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คานา
รายงานนี้เป็นรายงานการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของสานักงาน
ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รายงาน
ฉบับนี้มุ่งหวังที่จะกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อ
เป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถเติบโตได้
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
เนื้อหาของรายงานการจัดทาแผนงานในภารกิจหลัก ของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) หลักการและเหตุผล รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานการจัดทาแผนงาน 2)
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนงาน 3) ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย และ 4) แผนงานใน
ภารกิจหลักระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดแผนและกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วัด
รายละเอียดของโครงการ และงบประมาณโครงการ
โดยหวังว่างานการจัดทาแผนงานในภารกิจหลัก ของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จะเป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชากร เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
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โครงการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
1. บทนา
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนั้น สามารถใช้
กิจกรรมการจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กรหรือการ
ประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในกลไกการ
ขับเคลื่อนได้ โดยอุตสาหกรรมไมซ์ มีส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจานวนมาก
ในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมงาน
รวมทั้งก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การนาเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการ
จัดงานไมซ์ยังมีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ ง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การแข่งขัน เศรษฐกิจ และ
ปัจจัยด้านต่างๆนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้มีการ
วางแผนแนวทางการดาเนิ น งานในอนาคตเพื่อการพัฒ นาของประเทศไทย โดยได้กาหนดให้ มี การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้น โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์
ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนงานในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานระยะ 20 ปี เพื่อรวบรวมแผนงานในภารกิจหลักฯ จากหน่วยงานต่างๆ และนาแผนงานดังกล่าว
ที่ได้ไปบูรณาการร่วมกับแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและสรุปเป็น
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป
ดังนั้น สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงาน
ระดับชาติที่มีภารกิจหลักที่สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงตระหนักถึงความจาเป็นในการ
จัดทาแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี เพื่อวางแผนการดาเนินงานในระยะยาวตามแนวทาง
ของรัฐบาล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปีเพื่อให้เป็นแผนงานบูรณาการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานโครงการ กิจกรรม รวมถึงงบประมาณ
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละช่วงเวลาประกอบไปด้วย (1) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
(2) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (3) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (4) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2570-2574 และ (5) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายรายวาระของประเทศไทย
(Agenda Based) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อดีตรวมถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดง
สินค้านานาชาติปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 รายงานการศึกษาของส่วนงานแสดงสินค้านานาชาติ
เป็นต้น
3. สัมภาษณ์ หรือ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ บริหาร
สสปน. พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น ถึ ง ทิ ศ ทาง แผนงานและเป้ า หมายของ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
4. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทารายงานแผ่นภาพสรุปผลกิจกรรม
5. จัดทาหรือใช้แบบฟอร์มที่ สสปน. กาหนดในการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และงบประมาณในการขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นแต่ ล ะช่ ว ง
ระยะเวลาที่กาหนดในวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
6. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยมีรายละเอียดเนื้อหาตามแบบฟอร์มที่กาหนดใน
ข้อ 5 มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน
โครงการ กิจกรรม รวมถึงงบประมาณในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 20 ปีในแต่ละช่วงเวลาที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
1.4 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
มีระยะการดาเนินการ 45 วันนับถัดจากวันที่จัดซื้อจัดจ้าง
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
1.5 ขั้นตอนและแผนในการดาเนินงาน
รายละเอียดและขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี
1. ศึกษาขอมูลทิศทางและเปาหมาย

ระดมความคิดเหนการจัดทาแผน

จัดทารายงานบทสรุป

45 วัน
ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายวาระ (Agenda Base)
ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์จากรายงาน
การศึกษาแผนแม่บท
ศึกษารายงานการศึกษาของส่วนงาน
แสดงสินค้านานาชาติ และรายงาน
การวิเคราะห์วิจัยทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์

จัดทาและจัดส่งแบบฟอร์มในการ
รวบรวมแผนงาน โครงการ
ระยะ
ระยะ
ระยะ
ระยะ
ระยะ

ปี (พ ศ
ปี (พ ศ
ปี (พ ศ
ปี (พ ศ
ปี (พ ศ

จัดทาแผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร
)
)
)
)
)

จัดทา ร่าง แผ่นภาพสรุปของ
ผู้บริหาร

จัดทารายงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด

จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการประชุมระดมความ
คิดเห็น

สัมภาษณ์ หรือประชุมระดมความ
คิดเห็นผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1-1 แผนการในการดาเนินโครงการ

1. ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายรายวาระของประเทศไทย (Agenda Based)
และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมจากแผน
แม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564
3. ศึกษารายงานการศึกษาของส่วนงานแสดงสินค้านานาชาติ และรายงานการวิเคราะห์วิจัยทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
4. สัมภาษณ์ หรือ จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร สสปน.
พนักงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ถึง ทิศทาง แผนงานและเป้าหมายของ การพัฒนาอุตสาหกรรม
5. จัดทาหรือใช้แบบฟอร์มที่ สสปน. กาหนด จัดส่งและรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ในแต่ละระยะเวลาแบ่งเป็น (1) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(2) ช่ ว งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (3) ช่ ว งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (4) ช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574 และ (5) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579
6. จัดทา(ร่าง)แผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลัก ของ สสปน. ระยะ 20 ปี เพื่อระดม
ข้อคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน
7. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทารายงานแผ่นภาพสรุปผลกิจกรรม
8. จัดทาแผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี
9. จัดทารายงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด
10. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร
โดยมี แ ผนการด าเนิ น งานของโครงการจั ด ท าแผนงานในภารกิ จ หลั ก ของ สสปน. ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ดังนี้
ตารางที่ 1-1 แผนการดาเนินโครงการ
No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

1

ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายรายวาระของประเทศไทย
(Agenda Based) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
ศึกษาทิศทางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากรายงานการศึกษาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจากแผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงาน
แสดงสินค้านานาชาติปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564
ศึกษารายงานการศึกษาของส่วนงานแสดงสินค้านานาชาติ และรายงานการ
วิเคราะห์วจิ ัยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
จัดทารายงานแนวทางการดาเนินงาน
สัมภาษณ์หรือจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องถึงทิศทาง แผนงานและเป้าหมายของ การพัฒนาอุตสาหกรรม
จัดทาและส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ โดยแบ่งเป็น

2

3
4
5
6

1) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
2) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
3) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
4) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574
5) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579
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สัปดาห์ที่
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
No.

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน

7

จัดทา(ร่าง)แผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.
ระยะ 20 ปี เพื่อระดมข้อคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน
สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทารายงานแผ่นภาพสรุปผล
กิจกรรม
จัดทาแผ่นภาพสรุปของผู้บริหาร แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ
20 ปี
จัดทารายงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปผู้บริหาร

8
9
10
11

1

2

สัปดาห์ที่
3 4

5

6

หมายเหตุ: เวลาในการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสม
Key Meeting
กาหนดส่งงาน

1.6 คณะทางานและผูเชี่ยวชาญ
คณะที่ปรึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะทางานที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญหลักที่ทาการศึกษา ประกอบด้วย
1. ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)
2. คุณ ฐานิยา วิจิตรพนมศิลป์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)
3. คุณ ศศิณัฏฐ์ อรุณเจริญยิ่ง นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
4. คุณ ปราชญา วัฒนสันติเจริญ นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
5. คุณ นูรีน ทรงศิริ
นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Business Analyst)
6. ผู้ช่วยโครงการ
คณะทางานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากตัวแทนของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และอาจ
จัดให้มีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เข้าร่วมงาน
1. หั ว หน้ า โครงการ (Program Manager) และที่ปรึกษาโครงการ ทาหน้าที่บริห ารโครงการและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น รับผิดชอบการทางานของคณะทางานทั้งหมด
2. คณะทางาน มีห น้ า ที่ห ลั กคือปฏิบัติงานในแต่ล ะวันโดยดาเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
3. กลุ่มผู้มีส่วนร่วมหลัก ทีมงานจากสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุ มและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) โดยมีหน้าที่หลักคือ
– สนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและการรวบรวมระดมความคิดกับทีมคณะทางาน
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– สนั บ สนุ น ทีมงานที่ป รึ กษาในการนัดหมายการประชุมกับหน่ว ยงานต่างๆ เช่น การออก
หนังสือเชิญ และ การนัดหมายหน่วยงานต่างๆ
– สนับสนุนในการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแผนการทางานของคณะทางานและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 1-2 แผนบุคลากร
No.
1
2
3
4
5

รายละเอียดแผนการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisory)
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และทีมวิเคราะห์ (Team Lead)
นักวิเคราะห์อาวุโส 1 (Senior Business Analyst 1)
นักวิเคราะห์อาวุโส 2 (Senior Business Analyst 2)
นักวิเคราะห์อาวุโส 3 (Senior Business Analyst 3)
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1

