี น าร่ อ งที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้น เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายของการเผยแพร่ผลการศึกษา ซึ่งมี
ความครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
16 ส่งมอบงาน งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ทาสัญญา
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3
การทบทวนวรรณกรรม
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการนาเสนอถึง 1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ ในตลาดโลกและประเทศไทย
2) การศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง
เพื่อธุร กิจ (Business Related Travel) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดัชนีของอุตสาหกรรมไมซ์
3) การสังเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถรวบรวมมาได้เพื่อนาไปสู่การออกแบบดัชนีอุตสาหกรรม
ไมซ์ไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยสาหรับดาเนินการพัฒนาในระยะสั้น กลาง
และระยะยาว
3.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดโลกและประเทศไทย
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions, and
Exhibitions) มีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก จากMICE industry by
Event Type: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2017-20231 ได้รายงานว่าในปี
2559 มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วทั้งโลกสูงถึง 752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกายังคงทารายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42 ของตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังคาดการณ์
ว่าระหว่างปี 2560-2566 อุตสาหกรรมไมซ์จะมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 7.5 ต่อปี และภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเจิรญเติบโตสูงที่สุดกว่าร้อยละ 8.6 ต่อปี ซึ่งในปี 2566 อุตสาหกรรมไมซ์
อาจมีมูลค่าสูงถึง 1,245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก การเติบโตของเศรษฐกิจทาให้การเดินทางท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นจานวนผู้เข้าร่วมงานจึงแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มค่าใช้รายจ่ายที่ต่อหัวที่
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวแบบปกติ รวมทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ยังสร้างการกระจาย
1

ที่มา: https://lodgingmagazine.com/global-mice-industry-expected-reach-1245-billion-2023/
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รายได้ไปสู่ภาคธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี แต่ละประเทศจึง
พยายามพัฒนาศักยภาพของการเป็นเมืองเป้าหมายของกิจกรรมไมซ์ในประเทศของตนให้พร้อมรับการแข่งขัน
เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งด้านการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันต้ อง
เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่สาคัญ อาทิ ด้านเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นในหลายด้านทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์สาหรับผู้เข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เน้น Work Along with Play หรือ Business Travel
with Pleasure (Bleisure) หรือกลุ่มนักเดินทางธุรกิจที่สนใจกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ทั้งนี้
ในส่วนของแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์รายอุตสาหกรรมมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ตลาดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวั ล (Meetings and Incentives) ยังคงมีปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยหากเศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น การลงทุนและ
การค้าเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในปี
2559 และปี 2560 มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 3.5 และ 5.2 ตามลาดับ โดยประเด็นสาคัญที่ผู้ประกอบการและ
นักเดินทางให้ความสาคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย สถานที่ที่จัดงานได้หลากหลาย
รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ประชุมให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ตลาดการประชุมนานาชาติ (Conventions) ในส่วนของการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่มีแนวโน้ม
ที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จะมีการประชุมที่แยกเป็นรายภูมิภาคเพิ่มขึ้น การประชุมขนาดเล็กมีความถี่เพิ่มขึ้นแต่
แนวโน้มจานวนวันจัดงานลดลง ความน่าดึงดูดของจุดหมายปลายทางยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเลือก
สถานที่จัดงาน รวมทั้งการแข่งขันในระดับโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งประเด็นสาคัญที่ผู้ประกอบการและ
นักเดินทางให้ความสาคัญ ได้แก่ การจัดงานแบบไฮบริด คือ การรวมการถ่ายทอดสดกับรายการเสมือนจริง
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบทบาทสาคัญมากขึ้นเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น WIFI หรือ Smart Meeting
Technology และความคาดหวังที่สูงขึ้นในผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ตลาดการแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) มีการขยายหรือทดแทนด้วยงานใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศมากขึ้น ผู้จัดงานระดับนานาชาติจะมีการดาเนินการในลักษณะพันธมิตรกับ
ผู้จัดงานในท้องถิ่นมากขึ้น โดยธีมของงานจะสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่ง
ประเด็นสาคัญที่ผู้ประกอบการและนักเดินทางให้ความสาคัญ ได้แก่ การคานึงถึงผลตอบแทนและความคุ้มค่าใน
การลงทุน (ROI) จะมีมากขึ้นทั้งในด้านของผู้จัดงาน ผู้ขายและผู้ซื้อ การจัดกิจกรรมมีแนวโน้มที่ครบวงจร ทั้ง
การประชุมและการแสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยกันในงานเดียว การใช้เทคโนโลยีมีมากขึ้นเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการแสดง และการเชื่อ มต่อกันเป็นระบบเครือข่ายเพื่อให้การจัดงานประสบความสาเร็จอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องไทยในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมาทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริม ผลักดันในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
จนสามารถดึ ง ดู ด นั ก เดิ น ทางให้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในประเทศไทย จนท าให้
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เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของไทยและเป็นเมืองไมซ์เป้าหมาย2 อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา
สามารถติ ด อั น ดั บ เมื อ งไมซ์ ที่ ส าคั ญ ในระดั บ เอเชี ย ได้ นอกจากนี้ การที่ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ และ
ผลั กดัน การพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์อย่ างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดให้ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขับเคลื่ อน
ที่สาคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้น จึงทา
ให้ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นภาพถึง
แนวโน้มทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ดังกล่าวที่ปรึกษาฯ จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ข้อมูล สถิติของส านั กงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้ดาเนินการรวบรวมไว้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557-2560 ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นแนวโน้มที่สาคัญได้ ดังนี้
แผนภาพที่ 3.1: จานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย

แผนภาพที่ 3.2: รายได้จากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย

2

ที่มา: ICCA Statistics Report 2016, International Congress and Convention Association (ICCA)
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จานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใน
ปี 2557 มีนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยเป็นจานวนทั้งสิ้น 15,426,412 คน ขณะที่ใน
ปี 2560 มีนักเดินทางจานวนทั้งสิ้น 36,592,919 คน หรือเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 137.21 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของนักเดินทางจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางชาวไทย
ในส่วนของรายได้จากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย พบว่า มีทิศทางการเติบโตไป
ในทิศ ทางเดีย วกัน กั บ จ านวนนั กเดิ น ทางที่เพิ่ มขึ้นโดยในปี 2557 มีป ระเทศไทยมีรายได้ จากนั กเดิ นทาง
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยเป็นจานวนทั้งสิ้น 112,212,335,667 บาท ขณะที่ในปี 2560 มีรายได้
เป็นจานวนทั้งสิ้น 197,357,317,359 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.88 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของรายได้
ที่เกิดจากนักเดิน ทางชาวไทยกับนั กเดินทางชาวต่างชาติจะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจาก
กิจกรรมของนักเดินทางชาวต่างชาติ
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจานวนนักเดินทางกับรายได้ พบว่า กิจกรรมไมซ์ส่วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมของนักเดินทางชาวไทย ในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดจากนักเดินทางชาวต่างชาติ
แสดงให้เห็นได้ว่า นักเดินทางชาวต่างชาติมีกาลังในการใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมไมซ์ที่สูง กว่านักเดินทางชาวไทย
เป็นอย่างมาก
เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดอุตสาหกรรมไมซ์แต่ละประเภท 3 ได้แก่ การจัดประชุม
(Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การประชุมนานาชาติ (Conventions) และ
3

ที่ปรึกษาฯ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจานวนนักเดินทางและรายได้อุตสาหกรรมไมซ์แต่ละประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประชุม (Meetings) ประกอบด้วย
- Corporate Meeting หรือกลุ่มบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- International Corporate Meeting หรือการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ทวีปขึ้นไป
- Regional Corporate Meeting หรือการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
- National Offshore Corporate Meeting หรือการประชุมที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศ
เดียว จากทวีปใด ๆ มาประชุมร่วมกัน หรือมาประชุมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ
2. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel)
หมายถึง การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการจัดนาเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงานหรือตัวแทน
ขายของบริษัท และ/หรือบริษัทตัวแทนจาหน่ายเพื่อตอบแทนที่ทางานได้ตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่าย
ดังกล่าว
3. การประชุมนานาชาติ (Conventions) ประกอบด้วย
- Association Meeting หรือการประชุมของสมาคม องค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลทางด้านธุรกิจ (Non-profit Organization) หรือองค์กร
นานาชาติ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันหรือคล้ายกัน
- Government Meeting หมายถึง การประชุมของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ
4. การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions)
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ คือการแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยเจาะจง
หมวดงานแสดงสินค้าตามรายอุตสาหกรรม เพื่อนาเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายเชิงพาณิชย์ ในการก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายระหว่างธุรกิจ ส่วนการจัด
งานนิทรรศการ (Exhibition) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียง และมุ่งเน้นให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติจาแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
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การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) โดยพิจารณาในด้านจานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไมซ์แต่ละประเภทและรายได้ที่เกิดจากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทย พบว่า
จานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557-2560 ส่วนใหญ่
เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยมีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมา คือ การประชุม
นานาชาติ การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการ
เติบโตระหว่างปี 2557 กับปี 2560 พบว่า การจัดประชุมมีการเติบโตสูงสุดกว่าร้อยละ 209.51 รองลงมา คือ
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่มีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 150.87 ส่วนการประชุมนานาชาติมีการเติบโต
ร้อยละ 110.24 ในขณะที่การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ประเภทเดียวที่มีแนวโน้มหดตัวลง
โดยหดตัวลงร้อยละ 55.34
แผนภาพที่ 3.3: จานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทย

ในส่วนของรายได้ที่เกิดจากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทยตั้งแต่ปี
2557-2560 พบว่า กิจกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้มากที่สุด
รองลงมา คือ การจัดประชุมนานาชาติ การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตามลาดับ ซึ่งในส่วน
ของการจัดประชุมนานาชาติกับการจัดประชุมสามารถสร้างรายได้ในแต่ละในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันอย่างมาก
ในขณะที่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเติบโตของรายได้ระหว่างปี 2557 กับปี 2560 จะเห็นได้ว่า งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุดด้วยเช่นกันโดยมีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 233.88

- Public Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้บริโภค
- Trade Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการ
- Public and Trade Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
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รองลงมา คือ การจัดประชุมมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.07 ในขณะที่การประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัลมีทิศทางของรายได้ที่หดตัวลงในอัตราร้อยละ 2.94 และ 3.68 ตามลาดับ
แผนภาพที่ 3.4: รายได้ที่เกิดจากนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์แต่ละประเภทในประเทศไทย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมีอัตราการเติบโตทั้งจานวน
นักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายได้จากนักเดินทางที่เติบโตโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในขณะที่การจัดประชุม
นานาชาติและการจัดประชุมแม้ว่าจะมีสัดส่วนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้นแต่กลับมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ประเภทเดียวที่มี
ลักษณะหดตัวทั้งจานวนนักเดินทางที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจะมีทิศทางที่เติบโตมากขึ้น แต่ทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งพัฒ นาอุตสาหกรรมดังกล่าวให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนั กเดินทางได้ดียิ่งขึ้น เนื่ องจาก อุ ตสาหกรรมดังกล่าวหลายประเทศให้ ความสนใจและ
เร่งพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมาแข่งขันกับประเทศผู้นาตลาดเดิมจึงทาให้ตลาดการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวมีสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งในส่วนของประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ไทยจาเป็นต้องเร่ง
แก้ไขสานักงานส่งเสริมการจั ดประชุมและนิทรรศการได้ดาเนินนาเสนอข้อมูลดังกล่าวภายใต้โครงการสารวจ
สถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฎ ดังนี้
ปัญหา
- ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ความรู้ ค วามสามารถ โดยเฉพาะผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากนี้ บุคลากรของ
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โรงแรมในต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และยังไม่มีความ
พร้อมด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
- ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่มีจานวนจากัด เนื่องจาก ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ของไทยที่สามารถรองรับการ
ประชุมระดับนานาชาติยังมีจานวนน้อยและยังขาดการกระจายไปสู่จังหวัดหลัก ๆ ในทุกภูมิภาค
- ศู น ย์ ป ระชุ ม ขนาดเล็ ก ขาดความพร้ อ มในการรองรั บ การจั ด ประชุ ม ขนาดใหญ่ เนื่ อ งจาก
ขาดสาธารณูป โภคทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความพร้อมอื่น ๆ เพื่อรองรับการจัดประชุม อาทิ
จานวนห้องพักสาหรับรองรับผู้ประชุมและผู้ติดตามที่เพียงพอในการจัดประชุมขนาดใหญ่
- ความไม่สะดวกของขั้นตอนการดาเนินพิธีการศุลกากร อาทิ การนาสินค้าเข้ามาเพื่อใช้งานแสดง
สินค้ามีขั้นตอนการดาเนินพิธีศุลกากรที่ยุ่งยาก ซึ่งไทยยังไม่มีระเบียบขั้นตอนพิเศษที่ชัดเจนเพื่อนาปใช้ปฏิบัติ
สาหรับการนาเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศเพื่อใช้ในงานแสดงสินค้าโดยเฉพาะ รวมถึงการเก็บภาษีอุปกรณ์
นาเข้าสาหรับการจัดประชุม เป็นต้น
อุปสรรค
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่อาจทาให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายและลดการเดินทางลง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย
- อุตสาหกรรมไมซ์มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ หรือข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่ส งบต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้จัดงานและนัก เดินทางกลุ่มไมซ์ ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดการยกเลิกหรือเลื่อนแผนมาใช้บริการไมซ์ในประเทศไทย
- การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น นโยบายภาครัฐของประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย ทั้งจีน เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกงต่างมุ่งพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้
ประเทศของตนเองเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์
จากผลการรวบรวมข้อมูลที่ที่ปรึกษาฯ ได้นาเสนอในข้างต้น จะเห็นว่าอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยยังคง
ประสบปั ญ หาทั้ ง ในเชิ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานและในเชิง ของสิ่ ง อ านวยความสะดวก โดยในส่ ว นของปั ญ หา
เชิงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การขาดแคลนศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่กระจายอย่างทั่วถึงและมาตรฐานความ
พร้อมของศูนย์ประชุม ขณะที่ปัญหาในเชิงของสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากรและ
ความยุ่งยากของขั้นตอนกฎระเบียบด้านศุลกากร ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ดังกล่าวรวมทั้งยกระดับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ไทยสามารถก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้นา
ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ได้ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก รวมทั้งยังเป็นแนวทางที่ช่วยลดอุปสรรคทั้งในการ
ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจไทยและสามารถแข่งขันประเทศคู่แข่งในด้านอุตสาหกรรมไมซ์
ได้อย่ างแข็งแกร่ ง อย่ างไรก็ตาม ในการกาหนดนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒ นาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว จาเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินการดาเนินนโยบายของ
ภาครัฐที่สามารถใช้ติดตามผลของการดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันดัชนีเป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย
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ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานนโยบายแบบเชิงรุก (Policy Tools) อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดทานโยบาย หน่วยงานปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม ในการ
วางแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ และการดาเนินธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพและมีทิศทางที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จากโครงสร้ างของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความครอบคลุ มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ทั้งการเดินทางภายในประเทศของ
ผู้เดินทางในประเทศ และการเดินทางมาจากต่างประเทศของผู้มาร่วมงานจากต่างประเทศเพื่อมาร่วมงานที่จัด
ในประเทศไทย โดยมีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก
(ดังแผนภาพที่ 3.5) ในการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อนาไปสู่การออกแบบดัชนีอุตสาหกรรม
ไมซ์นั้น แม้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากมี
การจัดการเกี่ยวกับการมาเยือนทั้งจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานในประเทศและจากต่างประเทศก็ตาม ผู้เดินทาง
ภายใต้อุตสาหกรรมไมซ์มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป คือ การมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการ
เดินทาง ผู้เดินทางภายใต้กิจกรรมไมซ์จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายและการทากิจกรรมที่สูงกว่านักท่องเที่ยว
ทั่วไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้เดินทางภายใต้กิจกรรมไมซ์นั้นจะนาไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมูลค่าการ
จับจ่ายใช้สอยที่สูงกว่าปกติ ขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบางส่วนจะมีความคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแต่ก็มีส่วนที่มีความแตกต่างหลายประการ เช่น ผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ สถานที่จัด
ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น
ดังนั้น ในการพิจารณาพัฒนาดัชนีในอุตสาหกรรมไมซ์นั้น จึงเป็นการพิจารณาประเด็นที่มีความจาเป็น
ในการสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการดาเนินอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยทั้งโดยผู้จัดงานในประเทศและต่างประเทศ และ
นาไปสู่การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในอนาคต
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แผนภาพที่ 3.5: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดงานไมซ์
และพื้นที่ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์

ที่มา: ทิศทางกลยุทธ์ไมซ์ไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, TCEB

3.2 การศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง
เพื่อธุรกิจ (Business Related Travel) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดัชนีของอุตสาหกรรมไมซ์
3.2.1 รายงานด้านความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business)
กรอบแนวคิดและหลักการ
ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) เป็นการรายงานผลการศึกษาเพื่อจัด
อันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลก (World
Bank) โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ของรั ฐ ว่ า มี ส่ ว นสนั บ สนุ น หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งไร
โดยมุ่งเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีประเด็นที่ใช้ในการศึกษา 10 ประเด็น ครอบคลุม
ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ
ทั้งนี้ ธนาคารโลกเริ่มเผยแพร่รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of
Doing Business) ครั้งแรกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ในชื่อ “Doing Business 2004” ซึ่งเป็นการสารวจใน 133
ประเทศ (รายงานเผยแพร่ในปี 2003 แต่เป็นการนาเสนอมุมมองในอนาคตหรือ Outlook ในปี 2004) และ
ในปีล่าสุด หรือปี พ.ศ. 2561 ธนาคารโลก ได้ออกรายงานในชื่อ “Doing Business 2019 หรือความสะดวก
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ในการดาเนินธุรกิจ โดยทาการสารวจจาก 190 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก 10 ประเด็น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.) การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
2.) การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)
3.) การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity)
4.) การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property
5.) การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)
6.) การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors)
7.) การชาระภาษี (Paying Taxes)
8.) การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders)
9.) การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
10.) การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving insolvency)
ประเด็นทั้ง 10 ตัวเป็นการมองทั้งวงจรธุรกิจ (Business Cycle) โดยเริ่มจากการก่อตั้งธุรกิจที่ต้องมี
การจดทะเบียน การจ้างพนักงาน จากนั้นจะเริ่มประกอบการ โดยการขออนุญาตก่อสร้าง ขอใช้ไฟฟ้า และ
จดทะเบียนทรัพย์สิน จากนั้นจึงทาการขอสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น และเมื่ อเกิดปัญหาต้องทา
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและการแก้ปัญหาการล้มละลาย โดยมีการดาเนินการปกติ คือ การชาระภาษี
และการค้าระหว่างประเทศ
รายงาน Doing Business 2019 เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รายงานว่า ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับในเรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนน
78.45 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.06 คะแนน แต่ตกลงไปหนึ่งอันดับจาก 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
และเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประเทศไทยได้อันดับที่ 6 ของโลกในเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า โดยเลื่อนขึ้นมา
จากอันดับที่ 13 ในปีก่อน รองลงมาคือ การคุ้มครองผู้ลงทุน ประเทศไทยได้อันดับที่ 15 โดยเลื่อนขึ้นมาจาก
อันดับที่ 16 ของปีก่อน การแก้ปัญหาการล้มละลาย ประเทศไทยได้อันดับที่ 24 โดยเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่
26 การชาระภาษี ได้อันดับที่ 59 โดยเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ 67 และการจดทะเบียนทรัพย์สิน ได้อันดับที่
66 โดยเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ 68 ส่วนการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาตกลงไปอยู่อันดับที่ 34 จากอันดับ 35
การเริ่มต้น ธุร กิจ ได้อันดับ 39 ตกลงจากอันดับ 36 การได้รับสิ นเชื่อได้ อันดับ 44 จากอันดับ 42 การขอ
อนุญาตก่อสร้าง ได้อันดับ 67 จาก 43 และการค้าระหว่างประเทศ ได้อันดับ 59 จาก 57
แนวคิดในการพัฒนา
การจัดทารายงานความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจ
ข้อมูลที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการใน 10 ประเด็น โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด
ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ
1) ความง่ายในการดาเนินการ (Easier) เป็นการวัดเรื่องขั้นตอนในการดาเนินการ
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2) ความรวดเร็วในการดาเนินการ (Faster) เป็นการวัดเรื่องระยะเวลาการดาเนินการ
3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่า (Cheaper) เป็นการวัดเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใน
การดาเนินการ
4) กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบเอื้อต่อการดาเนินการ (Smarter regulations)
กล่าวโดยสรุปคือ เกณฑ์ในการชี้วัด คือ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง และฉลาดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องในแต่ละด้านกับกลุ่ม
ตัวอย่างภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่ได้สอบถามในทุกหน่วยงาน เนื่องจากมีจานวนประเทศที่ต้องทาการสารวจมาก
และต้องดาเนินการทุกปี จึงสารวจบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ด้านบัญชีของธุรกิจ บริษัทตัวแทนผู้รับ
จัดการขนส่งสินค้า และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้ทางานกับธุรกิจหลายประเภท
จึงมีความรู้เป็นอย่างดีทั้งกระบวนการดาเนินการและผลการดาเนินการ
ทั้งนี้ ประเด็นที่ใช้ในการสารวจทั้ง 10 ประเด็น มีเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดดังนี้
ตารางที่ 3.1: ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการชี้วัดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ประเด็น
1) การเริ่มต้นธุรกิจ
(Starting a Business)
2) การขออนุญาตก่อสร้าง
(Dealing with Construction
Permits)
3) การขอใช้ไฟฟ้า
(Getting Electricity)
4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน
(Registering Property)
5) การได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit)
6) การคุ้มครองผูล้ งทุน
(Protecting Investors)
7) การชาระภาษี (Paying Taxes)
8) การค้าระหว่างประเทศ
(Trading Across Borders)
9) การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
(Enforcing Contracts)
10) การแก้ปัญหาการล้มละลาย
(Resolving insolvency)

เกณฑ์ในการชี้วัด
วัดจากขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดตั้งธุรกิจ
วัดจากขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงมาตรการควบคุม
คุณภาพ และกลไกด้านความปลอดภัย
วัดจากขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงแหล่งไฟฟ้า รวมถึงความน่าเชื่อถือของ
ผู้จัดหาและความโปร่งใสของค่าธรรมเนียม
วัดจากขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สิน และประสิทธิภาพของระบบ
จัดการที่ดิน
วัดจากระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและความเข้มแข็งของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัดจากสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในกิจการและในการกากับดูแลกิจการ
วัดจากจานวนภาษี เวลา และอัตราภาษีที่บริษทั หนึ่ง ๆ ต้องจ่าย
วัดจากเวลาและค่าใช้จ่ายในการนาเข้าและส่งออก
วัดจากเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อขัดแย้ง และประสิทธิภาพของระบบยุติธรรม
วัดจากค่าใช้จ่าย เวลา และอัตราการเรียกคืน (Recovery Rate) รวมถึงประสิทธิภาพ
ของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจล้มละลาย
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นอกจากนี้ แบบสอบถามที่ใช้ในการสารวจของธนาคารโลกในแต่ละประเด็นจะทาการกาหนดบริษัท
สมมติที่ต้องการประกอบการในประเทศนั้ น ๆ โดยที่บริษัทสมมติ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นบริษัทจากัด
มีทุนจดทะเบียนเป็น 10 เท่าของรายได้ต่อหัวของประเทศนั้น ๆ มีการจ้างงาน 10 ถึง 50 คน มีรายได้ที่พึงเสีย
ภาษี 100 เท่าของรายได้ต่อหัว ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็ นการร่วมทุนกัน 5 ราย โดยมีสัญญาไม่เกิน
10 หน้ากระดาษ ตั้งอยู่ในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และดาเนินกิจการทางด้าน
อุตสาหกรรมหรือพานิชยกรรมโดยทั่วไป เป็นต้น ดังนั้นในการตอบแบบสารวจ ผู้ตอบจะต้องคานึงถึงบริษัท
สมมติที่ธ นาคารโลกได้กาหนดขึ้น และตอบข้อมู ล ที่เป็นจริ งภายใต้ ส มมติฐ านนั้น ทั้งนี้ การจัด อันดับของ
ธนาคารโลกจะไม่ ได้พิจารณาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั น ความไม่มั่นคงด้านการเมือง และเศรษฐกิจมหภาค
ที่กระทบต่อการลงทุน
ส่วนในด้านวิธีการให้คะแนนในแต่ละประเด็นที่สารวจจะมีการกาหนดค่าเป้าหมายขึ้นแล้วประเมินผล
โดยวัดว่าแต่ละประเทศมีระยะห่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้มากเท่าใด (Distance to Frontier : DTF)
เช่น การขออนุญาตก่อสร้างต้องได้รับใบอนุญาตภายใน 10 วัน หากประเทศใดทาได้ภายใน 10 วัน จะได้
คะแนนเต็ม และจะได้คะแนนน้อยลงเรื่อย ๆ ตามจานวนวันที่เพิ่มขึ้น แต่ละประเด็นจะมีคะแนนเต็ม 100
คะแนน และแต่ละประเทศจะได้คะแนนลดหลั่นกันตามผลงานที่ทาได้ ซึ่งการวัดคะแนนในลักษณะดังกล่าว
เรียกว่า Ease of Doing Business Score (EODB)
วิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
ธนาคารโลกจะเริ่มพัฒนาแบบสอบถามในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า ถึงเดือนมกราคมของ
ปีที่ทาการเผยแพร่รายงาน หลังจากนั้นแบบสอบถามจะถูกกระจายไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม และทีมงานเริ่ม
ลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม และจะจัดทารายงานผลการสารวจข้อมูล
ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจในช่วงเดือนตุลาคม
การนาไปใช้ประโยชน์
รายงานผลการวิจัยเรื่องความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (The Ease of Doing Business)
มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก
นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศจะน าข้ อ มู ล ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจเข้ า ไปลงทุ น ในประเทศต่ า ง ๆ
ซึ่งประเทศที่มีการดาเนินธุรกิจง่าย มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน ถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน อีกทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ และทาให้ภาครัฐได้ เห็นช่องทางในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนาตัวอย่างของประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบที่ดีมาใช้
เป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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ข้อจากัดและข้อท้าทาย
1) ในการจัดทาตัวชี้วัดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจนั้น ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อ้างอิงถึงธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศนั้น ๆ ดังนั้นความเกี่ยวข้องโดยตรงของตัวชี้วัดกับนักลงทุนต่างชาติ และบริษัท
ขนาดใหญ่จึงมีจากัด
2) ตัวชี้วัดดังกล่าวใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบง่ายสาหรับการถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดย่อย
3) ตัวชี้วัดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจไม่ได้วัดทุกด้านของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความสาคัญ
ต่อบริษัท หรือนักลงทุน เช่น สภาพเศรษฐกิจมหภาค หรือระดับการจ้างงาน การทุจริต ความมั่นคง หรือความ
ยากจนในประเทศ
4) ตัวชี้วัดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจไม่ได้พิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งระบบการเงิน
โลกและระบบการเงินของทุกประเทศ นอกจากนี้ยังไม่พิจารณาสถานะทางการเงินของรัฐบาลของทุกประเทศ
5) ตัว ชี้วัดความสะดวกในการดาเนินธุรกิจไม่ครอบคลุมกฎระเบียบหรือข้อกาหนดทั้งหมด และ
กฎหมายประเภทอื่น ๆ เช่น ตลาดการเงิน สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชนจะไม่ได้รับการพิจารณา
3.2.2 ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยว (The Travel & Tourism
Competitiveness Index: TTCI)
กรอบแนวคิดและหลักการ
ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & Tourism
Competitiveness Index: TTCI) จัดทาโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ซึ่งจาก
รายงานของ “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more
sustainable and inclusive future” ประจาปี พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาปัจจัยต่า ง ๆ ใน 4 ดัชนีหลัก โดย
อาศั ย การอ านวยความสะดวกเป็ น ตั ว แปรขั บ เคลื่ อ นความสามารถในการแข่ ง ขั น ของการเดิ น ทางและ
การท่องเที่ยว (Travel & Tourism) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) ดัชนีดา้ นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยว (Enabling Environment)
2) ดัชนีด้านนโยบายและเงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยว (T&T Policy and Enabling
Conditions)
3) ดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
4) ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources)
ทั้งนี้ในแต่ละดัชนี ประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้ในการวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและ
การท่องเที่ยวในแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 3.6
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แผนภาพที่ 3.6: ดัชนีและปัจจัยในการวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ รายงาน The Travel & Tourism Competitiveness 2017 เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ 2560 รายงานว่า ประเทศสเปนมีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวมากที่สุด
โดยได้คะแนนรวม 5.43 คะแนน อันดับ 2 คือ ประเทศฝรั่งเศส ได้คะแนนรวม 5.32 คะแนน และอันดับ 3 คือ
ประเทศเยอรมนี ได้คะแนนรวม 5.28 คะแนน หากพิจารณาประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่า ประเทศญี่ปุ่น
มีพัฒนาการดีที่สุดจากอันดับ 9 ในปีก่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนประเทศไทยถูกจัดอันดับ
ให้อยู่ในอันดับที่ 34 โดยมีคะแนนรวม 4.38 คะแนน ซึ่งมีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ จากการจัดอันดับในปี
พ.ศ. 2558 ซึง่ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 35 คะแนน 4.26
แนวคิดในการพัฒนา
ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & Tourism
Competitiveness Index: TTCI) ประกอบด้วย 4 ดัชนีหลัก 14 ปัจจัย ซึ่งในแต่ละปัจจัยประกอบด้วยตัวชี้วัด
ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.2: ดัชนี ปัจจัย และตัวชี้วัดในการวัดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทาง
และการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2560
1. ดัชนีด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยว (Enabling Environment)
1.1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment (12 ตัวชี้วัด)
- กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (Property rights)
- ผลกระทบทางธุรกิจของกฎระเบียบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Business impact of rules on FDI)
- ความมีประสิทธิภาพในการยุติเรือ่ งขัดแย้งทางกฏหมาย (Efficiency of legal framework in settling disputes)
- ความมีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขกฎระเบียบ (Efficiency of legal framework in challenging regs)
- ระยะเวลาที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง (Time required to deal with construction permits, days)
- ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตก่อสร้าง (Cost to deal with construction permits, % construction cost)
- ขอบเขตของการครอบงาตลาด (Extent of market dominance)
- ระยะเวลาในการเริ่มธุรกิจ (Time to start a business, days)
- ค่าใช้จ่ายในการเริ่มธุรกิจ (Cost to start a business, % GNI per capita)
- ผลกระทบจากการเก็บภาษีต่อแรงจูงใจในการทางาน (Effect of taxation on incentives to work)
- ผลกระทบจากการเก็บภาษีต่อแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุน (Effect of taxation on incentives to invest)
- อัตราภาษีทั้งหมด (Total tax rate, % profits)
1.2 ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security) (5 ตัวชี้วัด)
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรง (Business costs of crime and violence)
- ความน่าเชื่อถือในทางานของตารวจ (Reliability of police services)
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องผู้ก่อการร้าย (Business costs of terrorism)
- ดัชนีการเกิดการก่อการร้าย (Index of terrorism incidence)
- อัตราการถูกทาร้ายของประชากร (Homicide rate, /100,000 pop.)
1.3 สุขภาพและสุขอนามัย (Health and Hygiene) (6 ตัวชี้วัด)
- ความหนาแน่นของแพทย์ (Physician density, /1,000 pop.)
- ร้อยละของการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีขึ้น (Access to improved sanitation % pop.)
- ร้อยละของการเข้าถึงน้าดืม่ ที่ดีขนึ้ (Access to improved drinking water % pop.)
- จานวนเตียงในโรงพยาบาล (Hospital beds /10,000 pop.)
- ความชุก หรือร้อยละของผูต้ ิดเชือ้ HIV (HIV prevalence % adult pop.)
- สัดส่วนผู้ป่วยโรคมาลาเรีย (Malaria incidence cases/100,000 pop.)
1.4 ทรัพยากรบุคคลและตลาดแรงงาน (Human Resource and Labor Market) (9 ตัวชี้วัด)
- อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิ (Primary education enrollment rate, net %)
- อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary education enrollment rate, gross %)
- ขอบเขตของการฝึกอบรม (Extent of staff training)
- ระดับของการมุ่งเน้นลูกค้า (Degree of customer orientation)
- วิธีปฏิบัติในเรื่องการจ้าง และการเลิกจ้าง (Hiring and firing practices)
- ความง่ายในการหาพนักงานที่มฝี ีมือ (Ease of finding skilled employees)
- ความง่ายในการจ้างแรงงานต่างชาติ (Ease of hiring foreign labor)
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- ค่าจ้างและผลผลิต (Pay and productivity)
- อัตราส่วนของแรงงานผู้หญิงต่อแรงงานชาย (Female participation in the labor force, ratio to men)
1.5 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Readiness) (8 ตัวชี้วัด)
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (ICT use for biz-to-biz transactions)
- การใช้อินเทอร์เน็ตสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (Internet use for biz-to-consumer transactions)
- ร้อยละผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อประชากรทั้งหมด (Internet users, % pop.)
- จานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากรร้อยคน (Fixed-broadband Internet subscriptions, /100 pop.)
- จานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรร้อยคน (Mobile-cellular telephone subscriptions, /100 pop.)
- จานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ่อประชากรร้อยคน (Mobile-broadband subscriptions, /100 pop.)
- ความครอบคลุมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile network coverage, % pop.)
- คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า (Quality of electricity supply)
2. ดัชนีด้านนโยบายและเงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยว (T&T Policy and Enabling Conditions)
2.1 การให้ความสาคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Prioritization of Travel & Tourism) (6 ตัวชี้วัด)
- การจัดลาดับความสาคัญของรัฐบาลในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว (Government prioritization of travel and
tourism industry)
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (T&T government expenditure, % government budget)
- ประสิทธิผลของการตลาดและการสร้างแบรนด์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (Effectiveness of marketing and branding to attract
tourists)
- ความครอบคลุมของข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยว รายปี (Comprehensiveness of annual T&T data, 0–120 (best))
- ความทันเวลาในการให้บริการข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยว รายเดือน รายไตรมาส (Timeliness of providing
monthly/quarterly T&T data, 0–21 (best))
- ระดับกลยุทธ์ในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ (Country brand strategy rating, 1–10 (best))
2.2 การเปิดสู่นานาชาติ (International Openness) (3 ตัวชี้วัด)
- ข้อกาหนดเกี่ยวกับวีซ่า (Visa requirements, 0–100 (best))
- การเปิดข้อความตกลงการเดินอากาศของรัฐหรือกลุม่ ภาคีที่ว่าด้วยการเดินอากาศ (Openness of bilateral Air Service
Agreements, 0–38 (best))
- จานวนข้อตกลงการค้าในระดับภูมิภาคทีม่ ีผลบังคับใช้ (Number of regional trade agreements in force, number)
2.3 การแข่งขันด้านราคา (Price Competitiveness) (4 ตัวชี้วดั )
- ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมสนามบิน (Ticket taxes and airport charges, 0–100 (best))
- ดัชนีราคาโรงแรม (Hotel price index, US$)
- ความเท่าเทียมกันของอานาจซื้อ (Purchasing power parity, PPP $)
- ระดับราคาน้ามัน (Fuel price levels, US$ cents/liter)
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2.4 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sustainability) (10 ตัวชี้วัด)
- ความเข้มงวดของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Stringency of environmental regulations)
- การบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Enforcement of environmental regulations)
- ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry
development)
- ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (Particulate matter (2.5) concentration, µg/m3)
- การให้สัตยาบันสนธิสญ
ั ญาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental treaty ratification, 0–27 (best))
- พื้นฐานความเครียดของน้า (Baseline water stress, 5–0 (best))
- ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (Threatened species, % total species)
- ร้อยละการเปลีย่ นแปลงของป่า (Forest cover change, % change)
- ร้อยละของการบาบัดน้าเสีย (Wastewater treatment, %)
- ความเครียดของการประมงชายฝั่ง (Coastal shelf fishing pressure, tonnes/km2)
3.ดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
3.1 การคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) (6 ตัวชี้วัด)
- คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศ (Quality of air transport infrastructure)
- จานวนที่นั่งผู้โดยสาร คิดเปนที่นั่ง-กิโลเมตร ของเที่ยวบินในประเทศ (Available seat kilometers, domestic, millions)
- จานวนที่นั่งผู้โดยสาร คิดเปนที่นั่ง-กิโลเมตร ของเที่ยวบินระหว่างประเทศ (Available seat kilometers, international,
millions)
- เที่ยวบินขาออกต่อประชากรพันคน (Aircraft departures, /1,000 pop)
- ความหนาแน่นของสนามบิน (Airport density, airports/million pop)
- จานวนสายการบินที่ปฏิบัติงาน (Number of operating airlines, Number)
3.2 การคมนาคมทางภาคพื้นดินและทางเรือ (Ground and Port Infrastructure) (7 ตัวชี้วัด)
- คุณภาพของถนน (Quality of roads)
- ร้อยละของความหนาแน่นของถนน (Road density, % total territorial area)
- ร้อยละของความหนาแน่นของถนนปูลาด (Paved road density, % total territorial area)
- คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ (Quality of railroad infrastructure)
- ความหนาแน่นของทางรถไฟ (Railroad density, km of roads/land area)
- คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน (Quality of port infrastructure)
- ประสิทธิภาพการขนส่งภาคพื้นดิน (Ground transport efficiency)
3.3 บริการเกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว (Tourist Service Infrastructure) (4 ตัวชี้วัด)
- จานวนห้องพักโรงแรมต่อประชากรร้อยคน (Hotel rooms, number/100 pop.)
- คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (Quality of tourism infrastructure)
- การมีอยู่ของผู้ให้บริการรถเช่ารายใหญ่ (Presence of major car rental companies)
- จานวนตู้กดเงินต่อประชากรพันคน (Automated teller machines, number/thousand adult pop.)
4.ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources)
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) (5 ตัวชี้วัด)
- จานวนแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (Number of World Heritage natural sites number of sites)
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- จานวนชนิดของสายพันธุ์ที่รู้จัก (Total known species number of species)
- ร้อยละของพื้นที่คุ้มครอง (Total protected areas % total territorial area)
- ความต้องการดิจิทลั ในการท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism digital demand 0–100 (best))
- ความน่าดึงดูดใจของทรัพย์สินทางธรรมชาติ (Attractiveness of natural assets)
4.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Cultural Resource and Business Travel) (5 ตัวชี้วัด)
- จานวนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Number of World Heritage cultural sites, number of sites)
- จานวนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Oral and intangible cultural heritage, number of expressions)
- จานวนสนามกีฬาขนาดใหญ่ (Sports stadiums, number of large stadiums)
- จานวนการจัดประชุมนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากกลุ่มบุคคลภายในองค์กร หรือสมาคมเดียวกัน (Number of
international association meetings, 3-year average)
- ความต้องการดิจิทลั ในการท่องเทีย่ วในเชิงวัฒนธรรมและความบันเทิง (Cultural and entertainment tourism digital demand,
0–100 (best))

การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศจะทา
การเปรียบเทียบโดยใช้ตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยที่ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารโดยการตั้งคาถามของสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum; WEF) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 7 คะแนน
ส่วนข้อมูลอีกประเภทคือข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยจะต้องทา
การแปลงข้อมูลดิบ (Hard data) ให้เป็นคะแนนที่มีค่าระหว่าง 1-7 ซึ่งมีสูตรการคานวณดังนี้
ข้อมูลที่ค่ายิ่งเยอะยิ่งดี = 6 x

(ข้อมูลดิบของประเทศที่ต้องการแปลง ข้อมูลของประเทศที่มีค่าน้อยที่สุด)
(ข้อมูลจากประเทศที่มีค่ามากที่สุด ข้อมูลจากประเทศที่มีค่าน้อยที่สุด)

ข้อมูลมีค่ายิ่งเยอะยิ่งไม่ดี = -6 x

+1

(ข้อมูลดิบของประเทศที่ต้องการแปลง ข้อมูลของประเทศที่มีค่าน้อยที่สุด)
(ข้อมูลจากประเทศที่มีค่ามากที่สุด ข้อมูลจากประเทศที่มีค่าน้อยที่สุด)

+7

หลั ง จากนั้ น เมื่ อ ข้ อ มู ล แปลงให้ มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 1-7 แล้ ว จะน ามาหาค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะปั จ จั ย
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะแสดงถึงระดับคะแนนในแต่ละปัจจัย โดยประเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจะอยู่อันดับหนึ่ง
ส่วนประเทศที่มีค่าคะแนนน้อยทีส่ ุดจะอยู่อันดับสุดท้าย หลังจากนั้น ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก 14 ปั จจัยจะถูก
นามาหาค่าเฉลี่ย แล้วทาการจัดอันดับ โดยประเทศที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดจะมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนประเทศที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดจะมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวน้อยที่สุด
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วิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ทั้ง 14 ปัจจัย เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทิยภูมิ โดยที่ข้อมูลปฐมภูมิ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum; WEF) ทาการสารวจความคิดเห็ นของผู้บริหารจากการตั้งคาถาม โดยการให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 7
คะแนน ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในแต่ละปัจจัย โดยมีรายละเอียด
ดังตาราง
ตารางที่ 3.3 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิในแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการวัดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ปัจจัยในการวัดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

- ธนาคารโลก/บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (World
Bank/International Finance Corporation
ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security) - ฐานข้อมูลการก่อการร้ายทั่วโลก (Global Terrorism
Database)
- สานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC)
สุขภาพและสุขอนามัย (Health and Hygiene)
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ทรัพยากรบุคคลและตลาดแรงงาน
- สถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO Institute for
(Human Resource and Labour Market)
Statistics: UIS)
- องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization: ILO)
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
(ICT Readiness)
Telecommunication Union: ITU)
การให้ความสาคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว
- สภาการเดินทางและการท่องเทีย่ วโลก (World Travel and
(Prioritization of Travel & Tourism)
Tourism Council WTTC)
- องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
World Tourism Organization: UNWTO)
- Bloom Consulting Country Brand Ranking
การเปิดสู่นานาชาติ
- องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
(International Openness)
World Tourism Organization: UNWTO)
- องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
การแข่งขันด้านราคา
- สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
(Price Competitiveness)
Transport Association: IATAS)
- Deloitte–STR Global and Smith Travel Research
- ธนาคารโลก (World Bank)
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ปัจจัยในการวัดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Sustainability)

การคมนาคมทางอากาศ
(Air Transport Infrastructure)
การคมนาคมทางภาคพื้นดินและทางเรือ
(Ground and Port Infrastructure)

บริการเกีย่ วเนื่องกับนักท่องเที่ยว
(Tourist Service Infrastructure)
ทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resource)

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการเดินทางเพื่อธุรกิจ
(Cultural Resource and Business Travel)

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
- Yale Center for Environmental Law & Policy (YCELP)
and the Center for International Earth Science
Information Network (CIESIN)
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources : IUCN)
- สถาบันทรัพยากรแห่งโลก (World Resources Institute-WRI)
- ธนาคารโลก (World Bank)
- สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transport Association: IATAS)
- ธนาคารโลก (World Bank)
- สหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ INTERNATIONAL ROAD
FEDERATION (IRF )
- องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
World Tourism Organization: UNWTO)
- ธนาคารโลก (World Bank)
- รายชื่อมรดกโลก (UNESCO World Heritage List)
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
(International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources : IUCN)
- สานักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics
Division: UNSD)
- Bloom Consulting based on Country Brand Ranking
- รายชื่อมรดกโลก (UNESCO World Heritage List)
- Worldstadiums.com

การนาไปใช้ประโยชน์
ดัช นี ความสามารถในการแข่ง ขัน ด้า นการเดิ นทางและการท่ องเที่ ยว เป็น ดัช นีที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง
ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศในด้านการเดินทางและท่องเที่ยว ซึ่งพิจารณาจาก 4 ดัชนีหลัก
ได้แก่ ดัชนีด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยว (Enabling Environment) ดัชนีด้านนโยบายและ
เงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยว (T&T Policy and Enabling Conditions) ดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) และดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Resources) ทั้งนี้
ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้กาหนดนโยบายสามารถนาข้อมูล
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

หน้าที่ 3-20

ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว การปรับปรุงนโยบายและเงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อ
การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนาตัวอย่างของประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพที่สูงกว่ามาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจากัดและข้อท้าทาย
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นดัชนีที่รวบรวมข้อมูลจาก
4 ดัชนีหลัก ซึ่งดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศในด้านการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวในระยะยาว แต่ดัชนี ดังกล่ าวไม่ได้สะท้อนความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น จานวน
นักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ รายได้นั กท่องเที่ยวของแต่ล ะประเทศ นอกจากนี้ ดัช นีดังกล่าวเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
โดยการตั้งคาถามของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum; WEF) ในแต่ละประเด็น โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 7 ค่าคะแนนที่ได้คือค่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ความคิดเห็นอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูล
ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนตัวชี้วัดย่อยอย่าง
สม่าเสมอ
3.2.3 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Society for Incentive Travel Excellence: SITE)
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Society for Incentive Travel Excellence: SITE)
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เป็นสมาคมที่ทางานเพื่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive
travel) มีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อาทิ โรงแรม บริษัทนาเที่ยว ผู้จัดการ
ประชุม (Meeting Planner / Organizer) เรือสาราญ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Board) องค์กร
ส่งเสริมการประชุม (CVB) และ Incentive House ประมาณ 2,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นศูนย์กลางประสานความ
ร่ว มมือและให้ ความรู้ แก่ส มาชิก โดยการจัดสั มมนา ฝึ กอบรม และให้ ข้อมูล แก่สมาชิกที่ ดาเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ย วเพื่อเป็ นรางวัล และ 2) สร้ างเครือข่ายสาหรับผู้ ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ด้วยการนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้สมาชิกสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้มีการจัดทาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ น รางวัล (SITE Index) โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ ส ภาวะปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งจัดทาขึ้นโดยมูลนิธิส่งเสริมธุร กิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (SITE
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Foundation) ในรูปแบบการสารวจที่จัดทาขึ้นเป็นรายปี เพื่อสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ขาย
(Sellers) ผู้ ซื้ อ (Buyers) และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง หมด 72 ประเทศ ใน 7 ภู มิ ภ าค
เพื่ อ สะท้ อ นผลกระทบจากปั จ จั ย ภายในและภายนอกต่ อ เสถี ย รภาพและการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้แก่ (1) งบประมาณ (2) ผลกระทบต่อธุรกิจ (3) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(4) การเลือกรูปแบบการเดินทาง และ (5) การเลือกจุดหมายปลายทาง
ส่วนในด้านการจัดทา SITE Index ประจาปี พ.ศ. 2560 ได้ทาการสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ส่วน
คือ ผู้ขาย (Sellers) ผู้ซื้อ (Buyers) และภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ด้วยคาถามที่แตกต่างกัน โดยใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาจี น แมนดาริน โดยมีผู้ ตอบแบบสอบถามจานวน 599 ราย จาก 62
ประเทศ ทั้งนี้ ในด้านผู้ซื้อ (Buyers) แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Third party supplier of meeting and incentive
ร้อยละ 71 และ Corporate buyers ร้อยละ 29 โดยที่ร้อยละ 60 เป็นผู้ใช้บริการจากอเมริกาเหนือ ส่วนอีก
ร้อยละ 25 เป็นผู้ใช้บริการจาก ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (Europe, Middle East and Africa: EMEA)
ส่วนผู้ขาย (Sellers) เป็น Destination management companies ร้อยละ 44 และเป็น Hostellers ร้อยละ
31 และ CVB, DMOs, Event Technology suppliers & other industry disciplines ร้อยละ 25
ผลการศึกษา SITE Index ประจาปี พ.ศ. 2560 พบว่า
- ผู้ ซื้อ (Buyers) ในอเมริ กาเหนื อมีการใช้ Corporate User ส าหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 และมีการใช้ Third party supplier สาหรับ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ในขณะที่เอเชีย
แปซิฟิกมีการใช้ Corporate User สาหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และมีการใช้ Third
party supplier สาหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ร้อยละ 49 ของผู้ซื้อ (Buyers) รับรู้ถึงงบประมาณการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
โดยอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นระดับมาก ร้อยละ 6 และ เพิ่มขึ้นระดับเล็กน้อย ร้อยละ 43
- ค่ามัธยฐานการใช้จ่ายต่อคนของผู้ขาย (Seller) อยู่ที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ และแตกต่าง
กันไปตามบริการที่ซื้อ อย่างไรก็ตาม ค่ามัธยฐานการใช้จ่ายของผู้ซื้อ (Buyers) อยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2558
- สิทธิประโยชน์ของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พบว่า ผู้ซื้อ (Buyers) และผู้ขาย (Seller) วางแผนที่
จะเพิ่มจานวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ใน 12 เดือนข้างหน้า
- การบริหารต้นทุนของผู้ซื้อ (Buyers) พบว่า ร้อยละ 41 ของผู้ซื้อกาลังมองหา "โปรแกรมที่สั้นลง"
เพื่อจัดการในเรื่องต้นทุนสาหรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
- การเพิ่มมูลค่าของผู้ขาย (Seller) พบว่า ผู้ขาย (Seller) มากกว่าสามในสี่ หรือร้อยละ 76 ทางาน
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในโปรแกรมการท่องเที่ยว
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3.2.4 ดัชนีเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน (Global Destination Sustainability Index: GDS-Index)
กรอบแนวคิดและหลักการ
ดัชนีเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) จัดทา
โดย MCI Sustainability Services โดยพิจารณาคะแนนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ประกอบการ และองค์กร
ส่งเสริมการประชุม โดยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า 5 อันดับแรกของโลก คือ เมืองโกเธนเบิร์ก (Gothenburg)
ประเทศสวี เ ดน ได้ ค ะแนนรวมอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 94 เมื อ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ก
ได้คะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 90 เมืองเรคยาวิก (Reykjavík) ประเทศไอซ์แลนด์ ได้คะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 89
เมืองออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ ได้ คะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 86 และเมืองอุปซอลา (Uppsala) ประเทศ
สวีเดน ได้คะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 84 ตามลาดับ
ส่วนในทวีปเอเชียนั้น คะแนน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับที่ 1 เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 3 เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ อันดับ 4 เมืองซัปโปโร ประเทศ
ญี่ปุ่น และอันดับที่ 5 เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์
ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 21 ของ
โลก ผ่ า นการให้ ค ะแนนตามตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง สิ้ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
performance) ตัวชี้วัดด้านสังคม (Social performance) ตัวชี้วัดด้านความสามารถของการให้ บริการ
(Supplier performance) และตัวชี้วัดด้านความสามารถขององค์กรสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมของ
แต่ละประเทศ (CVB performance) ซึ่งกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 58 โดยมี
คะแนนสูงสุดในด้านองค์กรส่งเสริมการประชุม
แนวคิดในการพัฒนา
The Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) เป็นโครงการจัดอันดับเมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทางด้านการจัดงานที่มีความสามารถโดดเด่นเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” โดยเกิดจากการ
รวมตัวกันของกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย ที่เป็นสมาชิกและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริม
การประชุมนานาชาติ หรือInternational Congress and Convention Association (ICCA) ซึ่งมีความ
เข้มแข็งด้านการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริหารงานโดยพันธมิตรหลัก 4
องค์กร คือ International Congress and Convention Association (ICCA), MCI Group, IMEX และ
European Cities Marketing (ECM) ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดประชุม
สัมมนา และงานแสดงสินค้าทั่วโลก
นอกจากนี้ ดัชนี GDS เป็นเกณฑ์มาตรฐานในด้านจุดหมายปลายทางที่ใช้วัดและเปรียบเทียบทางด้าน
กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (the social and environmental sustainability strategies)
รวมทั้งนโยบายและประสิทธิภ าพของจุดหมายปลายทาง เพื่อช่วยผลักดันความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การประชุมและการจัดกิจกรรมต่อไป
การจัดทาดัชนี GDS จะทาการเปรียบเทียบจุดหมายปลายทางใน 4 ด้าน คือ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental performance) จานวน 14 ข้อ ตัวชี้วัดด้านสังคม (Social performance) จานวน 4 ข้อ
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ตัว ชี้วัดด้านความสามารถของการให้ บ ริ การ (Supplier performance) จานวน 8 ข้อ และตัว ชี้วัด
ด้านความสามารถขององค์กรสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมของแต่ละประเทศ (CVB performance) จานวน
12 ข้อ ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัว ชี้ วัดด้านสั งคม (Social performance) ประกอบด้ว ยประสิ ท ธิภ าพของเมืองที่
เกี่ย วข้องกับนโยบายและโครงสร้างพื้น ฐาน เช่น ความมุ่งมั่น ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความพร้อมในการรีไซเคิล ทางเลือกในของการขนส่งสาธารณะ และระดับมลพิษทางอากาศ
2) ตัวชี้วัดด้านความสามารถของการให้บริการ (Supplier performance) เช่น ระดับความ
ไม่เสมอภาคและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเมืองในประเทศนั้น ๆ
3) ตัวชี้วัดด้านความสามารถขององค์กรสานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมของแต่ละประเทศ
(CVB performance) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่เกี่ยวกับ การประชุม รวมถึง
คาถามเกี่ยวกับการดารงอยู่ของนโยบายความยั่งยืนและผู้จัดการการสื่อสารของโครงการความยั่งยืนเพื่อ
สนับสนุนนักวางแผนลูกค้าและความเข้มงวดของการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านความยั่งยืน
4) ตัวชี้วัดด้านความสามารถของการให้บริการ (Supplier performance) แสดงถึงความ
มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการประชุมในระดับท้องถิ่นรวมถึง
โรงแรมสถานที่และร้านอาหาร
นอกจากนี้ ดัช นี GDS ยังสามารถแบ่ง ย่อยออกเป็น 17 กลุ่ มย่อย และ36 ตัว ชี้วัด โดยในตัวชี้วัด
ทั้งหมดจานวน 36 ตัว มีตัวชี้วัดจานวน 16 ตัวที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น อัตราการรีไซเคิล/ การฝังกลบหรือ
จานวนห้องพักของโรงแรมที่รั บรองโดยบุคคลที่สามหรือศูนย์การประชุม/นิ ทรรศการ ส่ วนที่เหลืออีก 20
ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การมีอยู่ของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่ดาเนิน
จัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน การจัดเลี้ยง โรงแรมและนาเที่ยวให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวแบบที่ได้รับรางวัล
(Incentive Tour) (Destination Management Company: DMC)/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
(Convention Bureau: CVB) หรือการรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนโดย DMC/CVB
วิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เมือง หรือ จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ที่จะนามาวิเคราะห์ จะถูกขอให้ส่ง
หลั กฐาน หรื อหลั กฐานพร้ อมคาถามแต่ล ะข้อ และแหล่ งที่มาของข้อมู ล นอกจากนี้ ข้อ มูล ที่ถูกจัดเก็บใน
เชิงปริมาณมาจากแหล่ งข้อมูลที่เป็ น ทางการ เช่น เมืองหรือสานักงานสถิติของประเทศ หรือจากข้อมูล ที่
เปิดเผยสู่สาธารณะจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น คลังข้อมูลของธนาคารโลก ในขณะที่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มักจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดย CVB / DMO ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด โดย MCI Sustainability
Services จะตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ข้อมูลที่รวบรวมได้จะทาการรวม
คะแนนในแต่ละกลุ่ม และทาการจัดอันดับในภาพรวมต่อไป
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3.2.5 ดัชนีเมืองที่ทรงพลังที่สุดในโลก (Global Power City Index: GPCI)
กรอบแนวคิดและหลักการ
ดัชนีเมืองที่ทรงพลังที่สุดในโลก (Global Power City Index: GPCI) จัดทาโดย Institute for
Urban Strategies แห่ง The Mori Memorial Foundation ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมือง
ชั้นนาของกรุงโตเกียว ทั้งนี้ GPCI เป็นรายงานประจาปีที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยการประเมิน
เมืองใหญ่ 44 แห่ง และจัดอันดับตาม “แรงดึงดูด” คือ พลังดึงดูดบุคคลและกิจการที่มีความคิดสร้างสรรค์จาก
ทั่วโลก โดยเมืองต่าง ๆ จะถูกจัดอันดับโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ความน่าอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงได้
ทั้งนี้ Institute for Urban Strategies ได้เผยแพร่รายงาน Global Power City Index 2018 หรือ
ดัชนีเมืองที่ทรงพลังที่สุดในโลก ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่ ทรงพลัง
ที่สุ ดในโลก รองลงมาคือ กรุงนิว ยอร์ ค ประเทศสหรัฐ อเมริกา อันดับที่ 3 คือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
อันดับที่ 4 คือ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และอันดับที่ 5 คือ ประเทศสิงคโปร์ ส่วนกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ติดอันดับที่ 36 เมืองที่ทรงพลังที่สุดในโลก จากการจานวน 44 เมืองทั่วโลก และอันดับตกลง 3 อันดับ
จากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่อันดับที่ 33
แนวคิดในการพัฒนา
ดัชนีเมืองที่ทรงพลังที่สุดในโลก (Global Power City Index: GPCI) คานวณมาจาก 5 ปัจจัย คือ
เศรษฐกิจ (Economy) การวิจัย และพัฒนา (R&D) การปฏิสั มพันธ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Interaction)
ความเป็นอยู่ที่ดี (Livability) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งในแต่ละปัจจัย
ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัด และตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัย

กลุ่มตัวชี้วดั
ขนาดตลาด
(Market Size)
ความน่าสนใจของตลาด (Market
Attractiveness)
พลังทางเศรษฐกิจ
(Economic Vitality)

เศรษฐกิจ
(Economy)

ทรัพยากรมนุษย์
(Human Capital)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(Business Environment)

ตัวชี้วดั
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (Nominal GDP
GDP ต่อคน (GDP per Capita)
อัตราการเติบโตของ GDP (GDP Growth Rate)
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์
(Market Capitalization of Stock Exchanges)
บริษัท 500 อันดับแรกของโลก
(World's Top 500 Companies)
การจ้างงานรวม (Total Employment)
พนักงานในการบริการสนับสนุนธุรกิจ
(Employees in Business Support Services)
ระดับค่าจ้าง (Wage Level)
ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ
(Availability of Skilled Human Resources)
ตัวเลือกสถานที่ทางานที่หลากหลาย
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ปัจจัย

กลุ่มตัวชี้วดั
ความสะดวกในการดาเนินการ
(Ease of Doing)

ปัจจัย

การวิจยั และพัฒนา
(R&D)

กลุ่มตัวชี้วดั
ทรัพยากรทางวิชาการ
(Academic Resources)
เบื้องหลังการวิจัย
(Research Background)

นวัตกรรม
(Innovation)

ศักยภาพในการกาหนดแนวโน้ม
(Trendsetting Potential)
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(Cultural Resources)
การปฏิสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม
(Cultural
Interaction)

สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
นักท่องเที่ยว
(Facilities for Visitors)

การดึงดูดใจต่อผู้มาเยือน
(Attractiveness to Visitors)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(International Interaction)

ความเป็นอยู่ที่ดี
(Livability)

สภาพแวดล้อมในการทางาน
(Working Environment)
ค่าครองชีพ
(Cost of Living)
ความมั่นคงและปลอดภัย

ตัวชี้วดั
(Variety of Workplace Options)
อัตราภาษีนิตบิ ุคคล (Corporate Tax Rate)
ความเสี่ยงทางการเมืองเศรษฐกิจและธุรกิจ
(Political, Economic and Business Risk)
ตัวชี้วดั
จานวนนักวิจยั (Number of Researchers)
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก (World's Top Universities)
ผลงานทางวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Academic Performance in Maths and Science)
ความพร้อมในการยอมรับนักวิจยั (Readiness for Accepting Researchers)
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา (Research and Development
Expenditure)
จานวนสิทธิบัตร (Number of Patents)
ผู้ชนะรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Winners of Prizes in Science and Technology)
สภาพแวดล้อมของ Startup (Startup Environment)
จานวนการจัดประชุมนานาชาติ (Number of International Conferences)
จานวนกิจกรรมทางวัฒนธรรมระดับโลก (Number of World-Class Cultural
Events)
มูลค่าการส่งออกเนื้อหาทางวัฒนธรรม (Cultural Content Export Value)
สภาพแวดล้อมของกิจกรรมสร้างสรรค์ (Environment of Creative Activities)
ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งมรดกโลก (Proximity to World Heritage Sites)
โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Interaction Opportunities)
จานวนโรงภาพยนตร์และคอนเสิร์ตฮอลล์ (Number of Theaters and
Concert Halls)
จานวนพิพิธภัณฑ์ (Number of Museums)
จานวนสนามกีฬา (Number of Stadiums)
จานวนห้องพักโรงแรมหรู (Number of Luxury Hotel Guest Rooms)
จานวนโรงแรม (Number of Hotels)
ความน่าดึงดูดของตัวเลือกการซื้อ (Attractiveness of Shopping Options)
ความน่าดึงดูดใจของตัวเลือกการรับประทานอาหาร (Attractiveness of Dining
Options)
จานวนชาวต่างประเทศที่พักอาศัย (Number of Foreign Residents)
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Number of Foreign Visitors)
จานวนนักเรียนต่างชาติ (Number of International Students)
อัตราการว่างงานทั้งหมด (Total Unemployment Rate)
ชั่วโมงการทางานทั้งหมด (Total Working Hours)
ความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน (Employee Life Satisfaction)
ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (Housing Rent)
ระดับราคา (Price Level)
จานวนคดีฆาตกรรม (Number of Murders)
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(Security and Safety)
ความอยู่ดกี ินดี
(Well-Being)
ความสะดวกในการดาเนินชีวิต
(Ease of Living)

ปัจจัย

กลุ่มตัวชี้วดั
นิเวศวิทยา
(Ecology)

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

คุณภาพอากาศ
(Air Quality)
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
(Natural Environment)
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ
(International Transportation
Network)
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
(Transportation Infrastructure)

การเข้าถึง
(Accessibility)

บริการขนส่งภายในเมือง
(Inner-City Transportation
Services)
ความสะดวกสบายในการจราจร
(Traffic Convenience)

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของภัยธรรมชาติ (Economic Risk of Natural
Disaster)
อายุขยั (Life Expectancy)
เสรีภาพทางสังคมและความเท่าเทียมกัน (Social Freedom and Equality)
ความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต (Risk to Mental Health)
จานวนแพทย์ (Number of Medical Doctors)
ความพร้อมด้าน ICT (ICT Readiness)
ความหลากหลายของร้านค้าปลีก (Variety of Retail Shops)
ความหลากหลายของร้านอาหาร (Variety of Restaurants)

ตัวชี้วดั
มุ่งมั่นที่จะดาเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมอิ ากาศ
(Commitment to Climate Action)
อัตราพลังงานทดแทน (Renewable Energy Rate)
อัตราการรีไซเคิลขยะ (Waste Recycle Rate)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emissions)
ความหนาแน่น SPM (SPM Density)
ความหนาแน่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์
(SO2 and NO2 Density)
คุณภาพน้า (Water Quality)
ครอบคลุมของพื้นที่สีเขียว (Green Coverage)
ระดับความสะดวกสบายของอุณหภูมิ (Comfort Level of Temperature)
เมืองที่มีสายการบินตรงระหว่างประเทศ
(Cities with Direct International Flights)
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Flows)
จานวนผู้โดยสารทางอากาศ (Number of Air Passengers)
จานวนรันเวย์ (Number of Runways)
ความหนาแน่นของสถานีรถไฟ (Railway Station Density)
ความคุ้มครองการขนส่งสาธารณะและความตรงต่อเวลา
(Public Transportation Coverage and Punctuality)
เวลาเดินทางไปสนามบินนานาชาติ (Travel Time to International Airports)
การเดินทางสะดวก (Commuting Convenience)
การจราจรติดขัด (Traffic Congestion)
ค่ารถแท็กซี่ (Taxi Fare)
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3.2.6 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Thailand tourism confident
index)
กรอบแนวคิดและหลักการ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Thailand tourism confident
index) เป็นดัชนีภายใต้โครงการการรายงานและพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่น
ของผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของไทย โดยเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย ว
แห่ ง ประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์และสะท้อนถึง สถานการณ์การการท่องเที่ยวที่กาลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 200 โดยที่มีการอ่านค่าดัชนี ดังนี้
• ค่าดัชนีสูงกว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์ดีกว่าระดับปกติ
• ค่าดัชนีเท่ากับ 100 หมายความว่าสถานการณ์เท่ากับระดับปกติ
• ค่าดัชนีต่ากว่า 100 หมายความว่าสถานการณ์แย่กว่าระดับปกติ
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 1/ ปี พ.ศ. 2561
จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วจ านวน 600 ราย พบว่ า ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 100 โดยเพิ่มขึ้นจากในไตรมาสก่อน (96)
มาสู่ระดับปกติ แต่ยังต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสก่อน (103) ส่วนปัจจัยลบที่สาคัญในไตรมาสนี้ ได้แก่
ภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศในภาพรวมที่ชะลอตัว (ร้อยละ 16) ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
(ร้อยละ 14) และอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (ร้อยละ 15) ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 100 เป็นการ
คาดการณ์ในระดับปกติ และทรงตัวจากที่ประเมินไว้ในไตรมาสนี้ โดยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจาก ททท. และการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่า รวมถึงผู้ประกอบการบางส่วนคาดว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนจะอ่อนค่าลงบ้าง ซึ่งจะลดแรงกดดันต่อกาลังซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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แผนภาพที่ 3.7: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556-2562

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย สามารถแบ่งตามภูมิภาค และ
แบ่งตามธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค ในไตรมาสที่ 4 ปี
พ.ศ 2561 พบว่า ผู้ประกอบการทุกภูมิภาคประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงหรือดีกว่าปกติ ยกเว้นผู้ประกอบการ
ในภาคใต้และภาคตะวันออกที่ประเมินสถานการณ์ต่ากว่าปกติค่อนข้างมาก ซึ่งอาจมาจากอุบัติเหตุทางเรือ
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวด้านทะเลสาหรับไตรมาสที่ 1/2562 ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป โดยผู้ประกอบการในภาคเหนือและ
ภาคใต้ เป็ น กลุ่ มที่ ค าดการณ์ดี ที่สุ ด ขณะที่ ผู้ ป ระกอบการในภาคตะวั น ตกและภาคตะวัน ออกเป็ น กลุ่ ม ทึ่
คาดการณ์ต่าที่สุด
แผนภาพที่ 3.8: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาค
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ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ ในไตรมาสที่ 4 ปี
พ.ศ 2561 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเกือบทุกธุรกิจประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกติ ยกเว้น
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและธุรกิจอื่น ๆ (สวนสนุก ธีมปาร์ค) ที่ประเมินสถานการณ์ต่ากว่าปกติ
ค่อนข้างมาก สาหรับการคาดการณ์ในไตรมาส 1/2562 ผู้ประกอบการเกือบทุกกลุ่มคาดการณ์สถานการณ์
ท่องเที่ยวใกล้เคียงหรือดีกว่าปกติ โดยเฉพาะธุรกิจสปาและนวด (106) และธุรกิจร้านขายของที่ระลึก (107)
ขณะที่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่คาดการณ์สถานการณ์ต่ากว่าปกติ ดังแสดงในแผนภาพ
แผนภาพที่ 3.9: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย แบ่งตามธุรกิจ

แนวคิดในการพัฒนา
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ป ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยคานวณจากผลการสารวจตัวแทน
ผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสารวจรายไตรมาส และรายปี เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วางแผนนโยบาย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิ จท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยยังแยกได้ตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ
การคานวณดัชนีกระทาโดยการถามคาถามผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทุก ๆ ไตรมาส โดยใช้คาถามหลักตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่
- ท่านประเมินผลของการประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสนี้
อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี
- ท่านคิดว่าผลของการประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือธุรกิจของท่าน ในไตรมาสที่จะถึงนี้
จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการท่องเที่ยวปกติที่ท่านคาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของปี
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้จากระดับ ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม
(100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก (200) จากนั้นจึงนาผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย โดยด้านที่มีผลดัชนีมากกว่า 100
แสดงว่าผู้ประกอบการประเมินว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีกว่าปีก่อน ๆ นอกจากนี้ยังมีคาถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
อีกด้วย
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วิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ 2561 ทาการ
สารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีตัวแทนผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามทั้งหมด 600 ราย ส่วนการสารวจความ
คิดเห็นนักท่องเที่ยวมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 350 ราย และนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 350 ราย โดยแบ่งการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่ 1) ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไป
2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยว 3) ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ 4) การท่องเที่ย วช่วงเทศกาล 5) การคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
6) ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ในการสารวจ
เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น โดยตัดการสารวจ
ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ออก และเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ
นาเที่ยว (Domestic และ Inbound) และมีการปรับสัดส่วนผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นที่ได้จากการสารวจในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 อาจจะไม่ต่อเนื่อง
กับดัชนีที่ได้มีการสารวจก่อนหน้า
การนาไปใช้ประโยชน์
ดัช นีความเชื่อมั่น ผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ และ
สะท้อนถึง สถานการณ์ท่องเที่ยวที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการวางแผน กาหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ทางการตลาดของหน่วยงานภาคธุรกิจ
ข้อจากัดและข้อท้าทาย
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย นั้ น ค านวณมาจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ ประกอบการเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ไตรมาส ถึงสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบัน และในอีก 3 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี เพื่อให้ค่าดัชนีที่คานวณ
ออกมาได้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด
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แผนภาพที่ 3.10: สรุปผลการรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
รวมทั้งตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ร วบรวมข้ อ มูล เกี่ย วกับ การรายงานผลข้ อ มู ล สถิ ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
กั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ จั ด ทาโดยหน่ ว ยงานต่ าง ๆ โดยมี ร ายละเอี ยด ดัง นี้
สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International Congress and Convention
Association: ICCA)
สมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (International Congress and Convention.
Association: ICCA) ได้จัดทารายงาน ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public
Abstract 2017 ประจาปี 2560 พบว่า
- ปะเทศสหรัฐอเมริ กา มีจานวนครั้งการจัดประชุมมากที่สุ ดอยู่ที่ 941 ครั้ง รองลงมาคือประเทศ
เยอรมัน มีจานวนครั้งการจัดประชุมอยู่ที่ 682 ครั้ง ทั้งนี้หากพิจารณาประเทศในเอเชีย พบว่า ประเทศญี่ปุ่น
มีจานวนครั้งการจัดประชุมอยู่ที่ 414 ครั้ง โดยอยู่อันดับที่ 7 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ประเทศจีน มี
จานวนครั้งการจัดประชุมอยู่ที่ 376 ครั้ง โดยอยู่อันดับที่ 8 ของโลก และอันดับ 12 ของเอเชีย ส่วนประเทศ
ไทย มีจานวนครั้งการจัดประชุมอยู่ที่ 163 ครั้ง โดยอยู่อันดับที่ 8 ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย
- ส่วนในด้านจานวนผู้เข้าร่วมประชุมรายประเทศ พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมประชุม
มากที่สุดจานวน 424,010 ราย รองลงมาคือ ประเทศสเปน มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 327,996 ราย
ทั้งนี้หากพิจารณาประเทศในเอเชีย พบว่า ประเทศญี่ปุ่น มีมีผู้เข้ าร่วมประชุมจานวน 133,025 ราย โดยอยู่
อันดับที่ 10 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ส่วนประเทศไทย มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 65,711 ราย
โดยอยู่อันดับที่ 25 ของโลก และอันดับ 7 ของเอเชีย
- หากพิ จ ารณาเมืองที่ มี ก ารจั ดประชุ มในแต่ ล ะประเทศ พบว่ า เมื องบาร์ เซโลน่า ประเทศสเปน
มีจานวนการจัดประชุมมากที่สุด อยู่ที่ 195 ครั้ง รองลงมาคือ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส จานวนการจัดประชุม
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อยู่ที่ 190 ครั้ง ทั้งนี้หากพิจารณาในทวีปเอเชีย พบว่า สิงคโปร์ มีจานวนการจัดประชุมมากที่สุดในเอเชีย และ
เป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีจานวนครั้งการจัดประชุมอยู่ที่ 160 ครั้ง และหากพิจารณาในประเทศไทย พบว่า
กรุงเทพอยู่อันดับที่ 4 ของเอเชีย และอันดับที่ 17 ของโลก โดยมีจานวนครั้งการจัดประชุมอยู่ที่ 110 ครั้ง
สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (Global Association of the Exhibition Industry:
UFI)
สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก ได้ จัดทารายงาน World Map of Exhibition Venues
2017 edition Revised December 2018 พบว่า
- ในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มทั่วโลก มีพื้นที่ถึง 34.6 ล้านตารางเมตร โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2544 ร้อยละ 1.44 และในปี พ.ศ. 2560 มีสถานที่จัดงาน จานวน 1,212 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2544
ร้อยละ 7.2
- หากพิจารณาพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มในระดับภูมิภาค พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ทวีปยุโรป
มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ที่ 15.6 ล้านตารางเมตร หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 45.09 ของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มรวมทั้งโลก ส่ วนอันดับที่ส องคือ เอเชียแปซิฟิก
มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มอยู่ที่ 8.22 หรือคิดเป็นร้อยละ 23.76 ของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่ม
รวมทั้งโลก และหากพิจารณาสถานที่จัดงานในระดับภูมิภ าค พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ทวีปยุโรปมีสถานที่
จัดงานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ ภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ที่ 496 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.92 ของสถานที่
จัดงานทั่วโลก ส่วนอันดับที่สองคือ อเมริกาเหนือ มีสถานที่จัดงานอยู่ที่ 394 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 32.50
ของสถานทีจ่ ัดงานทั่วโลก ในขณะที่เอเชียแปซิฟิก มีสถานที่จัดงานมาเป็นอันดับที่สาม อยู่ที่ 203 แห่ง หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.75 ของสถานที่จัดงานทั่วโลก
- ส่วนแบ่งการตลาดของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่ม ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทวีปยุโรปมีพื้นที่มาก
ที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 45 ของส่วนแบ่งการตลาดโลก รองลงมาคือ เอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ ซึ่งมีส่วนแบ่ง
การตลาดของพื้ น ที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการในร่ ม อยู่ที่ ร้ อ ยละ 23.7 และ 23.6 ของส่ ว นแบ่ ง การตลาดโลก
ตามลาดับ
- จานวนสถานที่จัดงานจาแนกตามขนาดของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่ม พบว่า ในปี พ.ศ. 2560
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งมีความจุอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 20,000 ตารางเมตร โดยมีการจัดงานจานวน
736 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของกลุ่มที่จัดงานทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่จัดงานขนาดกลาง ซึ่งมีความจุ
อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 ตารางเมตร มีจานวน 415 ครั้ง คิ ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 หรือหนึ่งในสาม
ของกลุ่มที่จัดงานทั้งหมด และพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีความจุมากกว่า 100,000 ตารางเมตร มีจานวนน้อย
ที่สุด อยู่ที่ 61 ครั้ง ซึ่งมีสัดส่วนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่มที่จัดงานทั้งหมด
- ร้อยละ 61 ของสถานที่จัดงานทั่วโลกอยู่ในกลุ่มขนาดเล็ก โดยมีความจุอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 20,000
ตารางเมตร รองลงมาคือ พื้นที่จัดงานขนาดกลาง ซึ่งมีความจุอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 ตารางเมตร
คิด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 34 หรื อ หนึ่ ง ในสาม และพื้ นที่ จั ด งานขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ค วามจุ ม ากกว่ า 100,000
ตารางเมตร มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5 ของสถานที่จัดงานทั่วโลก
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- หากพิจารณาจานวนสถานที่จัดงานโดยจาแนกตามความจุของพื้นที่ พบว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิปิกมี
จานวนการจัดแสดงนิทรรศการในร่มในกลุ่มขนาดกลางมากที่สุด จานน 112 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.17ของ
จานวนการจัดประชุมในเอเชียแปซิฟิก รองลงมาคือ การจัดแสดงนิทรรศการในร่มในกลุ่มขนาดเล็ก มีจานวน
75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.94 ของจานวนการจัดประชุมในเอเชียแปซิฟิก และการจัดแสดงนิทรรศการในร่มใน
กลุ่มขนาดใหญ่ มีจานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของจานวนการจัดประชุมในเอเชียแปซิฟิก
- Messe Hannover เป็นสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการในร่มที่อยู่ที่เมืองฮันโนเวอร์ของประเทศ
เยอรมัน มีพื้นที่การจัดประชุมมากที่สุดอยู่ที่ 463,275 ตารางเมตร ในขณะที่ประเทศไทย IMPACT Arena,
Exhibition and Convention Center เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 30
ของโลก ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน โดยมีพื้นที่จัดการประชุมอยู่ที่ 137,000
ตารางเมตร
- การจัดอันดับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มที่มีความจุในร่มอย่างน้อย 200,000 ตารางเมตร จาก
28 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 19.8
โดยมี จ านวนการจั ดแสดงนิ ทรรศการในร่ ม 326 ครั้ ง และมีพื้ นที่การจัดประชุ ม 6,850,426 ตารางเมตร
ในขณะที่ประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 21 ซึ่ งมีจานวนการจัดประชุม 7 ครั้ง และมีพื้นที่
การจัดประชุม 236,943 ตารางเมตร
- การจัดอันดับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มที่มีความจุในร่มมากกว่า 100,000 ตารางเมตร จาก
16 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศจีน มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดอยู่ที่
ร้อยละ 70 โดยมีพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการในร่ม 5,753,724 ตารางเมตร รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุ่น
อินเดีย และเกาหลีใต้ ในขณะที่ประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับ
ที่ 5 ของเอเชีย โดยมีพื้นที่การจัดประชุม 5,753,724 ตารางเมตร ทั้งนี้ หากพิจารณาสถานที่จัดประชุม พบว่า
IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center ของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 7 ของเอเชีย
- หากพิ จ ารณาเฉพาะในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีพื้ น ที่ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการในร่ ม
รวม 236,943 ตารางเมตร และมีการจัดประชุมจานวน 7 ครั้ง นอกจากนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่การจัดแสดง
นิทรรศการในร่ม อยู่ที่ร้อยละ 0.7 โลก และร้อยละ 2.9 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และหากพิจารณาสถานที่
จัดแสดงนิทรรศการในร่มของประเทศไทย พบว่า IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center มี
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในร่มมากที่ สุดอยู่ที่ 137,000 ตารางเมตร รองลงมาคือ Bangkok International
Trade & Exhibition Centre (BITEC) มีพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการในร่ม อยู่ที่ 57,339 ตารางเมตร ทั้งนี้
หากพิ จ ารณาการเพิ่มขึ้ น ของพื้น ที่การจั ด แสดงนิท รรศการในร่ ม พบว่า ประเทศไทยมีพื้น ที่การจัด แสดง
นิทรรศการในร่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 ของพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการในร่มทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2554 รวมทั้งประเทศไทยมีการจั ดแสดงนิทรรศการในร่มในกลุ่ มขนาดเล็ กมากที่สุ ด จานวน 5 ครั้ง
(ความจุอยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 20,000 ตารางเมตร) รองลงมาคือ กลุ่มขนาดกลาง จานวน 1 ครั้ง (ความจุอยู่
ระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 ตารางเมตร) และขนาดใหญ่ จานวน 1 ครั้ง (ความจุอยู่มากกว่า 100,000
ตารางเมตร)
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สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก (Global Business Travel Association: GBTA)
สมาคมธุร กิจ ท่องเที่ยวทั่ว โลก (Global Business Travel Association: GBTA) ได้จัดทา
“EXPENSE REPORTING: STATE OF THE INDUSTRY” โดยเผยพร่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจาก
ผลการศึกษา พบว่า
- ผู้ซื้อการเดินทางร้อยละ 59 ต้องการให้รายงานค่าใช้จ่ายในรายการแยกตามประเภท รองลงมาคือ
ต้องการให้รายงานยอดรวมทั้งหมดต่อ ธุรกรรมเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะรวมบริการรูมเซอร์วิสและ
ซักแห้งเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งภายใต้ค่าใช้จ่ายเสริมของโรงแรม ประมาณหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 27) ในขณะที่มีเพียง
หนึ่ งในสิ บ (ร้ อยละ 10) เท่านั้ น ที่ต้องรายงานค่าใช้จ่ายแยกรายการตามแต่ล ะรายการ ทั้งนี้การรายงาน
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทเป็นที่นิยมมากที่สุดในอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 72 ) ในขณะที่การ
นาเสนอผลรวมทั้งหมดต่อหนึ่งธุรกรรมนั้นเป็นที่นิยมในเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 39) และยุโรป (ร้อยละ 36)
โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป (ร้อยละ 52) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ซื้อการเดินทางทั่วโลก
- ผู้ซื้อการเดินทางในอเมริกาเหนือ ร้อยละ 86 และเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 84 ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์
รายงานค่าใช้จ่าย ในขณะที่ผู้ซื้อการท่องเที่ยวในละตินอเมริการายงานว่าใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในอัตราที่ต่ากว่า
มาก (ร้อยละ 60) โดยที่ผู้ซื้อการเดินทางในลาตินอเมริกามีแนวโน้มที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทอื่น ๆ
เพื่อส่งรายงานค่าใช้จ่าย ในทางกลับกันผู้ซื้อการท่องเที่ยวในยุโรป (ร้อยละ 35) มีแนวโน้มที่จะส่งรายงาน
ค่าใช้จ่ายที่เป็นกระดาษซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น
- ถึงแม้ว่ารายงานค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม พบว่า การส่ง
ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในรูปแบบกระดาษยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดโดยเฉพาะประเทศในยุโรป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
81 ละตินอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนอเมริกาเหนือ ผู้ซื้อส่วนใหญ่รายงานการส่งใบเสร็จรับเงินผ่านภาพที่
สแกน (ร้อยละ 84 ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 62) และทางสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 61)
3.3 การสัง เคราะห์ เ ปรี ย บเทีย บข้ อมู ลทุ ติย ภูมิ ที่ส ามารถรวบรวมมาได้เ พื่อ น าไปสู่ก ารออกแบบดัช นี
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยสาหรับดาเนินการพัฒนา
ในระยะสั้น กลาง และระยะยาว
จากการศึ ก ษาภาพรวมของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นตลาดโลกและประเทศไทย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ประเทศไทยกาลัง
เผชิญ จึงนาไปสู่ความจาเป็นในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินการดาเนินนโยบายของ
ภาครั ฐ เพื่อผลั กดัน การพัฒ นาปรั บ ปรุ งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันดัช นีเป็นเครื่องมือ
เชิงนโยบายที่ใช้กัน อย่ างแพร่ ห ลาย สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการดาเนินงานนโยบายแบบเชิงรุก จาก
การศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เ กี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อ
ธุรกิจ พบว่า ในแต่ดัชนีมีเป้าหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1) ใช้เพื่อ
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วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 2) ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางาน/ กาหนดนโยบาย/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3) ใช้เพื่อเพื่อเทียบเคียงสถานะด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 4) ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการอ้างอิงอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้สู่สาธารณะ
แผนภาพที่ 3.11: เป้าหมายการใช้ดัชนี