2

สัปดาห์ที่
3 4

5

6

แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ และเป็นกลไกที่มีประสิ ทธิภ าพในการขับเคลื่อน
อุ ต สาหกรรมหลั ก ซึ่ ง เป็ น อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศได้ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
2.1 กรอบแนวคิด
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อใช้เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงควรทาการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศและ
วิสั ย ทัศน์ ในการพัฒ นาประเทศไทยอย่ าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนการพัฒ นาที่ควรศึ ก ษาได้ แ ก่
วิสัยทัศน์ประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda
Base) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
แผนพั นา 12 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เปาหมายรายวาระของประเทศไทย Agenda Based)
เปาหมายรายวาระของประเทศไทย
แนวทางตามเปาหมายรายวาระของประเทศไทย
Agenda Based)

Agenda
การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษ กิจของ
ประเทศ
ขับเคล่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของ
ไม ์

การพั นาอุตสาหกรรมไม ์

ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยน เปนประเทศพั นา
แลว ดวยการพั นาตามปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง

วิสัยทัศน์การพั นาประเทศ

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยน

• ความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศมีเอกราชและอธิปไตย มีการบริหาร
ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
• สังคมปรองดอง เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต
• ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมั่นคง

1

• มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
• มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถ
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและนอกประเทศ
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
• สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2

สรางขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับพ้นที่ใน
ภูมิภาค

แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์

ปี

• สรางความเขมแขงใหกับภาคอุตสาหกรรมและ
•กระตุนการลงทุนในภาคเอกชน และการ ภาคการเกษตรโดยการจัดสัมมนา การจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินคา เกิดการจับคู่ทาง
ลงทุนในโครงสรางพน้ าน
ธุรกิจ การ ้อขาย เพิ่มการลงทุน เปนตน
•การช่วยเหลอเกษตรกร เช่น การลด
• สรางความเขมแขงใหแก่ผูประกอบการ SMEs
ตนทุนการผลิต ช่วยเหลอปจจัยการผลิต ผ่านการจัดอบรมและสัมมนาต่าง รวมถึงการจัด
•การชักจูงนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให
งานแสดงสินคาเพ่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่
SMEs
เขามาเที่ยวในประเทศไทย
•การส่งเสริมและพั นาอุตสาหกรรมที่ • ส่งเสริมการพั นาเศรษ กิจดิจิทัล โดยการจัด
สัมมนาและอบรมดานดิจิตอล เพ่อใหเกิดการ
สอดคลองกับศักยภาพพ้น านของ
ถ่ายทอดความรูและพั นาทักษะดานดิจิตอล และ
ประเทศ
จัดงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีดิจิตอลให
•เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ ผูประกอบการไดพบกับผู ใหบริการดิ จิตอล
SMEs
• สรางรายไดเขาประเทศจากการใชจ่ายของนัก
เดินทางไม ช์ าวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานใน
•ส่งเสริมภาคเศรษ กิจดิจิทลั
ประเทศไทย

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

การสรางรายได

การพั นา
ประเทศดวย
นวัตกรรม
3

ยกระดับมาตร านผู พั นาตลาด
ใหบริการโครงสราง แบรนด์ไม ์ใน
พ้น านสนับสนุนไม ์ ระดับประเทศและ

นานาชาติ

การสรางความ
เจริญเพ่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วนของ
สังคม

วิสัยทัศน์การพั นาประเทศ

เปาหมายการพั นาที่ยั่งยนของโลก (SDGs)

รูปที่ 2-1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี

1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อใช้เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทย จึงต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ ว ยการพัฒ นาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ได้มีการเน้นย้าการพัฒนาที่
สอดคล้องกับหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงนาไปสู่แนวคิดในการวางแผนงานในภารกิจ
หลักของ สสปน. โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ
1) การสร้างรายได้ การจัดงานเพื่อสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขาย
ในอุตสาหกรรมหลัก เพื่อเพิ่มรายได้อันจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ
2) การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการจัดงานไมซ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
ต่างๆ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดงานเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เมื่อประเทศมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในระยะยาว
3) การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยการจัดเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านไมซ์ ตลอดจนผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์ให้ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
2. (ร่าง) แผนพั นาเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ
การที่จะกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศไทยภายใต้
นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวนั้น จะต้องมี
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8. การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้น ที่เศรษฐกิจ และ 10.
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และนามา
ศึกษาเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ คือ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษ กิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยน เนื่องจากประเทศ
ไทยมี ข้ อ จ ากั ด ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น รวมทั้ ง
ฐานเศรษฐกิ จ ภายในประเทศขยายตั ว ช้ า จึ ง ต้ อ งมี ก ารฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ โดยการเร่ ง การลงทุ น ใน
โครงสร้ างพื้น ฐานและระบบโลจิ สติกส์ ตามแผนที่ว างไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้
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ภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการให้ขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 6 มีรายได้ประชากรต่อหัว 8,200 USD
ในปี 2564 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 3 ล้าน
ล้านบาท แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การสร้างความเข็มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา จับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขายเทคโนโลยี สร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจการโรงแรม ที่พัก และการบริการ
3. เปาหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base)
เป้ าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) หรือแนวนโยบายของรัฐ บาล ซึ่งประกอบด้ว ย 11
นโยบาย ได้แก่ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
ต่างประเทศ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 4. การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์ อย่างยั่ งยื น 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธ รรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการธุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องและนามาศึกษาเพื่อประกอบการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ
สสปน. คือ
 นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษ กิจของประเทศ ประกอบด้วยการกระตุ้นการลงทุนใน
ภาคเอกชนและการลงทุ น ในโครงสร้ างพื้นฐาน การช่ว ยเหลื อเกษตรกร การชักจูงนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติให้ เข้า มาเที่ ย วในประเทศไทย การส่ งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามนโยบาย
นี้ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพื่อให้เกิดการ
จับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขาย เพิ่มการลงทุน เป็นต้น การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัด
สัมมนาและอบรมด้านดิจิตอล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และจัด
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีดิจิตอลให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ให้บริการดิจิตอล และการสร้าง
รายได้เข้าประเทศจากการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานในประเทศไทย
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4. เปาหมายการพั นาที่ยั่งยน (Sustainable Development Goals)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ซึง่ เป็นวาระแห่งการพัฒนาของ
โลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2573) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องและ
นามาศึกษาเพื่อประกอบการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. มีอยู่ 2 เป้าหมาย ได้แก่
 เปาหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจที่ยั่งยน การส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่ างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทา โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การสร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ และการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจการ
โรงแรม ที่พัก และการบริการ ซึ่งตัวชี้วัดในการดาเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี
คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากอุตสาหกรรมไมซ์โ ดยตรง และจานวนงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์
 เปาหมายที่ 12 การสรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยน การดาเนินการสร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้
ได้แก่ การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมซ์และธุรกิจต่อเนื่อง และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับอุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพื่อให้เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การซื้อขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดในการดาเนินงาน
ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าเพิ่มที่เป็นผลมากจากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ของรายได้อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง
2.2 แนวทางการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักในการพั นาอุตสาหกรรมไม ์
จากเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างรายได้ 2. การพัฒนาประเทศ
ด้ว ยนวัตกรรม และ 3. การสร้ างความเจริญ เพื่ อ มุ่ง ประโยชน์ส่ ว นรวมในทุ กภาคส่ ว นของสั ง คม เพื่อ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น โดยเป้าหมายเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดย
1) เป้าหมายในการสร้างรายได้ โดยการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดงานไมซ์ทั้งการประมูลสิทธิ์
งานไมซ์ในระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทย หรือการจัดงานไมซ์ในท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้
ไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในระดับ
ภูมิภาคให้สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้
2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัด
กิจกรรมไมซ์ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
3) เป้าหมายการสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม เป็นการสร้างความ
ยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมไมซ์ เพื่ อ ตอบโจทย์ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น Sustainable
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Development Goals: (SDGs) โดยการพัฒ นาตลาด แบรนด์ไมซ์ของไทยให้ เป็นที่รู้จั ก และการ
ยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของผู้ประกอบการและสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมไมซ์
ประเด็ น ส าคั ญ ในการพั ฒ นาแผนงานในภารกิ จ หลั ก ระยะ 20 ปี ได้ มี ก ารพิ จ ารณาใน 10 ด้ า นที่ มี
ความสาคัญ เพื่อกาหนดเป็น 4 ประเด็นในแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ของประเทศ
2. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ
3. บูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ
4. พัฒนาและกระจายกิจกรรมไมซ์ไปสู่ทุกภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืน
5. สร้าง รักษาผู้จัดงาน และผู้แสดงงานสินค้าต่างประเทศในการขับเคลื่อนไมซ์ไทย
6. สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทุกภาคส่วนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
7. สร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางไมซ์
8. สร้างมาตรฐานของสถานที่จัดงานไมซ์เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
9. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
10. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย ประเด็นทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยการเพิ่มจานวนกิจกรรมไมซ์ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนการเพิ่มรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ และ
การยกระดับกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นงานในระดับภูมิภาค (Regional)
2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จากการจัด
กิจกรรมไมซ์ไปสู่ ในภูมิภ าค เพิ่มจานวนผู้ประกอบการในภูมิภ าค และการพัฒนากิจกรรมไมซ์ ใน
ภูมิภาคให้สามารถยกระดับไปสู่งานนานาชาติได้
3. การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ในภูมิภาค
4. การยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนไมซ์ เพื่อเพิ่มจานวนผู้ประกอบการไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค เพิ่มจานวนสถานที่จัดงานที่ผ่านการรองรับ
มาตรฐานในภูมิภาคในส่วนกลางและในภูมิภาค และโครงสร้างพื้นฐาน
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3. ทิศทางการพั นาอุตสาหกรรมไม ์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนั้น สามารถใช้
กิจกรรมการจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กรหรือการ
ประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เป็นหนึ่งในกลไกการ
ขับเคลื่อนได้ โดยอุตสาหกรรมไมซ์ มีส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
ผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่ องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจานวนมาก
ในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่เข้าร่วมงาน
รวมทั้งก่อให้เกิดการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การนาเข้า ส่งออก และการลงทุนต่าง ๆ นอกจากนี้ในการ
จัดงานไมซ์ยังมีประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย
ดั ง นั้ น ในการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องทาการศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนการพัฒนาที่ควรศึกษา
ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. เป้าหมายวาระของประเทศไทย
(Agenda Base) และ 4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ และสถิติการจัดกิจกรรมไมซ์ในอดีตประกอบด้วย
การวิเคราะห์จุดแขง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมไม ข์ องไทย
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย พบว่า
อุตสาหกรรมไมซ์มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนี้
จุดแขง (Strength)
• มีทาเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนทางด้านการเดินทางซึ่งง่ายต่อการ
เดินทางของนักเดินทางไมซ์
• ประเทศไทยมีวัฒ นธรรมและสถานที่ ท่องเที่ยวที่ห ลากหลาย ทั้งแหล่ งท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ร่วมทั้งมีตลาดศิลปะ (Art) และหัตถกรรม (Craft)
ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ
• มีชื่อเสียงทางด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ
• มีสถานที่ในการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าและงานมหกรรมที่สามารถรองรับผู้เข้าประชุม
จานวนมาก
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• มีความได้เปรียบทางราคาของสถานที่จัดงาน ที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมไมซ์ เป็นต้น
จุดอ่อน (Weakness)
• การเข้าถึงสถานที่จัดงาน (Accessibility) ความสะดวกสบายในการเดินทางยังมีข้อจากัด สาหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยานพาหนะ
• กฎระเบียบและขั้นตอนการนาเข้าสินค้าเข้าเพื่อจัดการแสดง ยังมีความซับซ้อนและไม่เอื้อต่อการ
จัดงาน และในบางกรณีมี ภาษีในการนาเข้าสินค้าเพื่อการแสดง และการขออนุมัติการนาเข้า
สินค้ามีกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน
• ผู้ชานาญการทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพยังมีน้อยราย
และยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร
• ภาพลักษณ์ในการเป็นจุดหมายทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจยังไม่เป็นที่แพร่หลายในมุมมอง
ของชาวต่างชาติ
โอกาส (Opportunity)
• การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในเอเชียและแถบลุ่มแม่น้าโขง GMS และพื้นที่ในภาคใต้
• แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองและนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• นโยบายภาครัฐมีแผนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• แนวโน้มการให้ความสาคัญกับการจัดงานอย่างยั่งยืน และภาครัฐให้การสนับสนุน
อุปสรรค (Threat)
• การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย และการเติ บ โตของศู น ย์ ป ระชุ ม
นิทรรศการของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
• ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
• ขาดการน าเอาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศด้ านไมซ์ม าสนับสนุนในการจัด งานเมื่ อเที ย บกั บ
ประเทศชั้นนาอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ ซึ่งมีกิจกรรมในการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ไมซ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้เข้าประชุม
3.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อใช้เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศไทย จึงต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย
วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ ว ยการพัฒ นาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ได้มีการเน้นย้าการพัฒนาที่
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สอดคล้องกับหลัก 3 ประการ คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงนาไปสู่แนวคิดในการวางแผนงานในภารกิจ
หลักของ สสปน. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 3 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การพั นาอุตสาหกรรมไม ์

ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยน เปนประเทศพั นา
แลว ดวยการพั นาตามปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง

วิสัยทัศน์การพั นาประเทศ
• ความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศมีเอกราชและอธิปไตย มีการบริหาร
ที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
• สังคมปรองดอง เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น
• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต
• ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมั่นคง

1

2

มั่งคั่ง

• มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
• มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถ
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและนอกประเทศ
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

3

ยั่งยน

• สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
• ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มั่นคง

การสรางรายได

การพั นา
ประเทศดวย
นวัตกรรม
การสรางความ
เจริญเพ่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วนของ
สังคม

รูปที่ 3-1 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

เป้าหมาย 3 ประการ ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ได้แก่
1. ความมั่นคง
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงเพียงพอกับการดารงชีวิต
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียม
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เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การ
ลงทุน และการทาธุรกิจ
 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
3. ความยั่งยน
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน จึงนาไปสู่แนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ
1) การสร้างรายได้ การจัดงานเพื่อสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ และขับเคลื่อนให้เกิดการซื้ อขายใน
อุตสาหกรรมหลัก เพื่อเพิ่มรายได้อันจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ
2) การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการจัดงานไมซ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทเทคโนโลยี
ต่างๆ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะการจัดงานเพื่อส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ ม เทคโนโลยี เ ป้ า หมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เมื่ อ ประเทศมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในระยะยาว
3) การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่ง
เน้นการจัดเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านไมซ์ ตลอดจนผู้ประกอบการและบุคลากรไมซ์
ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
1. การสรางรายได
การจัดกิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก โดยในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 รายได้จากการจัดงานไมซ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่อัตราร้อยละ 0.2 โดยในปี พ.ศ. 2559
มีร ายได้เข้า ประเทศจากการจั ด งานไมซ์ ในระดั บนานาชาติประมาณ 81,000 ล้ านบาท และคาดว่ า ในปี
พ.ศ. 2564 รายได้จากการจัดงาน 153,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 246,000 ล้านบาท และ 557,000 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2569 และปี พ.ศ. 2579 ตามลาดับ
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สถิติการสรางรายไดจากการจัดกิจกรรมไม ์
(International MICE)

Meeting

Incentive Convention Exhibition

จานวนผูร่วมงาน (พันคน)

รายได (พันลานบาท)

1. การสรางรายได

557

3,075

1,980
246

2.2%

153
80

88

81

87

895

81

1,480

1,014 919 986 996

%

2555 2556 2557 2558 2559 2564 2569 2579

2555 2556 2557 2558 2559 2564 2569 2579

รูปที่ 3-2 สถิติการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้เข้าร่วมงาน พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 จานวนผู้เข้างานมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นที่อัตราร้อยละ 2.2 โดยในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนผู้ร่วมงานไมซ์ในระดับนานาชาติเกือบ 1 ล้าน
คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีผู้ร่วมงาน 1.48 ล้านคน และเพิ่มเป็น 1.98 และ 3.08 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2569 และปี พ.ศ. 2579 ตามลาดับ
2. การพั นาประเทศดวยนวัตกรรม
อุตสาหกรรมประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยในระยะแรกมีการใช้
โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้ น การขับ เคลื่ อนประเทศด้ว ยเกษตรกรรม ที่ขับเคลื่ อนด้ว ยการพึ่งพาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสิน ค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ ระยะต่อมาเมื่อประเทศ
ไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่ม
จากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการน าเข้ า ตามด้ ว ยโมเดลประเทศไทย 3.0 ที่ เ น้ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพื่ อการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ และ
ชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ น้ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 3.0 ในปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้ ขนาด
ปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่ อมล้ าของการกระจายรายได้ หรือปัญหาความไม่เท่ าเที ยมกั น
(Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งนาไปสู่ความขัดแย้ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจาเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความ
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ร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศรายได้สูง โดย
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง
โมเดลขับเคล่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย Thailand 4.0
ขับเคล่อนดวยประสิท ธิภาพ

ความมั่งคั่งของประเทศ

2. การพั นาประเทศดวยนวัตกรรม

ขับเคล่อนดวยทรัพยากร

ขับเคล่อนดวยนวัตกรรม
Thailand 4.0

อุตสาหกรรมที่สราง
มูลค่าดวยนวัตกรรม
Thailand 3.0 Heavy
Industry

อุตสาหกรรมหนัก

Thailand 2.0 Light
Industry

Innovative Drive Economy

+
การบริการที่สรางมูลค่า
อุตสาหกรรมไม ์

อุตสาหกรรมเบา

Thailand
Agriculture

High Value Services
Drive Economy

เกษตรกรรม

การปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษ กิจที่สรางรายได
• Middle Income Trap
• Inequality Trap
• Imbalance Trap