จากผลการรวมรวมข้อมูลข้างต้น รวมถึงการพิจารณานโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ และความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูล จึงนามาสู่การออกแบบดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยสาหรับดาเนินการพัฒนาในระยะสั้น กลาง และระยะยาว ดังนี้
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4
การพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สาหรับ
ดาเนินการในระยะสั้น: ดัชนีความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
(Ease of Organising MICE Index)
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการนาเสนอถึง 1) ต้นแบบดัชนีที่สามารถนาไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ: ดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) 2) การพัฒนาดัชนี
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย สาหรับดาเนินการในระยะสั้น : ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
(Ease of Organising MICE Index)
4.1 ต้นแบบดัชนีที่สามารถนาไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการพัฒนาดัชนีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดทาข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ผ่านมา พบว่า ในการสะท้อนและชี้วัดเกี่ยวกับสถานการณ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยนั้น มีแนวทางการขี้วัดหลายแนวทางที่มีความน่าสนใจ ซึ่งใน
ภาพรวมของแนวทางการพัฒ นาดัช นี อุตสาหกรรมไมซ์ไทยในลาดับต่อไปนั้น จะได้มีการอธิบายเกี่ยวกับ
ประเด็น ดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจากการประเมินความต้องการ และความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า การมีข้อมูลที่สามารถสะท้อนภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย ที่มีแนวคิด และ
ลักษณะของการพิจารณาในแนวทางเดียวกับ แนวคิดของดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of
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Doing Business Index) ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลก (World Bank) นั้นน่าจะสามารถสะท้อนมุมมองใน
ลักษณะเปรียบเทียบความคืบหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็น
ถึงประเด็น/ กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น โดยนาแนวคิดของดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) มาเป็น
ต้นแบบเพื่อพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระยะสั้น ในลักษณะของดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ไมซ์ในประเทศไทย (Ease of Organising MICE Index) แนวคิดที่สาคัญของดัชนีความสะดวกในการดาเนิน
ธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ที่สามารถนามาประยุกต์ได้ มี 4 แนวคิด ได้แก่ กรอบแนวคิด
กระบวนการสารวจข้อมูล การจัดทาตัวชี้วัด และการประมวลผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 กรอบแนวคิด
ดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจเป็นดัชนีที่ถูกจัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
ของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ ในโลกว่ามีความสะดวกมากน้อยแค่ไหนโดยสะท้อนออกมาในรูป
ของคะแนน ยิ่งคะแนนมาก ยิ่ งแสดงว่าความสะดวกในการดาเนินธุรกิจในประเทศดังกล่ าวมากกว่าการ
ดาเนินการเช่นเดียวกันในประเทศที่ได้คะแนนต่ากว่า โดยในปี พ.ศ. 2562 มี 190 หน่วยเศรษฐกิจ 1 เข้าร่วมใน
การประเมินดังกล่าว โดยทาการเปรียบเทียบจัดอันดับผลคะแนน (Ease of doing business score) ของแต่
ละหน่วยเศรษฐกิจในการดาเนิน 10 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ 2 ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจ
จนถึงการจัดการเมื่อเกิดกรณีล้มละลาย/ หรือเลิกกิจการ หรือกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดาเนิน
ธุรกิจ โดยมีมิติที่ให้ความสาคัญ 2 มิติ ได้แก่ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ และความเอื้อของกฎระเบียบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยเศรษฐกิจจากการตั้งสมมติฐานและกาหนดกรณีศึกษาในการดาเนินธุรกิจที่เป็น
มาตรฐาน (Simple Standardized case study) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณระหว่างหน่วย
เศรษฐกิจและช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
4.1.2 กระบวนการสารวจข้อมูล
การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับความสะดวกในการดาเนินธุรกิจในหน่วยเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายนั้น
ออกแบบโดยการกาหนดกรณีสมมติในการดาเนินธุรกิจที่เป็นการจาลองวิธีการดาเนินธุรกิจอย่างง่าย และ
กาหนดสมมติฐานเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะเพื่อใช้อ้างอิงในการสารวจความยากง่ายในการดาเนินการในแต่
ละหน่วยเศรษฐกิจเป้ าหมายที่ทาการสารวจ ที่ความครอบคลุ มประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไข และกฏ
ระเบียบในการดาเนินธุรกิจซึ่งมีหน่วยงานที่กากับดูแลหรือดาเนินการ คือ หน่วยงานรัฐ และผู้มีประสบการณ์
1

หน่วยเศรษฐกิจ หมายถึง 190 ประเทศ และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ จานวน 11 เมือง (The World Bank Group, 2018)
การจัดทาดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 1 กระบวนการ โดยเป็นประเด็นด้านแรงงาน ซึ่งไม่ถูกนามาจัดอันดับ
(Ranking) ในการรายงานผล กระบวนการทั้ง 11 กระบวนการ ได้แก่ (1) การเริ่มต้นธุรกิจ (2) การขออนุญาตก่อสร้าง (3) การขอใช้ไฟฟ้า (4) การ
จดทะเบียนทรัพย์สิน (5) การได้รับสินเชื่อ (6) การคุ้มครองผู้ลงทุน (7) การชาระภาษี (8) การค้าระหว่างประเทศ (9) การบังคับให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง (10) การแก้ปัญหาการล้มละลาย และ (11) กฏระเบียบของตลาดแรงงาน (The World Bank Group, 2018)
2
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จากการดาเนินธุรกิจ คือ บริษัทเอกชน ทาหน้าที่ให้ความเห็นและตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หากมีการดาเนินการตามกรณีสมมติดังกล่าวภายในหน่วยเศรษฐกิจเหล่านั้น
1) องค์ประกอบของข้อมูลที่สารวจ
ข้อมูลที่สารวจเป็นรายละเอียดที่ผู้ประกอบการเอกชนได้รับประสบการณ์ได้รับจากการดาเนินธุรกิจ
เพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณในหลายมิติของสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ สามารถจาแนกลักษณะของ
ข้อมูลที่สารวจออกเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย ข้อมูลกระบวนการในการดาเนินธุรกิจซึ่งเป็นระเบียบการ
ในทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบการเผชิญในสภาวะจริง ได้แก่ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม และ
กฏระเบียบของแต่ละหน่วยเศรษฐกิจ ได้แก่ กฎหมายและกฎระเบียบ และนาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐใน
ประเด็นเดียวกัน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานโดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดความสะดวก ประสิทธิภาพ และความเอื้อ
ของกฏระเบี ยบ ทั้งนี้ ข้อมูลที่สารวจเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล เชิงคุณภาพ เพื่อนามาประกอบการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณในการศึกษาครั้งนี้
2) เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
เครื่องมือในการสารวจ ความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยตั้งสมมติฐานเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะในการสารวจข้อมูล
ผ่านการดาเนิ นธุรกิจตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงเลิกกิจการในกรณีศึกษาของ 1 บริษัทใน 1 หน่ว ยเศรษฐกิจ การ
ตั้งสมมติฐานที่เกี่ย วข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ขนาดของบริษัท สถานที่ และการ
ดาเนินงานทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่
ต่างกันได้
3) ขอบเขตของการสารวจข้อมูล
ข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกของปีที่จะรายงานผล ยกเว้น ข้อมูลการชาระภาษีซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลตาม
ปีบัญชี
4.1.3 การจัดทาตัวชี้วัด
1) การคัดเลือกตัวชี้วัด
การคั ด เลื อ กตั ว ชี้วั ด ในการจั ด ท า จะอ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ เช่ น บทความวิ ช าการ
การศึกษาเชิงประจักษ์ และคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนิน
ธุรกิจ โดยมีประเด็นเพื่อชี้วัดใน 4 ประเด็น ได้แก่ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) การจัดสรรน้าหนัก
การจัดทาดัชนีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2562 มีการจัดสรรน้าหนักโดยวิธี ค่าเฉลี่ย
อย่างง่าย หรือการจัดสรรค่าน้าหนักให้ทุกตัวชี้วัดมีค่าน้าหนักเท่ากัน
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4.1.4 การประมวลผล
1) การจัดทาคะแนนความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
การประเมินข้อมูลของตัวชี้วัดเป็นคะแนน คือ วิธีการคานวณคะแนน Distance to frontier (DTF)
ซึ่งเป็น คะแนนที่คานวณโดยการวัดระยะห่ างของผลการประเมินแต่ล ะตัวชี้วัดของหน่วยเศรษฐกิจในกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยมีคะแนนตั้งแต่ 0–100 คะแนน โดยการคานวณมีกระบวนการ 2 กระบวนการ ดังนี้
1.1) การปรับข้อมูลของตัวชี้วัดในแต่ละตัวให้อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันโดยการปรับข้อมูลแบบเชิง
เส้นโดยให้ตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการ โดยการจัดทาคะแนนเป็นการแปลงข้อมูลตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยเดียวกัน
คือ คะแนนที่ส ะท้อนจากระยะห่ างของค่าตัว ชี้วัดนั้นกับค่าตัว ชี้วัดที่เป็นเกณฑ์ในประเด็นนั้น ๆ โดยการ
คานวณค่าระยะห่างของตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัด y จะคานวณจากค่าตัวชี้วัด 3 ส่วน ได้แก่ ค่าตัวชี้วัด (y) ค่า
ตัวชี้วัดที่เป็นเกณฑ์ที่ดีที่สุด (frontier) และค่าตัวชี้วัดที่แย่ที่สุด (worst) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1) ค่าตัวชี้วัดย่อย คือ ค่าตัวชี้วัด ณ เวลาปัจจุบันของหน่วยเศรษฐกิจใดหน่วยเศรษฐกิจหนึ่ง
1.1.2) ค่าตัวชี้วัดที่ที่เป็นเกณฑ์ที่ดีที่สุด คือ ค่าตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบ
กับหน่วยเศรษฐกิจในกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่มีการจัดทาตัวชี้วัด โดยเป็นค่าที่
สะท้อนความมีประสิทธิภาพสูงที่สุดของตัวชี้วัด
1.1.3) ค่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต่ าที่ สุ ด หรื อ สู ง ที่ สุ ด คื อ ค่ า ของตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพต่ าที่ สุ ด โดย
เปรียบเทียบกับหน่วยเศรษฐกิจในกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่มีการจัดทาตัวชี้วัด และจะ
คงที่ค่านั้นไว้เป็นเวลา 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทั้งนี้ สูตรที่เกี่ยวข้องในการคานวณ Distance to frontier score มีรายละเอียด ดังสมาการที่ 1 ดังนี้
=

โดยที่

(
(

- )
-

)

(1)

คือ ค่าของตัวชี้วัด y ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยในหมวดที่ j ตั้งแต่ 1, 2, …, 4
คือ ค่าของตัวชี้วัดในหมวดที่ j ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนประสิทธิภาพที่ต่าที่สุดของใน
ตัวชี้วัดย่อยนั้น ๆ
คือ ค่าของตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบ หรือ ข้อมูลใน
อดีตโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่การจัดทาตัวชี้วัด

1.2) การคานวณคะแนน Distance to frontier ซึ่งเป็นคะแนนที่คานวณจากการเฉลี่ยคะแนนของแต่
ละกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดาเนินธุรกิจในหน่วยเศรษฐกิจนั้น ๆ
ตัวอย่างการจัดทาคะแนน Distance to frontier กรณีเปรียบเทียบ 2 บริษัทในกระบวนการขอใช้
ไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 4.1 ดังนี้
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แผนภาพที่ 4.1 : ตัวอย่างการคานวณคะแนนโดยเปรียบเทียบ 2 บริษัท

กรณีศึกษาในการขอใช้ไฟฟ้าของบริษัท A และ B ประเมินผ่านตัวชี้วัด ใน 4 มิติ ได้แก่ ความสะดวก
ตัว ชี้วัด คือ จ านวนขั้นตอนของระเบีย บการขอใช้ไฟฟ้าในสานักงาน ความรวดเร็ว คือ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียม หรือต้นทุนในการขอใช้ไฟฟ้าทั้งกระบวนการ และกฎระเบียบ คือ การ
ประเมินความพึงพอใจต่อกฎระเบียบในการขอใช้ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 7 ระดับ จากการประเมินคะแนนเฉลี่ย
บริษัท A ได้คะแนนเฉลี่ย 68.65 คะแนน และ บริษัท A ได้คะแนนเฉลี่ย 48.81 คะแนน ดังนั้น บริษัท A มี
ความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสูงกว่า บริษัท B โดยเปรียบเทียบ
2) การจัดอันดับ
การจัดอันดับความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ จะจัดอันดับจากผลรวม Distance to frontier score
ในจุดทศนิยม 5 หลัก และ 2 หลัก ตามลาดับ
3) การแปลผลข้อมูล
ตัว ชี้ วัด ในแต่ล ะกระบวนการมีค ะแนนตั้ งแต่ 0–100 คะแนน โดยคะแนนเข้า ใกล้ 100 คะแนน
สะท้อนความสะดวกในการดาเนินธุรกิ จสู ง ขณะที่คะแนนเข้าใกล้ 0 คะแนน สะท้อนความสะดวกในการ
ดาเนินธุรกิจต่าโดยเปรียบเทียบ
เนื่องจากการจัดทาดัชนีความสะดวกในการประกอบธุรกิจเป็นการนาเสนอภาพรวมของการดาเนิน
ธุรกิจในหน่วยเศรษฐกิจนั้น ๆ ที่นาเสนอแนวทางปฎิบัติของทุกหน่วยเศรษฐกิจที่เข้าร่วม โดยจะชี้ให้เห็นถึง
แนวทางปฎิบัติที่ดีและแนวทางปฎิบัติที่ควรปรับปรุง ดังนั้น ดัชนีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจสามารถเป็น
เครื่องมือที่สนับสนุนหน่วยงานที่กากับดูแลในแต่ละกระบวนการในการประเมินและกากับดูแลได้อย่างตรงจุด
และน ามาซึ่งการพัฒนาสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในภาพรวมของหน่วยเศรษฐกิจ และดึงดูดผู้ ล งทุนให้ มา
ประกอบธุรกิจในหน่วยเศรษฐกิจที่สนใจ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

หน้าที่ 4-5

4.2 การพัฒนาดัชนีอุต สาหกรรมไมซ์ไ ทย สาหรับดาเนินการในระยะสั้น : ดัชนีความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Ease of Organising MICE Index)
4.2.1 การออกแบบดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Ease of Organising MICE
Index)
ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Ease of Organising MICE Index) มี
เป้าหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่วนที่สนับสนุน และ/หรือส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรม
ไมซ์ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การประชุมองค์กร (Meetings: M) (2) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive
Travels: I) (3) การประชุ ม วิ ช าชี พ นานาชาติ (Conventions: C) และการแสดงสิ น ค้ า และนิ ท รรศการ
นานาชาติ (Exhibitions: E) โดยกาหนดตัวชี้วัดจากขั้นตอนสาคัญที่เป็นขั้นตอนหลักร่วมกันของทั้ง 4 กิจกรรม
ที่มีความครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการจัดกิจกรรมจนถึงจบการจัดกิจกรรมไมซ์ ประกอบกับเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ใน 5 ด้าน คือ
1) ความง่ายในการดาเนินการ (Easier) เป็นการวัดในประเด็นที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการดาเนินการ
2) ความรวดเร็วในการดาเนินการ (Faster) เป็นการวัดในประเด็นที่เกี่ยวกับระยะเวลาการดาเนินการ
3) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การต่ า (Cheaper) เป็ น การวั ด ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและ
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
4) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเอื้อต่อการดาเนินการ (Smarter regulations)
5) ความหลากหลายของทางเลือกในการดาเนินการ (More variety)
โดยในการศึกษาเบื้องต้นนี้ ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมไมซ์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารวบรวม
ข้อมูล และจัดทาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ จะประกอบด้วย 9 กระบวนการสาคัญ ซึ่งมีความ
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น การจั ด กิ จ กรรมจนถึ ง จบการจั ด กิ จ กรรมของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ได้ แ ก่ (1) การ
ประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน (2) การขอรับการตรวจลงตรา (การขอวีซ่า) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การ
เดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง (4) กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง (5) การขนส่งและโลจิสติกส์
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง (6) สถานที่จัดงาน (7) สถานที่พัก (8) การรักษาความปลอดภัยและการประกันภัย และ
(9) การชาระภาษี โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด และกรอบแนวความคิดในการออกแบบปรากฎตามแผนภาพที่
4.2 และตารางที่ 4.1 ดังนี้
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แผนภาพที่ 4.2 : กรอบแนวความคิดในการออกแบบดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์
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ตารางที่ 4.1: ตัวชี้วัดสาหรับคานวณดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์

กระบวนการ

ความยากง่ายในการ
ดาเนินการ

1. การประสานงานเพื่อเริ่มต้น  จานวนขั้นตอน
การจัดงาน
2. การขอวีซ่า
 จานวนขั้นตอน

ความรวดเร็วในการ
ดาเนินการ

กฎระเบียบ/ข้อบังคับใน
การดาเนินการ

 ระยะเวลาดาเนินการ
 ความคิดเห็นต่อระเบียบ
ที่เอื้อต่อการดาเนินการ
(ระดับ 1-5)
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 ระยะเวลาดาเนินการ

4. การตรวจคนเข้าเมือง

5. โลจิสติกส์
5.1 ผู้ร่วมงาน*

 ระยะเวลาดาเนินการ
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 จานวนเส้นทางบินและ
สายการบิน
 ความคิดเห็นต่อระเบียบ
ที่เอื้อต่อการดาเนินการ
(ระดับ 1-5)

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
 จานวนขั้นตอน

ความหลากหลายของ
ทางเลือกในการ
ดาเนินการ
 จานวนผู้จัดงานทีม่ ี
มาตรฐาน

 ระยะเวลาดาเนินการ

3. การเดินทางของผู้ที่
เกี่ยวข้อง

5.2 ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์**

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ

 ความคิดเห็นต่อระเบียบ
ที่เอื้อต่อการดาเนินการ
(ระดับ 1-5)
 ความคิดเห็นต่อระเบียบ
ที่เอื้อต่อการดาเนินการ

 จานวนผู้ให้บริการ
 รูปแบบการให้บริการ
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กระบวนการ

ความยากง่ายในการ
ดาเนินการ

ความรวดเร็วในการ
ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ

กฎระเบียบ/ข้อบังคับใน
การดาเนินการ

ความหลากหลายของ
ทางเลือกในการ
ดาเนินการ

(ระดับ 1-5)
 ค่าใช้จ่ายในการเช่า
สถานที่
 ค่าห้องพัก

6. สถานที่จัดงาน
7. สถานที่พัก

8. การรักษาความปลอดภัย/
การประกันภัย
9. การชาระภาษี

 จานวนสถานที่ที่รองรับ
การจัดงาน
 จานวนที่พักที่ได้
มาตรฐาน
 อัตราค่าห้องพักมีความ
หลากหลาย
 จานวนผู้ให้บริการ

 จานวนขั้นตอนการ
ประสานงาน

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

 ความคิดเห็นต่อบริการ
จากภาครัฐ (ระดับ 1-5)
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สื บ เนื่ อ งจากแผนภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.1 กระบวนการที่ พิ จ ารณาทั้ ง 9 กระบวนการ มี
ความสาคัญในการจัดทาตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ โดยจาแนกเป็นรายกระบวนการของทั้ง 4 กิจกรรม มีรายละเอียด
ดังนี้
1) การประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน
ผู้จั ดงานหรื อผู้ ป ระสานงานในแต่ล ะอุตสาหกรรมไมซ์อาจมีคานิยามแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น
Destination Management Company (DMC) สาหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจในรูปแบบของการจัดประชุม
ขององค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อีกทั้งยังมี Association Management Company (AMC) และ
Professional Conference Organizer (PCO) สาหรับการจัดประชุมวิชาชีพนานาชาติ นอกจากนี้ยังมี
Professional Exhibition Organizer (PEO) สาหรับการจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ อีกด้วย
โดยผู้จัดงานหรือผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมไมซ์นี้ต่างรับหน้าที่บทบาทเดียวกันในการเป็นด่านแรกของ
กระบวนการในการดาเนินงานของกิจกรรมไมซ์ เมื่อบริษัทหรือธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความ
ต้องการจัดกิจกรรมไมซ์กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง บริษัทหรือธุรกิจย่อ มทาการกาหนดรายละเอียดเบื้องต้นของ
งาน วั ต ถุ ป ระสงค์ รวมไปถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากนั้ น จึ ง ท าการคั ด เลื อ ก (outsourcing) และ
ประสานงานกับผู้จัดงานซึ่งถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และความชานาญภายในพื้นที่ ดังนั้น
ปัจจัยสาคัญที่จะดึงดูดให้บริษั ทหรือธุรกิจเลือกจัดกิจกรรม ณ ที่ใดที่หนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับ ความสะดวกในการ
ติดต่อกับผู้จัดงานในประเทศไทยและการทาสัญญาสาหรับการจ้างผู้จัดงานรวมไปถึงจานวนของผู้จัดงานที่มี
คุณภาพที่สามารถเป็นทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบหาตัวเลือกที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้ได้
2) การขอรับการตรวจลงตรา (การขอวีซ่า) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ เป็นชาวต่างชาติ บุคคลนั้นจะต้องขอรับการตรวจลงตรา
หรื อ ขอวี ซ่ า ในการเดิ น ทางเข้ า มาร่ ว มงานในประเทศไทย โดยควรเลื อ กประเภทวี ซ่ า ให้ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เช่น ทางาน หรือท่องเที่ยว ทั้งนี้ คนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้อง
ขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพานัก หรือจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้ รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพานัก อย่างไรก็ดี คน
ต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยมีการกาหนดประเทศที่ได้รับ
ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพานักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน 3 หรือสาหรับบาง
ประเทศ คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยบางแห่งที่
กาหนดไว้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (visa on arrival) ทั้งนี้ สาหรับคนต่างชาติที่รับงานเพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมไมซ์และได้รับค่าตอบแทน ควรยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งอาจเป็นการตรวจลงตราประเภทคน
3

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 , 20 ธันวาคม 2545, 18 ตุลาคม 2547, 6 พฤษภาคม 2548 และ 23 มิถุนายน 2554 คน
ต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้น
การตรวจลงตรา และอนุญาตให้พานักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
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อยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ซึ่งครอบคลุมการติดต่อหรือประกอบธุรกิจและการทางาน การลงทุนที่
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือการลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรานี้ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจประกอบกิ จ กรรมไมซ์ ใ นไทย หากมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้ า ประเทศไทย
จาเป็นต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าประเทศ อาทิ เป็นประเทศที่ได้รับการยกเว้นวี ซ่า
หรือไม่ หรือหากต้องดาเนินการขอวีซ่า จะต้องมีกี่ขั้นตอนและใช้ระยะเวลาเท่าใดในการดาเนินการ รวมไปถึง
กฎระเบียบที่อานวยความสะดวกต่อการดาเนินการที่เกิดขึ้น
3) การเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรมไมซ์ต่างๆ เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน/กิจกรรม ซึ่งอาจเป็น
การเดินทางทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ก็ย่อมอาศัยการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นสาคัญ บริษัท/ธุรกิจที่
ต้องการจัดกิจกรรมไมซ์จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่กาหนดต้นทุนในการเดินทางโดยเครื่องบินร่วมกัน ทั้ง
ค่าใช้จ่าย ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทาง จานวนสายการบินที่ให้บริการ เพื่อเฟ้นหาตัวเลือกที่เหมาะสม
และมีความสะดวกสบายเอื้อต่อการจัดกิจกรรมไมซ์นั้นๆ
4) กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองถือเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มี
ผู้เข้าร่วมงานเดินทางจากต่างประเทศ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออกที่รวดเร็ว
ย่อมเอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากล ในบางกรณีอาจมีการให้สิทธิ์ fast lane หรือ
premium lane ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งยิ่งส่งผลดีต่อความสะดวกสบายของการจัดกิจกรรมไมซ์มากยิ่งขึ้น
5) การขนส่งและโลจิสติกส์สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการขนส่งในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมไมซ์นั้น สามารถแบ่งพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเกี่ยวกับการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน นับตั้งแต่การเดินทางจากสนามบินไปยังที่พักในกรณีผู้เข้าร่วมงานที่
เดิน ทางจากต่า งประเทศ การเดิ น ทางจากที่ พัก ไปยั งสถานที่จัด งาน รวมไปถึ งการเดินทางไปยั งสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรณีของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานซึ่งอาจจัดเป็นกิจกรรมเดี่ยวๆ หรือจัดเป็น
กิจกรรมร่วมกับกิจกรรมไมซ์อื่นๆ โดยความเหมาะสมและสะดวกสบายของการเดินทางทั้งหลายรูปแบบเหล่านี้
ย่อมขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายสาหรับรูปแบบการเดินทางต่างๆ ที่เลือกใช้ในกิจกรรม ความหลากหลายของรูปแบบ
การเดินทางที่สามารถเป็นตัวเลือกระหว่างการประกอบกิจกรรม รวมถึงจานวนผู้ให้บริการการขนส่ง อย่างไรก็
ดี สาหรับการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนั้น จะต้องมีการพิจารณาในส่วนที่สองประกอบ กล่าวคือ จะ
พิจารณาถึงการขนส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แสดงในงาน โดยคานึงถึงทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศ สาหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาใน
การขนส่ ง ตามทางเลื อ กต่า งๆ ทั้ งการขนส่ ง ทางบก ทางเรื อ และทางอากาศ รวมไปถึง ระเบี ยบขั้ นตอน
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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ระยะเวลาในการดาเนินการ ขณะที่การขนส่งภายในประเทศระหว่างจุดนาเข้า -ส่งออกสินค้าไปยังสถานที่จัด
งานนั้น จะต้องพิจารณาถึงจานวนผู้ให้บริการที่มีความเหมาะสม
6) สถานที่จัดงาน
ในการคัดเลือกพื้นที่จัดกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบต่างๆ นั้น สถานที่จัดงานที่มีราคาที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ความหลายหลายของผู้ให้บริการด้านสถานที่ที่สามารถเป็นตัวเลือกในการจัดงานได้ ย่อมเป็นปัจจัยสาคัญใน
การคัดเลือกสถานที่จัดงาน และเอื้ออานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมไมซ์
7) สถานที่พัก
การจัดหาที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในการเดินทางเพื่อธุรกิจในรูปแบบของการจัดประชุมขององค์กร
การประชุมวิชาชีพนานาชาติ และการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญใน
กระบวนการจั ด กิจ กรรมไมซ์ บริ ษัท /ธุ ร กิจ ที่จัด กิจ กรรมไมซ์ห รื อผู้ จัดงานจะพิ จารณาจากที่พัก ที่มีร าคา
เหมาะสมรวมทั้งมีตัวเลือกที่หลากหลายภายใต้งบประมาณที่กาหนดเพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกที่พักที่ดีที่สุด
ภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ นอกจากนี้ สาหรับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานนั้น ที่พักถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เป็นเสมือนหัวใจหลักของการพักผ่อน ดังนั้น ราคาที่เหมาะสมภายใต้บริการที่ดี และ
ความหลากหลายของทางเลือกของผู้ให้บริการ ย่อมเอื้ออานวยความสะดวกต่อการตัดสินใจของผู้จัดงานในการ
คัดเลือกสถานที่และนาเสนอ package ที่ดีและมีความคุ้มค่า สามารถตอบโจทย์ของการเป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่และบรรลุเป้าหมายตามบริษัทคาดหวังไว้
8) การรักษาความปลอดภัยและการประกันภัย
ในระหว่างการจัดกิจกรรมไมซ์นั้น ความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่ผู้จัดงานต้องคานึงถึง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่สงบ เหตุการณ์อันผิดปกติ ความล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ย่อมส่งผล
เสียต่อการจัดกิจกรรมและก่อให้เกิดต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนั้นผู้จัดงานจึงอาจมีการดาเนิน
มาตรการหรืออานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยของการจัดงาน ในบาง
กรณีอาจต้องขอความร่วมมือจากสานักงานตารวจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ ด้วยเหตุนี้จึง
ต้องพิจารณาถึงขั้นตอนในการดาเนินการติดต่อกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย ทางเลือกของผู้ให้บริการ
รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ สถานการณ์ความเรียบร้อยภายในประเทศ/พื้นที่ที่จัดกิจกรรมก็
เป็ น อีก ปั จ จั ย ส าคั ญในการพิ จ ารณาถึ งความปลอดภั ยในการจัด กิ จกรรมนั้ นๆ โดยเฉพาะที่ เ กี่ย วกับ การ
ท่องเที่ยว ซึ่งมักได้รับผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในพื้นที่นั้นๆ
9) การชาระภาษี
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมไมซ์มีอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ
ภาษีมูล ค่าเพิ่ม โดยภาษีหั ก ณ ที่จ่ าย จะเกี่ยวข้องกับผู่ ร่ว มงานที่เข้าร่ว มในฐานะผู้ บรรยาย หรืออื่นๆ ที่
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ได้รับจะถูกดาเนินการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ซึ่งในบางกรณีผู้เข้าร่วมงานอาจมีความประสงค์ในการขอคืนเงินภาษีดังกล่าว ขณะที่ภ าษีมูลค่าเพิ่ม
นั้น ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศในกิจกรรมไมซ์ทั้ง 4 กิจกรรม อาจต้องเผชิญกับการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อทาการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ภายในประเทศที่จัดงาน และมีความประสงค์ที่จะขอคืน
เงินภาษีดังกล่าว การขอคืนภาษีจึงมีความสาคัญด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ กฎระเบียบในการชาระและขอคืน
ภาษี จึงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัท/ธุรกิจหรือผู้จัดงานว่าประเทศ/พื้นที่ดังกล่าวนั้น มี
ความสะดวกสบายต่อการจัดกิจกรรมไมซ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์มากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ ภาพรวมในการชี้วัดในแต่ ละด้านของแต่ละกระบวนการ สามารถสรุปได้ในรายกิจกรรม ตาม
ตารางที่ 4.2 ดังนี้
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1. การประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน
2. การขอวีซ่า
3. การเดินทางของผูท้ เี่ กี่ยวข้อง
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5. โลจิสติกส์
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8. การรักษาความปลอดภัย/ประกันภัย
9. การชาระภาษี
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ตารางที่ 4.2: สรุปตัวชี้วัดสาหรับคานวณดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดใน 4 กิจกรรม
ตัวชี้วัดสาหรับคานวณดัชนีความสะดวก
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Easier = ความง่ายในการดาเนินการ เป็นการวัดเรื่องขั้นตอนในการดาเนินการ
Faster = ความรวดเร็วในการดาเนินการ เป็นการวัดเรื่องระยะเวลาการดาเนินการ
Cheaper = ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่า เป็นการวัดเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
Smarter = กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเอื้อต่อการดาเนินการมากขึ้น (Smarter regulations)
More Variety = ความหลากหลายของทางเลือกในการดาเนินการ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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4.2.2 การรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ / แบบสอบถาม เพื่อ รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
1) หน่วยงานภาครัฐ : นาข้อมูลจากภาครัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนิ น การ ค่า ธรรมเนี ย ม เพื่อใช้ เป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Frontier) ในแต่ล ะตัว ชี้ วัดที่เกี่ ยวข้อ ง
จะเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการนาเข้าสินค้าแบบปกติเพื่อใช้ใน
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น
2) หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนสมาคมโรงแรม/ศูนย์การประชุมนานาชาติ/ศูนย์การแสดงสินค้า
นานาชาติ ผู้แทนผู้ประกอบการ เจ้าภาพผู้จัดการประชุม/การแสดงสินค้า เป็นต้น นาข้อมูลจากภาคเอกชน
เพื่อประเมินคะแนน โดยสอบถามข้อมูลจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่คาดหวัง / ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ข้ อมู ล ที่ ได้จ ากการส ารวจหน่ ว ยงานเอกชน สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ มาตรฐาน ในกระบวนการที่ ไม่ มี
หน่ วยงานภาครั ฐเข้ามาเกี่ย วข้อง เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน
ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักของสถานที่พัก เป็นต้น
4.2.3 การประมวลผล
การประมวลผลข้อมูลให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในมาตรวัดเดียวกัน โดยการจัดทาให้อยู่ในรูปแบบ
ของดัชนีคะแนนความสะดวกที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสามารถจาแนกวิธีการประมวลผลตามลักษณะของ
ข้อมูลออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การประมวลผลจากข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale)
และการประมวลผลจากข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธี Distance to Frontier (DTF) โดยการจัดทาดัชนีคะแนนความ
สะดวกและการแปรผลของแต่ละวิธี มีรายละเอียด ดังนี้
1) การประมวลผลด้วยวิธีมาตรวัดแบบให้คะแนน
1.1) หลักการคานวณคะแนน
แบบสอบถามส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวัดระดับความสะดวกของแต่ละกระบวนการใน 3
ด้าน ได้แ ก่ ด้า นขั้ น ตอน ด้ านความหลากหลาย และด้ านกฎระเบี ยบของรั ฐ ที่ เอื้ อต่ อการดาเนิ นการ ซึ่ ง
กาหนดค่าคะแนนเพื่อวัดระดับความสะดวกออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
การได้รับความสะดวกมากที่สุด
การได้รับความสะดวกมาก
การได้รับความสะดวกปานกลาง
การได้รับความสะดวกน้อย
การได้รับความสะดวกน้อยที่สุด

ให้คะแนน 5 คะแนน
ให้คะแนน 4 คะแนน
ให้คะแนน 3 คะแนน
ให้คะแนน 2 คะแนน
ให้คะแนน 1 คะแนน
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การจัดทาดัชนีคะแนนความสะดวกเพื่อวัดระดับความสะดวกโดยวิ ธีมาตรวัดแบบให้คะแนนมีสูตรใน
การคานวณดังสมการที่ 2 ดังนี้
ดัชนีคะแนนความสะดวก
โดย

=

(2)

คือ ค่าดัชนีคะแนนความสะดวกตัวที่ ของกระบวนการที่ ด้านที่
ที่มีคะแนนตั้งแต่ 20 - 100 คะแนน
คือ ระดับความสะดวกของของกระบวนการที่ ด้านที่
ที่มี 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5

1.2) การแปลผลข้อมูล
ดัชนีคะแนนความสะดวกจะมีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ 100 คะแนน ที่ระดับความสะดวกของแต่ละด้านใน
กระบวนการนั้น ๆ โดยค่าดัชนีคะแนนความสะดวกที่เข้าใกล้ 100 คะแนน แสดงถึง ระดับความสะดวกในการ
ดาเนินการสูง และค่าดัชนีคะแนนความสะดวกที่เข้าใกล้ 0 คะแนน แสดงถึง ระดับความสะดวกในการดาเนินการ
ต่าโดยเปรียบเทียบ
2) การประมวลผลด้วยวิธี Distance to Frontier
2.1) หลักการคานวณคะแนน
แบบสอบถามส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การวัดระดับความสะดวกของแต่ละกระบวนการใน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลาต่อหน่วย และด้านค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ซึ่งใช้วิธีการหาผลต่างจากค่าที่ดีที่สุดและค่าที่
น้อยที่สุ ดโดยมี กระบวนการประมวล โดยแบ่ง ค่าของข้อมูล ออกเป็น 3 ลั กษณะ ได้แก่ ค่าที่ดีที่สุ ด (Best
Regulatory Performance) ค่าที่ต่าที่สุด (Worst Performance) และค่าความต่างจากเกณฑ์ (Worst Frontier) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าที่ดีที่สุด กาหนดจากค่าของข้อมูลที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพสูงที่สุดของการดาเนินการ ซึ่ง
การประมวลผลข้อมูลด้านระยะเวลา จะประเมินจากจานวนวัน โดยค่าความมีประสิทธิภาพที่สุด คือ จานวน
วันที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดาเนินการของแต่ละกระบวนการ และการประมวลผลข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย ค่าความมี
ประสิทธิภาพที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุดที่ใช้ในการดาเนินการของแต่ละกระบวนการ
ค่าที่ต่าที่สุด กาหนดจากค่าของข้อมูลที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพที่ต่าที่สุ ดของการดาเนินการ ใน
การประมวลผลข้อ มู ล ด้ า นระยะเวลา ค่ า ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพต่าที่ สุ ด คือ จ านวนวั น ที่ ม ากที่ สุ ด ที่ ใช้ ใ นการ
ดาเนินการของแต่ละกระบวนการ และการประมวลผลด้านค่าใช้จ่าย ค่าที่มีประสิทธิภาพต่าที่สุด คือ ค่าใช้จ่าย
ที่สูงที่สุดที่ใช้ในการดาเนินการของแต่ละกระบวนการ
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- ค่าความต่างจากเกณฑ์ กาหนดจากค่าของข้อมูลที่อยู่ระหว่างค่าที่ดีที่สุดและค่าที่ต่าที่สุด เพื่อใช้ใน
การอ้างอิงของข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด และค่าที่ต่าที่สุด
สืบเนื่องจากการกาหนดค่าของข้อมูลดังกล่าว การจัดทาดัชนีคะแนนความสะดวกเพื่อวัดระดับความ
สะดวกโดยวิธี Distance to Frontier ที่มีทิศทาง คือ ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี มีสูตรในการคานวณตามสมการที่ 3 ดังนี้
ดัชนีคะแนนความสะดวก
โดย

(
(

)
)

(

)-

=

(
(

))-

(

)

(3)

คือ ค่าดัชนีคะแนนความสะดวกตัวที่ ของกระบวนการที่ ด้านที่
ที่มีคะแนนตั้งแต่ 0 - 100 คะแนน
คือ ความสะดวกของของกระบวนการที่ ด้านที่
คือ ค่าที่ต่าที่สุดของกระบวนการที่ ด้านที่
คือ ค่าที่ต่าที่สุดของกระบวนการที่ ด้านที่
( ) คือ ค่าความต่างจากเกณฑ์ของกระบวนการที่ ด้านที่

2.2) การแปลผลข้อมูล
ดัชนีคะแนนความสะดวกจะมีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ 100 คะแนน ที่ระดับความสะดวกของแต่ละด้านใน
กระบวนการนั้น ๆ โดยค่าดัชนีคะแนนความสะดวกที่เข้าใกล้ 100 คะแนน แสดงถึง ระดับความสะดวกในการ
ดาเนินการสูง และค่าดัชนีคะแนนความสะดวกที่เข้าใกล้ 0 คะแนน แสดงถึง ระดับความสะดวกในการดาเนินการ
ต่าโดยเปรียบเทียบ
ดังนั้น การประมวลผลของข้อมูลทั้ง 2 ลักษณะจะสามารถเปรียบเทียบได้ในรูปแบบดัชนีคะแนนความ
สะดวก และสามารถเปรี ยบเทียบได้ทั้ง 2 มิติ ได้แก่ มิติกิจกรรม และมิติกระบวนการ โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างกิจกรรม (แนวตั้ง) สามารถแสดงถึงความสะดวกในการดาเนินการระหว่างกิจกรรมไมซ์ เช่น การประชุม
องค์กร กับการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย การจัดงานประชุมองค์กร มีความสะดวกใน
การจัดงานมากกว่าการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ในขณะที่การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการ
(แนวนอน) สามารถแสดงถึงความสะดวกในการดาเนินการระหว่างกระบวนการ เช่น กระบวนการการขอวีซ่ามี
ความสะดวกในการดาเนินการมากกว่ากระบวนการโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการนี้
สามารถสรุปผลเป็น ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Ease of Organising MICE Index)
ได้ เนื่องจากแสดงผลถึงการสนับสนุนหรือการเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ ตั้งแต่เริ่มต้น
การจัดกิจกรรมจนถึงจบการจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
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ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบดัชนีความสะดวกระหว่างปีได้จากปีที่ผ่านมา (YoY) เช่น การเปรียบเทียบ
ระดับความสะดวกในการดาเนินการระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 เป็นต้น และการเปรียบเทียบในมิติกิจกรรม
และมิติกระบวนการ ตามตัวอย่างแผนภาพที่ 4.3 ดังนี้
แผนภาพที่ 4.3 : แนวคิดการแปลผลข้อมูล

4.2.4 สรุปผลการจัดทาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย Ease of Organising
MICE Index: MICE Index)
ผลการศึกษาจากการจั ดทาดัช นี ความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Ease of
Organising MICE Index: MICE Index) พบว่า MICE Index ของประเทศไทยปี 2561 อยู่ในระดับคะแนน
69.30 ซึ่งถือว่าเป็นระดับดีปานกลาง แสดงถึงความสะดวกในระดับดีปานกลางของกระบวนการสาคัญหลักใน
การประกอบกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 4 กิจกรรม อันได้แก่ (1) การประชุมองค์กร (Meetings: M) (2)
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels: I) (3) การประชุมวิชาชีพนานาชาติ (Conventions: C) และ
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions: E) ทั้งนี้ ในปี 2561 MICE Index ปรับดีขึ้นเล็กน้อย
จ
า
ก
ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนน 67.30 โดยเป็นการปรับดีขึ้นในกระบวนการการประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัด
งาน การขอรับการตรวจลงตรา การขนส่งและโลจิสติกส์สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานที่จัดงาน เป็นสาคัญ
ซึ่งเป็นผลจากนโยบาย และมาตรการสนับสนุนต่างๆ อาทิ การดาเนินการอานวยความสะดวกของ
องค์กร TICA และ TEA รวมทั้ง สสปน. เป็นต้น ในการอานวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างเจ้าของ
งานกับผู้จัดงาน ในการค้นหาและคัดเลือกผู้จัดงานซึ่งมีฐานข้อมูลและสามารถให้นาแนะกับเจ้าของงานได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้การดาเนินการประสานงานระหว่างเจ้าของงานกับผู้จัดงานได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึง
การอานวยความสะดวกในกระบวนการขอรับการตรวจลงตราของผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ โดยคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ ช่วยให้เกิดการติดต่อประสานงาน อานวย
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

หน้าที่ 4-18

ความสะดวก และลดความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ ในกระบวนการขอรับการตรวจลง
ตรา เป็นต้น สามารถสรุปดัชนีความสะดวกความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2560 และ 2560 ตามแผนภาพที่ 4.4 ดังนี้
แผนภาพที่ 4.4: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (MICE Index)
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561

สืบเนื่องจากแผนภาพที่ 4.4 หากพิจารณาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 4 กิจกรรม จะพบว่าในปี
2561 MICE Index ของกลุ่ม Incentive Travel ได้คะแนนสูงสุดเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ โดยอยู่ที่ระดับ
คะแนน 71.00 ขณะที่รองลงมา คือ กลุ่ม Meeting กลุ่ม Convention และกลุ่ม Exhibition ซึ่งมีระดับ
คะแนนอยู่ที่ 70.91 67.74 และ 67.53 ตามลาดับ สะท้อนถึงความสะดวกในการประกอบกิจกรรมของกลุ่ม
Incentive Travel รวมถึง มี ขั้น ตอนดาเนิ น การและกระบวนการที่ส ะดวกมากกว่ ากิ จกรรมอื่น ๆ โดย
เปรียบเทียบ
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในด้านพัฒนาการของแต่ละกิจกรรมไมซ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ
ปี 2561 จะพบว่า กลุ่ม Meeting เป็นกิจกรรมที่ปรับดีขึ้นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ โดยปรับ
ดีขึ้นจากระดับคะแนน 66.66 มาอยู่ที่ระดับคะแนน 70.91 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.38 สะท้อนถึงการปรับปรุง
และพัฒนาในกระบวนการดาเนินงานซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการประกอบกิจกรรมให้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่ม
Exhibition และกลุ่ม Convention ปรับดีขึ้นมากเป็นลาดับที่ 2 และ 3 ตามลาดับ โดยกลุ่ม Exhibition ปรับ
ดีขึ้นจากระดับคะแนน 64.54 มาอยู่ที่ระดับคะแนน 67.53 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.64 และกลุ่ม Convention
ปรั บ ดี ขึ้ น จากระดั บ คะแนน 66.57 มาอยู่ ที่ ร ะดั บ คะแนน 67.74 หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.76 ทั้ ง นี้ กลุ่ ม
Incentive Travel เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ MICE Index ปรับแย่ลง โดยปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับคะแนน
71.53 มาอยู่ที่ระดับคะแนน 71.00 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.74
ทั้งนี้ การสรุปผลโดยจาแนกตามรายกิจกรรมโดยเปรียบเทียบระดับความสะดวกจาก MICE Index
ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
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1) ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการประชุมองค์กร (Meetings)
จากการประเมิน Ease of Organising MICE Index สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Meeting
พบว่ากระบวนการที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ การประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน
เนื่องจากกลุ่ม Meeting ถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจานวนผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการจัดงาน มี
มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจานวนมาก อีกทั้งยัง
มีกระบวนการดาเนิ น งานส าคัญอื่ น ๆ ที่มี คะแนนความสะดวกอยู่ใ นระดับ ดีป านกลางที่ยั งปรับดี ขึ้น และ
สนับสนุนการประกอบกิจกรรม ได้แก่ การเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่จัดงาน ซึ่ งปรับดีขึ้นจาก
จานวนผู้ให้บริการด้านสายการบินและโรงแรมที่พักที่มีความหลากหลาย สามารถรองรับต่อความต้องการของ
กลุ่ม Meeting ได้
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการการขอรับการตรวจลงตราที่เดิมในปี 2560 มีคะแนนความสะดวกอยู่ใน
ระดับที่ไม่ดีนัก แต่ในปี 2561 ดัชนีความสะดวกปรับดีขึ้นมาก เนื่องด้วย การดาเนินการของสานักงานส่งเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐที่ช่วย
ให้เกิดการติดต่อประสานงาน อานวยความสะดวก และลดความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
ไมซ์ อย่างไรก็ดี บางกระบวนการดาเนินการสาคัญได้ปรับแย่ลง ได้แก่ กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และ
สถานที่พัก โดยกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองมีค่าเฉลี่ยที่แย่ลง เนื่องจาก การเดินทางของผู้เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยที่มีจานวนมากขึ้น จึงกระทบต่อความสามารถในการรองรับของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ ซึ่งการเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายบอกทางและป้ายสัญญาลักษณ์ MICE lane จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถอานวย
ความสะดวกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงระดับความสะดวกในกลุ่ม Meeting
ระหว่างปี 2560 และ 2561 ตามแผนภาพที่ 4.5 ดังนี้
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แผนภาพที่ 4.5: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Meeting
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
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2) ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels)
จากการประเมิน Ease of Organising MICE Index สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Incentive
travel ปัจจัยที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ สถานที่จัดงาน และรองลงมาเป็นการประสานงาน
เพื่อเริ่มต้นการจัดงาน จะเห็นได้ว่าประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มี
สถานที่รองรับการดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอยู่มากมาย หลากหลาย และมีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี กระบวนการสาคัญต่างๆ ในการดาเนินการในกลุ่มอุตสาหกรรม
Incentive travel โดยส่วนใหญ่ปรับแย่ลงเล็กน้อย อาทิ สถานที่จัดงานและสถานที่พักที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยด้านราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ปรับแย่ลงจากจานวนนักเดินทางที่เดิน
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ทางเข้าประเทศไทยสูงขึ้น จึงส่งผลต่อความสามารถรองรับของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ และภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงระดับความสะดวกในกลุ่ม Incentive travel ระหว่างปี 2560 และ 2561 ตามแผนภาพที่ 4.6
ดังนี้
แผนภาพที่ 4.6: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Incentive travel
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
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3) ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาชีพนานาชาติ (Conventions)
จากการประเมิน Ease of Organising MICE Index สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
Convention นั้ น กระบวนการส าคั ญ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ เ ป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยส่วนใหญ่ปรับดีขึ้นเล็กน้อย เช่น การขนส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากระบบการขนส่ง
สาธาณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีจานวนการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่จั ดงานและ
สถานที่พัก ซึ่งปรับดีขึ้นจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายด้านทางเลือกที่เหมาะสมต่อความ
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ต้องการของกลุ่ม Convention และภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงระดับความสะดวกในกลุ่ม Convention
ระหว่างปี 2560 และ 2561 ตามแผนภาพที่ 4.7 ดังนี้
แผนภาพที่ 4.7: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Convention
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
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4) ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions)
จากการประเมิน Ease of Organising MICE Index สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Exhibition
ปัจจัยที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ การประสานงานเพื่อเริ่มต้นการจัดงาน สะท้อนให้เห็นถึง
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพจานวนหนึ่ งที่ส ามารถรองรับการจัดงาน Exhibition ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ กระบวนการสาคัญในขั้นตอนอื่นๆ หลายๆ ด้าน ต่างก็ปรับดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งในด้านการขอรับการ
ตรวจลงตราและกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง ปรับดีขึ้นจากจากการดาเนินการของสานักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐที่ช่วยให้
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เกิดการติดต่อประสานงาน อานวยความสะดวกในกระบวนการดังกล่าว และภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
ระดับความสะดวกในกลุ่ม Exhibition ระหว่างปี 2560 และ 2561 ตามแผนภาพที่ 4.8 ดังนี้
แผนภาพที่ 4.8: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในกลุ่ม Exhibition
โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
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ทั้งนี้ การประเมิน Ease of Organising MICE Index สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ มีรายละเอียดค่า
ดัชนีคะแนนความสะดวกของปี 2560 และ 2561 ตามตารางที่ 4.3 และ ตารางที่ 4.4 ดังนี้
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ตารางที่ 4.3: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (MICE Index) ปี 2560