1.Productive Growth Engine
2.Green Growth Engine
3.Inclusive Growth Engine

1.Prosperity
2.Security
3.Sustainability

ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลีย่ นกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รูปที่ 3-3 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0

ในโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับโครงสร้างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้วัตถุดิบจากชีวภาพ หรือมีการแปรรูปวัสดุชีวภาพ
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประกอบด้วยสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริม และอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
3. กลุ่มเครื่องมืออุป กรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม โดย
อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มนี้ เช่น หุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ และการบินและโลจิสติกส์
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เป็น
กลุ่มของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ (Internet of
Things) เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นคลัสเตอร์ที่ต้องใช้ภูมิปัญญา
และความคิดสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม บันเทิง ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์

2. การพั นาประเทศดวยนวัตกรรม

กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ไม ์

10 Industry Clusters

Core Technology

การแปรรูป
อาหาร

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

เช้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

ปี

ขับเคล่อนคลัสเตอร์
อุตาหกรรม ภายใต
นโยบายประเทศ

การแพทย์ครบวงจร
Meeting

กลุ่มเคร่องมออุปกรณ์อัจ ริยะ
หุ่นยนต์ และระบบเคร่องกลที่ใช
ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเตอร์เนต
เช่อมต่ออุปกรณ์ ปญญาประดิษ ์
และเทคโนโลยีสมองกล งตัว
กลุ่มอุตสาหกรรมสรางสรรค์
ทุนวั นธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง

หุ่นยนต์ Robotics) ยานยนต์สมัยใหม่
อิเลกทรอนิกส์
อัจ ริยะ

การบินและ
โลจิสติกส์

Incentive

ดิจิทัล
Convention

ท่องเที่ยว

Exhibition

รูปที่ 3-4 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม สามารถใช้ อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไก
สาคัญในการช่วยขับเคลื่ อน โดยผ่านการจั ดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของไมซ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์
สามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมประเทศไทยด้วย
3. การสรางความเจริญเพ่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมนั้น จาเป็นจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานของ
อุตสาหกรรมไมซ์ให้มีความแข็งแรง ซึ่งได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในการจัดงานไมซ์ การพัฒนา
บุคลากรด้านไมซ์ให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้
มาตรฐานและมีความเข้มแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
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3.การสรางความเจริญเพ่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

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

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ไม ์

•สนับสนุนการขับเคลื่อนการทา
กิจกรรมดานการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ไมซ์ประเทศไทย และ
ในนานาชาติ

การกระจายงานไม ์ • พั นางานไม ์ในภูมิภาค
ไปภูมิภาคและการ • กระจายการจัดงานในพื้นที่
เปนศูนย์กลางของ ส่วนกลางไปสู่ภมู ิภาค
• ยกระดับงานสู่ระดับนานาชาติ
CLMVT

• การสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ใน
การจัดงานไมซ์
• นโยบายหรือมาตรการสนับสนุนการจัด
งานไมซ์จากภาครัฐ
• การสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก
หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
• ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการจัด
งานไมซ์ในพื้นที่

1

กิจกรรมเพิ่มเติม
3 นอกเหน
อจากการประชุม

การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพ้นที่

ความสะดวกใน
การเขาสู่พ้นที่จัด
งาน

สถานที่จัดงาน

อานวยความ
5 และสิ่งสะดวก

Standards

Training
Courses

ไม ์ ิตี้
MICE CITY

• จานวนสถานที่จัดงานให้เลือกภายในเมือง
• ความจุของสถานที่
• ค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัดงาน
• ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนจัดงาน
• สิ่งอานวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์
• ความปลอดภัยของสถานที่จัดงานและบริเวณ
โดยรอบ
• การให้บริการของพนักงานจัดงานประชุม
• สถานที่จัดงานเคยจัดงานประเภทเดียวกันมาก่อน

ภาพลักษณ์และ
ความมี
ช่อเสียงของเมอง

• ความหลากหลายและจานวนแหล่งบันเทิงในพื้นที่
• ความหลากหลายและจานวนศูนย์การค้าในพื้นที่
• ความหลากหลายและจานวนของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
• ความหลากหลายและจานวนของแหล่งสันทนาการในพื้นที่
• ความมีเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว
• สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวจานวนมาก
• โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจ

4

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
งานไมซ์
• ระยะเวลาในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมงานไมซ์
• ความสะดวกของระบบคมนาคมที่เข้า
สู่พื้นที่จัดงานไมซ์ และภายในเมืองจัด
งาน

6

• ให้ความรู้ดานมาตร าน ปรึกษา
มาตร านและขีด
แนะนาในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ความสามารถของ
•
พัฒนา และเพิ่มจานวนเมองที่ผ่าน
ผูประกอบการและสิ่ง
าน MICE CITY
อานวยความสะดวกในการ • มาตร
พั
ฒ
นาหลั
กสูตรไม ์ ฝึกอบรม และ
จัดงานไม ์ Capability
แลกเปลี
ย
่
นประสบการณ์
ระดับ
& Standard)
นานาชาติ

2

• ภาพลักษณ์ของ
เมือง
• ความมีชื่อเสียงของ
เมือง

ความร่วมมอ
ระหว่างภาครั

ที่พักและสิ่งอานวย
ความสะดวก

• จานวนห้องพักที่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
ประชุม
• ราคาห้องพัก
• การให้บริการของพนักงาน
• ความปลอดภัยและระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในห้องพักและบริเวณ
โรงแรม

ความเสี่ยงในการยกเลิก

กษาความ
8 งานและการรั
ปลอดภัย
• โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการ
ยกเลิกจัดงาน
• มาตรการทางภาษีที่เอื้อในการจัดงาน
• ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเมืองอื่น
หมายถึง ค่าครองชีพ เช่น ค่าอุปโภค
บริโภค

7 สภาพแวดลอมของเมอง

• สภาพภูมิอากาศของพื้นที่จัดงาน
• สภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดงาน
• โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดงาน
• อัธยาศัยของคนในพื้นที่

ISO 20121: Event Sustainability Mgt.
MSMS: MICE Security Mgt. System
ISO 22000: Food Safety Mgt. Systems
Certified Meetingห Professional (CMP)
Exhibition Management Degree (EMD)

รูปที่ 3-5 การพัฒนามาตรฐานเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมไมซ์

1) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ไมซ์ : โดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทากิจกรรมด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ไมซ์ประเทศไทย และในนานาชาติ
2) การกระจายงานไมซ์ไปภูมิภาคและการเป็นศูนย์กลางของ CLMVT: โดยการพัฒนางานไมซ์ในภูมิภาค
กระจายการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ส่วนกลางไปสู่ พื้นที่ในภูมิภาค และการยกระดับงานไมซ์ของประเทศ
ไปสู่งานไมซ์ในระดับนานาชาติ
3) การสร้างมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและสิ่งอานวยความสะดวกในการจัด
งานไมซ์: การให้ความรู้ด้านมาตรฐานปรึกษาแนะนาในการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ การพัฒนาและ
เพิ่ ม จ านวนเมื อ งที่ ผ่ า นมาตรฐานไมซ์ ซิ ตี้ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รไมซ์ ฝึ ก อบรมและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ระดับนานาชาติ
3.2 (ร่าง) แผนพั นาเศรษ กิจและสังคมแห่งชาติ
การที่จะกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกในการพัฒนา
ประเทศไทยภายใต้น โยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่ อนด้ว ยความรู้และนวัตกรรม โดยสอดคล้ องกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในระยะยาวนั้น จะต้องมีการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. การ
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เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้ องกัน การทุจ ริ ตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสั งคมไทย 7. การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และ 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพั นา 12 ตามกรอบ
เปาหมาย และแนวทางการพั นาที่มีความสาคัญสูง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่

การสรางความเขมแขง
ทางเศรษ กิจและ
แข่งขันไดอย่างยั่งยน

แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์

ปี

•เสริมสรางขีดความสามารถการแข่งขัน
•สรางความเขมแขงใหกับอุตสาหกรรม
ในเชิงธุรกิจภาคบริการใหขยายตัวไม่
โดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ
ต่ากว่า 6%
และงานแสดงสินคา เกิดการจับคูท่ าง
•รายไดต่อหัว 8,200USD ในปี 256
ธุรกิจ การ ้อขาย การลงทุน เปนตน
•สรางความเขมแขงใหเศรษ กิจราย
•สรางรายไดจากนักเดินทางไม ์
สาขา
•สรางรายไดใหกับธุรกิจการโรงแรม ที่
•รายไดจากการท่องเที่ยว > ลานลาน
พักและการบริการ
บาท

ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 3-6 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ ป ระกอบด้ ว ย 10
ยุทธศาสตร์ นั้น มี 1 ยุทธศาสตร์ที่ ความเกี่ยวข้องและควรนามาศึกษาเพื่อประกอบการกาหนดแผนงานใน
ภารกิจหลักของ สสปน. คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษ กิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยน
เนื่ องจากประเทศไทยมี ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีด ความสามารถในการ
แข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า จึงต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเร่งการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชน
ขยายการลงทุน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในสาขาเป้ าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่ อ นทาง
เศรษฐกิ จ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ รายสาขา โดยมี เ ป้ า หมาย คื อ การเสริ ม สร้ า งขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการให้ขยายตัวไม่ต่ากว่า 6% มีรายได้ประชากรต่อหัว 8,200
เหรียญสหรัฐ ในปี 2564 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา มีรายได้จากการท่องเที่ยว > 3 ล้าน
ล้านบาท
แนวทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ นี้ ได้ แ ก่ การ สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ให้ กั บ
อุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพื่อก่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ
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การซื้อขาย การลงทุน การสร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจการโรงแรม ที่พักและ
การบริการ
3.3 เปาหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base)
การที่จะกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นกลไกในการพัฒนา
ประเทศไทยเพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว
นั้น จะต้องมีการศึกษาเป้ าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) หรือแนวนโยบายของรัฐ บาล ซึ่ง
ประกอบด้วย 11 นโยบาย ได้แก่ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การรักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 4.
การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ การทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 5. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริก ารด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7. การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามการธุ จ ริ ต และการประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ และ 11. การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
จากเป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base) ทั้ง 11 ด้าน นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องและนามา
ศึกษาเพื่อประกอบการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. คือ นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เปาหมายรายวาระของประเทศไทย
แนวทางตามเปาหมายรายวาระของประเทศไทย
Agenda Based)

Agenda
การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษ กิจของ
ประเทศ

แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์

ปี

• สรางความเขมแขงใหกับภาคอุตสาหกรรมและ
•กระตุนการลงทุนในภาคเอกชน และการ ภาคการเกษตรโดยการจัดสัมมนา การจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินคา เกิดการจับคู่ทาง
ลงทุนในโครงสรางพน้ าน
ธุรกิจ การ ้อขาย เพิ่มการลงทุน เปนตน
•การช่วยเหลอเกษตรกร เช่น การลด
• สรางความเขมแขงใหแก่ผูประกอบการ SMEs
ตนทุนการผลิต ช่วยเหลอปจจัยการผลิต ผ่านการจัดอบรมและสัมมนาต่าง รวมถึงการจัด
•การชักจูงนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให
งานแสดงสินคาเพ่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่
SMEs
เขามาเที่ยวในประเทศไทย
•การส่งเสริมและพั นาอุตสาหกรรมที่ • ส่งเสริมการพั นาเศรษ กิจดิจิทัล โดยการจัด
สัมมนาและอบรมดานดิจิตอล เพ่อใหเกิดการ
สอดคลองกับศักยภาพพ้น านของ
ถ่ายทอดความรูและพั นาทักษะดานดิจิตอล และ
ประเทศ
จัดงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีดิจิตอลให
•เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ ผูประกอบการไดพบกับผู ใหบริการดิ จิตอล
SMEs
• สรางรายไดเขาประเทศจากการใชจ่ายของนัก
เดินทางไม ช์ าวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานใน
•ส่งเสริมภาคเศรษ กิจดิจิทลั
ประเทศไทย

รูปที่ 3-7 เป้าหมายวาระของประเทศไทย (Agenda Base)
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษ กิจของประเทศ
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางของรัฐบาล ได้แก่ การกระตุ้นการลงทุน
ในภาคเอกชน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การลดต้นทุนการผลิต
ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การชักจูงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย การส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามนโยบายนี้ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพื่อให้เกิดการจับคู่ทาง
ธุรกิจ การซื้อขาย เพิ่มการลงทุน เป็นต้น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมผ่านการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดแก่ผู้ประกอบการ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการจัดสัมมนาและอบรมด้าน
ดิจิตอล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และจัดงานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีดิจิตอลให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ให้บริการดิจิตอล และการสร้างรายได้เข้าประเทศจาก
การใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาร่วมงานในประเทศไทย
3.4 เปาหมายการพั นาที่ยั่งยน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อเดือน
กั น ยายน 2558 ผู้ น าจากประเทศสมาชิก องค์ ก ารสหประชาชาติ จานวน 193 ประเทศ ได้ ล งมติ รั บ รอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals เพื่อใช้เป็นวาระแห่งการพั ฒนาของ
โลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2558-2573) โดยมี 17 เป้าหมายได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ 4 ทาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ
พร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อ
ของตน
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เป้าหมายที่ 8
เป้าหมายที่ 9
เป้าหมายที่ 10
เป้าหมายที่ 11
เป้าหมายที่ 12
เป้าหมายที่ 13
เป้าหมายที่ 14
เป้าหมายที่ 15

เป้าหมายที่ 16

เป้าหมายที่ 17

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
พัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว ให้ เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ท าให้ เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ มี ค วามปลอดภั ย ทั่ ว ถึ ง พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่ อม
โทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุ ติธ รรมโดยถ้ว นหน้า และสร้างให้ เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่ ว นรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Sustainable Development
Goals: SDGs

เปาหมาย 8

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษ กิจที่ต่อเนอ่ ง
ครอบคลุม และยั่งยน การ
จางงานเตมที่ และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่มี
คุณค่าสาหรับทุกคน

เปาหมาย 12
สรางหลักประกันใหมีรูปแบบ
การบริโภคและผลิตที่ยั่งยน

แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไม ์
ปี

ตัวชี้วัดตามแนวทางของ
แผนยุทธศาสตร์ไม ์ ปี

•สรางรายไดจากนักเดินทางไม ์
•สรางรายไดใหกับธุรกิจการ
โรงแรม ที่พักและการบริการ

•GDP จากรายได
อุตสาหกรรมไม ์
โดยตรง
•จานวนงานใน
อุตสาหกรรมไม ์

•สรางรายไดใหกับธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับไม ์และธุรกิจต่อเนอ่ ง
•มูลค่าเพิ่มที่เปนผลมา
•สรางความเขมแขงใหกับ
จาก GDP ของรายได
อุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา
อุตสาหกรรมไม ์
การจัดนิทรรศการและงานแสดง
โดยตรง
สินคา เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ การ
้อขาย การลงทุน เปนตน

รูปที่ 3-8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
และควรนามาศึกษาเพื่อประกอบการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. มีอยู่ 2 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เปาหมายที่ 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษ กิจที่ยั่งยน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพ
การมี ง านท าและการจ้ า งงานเต็ ม ที่ และงานที่ มี คุ ณ ค่ า ส าหรั บ ทุ ก คน โดยมี แ นวทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายนี้ ได้แก่ การสร้างรายได้จากนักเดินทางไมซ์ และการสร้างรายได้ให้กับ
ธุ ร กิ จ การโรงแรม ที่ พั ก และการบริ ก าร ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด ในการด าเนิ น งานตามแนวทางของแผน
ยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง
และจานวนงานในอุตสาหกรรมไมซ์
เปาหมายที่ 12 การสรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยน
การดาเนินการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้ าหมายนี้ ได้แก่ การสร้างรายได้ให้ กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมซ์และธุร กิจ
ต่อเนื่อง และการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมโดยการจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้า เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ การซื้อขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดในการดาเนินงานตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี คือ มูลค่าเพิ่มที่เป็น
ผลมาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของรายได้อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง
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3.5 แนวโนมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไม ์
เทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันสามารถนามาช่วยอานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพในการจั ด กิจ กรรมไมซ์ จึ งได้มีการศึ ก ษาการใช้เ ทคโนโลยี ในการสนับสนุน การจั ดงานไมซ์
ตลอดจนการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการขั บ เคลื่ อ นการจั ด งานไมซ์ ใ ห้ มี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
1

Virtual Event & Live
Experience
Virtual Meetings

AR & VR: Augmented
Reality & Virtual Reality

Livestreams
Teleconference

2
Location Based
Technology

Heat map

Beacon

• เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้างาน เช่น Voting
System
• เทคโนโลยีที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจในการแสดงงาน
เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง จอภาพที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
• การถ่ายทอดภาพการประชุมทางผ่าน Digital Webinar
เทคโนโลยี Beacon จะเปลี่ยนแปลงการจั ดงานนิทรรศการ
• Smart Networking ส่งข้อมูลรายชื่อ
• Geofencing ตรวจสอบคนที่เข้าห้องประชุม
• Triggered Audience Response/Product Display แสดง
ข้อมูลสินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณใกล้เคียงกับบูธ
• Booth “Heat Mapping” ตรวจสอบ Traffic บริเวณบูธ
• เทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้างาน เช่น การ
ใช้ Application หรือ Wearable ในการลงทะเบียนเข้า
งาน เป็นต้น