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)

หน้าที่ 4-25

ตารางที่ 4.4: ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (MICE Index) ปี 2561
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4.2.5 ข้อจากัดในการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย Ease of Organising
MICE Index: MICE Index)
ข้อจากัดด้านเวลา: เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสารวจผ่านแบบสอบถาม ภายใต้
ระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 6 เดือน ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดแนวทางการสารวจในการพัฒนาต้นแบบ
ดัชนีฯ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และคานึงถึงกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนในภาพรวมของแต่ละกิจกรรม
ในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ และคานึงถึงความมีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละกระบวนการ เช่น กระบวนการขนส่งและ
โลจิสติกส์เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการจะทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มของผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์สาหรับการขนส่ง สินค้าสาหรับการจัดงานแสดง
สิ น ค้ าและนิ ท รรศการ และกระบวนการที่ เกี่ย วข้อ งกั บสถานที่ จัดงาน ในประเด็น ความหลากหลายของ
ทางเลือกสถานที่จัดงานที่มีความพร้อมจะทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
กระบวนการที่ไม่สามารถสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีส่ วนเกี่ยวข้องได้โดยตรง เช่น กระบวนการขอรับการตรวจ
ลงตรา และกระบวนการตรวจคนเข้ าเมื อ ง จะทาการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เ ป็น ตั ว แทน (Proxy) คื อ
ผู้จัดงาน และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเท่านั้น จากเหตุผลข้างต้น ที่ปรึกษาฯ จึงพัฒนา
ต้นแบบดัชนีฯ ที่มีกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งอาจจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลของดัชนีฯ และ
การศึกษาครั้งนี้ ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งการวิเคราะห์ผลที่เกิดจาก
ดัชนีฯ จึงไม่สามารถสะท้อนมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศได้
ข้อจากัดด้านความครอบคลุม: การจัดทาดัชนีฯ ในครั้งนี้ มีข้อจากัดด้านความครอบคลุม 2 ประการ
ได้แก่ ประการแรก คือ ข้อจากัดในการคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนในแต่ละมิติของทั้ง 9 กระบวนการ โดยมีมิติ
ที่สาคัญ 5 มิติ ประกอบด้วย ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา กฎระเบียบของรัฐที่เอื้อต่อการดาเนินการ และ
ความหลากหลายของทางเลือก โดยการศึกษาครั้งนี้ สามารถชี้วัดได้ในบางมิติของแต่ละกระบวนการเท่านั้น
ปรึกษาฯ จึงกาหนดการประมวลผลจากมิติที่สาคัญของและกระบวนการ เพื่อสะท้อนในประเด็นสาคัญที่ผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้องได้รั บ ผลกระทบ เช่ น กระบวนการตรวจคนเข้าเมือ ง จะทาการชี้วัดในมิติ ระยะเวลา และ
กฎระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น การ เป็ น ต้ น และประการที่ ส อง คื อ ข้ อ จ ากั ด ในการก าหนดสมมติ ฐ าน
(Standardized Case Scenario) ซึ่งอาจจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของการดาเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงใน
ขนาดของกิจกรรมที่แตกต่างกันได้ ด้วยเหตุนี้ ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดสมมติฐานที่เป็นแนวปฏิบัติของแต่ละ
กิจกรรมในภาพรวม (General Case) เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้ข้อมูลของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อจากัด ด้านข้อมูล : เนื่ องจากแนวคิดในการศึกษามีส มมติฐานในด้านข้อมูลที่ส มบูรณ์ของแต่ล ะ
ประเด็นที่ต้องการชี้วัด ดังนั้น การสารวจข้อมูลจริงจากประเด็นที่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จึงจะใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลมาก และขาดความสมบูรณ์ได้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ จึง สารวจข้อมูลในบางมิติ เพื่อ
สะท้อนผลผ่านตัวชี้วัดที่สาคัญ และข้อจากัดด้านข้อมูลที่สมบูรณ์ดังกล่าว ข้อมูลในบางมิติไม่สามารถสารวจ
ข้อมูลเชิงปริมาณได้ ที่ปรึกษาฯ จึงสารวจข้อมูล ผ่านข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสารวจความคิดเห็นต่อความ
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สะดวกในมิตินั้น ๆ แทน เช่น การชี้วัดความสะดวกในมิติก ฎระเบียบของรัฐที่เอื้อต่อการดาเนินการ และมิติ
ความหลากหลายของทางเลือก เป็นต้น
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5
ข้อเสนอแนะการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทยในระยะถัดไป
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการนาเสนอใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทยในระยะถัดไป ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของแนวทางการปรับปรุงพัฒนาดัชนีที่สามารถทาได้
ในระยะสั้ น ที่ไ ด้ พัฒ นาขึ้ น และแนวทางการพัฒ นาดั ช นีอุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยในระยะถัด ไป
(Roadmap) 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ปรึกษาฯ ได้มีการดาเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ข้อเสนอแนะการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะถัดไป
5.1.1 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาดัชนีที่สามารถทาได้ในระยะสั้นที่ได้พัฒนาขึ้น
หลังจากที่ได้ดาเนินการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะสั้น และดาเนินการรับ
ฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนาดัชนีอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่ดาเนินการนาร่องทดสอบการนาไปใช้จริงและติดตามผลของดัชนีในระยะหนึ่ง ผู้พัฒนาดัชนีจึง
ควรทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการการศึกษาเป็นระยะ เพื่อ ปรับปรุงแนวทางการพัฒ นาดัช นีให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากกการดาเนินการศึกษาและปรับปรุง
แนวคิดในการจัดทาดัชนีและเพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ตามความคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังในช่วงปีที่ผ่านมา
โดยมีกรอบแนวคิดในการดาเนินการ ดังนี้
- ติดตามผลการนาดัชนีไปใช้ในการอ้างอิงและประมวลความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
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ทราบถึงผลตอบรั บ จากหน่ว ยงานทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ใช้งานจริง โดยดาเนินการประมวลผลและ
รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดทาดัชนีให้มีประสิทธิภาพในการสะท้อนภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ได้ดียิ่งขึ้นและสร้างการยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนาดัช นีดังกล่าวไปใช้
อ้างอิงการพัฒนาในวงกว้าง
- ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งเมื่อดาเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้น ผู้พัฒนาจึงดาเนินการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชิงลึกอีก
ครั้งก่อนดาเนินการสารวจ เพื่ออธิบายชี้แจงผลของการปรับปรุงและขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ ข้อมูล เพื่อพัฒนาดัชนี โดยผู้พัฒนาอาจดาเนินการในลักษณะการจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัด ตั้ง
คณะกรรมการกากับด้านวิชาการ โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
ภาครั ฐ กลุ่ มผู้ ใช้ ข้อมูลและผู้ ให้ ข้อมูลภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มี การดาเนินการหรือมีความ
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
- เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อผู้พัฒนาดาเนินการสารวจและ
จัดทาดัชนีแล้วเสร็จ จึงดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้
ความร่วมมือและมีความสนใจการพัฒนาดัชนีดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงขั้นสุดท้าย ก่อนเผยแพร่ข้อมูลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้อ้างอิงในวงกว้างเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ภาพรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น
5.1.2 แนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในระยะถัดไป (Roadmap)
5.1.2.1 แนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสาหรับดาเนินการในระยะกลาง
จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล แนวทางการจั ด ท าดั ช นี ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ การประชุ ม หารื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับทาง สสปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงนามาสู่การวิเคราะห์ รูปแบบดัชนี
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มคี วามเหมาะสมในการดาเนินการในระยะกลาง ได้แก่ ดัชนีความพร้อมในการจัดงานใน
ไมซ์ซิตี้ของไทย (MICE City Readiness Index: MCRI) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ไทย (Thailand Mice Industry Confidence Index: TMCI) และดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ไทย (Thailand Destination Sustainability Index: TDSI) โดยดัชนีทั้ง 3 มีแนวคิดที่มีความเหมาะสมใน
การเป็ นเครื่ องชี้วัดความพร้ อมและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจไมซ์ของไทยได้ ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ ทั้งนี้ ในการดาเนินการเพื่อพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสาหรับดาเนินการในระยะกลาง ที่
ปรึกษาฯ ได้มีกรอบแนวคิดในการดาเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนภาพที่ 5.1: กรอบแนวคิดในการดาเนินการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
สาหรับดาเนินการในระยะกลาง

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

 แนวทางการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย (MICE City Readiness
Index: MCRI)
จากการดาเนินงานของ สสปน. ที่มีการโครงการจัด ทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒ นาไมซ์ซิตี้
เพื่อยกระดับเมืองต่าง ๆ ของไทยให้เป็นจุดหมายการประชุมระดับนานาชาติในช่วงระยะที่ผ่านมา ซึ่งการ
จัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าวนามาสู่การกาหนดกรอบแนวคิดและการกาหนดเกณฑ์การประเมินศักยภาพและ
ความพร้อมของเมืองไมซ์ซิตี้ในแต่ละจังหวัด โดยการประเมินดังกล่าวประกอบด้วย การประเมินใน 8 ด้าน
ได้แก่ 1) ความสะดวกในการเข้าสู่พื้นที่จัดงาน 2) การสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ 3) กิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการประชุม 4) ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก 5) สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
6) ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 7) สภาพแวดล้อมของเมือง 8) ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและ
การรักษาความปลอดภัย ที่ปรึกษาฯ จึงนาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นดัชนี ที่สามารถชี้วัดหรือประเมินเมือง
ไมซ์ซิตี้ของไทย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบศักยภาพและความพร้อมของเมืองแต่ละเมืองได้ในเชิงปริมาณ โดย
มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนี ดังนี้
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แผนภาพที่ 5.2: แนวคิดในการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.
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ในส่วนของรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาดัชนีในแต่ละขั้น ตามที่ได้นาเสนอในข้างต้น
สามารถนามาแจกแจงรายละเอียดเชิงลึกได้ดังต่อไปนี้
แนวคิดในการดาเนินงาน
1) วางแผนและกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาดัชนี โดยดาเนินการประชุมทีมงานผู้ที่จะดาเนินการ
พัฒนาดัชนี เพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ จากนั้นจึง จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอให้เป็นหนึ่งโครงการ
ตามแผนงานในแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ที่ มี ก ารก าหนดรายละเอี ยดแผนงานต่ า ง ๆ อย่ างชั ดเจน อาทิ
ชื่อโครงการ ผู้รั บผิ ดชอบโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมและตารางควบคุมการกทางาน Gantt Chart ในการ
ดาเนินงาน เป็นต้น จากนั้น จึงนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ สสปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินงาน
ต่อไป
2) ดาเนินการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทยใน
ส่วนรายละเอียดเชิงลึก โดยกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินศักยภาพและความพร้อมของเมือง
ไมซ์ซิตี้ตามแนวคิดการประเมินใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกในการเข้าสู่พื้นที่จัดงาน 2) การสนับสนุนจาก
หน่ ว ยงานในพื้น ที่ 3) กิจ กรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม 4) ที่พักและสิ่ งอานวยความสะดวก 5)
สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก 6) ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 7) สภาพแวดล้อมของ
เมือง 8) ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตัวชี้วัดในแต่ละด้านจะต้องสามารถ
วัดผลได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ในส่วนของการดาเนินการออกแบบและพัฒนาดัชนีมีรายละเอียดดังนี้
 ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา
- ออกแบบดั ชนี โดยศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มี ความครอบคลุ ม
แนวคิดการประเมินทั้งใน 8 ด้าน ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมในการพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อนามากาหนด
กรอบแนวคิ ดในการพั ฒนาดัชนี ในประเด็นต่ าง ๆ อาทิ สมมติฐ าน หลั กเกณฑ์ ตัวชี้วั ดที่ใช้วัดผล
การจัดสรรน้าหนักและการรวมตัวชี้วัด วิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล เป็นต้น
- กาหนดแนวทางการจัดเก็บและคัดเลือกข้อมูล ซึ่งต้องดาเนินการสารวจข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) อาทิ ข้อมูลที่จัดเก็บจากหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างต่อเนื่อง กฎหมาย
และกฎระเบียบในด้าน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม ในการดาเนินการ เป็นต้น จากนั้นจึง
ก าหนดแนวทางในการคั ด เลื อ กข้ อ มู ล จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด โดยตั้ ง อยู่ บ นการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเหมาะสม
ซึ่งข้อมูลจะต้องมีความสามารถในการวัด มีความครอบคลุมและมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สามารถ
ชี้วัดปรากฎการณ์ได้ รวมถึงการพิจารณาเพื่อนาตัวชี้วัดที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทน (proxy) มาใช้กรณี
ขาดแคลนข้อมูลเพื่อจัดทาตัวชี้วัดในเรื่องนั้น ๆ
- ทดสอบความแม่นยาของดัชนี เพื่อให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพของดัชนีที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ/หลักความเป็นเหตุเป็นผล
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- ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ น าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาดัชนี ชี้แจงประเด็นข้ อสงสัย ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาดัชนี รวมทั้ง
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ การดาเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งนาไปสู่การร่วมกันพัฒนาออกแบบดัชนี
ที่ทุกฝ่ายสามารถนาผลที่ได้ไปใช้อ้างอิงร่วมกันได้
- ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประชุมหารือ ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ทั้งการจัดเก็บ
และการรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินการจัดทาดัชนีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในการดาเนินการจัดเก็บและ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสารวจ
 การกาหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดผล
การกาหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลในจัดทาควรอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น บทความ
วิชาการ การศึกษาเชิงประจักษ์ และคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ในข้างต้นที่ปรึกษาฯ นาผลการศึกษา
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายใต้โครงการการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒ นาไมซ์ซิตี้ มาวิเคราะห์และพัฒนา
ต่อเพื่อวัดผลเชิงปริ มาณและจั ดทาดัช นี ความพร้อมในการจัดงานไมซ์ซิตี้ของไทยในอนาคต โดยเสนอให้
พิจารณานาตัวชี้วัดย่อยในรายงานผลการศึกษาฉบับดังกล่าวมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการจัดทาดัชนีความพร้อมใน
การจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย โดยที่ป รึกษาฯ ได้นามาวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงลักษณะการได้มาซึ่งข้อมูล ของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว ตามตารางตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 5.1: ตัวอย่างลักษณะการรวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาดัชนีความ
พร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย
ลักษณะการ
ลักษณะคาถาม/
รวบรวมข้อมูล
ลักษณะข้อมูล
1. ความสะดวกในการสู่ ความถี่ ข องระบบคมนาคมทาง
ทุติยภูมิ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เมืองและสถานที่จัดงาน อากาศเดินทางเข้าสู่พื้นที่
เกี่ยวข้อง
จ านวนผู้ ที่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ า
ปฐมภูมิ
ค่าเฉลี่ย
ร่วมงานนิทรรศการ
2. การสนั บ สนุ น การจั ด การสนั บสนุน จากองค์กรเอกชน
ปฐมภูมิ
Likert Scale
งานไมซ์ จ ากในเมื อ งจั ด ในการจัดงานไมซ์
งาน
มาตรฐานและประสบการณ์ของ
ปฐมภูมิ
Likert Scale
บริ ษั ทที่ใ ห้ บ ริ การในการจั ดงาน
ประชุมวิชาการ
ด้านการประเมิน

ตัวชี้วัดย่อย
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ลักษณะการ
ลักษณะคาถาม/
รวบรวมข้อมูล
ลักษณะข้อมูล
3. กิ จ ก ร ร ม เ พิ่ ม เ ติ ม ความหลากหลายและความ
ปฐมภูมิ
Likert Scale
นอกเหนือจากการประชุม น่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว
คุ ณ ภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใน
ปฐมภูมิ
Likert Scale
เมือง
4. ที่ พั ก และสิ่ ง อ านวย ความสามารถของที่ พั ก ในการ
ทุติยภูมิ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
ความสะดวก
รองรับผู้เข้าร่วมงาน
เกี่ยวข้อง
จานวนโรงแรมที่พักที่ผ่านเกณฑ์
ทุติยภูมิ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
มาตรฐาน
เกี่ยวข้อง
ด้านการประเมิน

ตัวชี้วัดย่อย

5. สถานที่ จั ด งานและสิ่ ง ความจุของสถานที่จัดงาน
อานวยความสะดวก
ความพร้ อมของสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการจัดงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ
6. ภาพลักษณ์และความมี ภาพลักษณ์ของเมือง
ชื่อเสียงของเมือง
ความมีชื่อเสียงของเมือง
7. สภาพแวดล้ อ มของ โครงสร้ างพื้ น ฐานในการรองรั บ
เมือง
การจัดงานของเมือง
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของ
เมือง
8. ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ความเสี่ยงในการจัดงานในพื้นที่
ยกเลิ กงานและการรั กษา
คว า มป ลอ ดภั ยใน เมื อง ขอ ง
ความปลอดภัย
ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยว

ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ

ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
Likert Scale

ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

Likert Scale
Likert Scale
Likert Scale

ปฐมภูมิ

Likert Scale

ปฐมภูมิ

Likert Scale

ปฐมภูมิ

Likert Scale

จากข้อมูลข้างต้น ลักษณะการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวัดผลของตัวชี้วัด ต่าง ๆ
สามารถแบ่งแหล่งที่มาของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง อาทิ
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก ในลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าเป็นตัวเลข เช่น จานวนผู้ที่
สามารถเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน หรือในลักษณะข้อมูลเชิง
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คุณภาพ ที่วัดผลในเชิงความเห็น ความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น มาตรฐานและประสบการณ์ของบริษัทที่
ให้ บริ การในการจัดงานประชุมวิชาการ ความหลากหลายและความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยในเมืองของผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยว
- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการ
เก็บรวบรวมไว้ อาทิ งานวิจัย รายงานของหน่วยงานราชการ เอกสารเผยแพร่ของเอกชน หนังสือ วารสาร รายงาน
การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่สามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลดังกล่าว อาทิ ความถี่ของระบบคมนาคม
ทางอากาศเดินทางเข้าสู่พื้นที่ จานวนโรงแรมที่พักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความจุของสถานที่จัดงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการกาหนดตัวชี้วัดย่อย โดย
คานึงถึงข้อจากัดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาดัชนีได้อย่างเหมาะสม
3) ดาเนินการกาหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานใน
ไมซ์ซิตี้ของไทยในแต่ละช่วงเวลา โดยเริ่มจากพื้นที่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมในปัจจุบัน ไปสู่พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมในอนาคต ก่อนขยายไปสู่พื้นที่ ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนา โดยจะดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาดัชนี ซึ่งมีรายละเอียดการ
พัฒนามีดังนี้
แผนภาพที่ 5.3: กรอบเวลาในการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.
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พัฒนาดัชนีในพื้นที่ ที่ได้รับการส่งเสริมในปัจจุบัน ระยะ 1 ปีแรก ของการดาเนินการพัฒนาดัชนี
ผู้จัดทาดัชนีควรเริ่มดาเนินการประเมินผลในจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่จาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีศักยภาพและความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่และผู้ประกอบการในการรองรับ
การจัดงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ซึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในแต่ละ
ภูมิภาคและมีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ที่ค่อนข้างสูง ทั้งการเติบโตในด้านจานวนการจัดงาน
ความหลากหลายของประเภทการจัดงาน จานวนผู้ประกอบการ รวมทั้งคุณภาพของผู้ประกอบการ ส่งผลให้
ผู้พัฒนาดัชนีมีข้อมูลที่หลากหลายและเพียงพอในเชิงปริมาณสาหรับประมวลผลเพื่อใช้ในการพัฒนาดัชนีใน
ระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมืองไมซ์ซิตี้ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่ต้นแบบใน
การพัฒนาดัชนีเพื่อขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
พัฒนาดัชนีในพื้นทีท่ ี่คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมในอนาคตระยะช่วงปีที่ 2 ของการดาเนินการพัฒนา
ดัชนีจะขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่และเป็นจังหวัดที่มีนโยบาย
การขับ เคลื่ อนการพั ฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้ นที่ที่ เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี
นครราชสีมา ระยอง และสงขลา ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมี ศักยภาพและความพร้อมรองรับการจัด
กิจกรรมไมซ์ในพื้นที่แต่ยังจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการผลักดันจาก
ภาคเอกชน ซึ่งการพัฒนาดัชนีดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับภาครัฐและเอกชนใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาพื้นที่และการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อร่วมผลักดันดึงดูดกิจกรรมไมซ์เข้ามาจัดในพื้นที่
พัฒ นาดั ชนี ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ศัก ยภาพในการพัฒ นาระยะช่ วงปี ที่ 3 ของการด าเนิ น การพัฒ นาดั ช นี
ดาเนิ นการขยายการพัฒนาดัชนี ไปสู่ จังหวัดที่ ศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ และมีนโยบายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ แต่ยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่และผู้ประกอบการ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการ
ส่งเสริม การให้ความรู้คาแนะนาจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่ โดยดัชนี
ที่พัฒนาขึ้นจะเป็น เครื่องมือที่ช่วยสะท้อนและประเมินให้เห็นภาพศักยภาพ ความพร้อม ทั้งในด้านจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพื้นที่ ณ ขณะนั้น เพื่อนาไปสู่ผลักดันและการวางรากฐานให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ในระดับนโยบายให้เกิดขึ้นในอนาคต
4) ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
รวบรวม/พัฒนาข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดความสาคัญของการพัฒนาดัชนี วิธีการ
ดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงอธิบายชี้แจงข้อคาถามต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาดัชนี ที่ได้จาก
ดาเนินการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทยในส่วนรายละเอียดเชิงลึก
(ข้อที่ 2) โดยดาเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ที่
เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาในแต่ละระยะตามที่ได้นาเสนอในข้างต้น (ข้อที่ 3) โดยแนวทางในการดาเนินการ
อาจมีลักษณะ อาทิ
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- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนกลาง อาจดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิในลักษณะของการประสานผ่านผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในการออกแบบและ
พัฒนาดัชนี เพื่อให้การประสานงานเกิดความต่อเนื่องและมีความเข้าใจในลักษณะข้อมูลที่ผู้พัฒนาดัชนีต้องการ
โดยดาเนินการชี้แจงและอธิบายรายละเอียดข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้พัฒนาต้องการ
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อาจดาเนินการโดยการจัดตั้งคณะทางาน
ในระดับจังหวัด โดยกาหนดให้มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าร่วมเพื่อประสานงานใน
การรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูล ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
เพียงพอ ผู้พัฒนาสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสัมภาษณ์จากผู้ให้คาตอบโดยตรง
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบทางทางไปรษณีย์หรืออีเมล เป็นต้น เพื่อให้ผู้แทนที่
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับการใช้งานในการพัฒนาดัชนีมากที่สุด
5) ดาเนินการประมวลผลและการแสดงผลดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทยใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการรวบรวมช้อมูลได้อย่างครบถ้วนเพียงพอผู้พัฒนาดัชนี จะนาข้อมูลที่รวบรวบ
ได้ ม าประมวลผลตามกรอบแนวทางการพั ฒ นาดั ช นี ตามที่ไ ด้ท าการศึกษาและออกแบบไว้ โดยแบ่ง การ
วิเคราะห์ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกในการเข้าสู่พื้นที่จัดงาน 2) การสนับสนุนจากหน่วยงานใน
พื้นที่ 3) กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม 4) ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก 5) สถานที่จัดงานและ
สิ่งอานวยความสะดวก 6) ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 7) สภาพแวดล้อมของเมือง 8) ความเสี่ยง
ในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย โดยนาข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่
ได้มาประกอบการคานวณและจัดสรรน้าหนักในแต่ละตัวชี้วัดย่อย ก่อนรวบรวมค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้ วัด
คานวณออกมาเป็นค่าคะแนนความพร้อมในแต่ละด้านตามที่กล่าวในข้างต้น จากนั้นจึงประเมินเป็นค่าคะแนน
ความพร้อมของในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทยในแต่ละพื้นที่ และสรุปความพร้อมของไมซ์ซิตี้ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่ง
ขั้นตอนในการประเมินผลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ 5.4: แนวทางการประมวลผลดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทยในแต่ละพื้นที่

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่บทบาทใน
การจัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจผลจากการประเมิน ตามดัชนีดังกล่าวได้ง่าย
ขึ้น และสามารถนาดัชนีไปใช้อ้างอิงในการศึกษาข้อจากัดและจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายการดาเนินงานต่าง ๆ
ในการพัฒนายกระดับศักยภาพของกลุ่มไมซ์ซิตี้ ในแต่ละระดับ ที่ปรึกษาฯ จึงแบ่งระดับความพร้อมของพื้นที่
ไมซ์ซิตี้ที่มคี วามพร้อมในการจัดงานไมซ์ในเบื้องต้นออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- Beginning MICE City คือ พื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่ดาเนินการประเมิน แล้ว พบว่า มีเกณฑ์ความพร้อมอยู่ใน
ระดับที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์สูงสุดได้ในงานระดับกลุ่มจังหวัด
- Developing MICE City คือ พื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่ดาเนินการประเมินแล้ว พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับ
ที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์สูงสุดได้ในงานระดับประเทศ
- Ready MICE City คือ พื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่ดาเนินการประเมินแล้ว พบว่า มี ความพร้อมอยู่ในระดับที่
สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ทุกระดับไปจนถึงระดับนานาชาติ
ในส่ ว นของตัว อย่ างเกณฑ์ ในการวัดระดับ ความพร้อม ผู้ พัฒ นาดัช นี อาจประเมินจากผลรวมของ
ค่าคะแนนในแต่ละด้าน จาก 0-100 คะแนน อาทิ ระดับ Beginning MICE City จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
0-40 ระดับ Developing MICE City จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 41-70 และระดับ Ready MICE City จะมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 71-100 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการแบ่งระดับความพร้อมของพื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่มีความ
พร้อมในการจัดงานไมซ์โดยละเอียด ผู้พัฒนาดัชนีจาเป็นต้องมีการศึกษาการกาหนดเกณฑ์และค่าคะแนนที่มี
ความเหมาะสมเพิ่ม เติม เพื่อให้การประเมินมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการประเมิน ณ
ขณะนั้น
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
หน้าที่ 5-11

แผนภาพที่ 5.5: แนวทางในการแสดงผลดัชนีความพร้อมของพื้นที่ไมซ์ซิตี้ที่มีความพร้อม
ในการจัดงานไมซ์ในแต่ละพื้นที่