3
Mobile Technology &
Wearable Computing

Mobile Event
Application

Wearable
Technology
• เทคโนโลยีในการใช้โซเชียวมีเดีย Online Facebook Live
หรือ Snapchat ถ่ายทอดภาพการจัดงานผ่าน Stream
หรือ Video
• Social Wall Display ในงานนิทรรศการ

4
Social Media

Social Wall

รูปที่ 3-9 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนโฉมรูปแบบการจัดงานไมซ์ให้มีความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้เข้าชมมากขึ้น งานไมซ์ในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้างาน ผู้
เข้าชมงานสามารถเข้าถึงและสั มผัส กับ แนวความคิดตลอดจนเนื้อหาเรื่องราวของงาน (Content) ได้ด้ว ย
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีในการอานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้เข้างานอีกด้วย ทาให้เราต้องมีการศึกษาและก้าวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจัดงานใน
อนาคต โดยมีเทคโนโลยีด้านต่างๆ ดังนี้
1. Virtual Event & Live Experience Virtual Meetings เทคโนโลยีเสมือนจริงที่ช่ว ยดึงดูดและเพิ่ม
ความน่าสนใจในการแสดงงานต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง จอภาพที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้างาน เช่น Voting System และการถ่ายทอดการประชุม
ทางไกลผ่าน Digital Webinar เป็นต้น
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2. Location Based Technology เทคโนโลยี Beacon ที่สามารถรวบรวมและส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้างาน
การตรวจสอบคนที่เข้าห้องประชุม การแสดงข้อมูลสินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณใกล้เคียงกับบูธ และ
การตรวจสอบ Traffic ของของผู้เข้างานในบริเวณบูธจัดแสดงต่างๆ
3. Mobile Technology & Wearable Computing เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้า
งาน เช่น การใช้ Application หรือ Wearable ในการลงทะเบียนเข้างาน เป็นต้น
4. Social Media เช่น การใช้เทคโนโลยี Facebook Live หรือ Snapchat เพื่อถ่ายทอดภาพการจัดงาน
ผ่ า น Stream หรื อ การใช้ Video Social Wall Display เพื่ อ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ย
(Networking) ระหว่างผู้เข้างาน เป็นต้น
3.6 สถิติการจัดกิจกรรมไม ์
การจัดกิจกรรมไมซ์สามารถช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้ เนื่องจากกิจกรรมไมซ์จะเป็น
งานดึงดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงาน ทาให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นการเปิดโลกความคิดให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ มี
ความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นแหล่งสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ที่สาคัญ ใน
ภูมิภาค ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการกิจกรรมไมซ์เป็นจานวนมากและมีแนวโน้มการจัดงานเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสถิติการการจัดกิจกรรมไมซ์ที่ผ่านมาของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนผูร่วมงาน (คน)

CAGR 6.7%
901,825

821,892

744,101

840,054 895,224

2547

รายได (ลานบาท)
66,602

31,798

59,73561,570

40,586

14.1%

2549

2550

2551

70,625

2552

2553

2554

2555

2556

88,485
87,086
80,800
80,692
79,770

89,106
80,278

0.0%

73,936
73,852
69,688

74,913

78,23178,747

0.3%

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

2.2%

2558

2559

CAGR 0.7%

84,072

53,71453,515

10.5%

2557

ค่าใชจ่ายต่อคนต่อครั้ง (บาทต่อราย)

CAGR 7.4%

985,686 996,178

2.7%

8.1%

13.8%

2548

919,164

686,609 679,585

582,392
430,075

1,013,502

87,90688,351
87,306
81,002

-2.7%

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

หมายเหตุ: สถิติของนานาชาติไม่รวมผลงานของ Mega Event เนื่องจากเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลในปี 2558 และข้อมูลปี 2559 เป็นการประมาณการ
ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการสารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพือ่ เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ในประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ 2559

รูปที่ 3-10 สถิติการจัดกิจกรรมไมซ์นานาชาติ 2547-2559
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การจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2559
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.4 โดยในปีล่าสุด ซึ่งคือปี พ.ศ. 2559 มีรายได้เป็นมูลค่า 80,692
ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในระยะ 13 ปีที่ผ่านมา พบว่า จานวนผู้เข้าร่วมงาน
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.7 และในปีล่าสุดมีจานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 996,178 ราย แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อครั้งของผู้เข้าร่วมงานในระยะ 13 ปี ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ต่อคนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ
0.7 โดยเฉลี่ย ซึ่งค่าใช้จ่ายในปีล่าสุดเป็น 81,002 บาทต่อคนต่อการร่วมงานในแต่ละครั้ง
จานวนงาน Meeting
2,925
2,641

จานวนงาน Incentive

CAGR 3.5%
2,751

2,674

2,764

2,829

1,810

1,779
1,607

2,354
2,225 2,197

2550

2551

2552

1,520

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2550

2559

2,643

2,637

2,716

2551

2552

2553

2554

2550

2551

2552

76

0.2%
2553

2554

2555

2556

2557

86

81

2559

2559

2550

2551

2552

89

90

2558

2559

70

0.5%

-2.7%
2558

2558

97
88

2,260

2.8%

2557

CAGR -0.3%

2,670

2,397
2,088

2556

114
93

2,157

2555

จานวนงาน Exhibition

CAGR 2.5%
2,812

2%

7.3%

0.6%

จานวนงาน Convention

2,292

1,900

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

1,271

5.7%

2,000

CAGR 5.1%

2553

2554

2555

2556

2557

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 เป็นการประมาณการ
ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการสารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพือ่ เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ในประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ 2559

รูปที่ 3-11 รายละเอียดการจัดกิจกรรมไมซ์นานาชาติ 2550-2559

เมื่อพิจารณารายละเอียดการจัดงานในแต่ละประเภทของกิจกรรมไมซ์นานาชาติ พบว่าจานวนการจัด
ประชุมองค์กร (Meeting) ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการจัดงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยเฉลี่ย และปีล่าสุดมีการ
จัดงาน 2,829 ครั้ง ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ปีล่าสุดมี
การจัดงาน 2,093 ครั้ง ในขณะที่มีการจัด ประชุมวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 โดยเฉลี่ย ปีล่าสุดมีการจัดงาน
2,670 ครั้ง และสุดท้าย การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้ามีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ
0.3 โดยเฉลี่ย ซึ่งในปีล่าสุดมีการจัดงาน 90 ครั้ง
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จานวนผู้ร่วมงาน (คน)

รายได้ (ล้านบาท)
73,322

28,854,061
23,702,488

46,401
31,494

14,508,175

52.6%

41.0%
2557

2558

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป (บาทต่อคน)
2,171

2559

2557

2558

จานวนกิจกรรมไมซ์ (กิจกรรม)

40391

2,541
1,958

26947

21051

38.5%

8.2%
2557

2558

2559

2557

2559

2558

2559

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 เป็นการประมาณการ
ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการสารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพือ่ เป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทย
ของนักเดินทางชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559

รูปที่ 3-12 สถิติการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศ 2557-2559

ในขณะที่การจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 52.6 โดยในปีล่าสุด ซึ่งคือปี พ.ศ. 2559 มีรายได้เป็นมูลค่า 73,322 ล้าน
บาท และเมื่อพิจารณาจากจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าจานวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยร้อยละ 41 และในปีล่าสุดมีจานวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 28.85 ล้านราย และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อครั้ง
ของผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยเฉลี่ย ซึ่งค่าใช้จ่ายในปีล่าสุดเป็น 2,541 บาทต่อรายต่อการร่วมงานใน
แต่ละครั้ง ส่วนจานวนการจัดงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 38.5 โดยในปีล่าสุดมีการจัด
งานในประเทศ 40,391 ครั้ง
3.7 แนวทางการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.
จากเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้างรายได้ 2. การพัฒนาประเทศ
ด้ว ยนวัตกรรม และ 3. การสร้ างความเจริญ เพื่ อ มุ่ง ประโยชน์ส่ ว นรวมในทุ กภาคส่ ว นของสั ง คม เพื่อ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แล้วนั้น โดยเป้าหมายเหล่านี้เป็น
แนวทางในการกาหนดแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. โดย
1) เป้าหมายในการสร้างรายได้ โดยการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดงานไมซ์ทั้งการประมูลสิทธิ์
งานไมซ์ในระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทย หรือการจัดงานไมซ์ในท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้
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ไปสู่ท้องถิน่ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในระดับ
ภูมิภาคให้สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้
2) เป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัด
กิจ กรรมไมซ์ โดยเฉพาะการจั ดกิจ กรรมเพื่ อส่ ง เสริม อุตสาหกรรมที่ ใช้เ ทคโนโลยี และนวัต กรรม
เป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
3) การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม เป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อตอบโจทย์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals:
(SDGs) โดยการพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และการยกระดับมาตรฐานของผู้
ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์
เปาหมาย
1