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

6) ดาเนินการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์
ซิตี้ ของไทย หลั งจากดาเนิ น การพัฒ นาดัช นีความพร้อมตามระยะเวลาในแต่ล ะพื้นที่ที่มีความพร้อมตาม
ที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน กระบวนการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การประกันว่า แผนการดาเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคใน
การพัฒนาดัชนี การติดตามและประเมินผลจะทาให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจสามารถทราบถึงสถานการณ์และ
สามารถวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาหรือสามารถจัดลาดับความสาคัญกิจกรรมที่จาเป็นต้อง
ทาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แผนที่กาหนดขึ้นมีการปรับปรุงไปตามสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการติด ตามและประเมิ นผล ที่ปรึ กษาฯ นาเสนอให้ มี คณะกรรมการก ากับ การท างาน
ที่ป ระกอบด้ว ย ผู้ บ ริ ห าร สสปน. ผู้ แทนจากทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬ า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวง
การต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงาน/สมาคมภาคเอกชน อาทิ สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคม
ส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (ICCA) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) เป็นต้น
7) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสร้างการรับรู้
ถึงความเป็นมา ความสาคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาดัชนีความพร้อมในการจัดงานในไมซ์ซิตี้ของไทย
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
หน้าที่ 5-12

เพื่อทาให้เกิดการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่บทบาท
ในการจั ด ท าดั ช นี ห รื อ ข้ อ มู ล ระดั บ ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการน าดั ช นี ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง เพื่ อ
ประกอบการตัดสิน ใจในเชิงนโยบายหรือธุรกิจ และสามารถให้ความเห็นข้อเสนอแนะกลับมาแก่ผู้พัฒนา
นาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทาดัชนีในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องเชิ งลึก ผู้พัฒ นาอาจดาเนินการในลักษณะการจัดประชุมวิชาการโดยมีกลุ่ ม
ผู้เข้าร่วมประชุมเป้าหมาย อาทิ
- กลุ่ มผู้ ใช้ ข้ อมู ล และผู้ ให้ ข้ อมู ล ภาครั ฐ ที่ ประกอบด้ ว ย (1) ส านั กงานส่ งเสริ มการจั ดประชุ มและ
นิ ทรรศการ (องค์ ก ารมหาชน) (2) การท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศไทย (3) กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า
(4) ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ (5) ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน และ (6) หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม/ การจัดงานแสดงสินค้า
- กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลภาคเอกชนที่ประกอบด้วย (1) โรงแรม/ ศูนย์การประชุมนานาชาติ/
ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (Venue/ Hotel) (2) ผู้ประกอบการ/บริษัทนาเที่ยวที่จัดบริการการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล (Destination Management Company: DMCs) (3) บริษัทที่รับจัดนิทรรศการ/ งานแสดงสินค้า
(Professional Exhibition Organizer: PEOs) (4) บริษัทที่รับจัดการประชุม (Professional Convention
Organizer: PCOs) (5) เจ้าภาพผู้จัดการประชุม/ การแสดงสินค้า (Host/ Organizer) (6) สมาคมโรงแรมไทย
(THA) (7) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) (8) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาที่มีการดาเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากร
แก่อุตสาหกรรม หรือมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างการยอมรับในวงกว้างผู้พัฒนาอาจการดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อาจทาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัดงานประชุมหรือนิทรรศการอุตสาหกรมไมซ์ของ
ไทย การประชาสัม พันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ การจัดทาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะดิจิทัล เช่น
บทความ รายงานทางวิชาการ เป็นต้น
 แนวทางการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย (Thailand Mice
Industry Confidence Index: TMCI)
จากการศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Related Travel) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดัชนีของอุตสาหกรรมไมซ์ และ
นามาสังเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย (Thailand Tourism Confident Index) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่จะ
น ามาพั ฒ นาเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาดั ช นี อุ ต สาหกรรมไมซ์ ไ ทยส าหรั บ ด าเนิ น การในระยะกลาง โดย
ที่ป รึ กษาฯ ได้ น าแนวคิ ดดั งกล่ าวการพั ฒ นาดั ช นี ดั งกล่ าวมาประยุ กต์ให้ มี ความสอดคล้ องกั บการชี้ วั ดใน
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
หน้าที่ 5-13

อุตสาหกรรมไมซ์ ในลักษณะการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย(Thailand
Mice Industry Confidence Index: TMCI) เพื่อให้สามารถสะท้อนสภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์และ
สามารถเป็นเครื่องมืออ้างอิงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาดัชนี ดังนี้
แผนภาพที่ 5.6: แนวคิดในการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ในส่วนของรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาดัชนีในแต่ละขั้น ตามที่ได้นาเสนอในข้างต้น
สามารถนามาแจกแจงรายละเอียดเชิงลึกได้ดังต่อไปนี้
แนวคิดในการดาเนินงาน
1) วางแผนและกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาดัชนี โดยดาเนินการประชุมทีมงานผู้ที่จะดาเนินการ
พัฒนาดัชนี เพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ จากนั้นจึงจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอให้เป็นหนึ่งโครงการ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
หน้าที่ 5-14

ตามแผนงานในแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ที่ มี ก ารก าหนดรายละเอี ยดแผนงานต่ า ง ๆ อย่ างชั ดเจน อาทิ
ชื่อโครงการ ผู้รั บผิ ดชอบโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ความสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมและตารางควบคุมการกทางาน Gantt Chart ในการ
ดาเนินงาน เป็นต้น จากนั้น จึงนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ สสปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินงาน
ต่อไป
2) ดาเนินการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทยในส่วนรายละเอียดเชิงลึก โดยกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สมมติฐาน หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผล การจัดสรรน้าหนัก
และการรวมตัวชี้วัด วิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล เป็นต้น ซึ่งตัวชี้วัดในแต่ละด้านจะต้องสามารถวัดผลได้
ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ในส่วนของการดาเนินการออกแบบและพัฒนาดัชนีมีรายละเอียดดังนี้
 ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา
- ออกแบบดัชนี โดยศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยในด้านต่าง ๆ จากรายงานข้อมูลสถิติ
บทความ เอกสารวิจั ยที่เกี่ย วข้อง เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ การประชุมองค์กร (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive Travels) การประชุมวิช าชีพนานาชาติ (Conventions) และการแสดงสิ นค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนี ซึ่งในเบื้องต้น
ที่ปรึกษาฯ มีแนวคิดในการออกแบบดัชนี ดังนี้

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
หน้าที่ 5-15

แผนภาพที่ 5.7: แนวคิดในออกแบบดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย (Thailand Mice Industry
Confidence Index: TMCI) ประกอบด้วย องค์ประกอบของดัชนีย่อย 4 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้ประกอบการการจัดประชุมองค์กร (2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล (3) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการการประชุมวิชาชีพนานาชาติ และ (4) ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการการแสดงสิน ค้าและนิทรรศการนานาชาติ โดยแต่ละดัชนีย่อยจะประกอบด้วยการ
รวบรวมข้อมูล ทั้งจากข้อมูล ปฐมภูมิ (สอบถามผู้ ประกอบการ) และข้อมูล ทุติยภูมิ (รวบรวมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวรวบรวมภายใต้ตัวชี้วัด 2 ประเภท ได้แก่
- ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย มีลั กษณะเป็นประเด็น
คาถามที่ถามคาถามเดียวกันใน 2 ช่วงเวลา เพื่อศึกษาสภาวะ/สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์
แนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) สภาวะ/สถานการณ์การดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน มีลักษณะเป็นการให้ความเห็นถึงผลประกอบการทางธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างที่ดาเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ณ ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินธุรกิจในช่วงเวลาปกติที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ของปี 2) การคาดการณ์การดาเนินธุรกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า
มีลักษณะเป็นการให้ความเห็นถึงการคาดการณ์ผลประกอบการทางธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างที่ดาเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ในอีก 6 เดือนข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินธุรกิจใน
ช่วงเวลาปกติที่คาดหวังว่ าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ของปี โดยตัวชี้วัดดังกล่าวประกอบด้วย
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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ประเด็นที่ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจในทุกด้าน อาทิ ผลประกอบการ ปริมาณการให้บริการ การจ้าง
งาน การลงทุน การจองเพื่องาน MICE และต้นทุนการประกอบการ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการวัดผลตัวชี้วัดดังกล่าวดังกล่าวจะแบ่งการวัดระดับออกเป็น 5 ระดับที่สะท้อน
ความเห็นที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0 มีค่าเท่ากับความเชื่อมั่นลดลงมาก 50 มีค่าเท่ากับความเชื่อมั่นลดลง
100 มีค่าเท่ากับความเชื่อมั่นเท่าเดิม 150 มีค่าเท่ากับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 200 มีค่าเท่ากับความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- ตัวชี้วัดชี้นาในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย มีลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์จ ากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลไว้แล้วและนามาวิเคราะห์
สภาวะ/สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในอีก
6 เดือนข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร โดยตัวชี้วัดดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สามารถบ่งบอก
ทิศทางการเติบ โตของอุตสาหกรรมไมซ์ได้ อาทิ การคาดการณ์จานวนนักเดิ นทางกลุ่ มไมซ์ การ
วางแผนเข้าร่วมงานภายในอุตสหกรรไมซ์ ปัจจัยชี้นาทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น สถานการณ์ความสงบ
ทางการเมืองของโลกและของประเทศ สถานการณ์การค้าโลกและประเทศ และสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
- กาหนดแนวทางการจัดเก็บและคัดเลือกข้อมูล ซึ่งต้องดาเนินการสารวจข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) อาทิ จานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ยอดการจองที่พัก มูลค่าการจัดงานแสดง อัตราการเติบโต
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น จากนั้นจึงกาหนดแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลจัดทาตัวชี้วัด โดยตั้งอยู่บน
การวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลจะต้องมีความสามารถในการวัด มีความครอบคลุมและมีความ
เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สามารถชี้วัดปรากฎการณ์ได้ รวมถึงการพิจารณาเพื่อนาตัวชี้วัดที่ทาหน้าที่เป็น
ตัวแทน (proxy) มาใช้กรณีขาดแคลนข้อมูลเพื่อจัดทาตัวชี้วัดในเรื่องนั้น ๆ
- ทดสอบความแม่นยาของดัชนี เพื่อให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพของดัชนีที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ/หลักความเป็นเหตุเป็นผล
- ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ น าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาดัชนี ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาดัชนี รวมทั้ง
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ การดาเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งนาไปสู่การร่วมกันพัฒนาออกแบบดัชนี
ที่ทุกฝ่ายสามารถนาผลที่ได้ไปใช้อ้างอิงร่วมกันได้
- ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประชุมหารือ ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ และการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินการจัดทาดัชนีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในการดาเนินการจัดเก็บและผลลัพธ์
ที่ได้จากการสารวจ
3) ดาเนินการกาหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
หน้าที่ 5-17

อุตสาหกรรมไมซ์ในไทย โดยเริ่มจากการสารวจผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองไมซ์หลัก ก่อนขยายไปสู่พื้นที่เมือง
ไมซ์รองที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมในอนาคต และขยายการสารวจผู้ประกอบการไปสู่พื้นที่เมืองอื่น ๆ ซึ่ง
ตลอดระยะการดาเนินการพัฒนาดัชนีมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้
พัฒนาดัชนีโดยการสารวจผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองไมซ์หลักระยะ 1 ปีแรก ซึ่งจะดาเนินการ
สารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมไมซ์ใน 5
เมืองไมซ์หลักในทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจ
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เป็นจานวนมาก ทาให้ผู้พัฒนาดัชนีมีข้อมูลที่หลากหลาย
และเพียงพอในเชิงปริมาณสาหรับประมวลผล จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวแทนในการสะท้อนความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาดัชนีโดยการขยายขอบเขตการสารวจผู้ประกอบการไปสู่พื้นที่เมืองไมซ์รองคาดว่าจะได้รับ
การส่งเสริมในอนาคตระยะปีที่ 2 ซึ่งจะขยายการดาเนินการสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเพิ่มเติม
จาก 5 เมืองไมซ์หลัก ไปสู่เมืองไมซ์รองที่คาดว่าจะได้รับการส่งเสริมในอนาคตในทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงราย
อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง และสงขลา เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนภาพความเชื่อมั่นของ
ธุรกิจและผู้ประกอบการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งการกระจายการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่เมืองรองใน
แต่ล ะภูมิภ าค ซึ่ งหากผู้ ป ระกอบการในเมืองไมซ์รองมีความเชื่อมั่นสู งก็แสดงให้ เห็ นได้ว่า การเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในเมืองรองมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น
พัฒนาดัชนีโดยการเพิ่มเติมการสารวจผู้ประกอบการไปสู่พื้นที่เมืองอื่น ๆ ระยะปีที่ 3 ซึ่งเมืองต่าง ๆ
เหล่านั้นเป็นเมืองที่มีแนวโน้มได้รับการส่งเสริมให้ มีการพัฒนาไปสู่เมืองไมซ์ในอนาคต แต่ยังมีผู้ประกอบการ
จานวนน้อยและยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่ การสารวจความเชื่อมั่นดังกล่าวจึงอาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดผลว่านโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือ
ภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวและเร่งการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายมาก
น้อยเพียงใด เพื่อนาไปสู่การประเมินผลในการดาเนินนโยบายและปรับปรุงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
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แผนภาพที่ 5.8: กรอบเวลาในการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

4) ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
รวบรวม/พัฒนาข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดความสาคัญของการพัฒนาดัชนี วิธีการ
ดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงอธิบายชี้แจงข้อคาถามต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาดัชนี ที่ได้จาก
ด าเนิ น การศึ กษา ออกแบบ และพั ฒ นาดั ช นี ความเชื่ อมั่ นผู้ ประกอบการอุ ตสาหกรรมไมซ์ ใ นไทยในส่ ว น
รายละเอียดเชิงลึ ก (ข้อที่ 2) โดยดาเนิ น การประสานความร่ว มมื อกับ หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
ส่ ว นกลางและในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายการส ารวจตามที่ ไ ด้ น าเสนอในข้ า งต้ น (ข้ อ ที่ 3) โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการสารวจ อาทิ ผู้ให้บริการโรงแรม/ศูนย์ประชุมนานาชาติ/ศูนย์การแสดง
สิน ค้านานาชาติ (Venue/ Hotel) ผู้ ป ระกอบการ/บริษัทนาเที่ยวที่จัดบริการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
(DMCs) บริษัทที่รับจัดนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า (PEOs) และบริษัทที่รับจัดการประชุม (PCOs) เป็นต้น ซึ่ง
แนวทางในการดาเนินการอาจมีลักษณะ อาทิ
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนกลาง อาจดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิในลักษณะของการประสานผ่านผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในการออกแ บบและ
พัฒนาดัชนี เพื่อให้การประสานงานเกิดความต่อเนื่องและมีความเข้าใจในลักษณะข้อมูลที่ผู้พัฒนาดัชนีต้องการ
โดยดาเนินการชี้แจงและอธิบายรายละเอียดข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้พัฒนาต้องการ
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อาจดาเนินการโดยการจัดตั้งคณะทางาน
ในระดับจังหวัด โดยกาหนดให้มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าร่วมเพื่อประสานงานใน
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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การรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
เพียงพอ ผู้พัฒนาสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสัมภาษณ์จากผู้ให้คาตอบโดยตรง
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบทางทางไปรษณีย์หรืออีเมล เป็นต้น เพื่อให้ผู้แทนที่
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับการใช้งานในการพัฒนาดัชนีมากที่สุด
5) ดาเนินการประมวลผลและการแสดงผลความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
ไทย ซึ่งหลั งจากที่ได้มีการรวบรวมช้อมูลได้อย่างครบถ้วนเพียงพอผู้ พัฒนาดัชนีจะนาข้อมูลที่รวบรวบได้ มา
ประมวลผลตามกรอบแนวทางการพัฒนาดัชนีตามที่ได้ทาการศึกษาและออกแบบไว้ โดยนาข้อมูล ทั้งในส่วน
ของข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้ในแต่ละตัวชี้วัดมาประกอบการคานวณและจั ดสรรน้าหนักใน
แต่ละตัวชี้วัด เพื่อประกอบเป็นค่าคะแนนการประเมินในแต่ละดัชนีย่อย ประกอบด้วย (1) ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการการจัดประชุมองค์กร (2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (3) ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการการประชุมวิชาชีพนานาชาติ และ (4) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการการแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ จากนั้นจึงประเมินคะแนนทั้ง 4 ดัชนีย่อย โดยคานวณและจัดสรรน้าหนักดัชนี
ย่อยตามแนวทางการศึกษา เพื่อประกอบเป็น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไทย ซึ่ง
ขั้นตอนในการประเมินผลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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แผนภาพที่ 5.9: แนวทางการประมวลผลความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

อย่ างไรก็ ตาม ในส่ ว นของการแสดงผลความเชื่ อมั่ น ผู้ ประกอบอุ ตสาหกรรมไมซ์ ใ นประเทศไทย
ในครั้ งแรกที่มีการพัฒนาจะยั งไม่สามารถแสดงผลความเชื่อมั่นผู้ประกอบการได้ เนื่องจาก ดัชนีดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการวัดความความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
ดัชนีฐาน ดังนั้น ในการวัดผลครั้งแรกดัชนีดังกล่าวจะถูกใช้เป็นดัชนีฐานเพื่อใช้ในการวัดผลในการสารวจครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ ในรายละเอียดเชิงลึกผู้พัฒนาดัชนีจาเป็นต้องมีการศึกษาและกาหนดแนวทางการวัดผลต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมเพิ่มติม เพื่อให้การประเมินมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการประเมิน ณ ขณะนั้น
6) ด าเนิ น การติ ด ตาม วิเ คราะห์ และประเมิ น ผลการพัฒนาดัชนีค วามเชื่อมั่ น ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไมซ์ในไทย ซึ่งหลังจากดาเนินการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน กระบวนการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลจะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการประกันว่า แผนการดาเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาดัชนี การติดตามและประเมินผลจะทาให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจสามารถทราบ
ถึงสถานการณ์และสามารถวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาหรือสามารถจัดลาดับความสาคัญ
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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กิจกรรมที่จาเป็นต้องทาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แผนที่กาหนดขึ้นมีการปรับปรุงไปตามสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการติด ตามและประเมิ นผล ที่ปรึ กษาฯ นาเสนอให้ มี คณะกรรมการก ากับ การท างาน
ที่ป ระกอบด้ว ย ผู้ บ ริ ห าร สสปน. ผู้ แทนจากทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬ า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวง
การต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงาน/สมาคมภาคเอกชน อาทิ สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคม
ส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (ICCA) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) เป็นต้น
7) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสร้างการรับรู้
ถึงความเป็นมา ความสาคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ไทย เพื่อทาให้เกิดการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่
บทบาทในการจัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการนาดัชนีดังกล่าวไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อ
ประกอบการตั ดสิน ใจในเชิงนโยบายหรือธุรกิจ และสามารถให้ความเห็นข้อเสนอแนะกลับมาแก่ผู้พัฒนา
นาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดทาดัชนีในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องเชิ งลึก ผู้พัฒ นาอาจดาเนินการในลักษณะการจัดประชุมวิชาการโดยมีกลุ่ ม
ผู้เข้าร่วมประชุมเป้าหมาย อาทิ
- กลุ่ มผู้ ใช้ ข้อมูล และผู้ ให้ ข้อมูล ภาครั ฐที่ ประกอบด้ วย (1) ส านักงานส่ งเสริมการจั ดประชุมและ
นิ ทรรศการ (องค์ ก ารมหาชน) (2) การท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศไทย (3) กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า
(4) ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ (5) ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน และ (6) หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม/ การจัดงานแสดงสินค้า
- กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลภาคเอกชนที่ประกอบด้วย (1) โรงแรม/ ศูนย์การประชุมนานาชาติ/
ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (Venue/ Hotel) (2) ผู้ประกอบการ/บริษัทนาเที่ยวที่จัดบริการการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล (Destination Management Company: DMCs) (3) บริษัทที่รับจัดนิทรรศการ/ งานแสดงสินค้า
(Professional Exhibition Organizer: PEOs) (4) บริษัทที่รับจัดการประชุม (Professional Convention
Organizer: PCOs) (5) เจ้าภาพผู้จัดการประชุม/ การแสดงสินค้า(Host/ Organizer) (6) สมาคมโรงแรมไทย
(THA) (7) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) (8) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาที่มีการดาเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากร
แก่อุตสาหกรรม หรือมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างการยอมรับในวงกว้างผู้พัฒนาอาจการดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อาจทาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัดงานประชุมหรือนิทรรศการอุตสาหกรมไมซ์ของ
ไทย การประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ การจัดทาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะดิจิทัล เช่น
บทความ รายงานทางวิชาการ เป็นต้น
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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 แนวทางการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Destination
Sustainability Index: TDSI)
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นเมืองไมซ์ นอกจากการมุ่งหวังให้เกิดการเติบโต
แล้วสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ควบคู่กับการเติบโต คือ ความยั่งยืนในการพัฒนา ซึ่ง จากการศึกษาและรวบรวม
แนวคิดในการพัฒนาดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ได้มีแนวคิดในการวัดความยั่งยืนของการพัฒนาเมือง
ไมซ์ภายใต้ดัชนีเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน Global Destination Sustainability Index (GDS-Index)
ที่ปรึกษาฯ เล็งเห็นว่า การนาดัชนีดังกล่าวมาพัฒนาและประยุ กต์ใช้ในการวัดความยั่งยืนของเมืองไมซ์ในไทย
อาจเป็นเครื่องชี้วัดเครื่องมือหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการวัดความสาเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ไทย
จึงนามาสู่การข้อเสนอในการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Destination
Sustainability Index: TDSI) สาหรับดาเนินการในระยะกลาง เพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงในการสะท้อนผลการ
พัฒนาเมืองไมซ์ที่สามารถนาไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาดัชนี ดังนี้
แผนภาพที่ 5.10: แนวคิดในการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ในส่วนของรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาดัชนีในแต่ละขั้น ตามที่ได้นาเสนอในข้างต้น
สามารถนามาแจกแจงรายละเอียดเชิงลึกได้ดังต่อไปนี้
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แนวคิดในการดาเนินงาน
1) วางแผนและกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาดัชนี โดยดาเนินการประชุมทีมงานผู้ที่จะดาเนินการ
พัฒนาดัชนี เพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ จากนั้นจึงจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอให้เป็นหนึ่งโครงการ
ตามแผนงานในแผนยุ ทธศาสตร์ประจาปี ที่มีการกาหนดรายละเอียดแผนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน อาทิ ชื่อ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมและตารางควบคุมการกทางาน Gantt Chart ในการ
ดาเนินงาน เป็นต้น จากนั้น จึงนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ สสปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินงาน
ต่อไป
2) ดาเนินการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยในส่วน
รายละเอียดเชิงลึก โดยกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมิน ความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองไมซ์ของ
ไทย ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สมมติฐาน หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผล การจัดสรรน้าหนักและการรวมตัวชี้วัด
วิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล เป็นต้น ซึ่งตัวชี้วัดในแต่ละด้านจะต้องสามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้
ในส่วนของการดาเนินการออกแบบและพัฒนาดัชนีมีรายละเอียดดังนี้
 ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา
- ออกแบบดัชนี โดยศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยในด้านต่าง ๆ จากรายงานข้อมูลสถิติ
บทความ เอกสารวิจั ยที่เกี่ย วข้อง เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ที่ใช้ในการประเมินความยั่งยืนของการพัฒนาเมือง
ไมซ์ผ่านตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental performance) ด้านสังคม
(Social performance) ด้านความสามารถของการให้บริการ (Supplier performance) และ
ด้านความสามารถขององค์กรสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม (CVB performance) เพื่อนามากาหนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนี ซึ่งในเบื้องต้น ที่ปรึกษาฯ มีแนวคิดในการออกแบบดัชนี ดังนี้
แผนภาพที่ 5.11: แนวคิดในออกแบบดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย
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ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Destination Sustainability
Index: TDSI) ประกอบด้วย องค์ประกอบตัวชี้วัดใน 4 ด้าน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยข้อคาถามใน
แต่ละด้านประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ (รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และ
เชิงคุณภาพ (สอบถามผู้ประกอบการ) ซึ่งในเบื้องต้นผู้พัฒนาอาจศึกษาแนวทางการพัฒนาดัชนีเมือง
พัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน (Global Destination Sustainability Index: GDS-Index) ที่มีการประเมินใน
ระดับโลก โดยนามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาดัชนีของไทย โดยดัชนีเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน ได้
กาหนดให้ตัวชี้วัดในแต่ละด้านมีจานวนตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อมมี 12 ตัวชี้วัด
แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ได้แก่ การลดใช้พลังงาน คุณภาพอากาศ น้าเสีย ระบบการขนส่ง และพื้นที่สี
เขียว ด้านสังคมมี 3 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 ด้านย่อย ได้แก่ จริยธรรม ความเหลื่อมล้า ความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ด้านความสามารถของการให้บริการมี 10 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 ด้านย่อย ได้แก่ โรงแรม/ที่พัก
สนามบิน บริษัทผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานที่จัดประชุม และด้านความสามารถ
ขององค์กรสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม มี 11 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 4 ด้านย่อย ได้แก่ กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการเป็นเมืองจุดหมายปลายทาง ธรรมาภิบาลและการรายงาน ความสามารถในการรองรับ
ของสถานที่จัดงาน เครือข่ายพันธมิตรผู้ใบริการ
- กาหนดแนวทางการจัดเก็บและคัดเลือกข้อมูล ซึ่งต้องดาเนินการสารวจข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) อาทิ พื้นที่สีเขียวต่อประชากรแสนคน คะแนนความเหลื่อมล้าตาม Gini index ร้อยละจานวน
ห้องพักที่อยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร จากสถานที่จัดประชุม เป็นต้น จากนั้นจึงกาหนดแนวทางในการ
คั ด เลื อ กข้ อ มู ล จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด โดยตั้ ง อยู่ บ นการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง ข้ อ มู ล จะต้ อ งมี
ความสามารถในการวัด มีความครอบคลุมและมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สามารถชี้วัดปรากฎการณ์
ได้ รวมถึงการพิจารณาเพื่อนาตัวชี้วัดที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทน (proxy) มาใช้กรณีขาดแคลนข้อมูลเพื่อ
จัดทาตัวชี้วัดในเรื่องนั้น ๆ
- ทดสอบความแม่นยาของดัชนี เพื่อให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพของดัชนีที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ/หลักความเป็นเหตุเป็นผล
- ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ น าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาดัชนี ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาดัชนี รวมทั้ง
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ การดาเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งนาไปสู่การร่วมกันพัฒนาออกแบบดัชนี
ที่ทุกฝ่ายสามารถนาผลที่ได้ไปใช้อ้างอิงร่วมกันได้
- ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประชุมหารือ ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ และการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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การดาเนินการจัดทาดัชนีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในการดาเนินการจัดเก็บและผลลัพธ์
ที่ได้จากการสารวจ
3) ดาเนินการกาหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของไทย โดยเริ่มจากการสารวจและวิเคราะห์การพัฒนาเมืองไมซ์ ในพื้นที่เมืองไมซ์หลัก ก่อนขยาย
ไปสู่พื้นที่เมืองอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการยกระดับให้เป็นเมืองไมซ์ในอนาคต ซึ่ง ตลอดระยะการดาเนินการ
พัฒนาดัชนีมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้
พั ฒ นาดั ช นี ใ นพื้ น ที่ เ มื อ งไมซ์ ห ลั ก ระยะ 1 ปี แ รก เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ศักยภาพความพร้อมของเมืองไมซ์ในไทยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเริ่มดาเนินการใน 5 เมืองไมซ์หลัก ทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา เนื่องจากเมืองต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นทั้งเมืองไมซ์และเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญในแต่ละ
ภู มิ ภาค มี แนวโน้ มการเติ บโตของอุ ตสาหกรรมไมซ์ ในพื้ นที่ ที่ ค่ อนข้ างสู ง และเป็ นที่ รู้ จั กในระดั บนานาชาติ
นอกจากนี้ ยังจังหวัดที่มีธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เป็นจานวนมาก ทาให้ผู้พัฒ นา
ดัชนีมีข้อมูลที่หลากหลายและเพียงพอในเชิงปริมาณสาหรับประมวลผล
พัฒนาดัชนีในพื้นที่เมืองอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการยกระดับให้เป็นเมืองไมซ์ ในอนาคตระยะปีที่ 2
เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นให้การพัฒนาเมืองไมซ์ต่าง ๆ ในอนาคตของไทย ให้คานึงถึงการพัฒนาที่มีความยั่งยืน
ควบคู่กับการสร้างการเติบโตตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศในการพัฒนา
เมืองไมซ์ นาไปสู่การกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตื่นตัวและเร่งการพัฒนาการดาเนินงานของ
ตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน
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แผนภาพที่ 5.12: กรอบเวลาในการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

4) ด าเนิ นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งในส่วนของภาครั ฐและภาคเอกชนในการ
รวบรวม/พั ฒนาข้ อมู ล เพื่ อประชาสั มพั นธ์ และชี้ แจงรายละเอี ยดความส าคั ญของการพั ฒนาดั ชนี วิ ธี การ
ดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงอธิบายชี้แจงข้อคาถามต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาดัชนี ที่ได้จากดาเนิน
การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยในส่วนรายละเอียดเชิงลึก (ข้อที่ 2)
โดยด าเนิ นการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่ วนกลางและในพื้นที่ที่ เป็ นพื้ นที่
เป้าหมายการสารวจตามที่ได้นาเสนอในข้างต้น (ข้อที่ 3) ซึ่งแนวทางในการดาเนินการอาจมีลักษณะ อาทิ
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนกลาง อาจดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิในลักษณะของการประสานผ่านผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในการออกแบบและ
พัฒนาดัชนี เพื่อให้การประสานงานเกิดความต่อเนื่องและมีความเข้าใจในลักษณะข้อมูลที่ผู้พัฒนาดัชนีต้องการ
โดยดาเนินการชี้แจงและอธิบายรายละเอียดข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้พัฒนาต้องการ
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ อาจดาเนินการโดยการจัดตั้งคณะทางาน
ในระดับจังหวัด โดยกาหนดให้มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าร่วมเพื่อประสานงานใน
การรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
โครงการศึกษาเพื่อจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index)
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เพียงพอ ผู้พัฒนาสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสัมภาษณ์จากผู้ให้คาตอบโดยตรง
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบทางทางไปรษณีย์หรืออีเมล เป็นต้น เพื่อให้ผู้แทนที่
สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับการใช้งานในการพัฒนาดัชนีมากที่สุด
5) ด าเนิ น การประมวลผลและการแสดงผลดั ช นี เ มื อ งไมซ์ ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของไทย
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการรวบรวมช้อมูลได้อย่างครบถ้วนเพียงพอผู้พัฒนาดัชนีจะนาข้อมูลที่รวบรวบได้มาประมวลผล
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาดัชนีตามที่ได้ทาการศึกษาและออกแบบไว้ โดยนาข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละตัวชี้วัดมาประกอบการคานวณ เพื่อ
ประกอบเป็นค่าคะแนนการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดตามแนวทางการศึกษา จากนั้นจึงรวบรวมค่าคะแนนแต่ละ
ตัวชี้วัดและจัดสรรน้าหนักในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน และสรุปเป็นดัชนี
เมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งขั้นตอนในการประเมินผลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้
แผนภาพที่ 5.13: แนวทางการประมวลผลดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ในส่วนของการแสดงผลดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย สามารถแสดงได้ในลักษณะ
ของการค่าคะแนนความยั่งยืน ซึ่งอาจจะกาหนดค่าระหว่าง 0-100 คะแนน โดยดาเนินการสารวจในพื้นที่เมือง
ไมซ์ที่ได้ระบุไว้ตามกรอบระยะเวลาข้างต้น โดยค่าคะแนนดังกล่าวสามารถสะท้อนความยั่งยืนของเมืองไมซ์แต่
ละเมือง นอกจากนี้ คะแนนดังกล่าวยังสามารถนามาเปรียบเทียบระหว่างเมืองไมซ์ ของไทยในแต่ละเมือง เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงระดับความยั่งยืนของเมืองไมซ์ของไทยในแต่ละเมืองและนาไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาในอนาคต
ซึง่ ตัวอย่างแนวทางในการแสดงผลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ 5.14: ตัวอย่างแนวทางในการแสดงผลดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย

ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ทั้งนี้ ในรายละเอียดเชิงลึกผู้พัฒนาดัชนีจาเป็นต้องมีการศึกษาและกาหนดแนวทางการวัดผลต่าง ๆ ให้
มีความเหมาะสมเพิ่มติม เพื่อให้ การประเมินมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการประเมิน ณ
ขณะนั้น
6) ดาเนินการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของไทย ซึ่งหลังจากดาเนินการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน กระบวนการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ประกันว่า แผนการดาเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคในการ
พัฒนาดัชนี การติดตามและประเมินผลจะทาให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจสามารถทราบถึงสถานการณ์และ
สามารถวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาหรือสามารถจัดลาดับความสาคัญกิจกรรมที่จาเป็นต้อง
ทาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แผนที่กาหนดขึ้นมีการปรับปรุงไปตามสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการติด ตามและประเมิ นผล ที่ปรึ กษาฯ นาเสนอให้ มี คณะกรรมการก ากับ การท างาน
ที่ป ระกอบด้ว ย ผู้ บ ริ ห าร สสปน. ผู้ แทนจากทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬ า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวง
การต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงาน/สมาคมภาคเอกชน อาทิ สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคม
ส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ (ICCA) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) เป็นต้น
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7) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสร้างการรับรู้
ถึงความเป็นมา ความสาคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาดัชนีเมืองไมซ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย เพื่อ
ทาให้เกิดการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และระบบนิเวศ
(Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่บทบาทในการ
จัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการนาดัชนีดังกล่าวไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือธุรกิจ และสามารถให้ความเห็นข้อเสนอแนะกลับมาแก่ผู้ พัฒนานาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดทาดัชนีในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเชิงลึก ผู้พัฒนาอาจดาเนินการในลักษณะการจัดประชุมวิชาการโดยมีกลุ่ ม ผู้เข้าร่วมประชุม
เป้าหมาย อาทิ
- กลุ่ มผู้ ใช้ ข้อมูล และผู้ ให้ ข้ อมูล ภาครั ฐที่ ประกอบด้ วย (1) ส านักงานส่ งเสริมการจั ดประชุมและ
นิ ทรรศการ (องค์ ก ารมหาชน) (2) การท่ อ งเที่ ยวแห่ ง ประเทศไทย (3) กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า
(4) ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ (5) ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน และ (6) หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม/ การจัดงานแสดงสินค้า
- กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลภาคเอกชนที่ประกอบด้วย (1) โรงแรม/ ศูนย์การประชุมนานาชาติ/
ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (Venue/ Hotel) (2) ผู้ประกอบการ/บริษัทนาเที่ยวที่จัดบริการการเดินทางเพื่อ
เป็นรางวัล (Destination Management Company: DMCs) (3) บริษัทที่รับจัดนิทรรศการ/ งานแสดงสินค้า
(Professional Exhibition Organizer: PEOs) (4) บริษัทที่รับจัดการประชุม (Professional Convention
Organizer: PCOs) (5) เจ้าภาพผู้จัดการประชุม/ การแสดงสินค้า(Host/ Organizer) (6) สมาคมโรงแรมไทย
(THA) (7) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) (8) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาที่มีการดาเนินการหรือมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ทาหน้าที่ในการผลิตบุคลากร
แก่อุตสาหกรรม หรือมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างการยอมรับในวงกว้างผู้พัฒนาอาจการดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อาจทาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัดงานประชุมหรือนิทรรศการอุตสาหกรมไมซ์ของ
ไทย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทั ศน์ การจัดทาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะดิจิทัล เช่น
บทความ รายงานทางวิชาการ เป็นต้น
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5.1.2.2 แนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสาหรับดาเนินการในระยะยาว
จากการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย (Ease of Organising MICE
Index) ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้วในระยะสั้น สามารถประเมินถึง ส่วนที่สนับสนุนหรือส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 4 กิจ กรรม อันได้แก่ ((1) การจัดประชุมองค์กร (2) การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล (3) การประชุมวิชาชีพนานาชาติ และ (4) การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ โดยตัวชี้วัดจะ
ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการจัดกิจกรรมจนถึงจบการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งนี้ ผลการศึกษาใน
ระยะสั้ น จะสะท้ อ นถึ ง ความสะดวกในการด าเนิ น การในกิ จ กรรมไมซ์ เ ฉพาะของประเทศไทย สามารถ
เปรี ยบเทียบระหว่างกระบวนการส าคัญในแต่ล ะขั้นตอน รวมถึงเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมไมซ์ในเชิง
พัฒนาการของประเทศไทยเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบความสามารถในเชิงแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้
ด้วยเหตุนี้ แนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสาหรับดาเนินการในระยะยาว จึงมุ่งขยายผลจากแนว
ทางการพัฒนาดัชนีในระยะสั้นไปสู่การพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ ในระดับสากล หรือ Asia
Ease of Organising MICE Index (Asia MICE Index) สาหรับแนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
สาหรับดาเนินการในระยะยาว ที่ปรึกษาฯ ได้มีกรอบแนวคิดในการดาเนินงานโดยในส่วนของรายละเอียดแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาดัชนีในแต่ละขั้น สามารถนามาแจกแจงรายละเอียดเชิงลึกได้ดังต่อไปนี้
แนวคิดในการดาเนินงาน
1) การวางแผนและกาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาดัชนี โดยการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์ในระดับสากลนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ถึงสถานะปัจจุบัน ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อันจะเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการกาหนดแผนการ
ดาเนินการในระยะต่าง ๆ และนาไปสู่การดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านการพิจารณาดัชนีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในการวางแผนและกาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาดัชนี จะดาเนินการประชุมทีมงานที่จะพัฒนาดัชนี
เพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ จากนั้นจึงจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอให้เป็นหนึ่งโครงการตามแผนงานใน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ซึ่ ง มี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดแผนงานต่ า ง ๆ อย่ า งชั ด เจน อาทิ ชื่ อ โครงการ
ผู้รับผิ ดชอบโครงการ ระยะเวลาดาเนิ นการ ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หลั กการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมและตารางควบคุมการทางาน Gantt Chart ในการดาเนินงาน
เป็นต้น จากนั้นจึงนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ สสปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดาเนินงานต่อไป
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2) การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากลในส่วน
รายละเอียดเชิงลึก โดยกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์
ในระดับสากล ทั้งนี้ ในส่วนของการดาเนินการออกแบบและพัฒนาดัชนีมีรายละเอียดดังนี้
- ออกแบบดัชนี โดยอ้างอิงหลักการประมวลผลจากการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยในระยะสั้นที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสม ทั้งนี้ หลักการตัวชี้วัด สาหรับ
คานวณดัช นี ความสะดวกในการจั ดกิจกรรมไมซ์ จะประกอบด้ว ย 9 ปัจจัย/ขั้นตอนส าคัญ ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการจัดกิจกรรมจนถึงจบการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ ศึกษาถึงส่วนที่
สนับสนุนหรือส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยกาหนดตัวชี้วัดจาก
ขั้นตอนสาคัญที่เป็นขั้นตอนหลักร่วมกันของทั้ง 4 กิจกรรม ประกอบกับ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ใน 5 ด้าน คือ
1) ความง่ายในการดาเนินการ (Easier) เป็นการวัดเรื่องขั้นตอนในการดาเนินการ
2) ความรวดเร็วในการดาเนินการ (Faster) เป็นการวัดเรื่องระยะเวลาการดาเนินการ
3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่า (Cheaper) เป็นการวัดเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใน
การดาเนินการ
4) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเอื้อต่อการดาเนินการ (Smarter regulations)
5) ความหลากหลายของทางเลือกในการดาเนินการ (More variety)
สาหรับการประมวลผล ดาเนินการคานวณคะแนนด้วยวิธี Distance to Frontier (DTF) ซึ่งแบ่งออก 2
ขั้นตอน ได้แก่
5.1) การคานวณคะแนนโดยวิธี Distance to Frontier (DTF): หลักการคานวณคะแนนของ
แต่ละตัวชี้วัด ใช้วิธีการหาผลต่างจากค่าที่ดีที่สุดและค่าที่น้อยที่สุด โดยมีกระบวนการประมวลผล
คะแนน แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
- ค่า ที่ม ากที่สุ ด (Max): ก าหนดจากข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากหน่ว ยงานรัฐ เป็ นค่า เกณฑ์ มาตรฐาน
(Frontier) เพื่อค่าที่แสดงประสิทธิภาพสูงที่สุดของแต่ละตัวชี้วัด
- ค่าที่น้อยที่สุด (Min): กาหนดจากการสารวจหน่วยงานเอกชนทั้ง 2 กลุ่ม โดยเป็นค่าที่แสดง
ประสิทธิภาพของแต่ละตัวชี้วัด
- Distance to Frontier score: ค่าความต่างจากเกณฑ์ที่ดีที่สุดสะท้อนประสิทธิภาพสูงที่สุด
ของแต่ละตัวชี้วัดสะท้อนด้วยคะแนน ตั้งแต่ 0–100 คะแนน
5.2) การแปลผลข้อมูล
- ตัวชี้วัดมีความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานน้อย จะมีคะแนนสูง (เข้าใกล้ 100) แสดงถึง มี
ความสะดวกในการดาเนินการสูง
- กาหนดแนวทางการจัดเก็บและคัดเลือกข้อมูล ดาเนินการสารวจข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) อาทิ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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พัฒนาฐานข้อมูลเป็น panel data ที่มีทั้งข้อมูลรายประเทศ และรายปี ครอบคลุมประเทศที่อยู่ใน
อันดับต้นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง อินเดีย ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
- ทดสอบความแม่นยาของดัชนี เพื่อให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพของดัชนีที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ/หลักความเป็นเหตุเป็นผล
- ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ น าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาดัชนี ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาดัชนี รวมทั้งขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลด
ปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งนาไปสู่การร่วมกันพัฒนาออกแบบดัชนีที่
ทุกฝ่ายสามารถนาผลที่ได้ไปใช้อ้างอิงร่วมกันได้
- ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประชุมหารือ ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ และการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินการจัดทาดัชนีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในการดาเนินการจัดเก็บและผลลัพธ์
ที่ได้จากการสารวจ
3) การกาหนดกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการพัฒนาดัชนี โดยมี กรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงานในแต่ละระยะโดยสังเขป ดังนี้
แผนภาพที่ 5.15: แนวทางการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสาหรับดาเนินการในระยะยาว: ดัชนีความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากล

ที่มา: มูลนิธิ สวค.
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 การพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากลระยะ 1 ปีแรก
เริ่มดาเนินการในด้านการจัดเก็บข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล พร้อมทั้ง กาหนดขอบเขตประเทศที่จะ
ทาการศึกษา เพื่อจัดทา Asia Ease of Organising MICE Index ในระยะแรก โดยคัดเลือกจากประเทศที่มี
ศักยภาพในการประกอบกิจกรรม MICE ซึ่งอ้างอิงจากการจัดอันดับประเทศที่มีการดาเนินกิ จกรรมไมซ์ของ
ICCA ทั้งนี้ จากการพิจารณาอันดับของประเทศในกลุ่ม ASEAN พบว่าประเทศที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ได้แก่
สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังพิจารณาประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ
ตารางเช่นกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง อินเดีย ไต้หวัน ในเบื้องต้นจึงพิจารณารวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ
ตารางที่ 5.2: อันดับประเทศทั่วโลกในปี 2560 เปรียบเทียบจากจานวนการจัดประชุม
อันดับ
7
8
13
24
25
26
33
35
37
40

ประเทศ
ญี่ปุ่น
จีน
เกาหลีใต้
อินเดีย
ไทย
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ฮ่องกง
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

จานวนการจัดประชุม
414
376
279
175
163
160
141
119
112
89

ที่มา: International Congress and Convention Association

ตารางที่ 5.3: อันดับเมืองทั่วโลกในปี 2560 เปรียบเทียบจากจานวนการจัดประชุม
อันดับ
6
10
13
17
18
25

ประเทศ
สิงคโปร์
โซล
ฮ่องกง
กรุงเทพมหานคร
โตเกียว
ปักกิ่ง

จานวนการจัดประชุม
160
142
119
110
101
81
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26
38
39
41

ไทเป
กัวลาลัมเปอร์
เซี่ยงไฮ้
นิวเดลี

76
65
61
59
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ฐานข้อมูลถือเป็นประเด็นสาคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง ในการดาเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนา ข้อมูลที่ดี
จะสนับสนุนผลการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ใน ทั้งนี้ การพัฒนา Asia Ease of Organising MICE
Index ไม่อาจอาศัยเพียงข้อมูลทุติยภูมิในการคิดคานวณ แต่ต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิประกอบด้วย ดังเช่นในการ
ดาเนิ น การศึกษาในระยะสั้ น เพื่อพัฒนาดัช นี ความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ ในประเทศไทย โดยการ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรม MICE ของแต่
ละประเทศที่จะช่วยประสานงานในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ฐานข้อมูล Asia Ease of Organising MICE
Index จะเป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในระยะสั้น โดยพัฒนาเป็น panel
data ที่มีทั้งข้อมูล รายประเทศ และรายปี เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ อื่น ๆ เพื่อมุ่งพัฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ได้อีกในระยะต่อไป
 การพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากลระยะช่วงปีที่ 2
เมื่อมีฐานข้อมูลพร้อมสาหรับการศึกษาและพัฒนา Asia Ease of Organising MICE Index แล้ว ใน
ระยะที่ 2 จะมุ่งเน้นการประมวลผลข้อมูล โดยอ้างอิงหลักการประมวลผลจากการพัฒนาดัชนีความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยในระยะสั้นที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสม
 การพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากลระยะช่วงปีที่ 3
หลังจากพัฒนา Asia Ease of Organising MICE Index แล้ว จะต้องมีการประเมินผลและทดสอบ
ความแม่นยาของดัชนี รวมทั้งการพัฒนาในระยะต่อไป ทั้งในแง่ของฐานข้อมูล ตัวชี้วัดของดัชนีในกิจกรรมต่าง ๆ
และความครอบคลุมของประเทศที่ทาการศึกษา
4) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในการรวบรวม/
พัฒนาข้อมูล โดยดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
รวบรวม/พัฒ นาข้อมูล เพื่อประชาสั มพัน ธ์และชี้แจงรายละเอียดความส าคัญของการพัฒ นาดัชนี วิธีการ
ดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงอธิบายชี้แจงข้อคาถามต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาดัชนี ที่ได้จาก
ดาเนินการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในส่วน
รายละเอียดเชิงลึก โดยดาเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและใน
พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการสารวจตามที่ได้นาเสนอในข้างต้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการ
สารวจ อาทิ ผู้ ให้บริ การโรงแรม/ศูนย์ประชุมนานาชาติ/ศูนย์การแสดงสิ นค้านานาชาติ (Venue/ Hotel)
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ผู้ประกอบการ/บริษัทนาเที่ยวที่จัดบริการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล(DMCs) บริษัทที่รับจัดนิทรรศการ/งาน
แสดงสินค้า (PEOs) และบริษัทที่รับจัดการประชุม (PCOs) เป็นต้น
การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนกลาง โดยดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิผ่านการประสานงานกับผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในการออกแบบและพัฒนาดัชนี
เพื่อให้ การประสานงานเกิดความต่อเนื่องและมีความเข้าใจในลั กษณะข้อมูล ที่ผู้ พัฒ นาดัชนีต้องการ โดย
ดาเนินการชี้แจงและอธิบายรายละเอียดข้อมูลที่ผู้พัฒนาดัชนีต้องการ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ส่วนกลางของแต่ละประเทศจะทาหน้าที่ประสานงานกับแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ของตน เพื่อรวบรวมข้อมูล ทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ดี ในการรวบรวมข้อมูลทั้ง
ข้อมูล ปฐมภูมิและข้อมูล ทุติยภูมิเพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ครบถ้ว นเพียงพอ อาจต้องดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธี
ภาคสนามต่าง ๆ อาทิ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับการใช้งานในการพัฒนาดัชนี
5) การประมวลผลและการแสดงผลดั ชนี ค วามสะดวกในการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ใ นระดั บ สากล
ซึง่ หลังจากที่ได้มีการรวบรวมช้อมูลได้อย่างครบถ้วนเพียงพอผู้พัฒนาดัชนีจะนาข้อมูลที่รวบรวบได้มาประมวลผล
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาดัชนีตามที่ได้ทาการศึกษาและออกแบบไว้ โดยนาข้อมูล ทั้งในส่วนของข้อมูลปฐม
ภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้ในแต่ละตัวชี้วัดมาประกอบการคานวณและจัดสรรน้าหนักในแต่ละตัวชี้วัด
6) การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนาดัชนี ความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
ระดับสากล ซึ่งหลังจากดาเนินการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากลตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนิ นงานแล้ว กระบวนการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลจะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการดาเนินงานดังกล่าว ในกรณีที่มีปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาดัชนี การติดตามและประเมินผลจะทาให้ผู้มีอานาจในการตัดสินใจสามารถทราบถึง
สถานการณ์และสามารถวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่ างทันเวลาหรือสามารถจัดลาดับความสาคัญ
กิจกรรมที่จาเป็นต้องทาเพื่อปรับปรุงแผนการดาเนินงานไปตามสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยในกระบวนการ
ติดตามและประเมินผล ที่ปรึกษาฯ นาเสนอให้มีคณะกรรมการกากับการทางานที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
7) การเผยแพร่ ข้อมูลและรั บฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสร้างการรับรู้ถึง
ความสาคัญ และประโยชน์ของการพัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับสากล เพื่อทาให้เกิด
การยอมรับในวงกว้าง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และระบบนิเวศ
(Ecosystem) ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้ข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่ มีบทบาทใน
การจัดทาดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการนาดัชนีดังกล่าวไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือธุรกิจ และสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้พัฒนาดัชนี เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดทาดัชนีในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เชิงลึก ผู้พัฒนาดัชนีอาจดาเนินการในลักษณะการจัดประชุมวิชาการโดยมีกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมเป้ าหมาย
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ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างการ
ยอมรับในวงกว้างผู้พัฒนาอาจการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัด
งานประชุมหรือนิทรรศการอุตสาหกรมไมซ์ของไทย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ การ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะดิจิทัล เช่น บทความ รายงานทางวิชาการ เป็นต้น
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น ได้แก่
1) พัฒนาดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยให้มีความแม่นยาและเชื่อถือได้
ในวงกว้างยิ่งขึ้น
ด้ว ยข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลา ส่ งผลให้ ข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาดัช นีมีอยู่อย่างจากัด
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงของตัวดัชนีทั้งในด้าน robustness และ
biasness ดังนั้น เพื่อให้ดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ์ให้มีความแม่นยาและเชื่อถือได้ในวงกว้าง
ยิ่งขึ้น จึงควรพัฒนาและปรับปรุงตัวดัชนีทั้งในแง่ของฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการศึกษาดัชนีและหลักการการ
ออกแบบดั ช นี ทั้ งนี้ ในการศึ กษาเพื่อ พัฒ นาดัช นีค วามสะดวกในการจัด กิจ กรรมไมซ์ ในประเทศไทยนั้ น
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิในเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ให้ทราบถึงรายละเอียดในแต่ละกระบวนการสาคัญในการ
ดาเนิ น การเพื่อประเมินถึงระดับ ความสะดวกที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยการพัฒ นาฐานข้อมูล
สามารถท าได้ ใ นหลายวิ ธี อาทิ การเพิ่ ม จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง ในการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการตอบ
แบบสอบถาม การเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่ สามารถเป็นตัวแทนในภาพรวมของแต่ละกิจกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์
จากเดิมที่บางกลุ่มจาเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน (Proxy) การขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลที่ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุ งในส่วนของ
หลักการการออกดัชนี โดยขยายความครอบคลุมของตัวชี้วัดในบางมิติในบางกระบวนการที่ในระยะสั้นไม่มี
ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ รวมทั้งปรับปรุงน้าหนักของแต่ละกระบวนการที่อาจมีความสาคัญแตกต่างกันไป
ในแต่ละกิจกรรมไมซ์
2) สนับสนุนการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับสากล
การพั ฒ นาดั ช นี อุ ต สาหกรรมไมซ์ เ พี ย งแค่ ใ นประเทศไทย ท าให้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
กระบวนการสาคัญในแต่ละขั้นตอน รวมถึงเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมไมซ์ในเชิงพัฒนาการของประเทศไทย
เท่านั้น แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบความสามารถในเชิงแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ในระยะยาวจึง
ควรมุ่งขยายผลจากแนวทางการพัฒนาดัชนีในระยะสั้น -ระยะกลางไปสู่การพัฒนาดัชนีในการจัดกิจกรรมไมซ์
ในระดับสากลในระยะยาว ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ถึงสถานะปัจจุบันในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อันจะเป็นแนวทางประกอบการพิ จารณาการกาหนดแผนการดาเนินการ
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ในระยะต่าง ๆ และนาไปสู่การดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านการพิจารณาดัชนีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการทางานเชิงรุกด้านการจัดทา
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และการใช้ธุรกิจไมซ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
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