การสรางรายได
2

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยน

รายละเอียด

•การสร้างรายได้ดว้ ยงานไมซ์
•การจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติ
•การประมูลสิทธิ์งานไมซ์จาก
ต่างประเทศ

แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์

•ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์
•สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของพื้นที่ในระดับ
ภูมิภาค

การพั นา
ประเทศดวย
นวัตกรรม

•ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมหลักซึ่งเป็นอุตสาหกรรม •ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
เป้าหมายของประเทศตามนโยบาย
ผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์
ประเทศไทย 4.0

การสรางความ
เจริญเพ่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วน
ของสังคม

•พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
•สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมไมซ์
•ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค
Sustainable Development Goals: •ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการ
SDGs
โครงสร้างสนับสนุนไมซ์

3

รูปที่ 3-13 แนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์อตุ สาหกรรมไมซ์

การกาหนดแนวทางแผนยุ ทธศาสตร์ ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ได้มีการพิจารณาใน 10 ด้านที่มี
ความสาคัญ เพื่อกาหนดเป็น 4 ประเด็นในแผนยุทธศาสตร์ ในแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.ระยะ 20 ปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประเดนสาคัญในการพั นาแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี
1

ผลักดันใหเกิดกิจกรรมไม ์ตามยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ของประเทศ

2

ร่วมมอกับอุตสาหกรรมเพอ่ ใชอุตสาหกรรมไม เ์ ปนกลไกการพั นาประเทศ

3

บูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่อสรางความเจริญใหกับประเทศ

4

พั นาและกระจายกิจกรรมไม ์ไปสู่ทกุ ภูมิภาคเพ่อสรางความมั่นคง และยั่งยน

5

สราง รักษาผูจัดงาน และผูแสดงงานสินคาต่างประเทศเพอ่ ขับเคล่อนไม ์ไทย

6

สรางความเขาใจใหหน่วยงานทุกภาคส่วนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไม ์

7

สรางภาพลักษณ์ของประเทศในการเปนศูนย์กลางไม ์

8

สรางมาตร านของสถานที่จดั งานไม ์เพอ่ รักษาคุณภาพการใหบริการ

9

ยกระดับมาตร านวิชาชีพของอุตสาหกรรมไม ์เพ่อพั นาคุณภาพการบริการ

10

เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไม ์เพ่อรักษาคุณภาพการใหบริการ

ขับเคล่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของ
ไม ์

สรางขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับพ้นที่ใน
ภูมิภาค

แผนงานภารกิจหลัก
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ 2560 – 2579)
ยกระดับมาตร านผู พั นาตลาด
ใหบริการโครงสราง แบรนด์ไม ์ใน
พ้น านสนับสนุนไม ์ ระดับประเทศและ

นานาชาติ

รูปที่ 3-14 แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี

ประเด็นสาคัญในแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี
1. ผลักดันให้เกิดกิจกรรมไมซ์ตามยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ของประเทศ
2. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ
3. บูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ
4. พัฒนาและกระจายกิจกรรมไมซ์ไปสู่ทุกภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืน
5. สร้างและรักษาผู้จัดงานและผู้แสดงงานสินค้าต่างประเทศในการขับเคลื่อนไมซ์ไทย
6. สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทุกภาคส่วนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์
7. สร้างภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางไมซ์
8. สร้างมาตรฐานของสถานที่จัดงานไมซ์เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
9. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
10. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย ประเด็นทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่
1. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยการเพิ่มจานวนกิจกรรมไมซ์ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนการเพิ่มรายได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ และ
การยกระดับกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นงานในระดับนานาชาติ
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2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของพื้นที่ในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้การจัด
กิจกรรมไมซ์ไปสู่จังหวัดในภูมิภาค เพิ่มจานวนผู้ประกอบการในท้องถิ่น และการพัฒนากิจกรรมไมซ์
ในท้องถิ่นให้สามารถยกระดับไปสู่งานนานาชาติได้
3. การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ในภูมิภาค
4. การยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์ เพื่อเพิ่มจานวนผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค
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4. แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ มุ่ ง เน้ น ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จจากเดิมที่
ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) เพื่อพัฒ นาประเทศไทยให้ ห ลุ ด พ้ น กับ ดั กประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียม
กัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) พร้อมกับการนา
ประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่ามีส่ว นสาคัญในการ
ช่ว ยขับ เคลื่ อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่ านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสั มมนา
(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting)
หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) โดยการจัดกิจกรรมไมซ์
สามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมไมซ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด การซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าในภาคอุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เหล่านี้เป็น
ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนงานในภารกิ จ หลั ก ของส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถเป็น กลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ โดยเนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนงานในภารกิจหลัก 2. ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
3. แผนงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปาหมายของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน.
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาในปีพ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย
โดยการสนับสนุนการจัดงานที่มีความคล่องตัวและเน้นการบริการเป็นหลักสาหรับนัก เดินทางที่เข้าร่วมการ
ประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก รวมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดง
นิทรรศการ ทั้งนีส้ านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้วางแผนงานในภาระกิจ
หลักขององค์กรในระยะ 20 ปี โดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จะมี
บทบาทเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ (Promoter) ผู้ทาการตลาด (Marketer) ผู้พัฒนางาน (Developer) และผู้ให้
คาปรึกษาด้านการจัดงาน (Facilitator) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยและได้ตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมาย ไว้ดังนี้
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วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ บริการชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้ มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เปาหมายระยะ

ปี

ทาใหประเทศกาวผ่าน
รายไดปานกลาง จากการ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

กระจายรายไดจาก
อุตสาหกรรมไม ์ไปสู่
ผูประกอบการ และชุมชนใน
ภูมิภาค

สรางการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมไม ์ใหเติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคัง และ
ยั่งยน

2559
จานวนนักเดินทาง (ลานคน)
ไม น์ านาชาติ
1.00
ไม ์ในประเทศ 28.8
รายได (แสนลานบาท)
ไม ์นานาชาติ
0.81
ไม ์ในประเทศ 0.73
รายไดเ ลี่ย
เดอนละ
รายไดต่อหัว
Direct
Contribution
MICE 1%
อัตราการขยาย
ตัวเศรษ กิจ
ภาคบริการ

2561

25

25

2579

1.19
29.0

48
36.6

98
48.98

3.08
76.05

1.12
0.62

1.53
0.85

2.46
1.37

5.57
3.09

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เดือนละ

บาท
5,775USD

,

103,000 ล้านบาท

%

USD

200,900 ล้านบาท

+ %

บาท

12,966 USD
318,000 ล้านบาท

6.0%
ขยายตัวเ ลี่ยไม่ต่ากว่ารอยละ

หมายเหตุ : ประเทศรายได้สูง GNI = 2,735 USD ภาคการท่องเที่ยว 17% ของ GDP
ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

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

เปาหมาย
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติด้วยกิจกรรมไมซ์ : ทาให้ประเทศก้าวผ่านประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
จากการบริ การที่มีมูล ค่าเพิ่ม โดยการเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์จากในประเทศและนานาชาติ
2. เพิ่มการพัฒนานวัตกรรมในประเทศผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์ : ทาให้เกิดการลงทุนและกระจายรายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนในภูมิภาค โดยการพัฒนาให้มีการกระจายรายได้
จากอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่
มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 40
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3. การสร้างความเจริญเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม: สร้างการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาค
บริการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.0
4.2 ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
อุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศไทย เช่ น
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อุตสาหกรรม
ปิ โ ตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น ผ่านการจัดงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของไมซ์ เช่น การจัดประชุมของบริษัทเอกชน การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมของกลุ่มองค์กร
หรือการประชุมวิชาชีพ และการแสดงสินค้านานาชาติ เนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน
จานวนมากในการช่วยกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้ที่
เข้าร่ ว มงาน และก่อให้ เ กิด การซื้ อ ขาย การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า การนาเข้า ส่ งออก และการลงทุ นต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ในการจัดงานไมซ์ยังก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค้าของแต่ละ
อุตสาหกรรม ซึ่ งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประเทศไทยด้วย
วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไม ์ใหเปนเคร่องมอในการพั นาเศรษ กิจของประเทศดวยนวัตกรรม
เพ่อสรางความเจริญและกระจายรายไดไปสูท่ ุกภาคส่วนอย่างยั่งยน

พันธกิจ
1. สนับสนุนการจัดงานไม ์ใน
ประเทศไทย เพ่อกระตุน
เศรษ กิจและกระจายรายได
สู่ชุมชน
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์
อุตสาหกรรมไม ์ไทยดวย
ผลิตภัณ ์ บริการชั้นเลิศ
และอัตลักษณ์ความเปนไทย
3. พั นาอุตสาหกรรมไม ์ดวย
องค์ความรู มาตร าน
รวมถึงการพั นาบุคลากร
และผูประกอบการ
4. ส่งเสริมแนวป ิบัติดานความ
ยั่งยน เพ่อสรางความ
ไดเปรียบในการแข่งขัน

Industry
Competitiveness

ขับเคล่อน
อุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของ
ไม ์

Regional
Competitiveness

สรางขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันใน
ระดับพ้นที่ใน
ภูมิภาค

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

พั นาตลาด
ยกระดับมาตร านผู
ใหบริการโครงสราง แบรนด์ไม ์ใน
พ้น านสนับสนุนไม ์ ระดับประเทศและ
นานาชาติ

MICE
Infra |HR

เปาหมายระยะ

1.การสรางรายได
2.การพั นาประเทศ
ดวยนวัตกรรม
3.การสรางความ
เจริญเพ่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกภาคส่วนของ
สังคม

Branding MICE
Thailand

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

เพิ่มรายได้จากกิจกรรมไมซ์จากในประเทศ
และต่างประเทศ
1.2 เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อน 5 คลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
Thailand 4.0
1.3 ยกระดับงานไมซ์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศให้
ไปเป็นงานระดับภูมิภาค

เพิ่มการกระจายรายได้จากกิจกรรมไมซ์ไปสู่
ภูมิภาค
2.2 เพิ่มจานวนผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาค
เพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค และยกระดับ
ไปสู่งานนานาชาติ

1 จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
2 จานวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ
3 รายได้อุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ
4 รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
5 จานวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์/งานในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์

ขับเคล่อนอุตสาหกรรมไทยผ่า น
กลไกการจัดกิจกรรมไม ์

เปาหมาย

มั่งคั่ง
พั นาประเทศดวยนวัตกรรม
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 3

ตัวชี้วัด

ประเดนยุทธศาสตร์

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

มั่นคง
การสรางรายได
ประเดนยุทธศาสตร์ที่

พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0
ยกระดับกิจกรรมไมซ์โดยการบูรณาการงาน
ไมซ์ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ สมาคม
ธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์
3 สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้
เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน

สัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของ
พื้นที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม
จานวนผู้ประกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้
คุณภาพในภูมิภาค
จานวนงานไมซ์ Flagship ในเมืองไมซ์ภูมิภาค
1 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพื่อรองรับ
การขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของ
แต่ละภูมิภาค
พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ์สาหรับภูมิภาค (Regional
CVB)
3 ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาค
อาเซียน/CLMVT

พั นาตลาด แบรนด์ไม ์ใน
ระดับประเทศและระดั บนานาชาติ
ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ในภูมิภาค
ยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับพื้นที่ใน
ภูมิภาค เมืองไมซ์

ยั่งยน
การพั นาอย่างยั่งยน
ประเดนยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับมาตร านผูใหบริ การ
โครงสรางพ้น านสนับสนุนไม ์
เพิ่มจานวนผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค
.2 เพิ่มจานวนสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานในส่วนกลางและในภูมิภาค และ
โครงสร้างพื้นฐาน

อันดับของประเทศจากการจัดอันดับโดย
องค์กรไมซ์นานาชาติ รายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์
3.2 อันดับของประเทศไทย และของเมืองไมซ์
จากแบบสารวจ Top of Mind ในภาพรวม

4 จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล
4.2 จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล
จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และ
พันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์
2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็น
จุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและสื่อ

4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
ไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการอบรมและการ
สร้างพันธมิตร
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการจัดประชุม
ไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความ
ทันสมัย
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจไมซ์ สาหรับผู้ประกอบการไมซ์
ไทย และต่างประเทศ

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

ทั้งนี้สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานระดับชาติที่มี
ภารกิจหลักที่สาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ จึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน คือ
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกของไมซ์ 2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในภูมิภาค
3. พัฒ นาตลาดแบรนด์ไมซ์ในระดับ ประเทศและระดับ นานาชาติ และ 4. ยกระดับมาตรฐานผู้ ให้ บริการ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ์ โดยทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการ
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน การ
พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 4-1 เป้าหมายการดาเนินงานของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ช่วงระยะเวลา
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
2560-2561 2562-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579
1. จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
1. ขับเคลื่อน
ล้านคน
อุตสาหกรรมไทย
1. จานวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศ
ผ่านกลไกของไมซ์
ล้านคน
1. รายได้อุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ
แสนล้านบาท
1. รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
แสนล้านบาท
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1.19

1.48

1.98

2.53

3.08

29.00

36.60

48.98

62.51

76.05

1.12

1.53

2.46

3.79

5.57

0.62

0.85

1.37

2.11

3.09

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

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

ตัวชี้วัด

1. จานวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์ งานใน
ระดับนานาชาติ งาน
2.1 สัดส่วนของมูลค่าของผลกระทบของ
2. สร้างขีด
อุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
ความสามารถการ
ของพื้นที่ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม
แข่งขันในระดับพื้นที่ 2.2 จานวนผู้ประกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้
ในภูมิภาค
คุณภาพในภูมิภาค จานวนบริษัท
2.3 จานวนงานไมซ์ Flagship ในเมืองไมซ์
ภูมิภาค จานวนงานหลัก
3. พัฒนาตลาด ไมซ์ใน 3.1 อันดับของประเทศจากการจัดอันดับ
โดยองค์กรไมซ์นานาชาติ อันดับ
ระดับ ประเทศและ
อันดับของประเทศไทย และของเมือง
ระดับนานาชาติ
ไมซ์จากแบบสารวจ Top of Mind ใน
ภาพรวม อันดับในเอเชีย
4. ยกระดับมาตรฐานผู้ .1 จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล 7%-10%
ให้บริการโครงสร้าง
จานวนคน
สนับสนุนไมซ์
จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานในระดับสากล
CAGR % จานวนบริษัท
4.3 จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพในการจัด
งานไมซ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวนพื้นที่

5

10

20

30

30

20%

25%

35%

40%

40%

15

23

41

60

77

6

8

20

40

40

6 (ICCA)
7 (UFI)

5 (ICCA)
5 (UFI)

3

2

2

2

2

90

134

203

298

418

76

93

118

150

192

7

10

15

20

20

Top 10 (ICCA) Top 10 (ICCA) Top 10 (ICCA)
Top 10 (UFI) Top 10 (UFI) Top 10 (UFI)

ยุทธศาสตร์ของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของเป้าหมาย ตัวชี้วดั
และกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคล่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไม ์
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การ
ประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions) และ
งานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ซึง่ การจัดกิจกรรมไมซ์นั้นสามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
เป้ า หมายของประเทศ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมไมซ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด การซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ในภาค
อุ ต สาหกรรม เกิ ด การลงทุ น การจั บ คู่ ท างธุ ร กิ จ และยั ง เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เหล่านี้เป็น
ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
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ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากกิจกรรมไมซ์ (MICE) จากในประเทศ และต่างประเทศ
เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในการขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0
และยกระดับงานไมซ์ที่พัฒนาขึ้น ในประเทศให้ ไปเป็นงานระดับภูมิภาค ซึ่งทาให้ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้า มีความมั่งคั่ง อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยอีกด้วย
ตัวชี้วัดได้แก่ มูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคมจากทางตรง
และทางอ้อม จานวนนักเดินทางไมซ์ (ต่างชาติ/ไทย) รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์(นานาชาติ/ไทย)
และจานวนกลุ่มงานไมซ์ /งานในระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาคลัสเตอร์ไมซ์เพื่อรองรับการขับเคลื่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับกิจกรรมไมซ์โดยการบูรณาการงานไมซ์ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ
สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์
กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการพัฒนางานไมซ์เกิดใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: สรางขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้นที่ในระดับภูมิภาค
การสร้างกิจกรรมการประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด โดยใช้
ศักยภาพของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ให้
มีการทาการตลาดในเชิงรุก โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้คนภายนอกเล็งเห็นถึง
ความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด และดึงงานเข้าสู่จังหวัด เป็น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการกระจายรายได้จากกิจกรรมไมซ์ไปสู่ภูมิภาค เพิ่มจานวน
ผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาค เพิ่มจานวนงานไมซ์ในภูมิภาค และยกระดับไปสู่งานนานาชาติ ซึ่งจะทา
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในทุก
ภูมิภาค ที่จะส่งผลให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ มูลค่าของผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
ของพื้นที่ในระดับภูมิภาค จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ผู้จัดงานไมซ์ในภูมิภาค และ
จานวนงานไมซ์ในไมซ์ซิตี้/ระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกิจกรรมไมซ์ในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ของแต่ละภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สาหรับภูมิภาค (Regional CVB)
กลยุทธ์ที่ 3: ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเชื่อมโยงการพัฒนาไมซ์ระดับภูมิภาคอาเซียน
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นาตลาด แบรนด์ไม ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
การจัดทาสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ที่เป็นไมซ์ซิตี้ ทั้งในแง่ของ
โรงแรมที่พัก สถานที่ป ระชุม รวมไปถึงเส้ นทางการท่ องเที่ ยวที่ ห ลากหลาย ทั้งในเชิงธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับประเทศและพื้นที่ และยกระดับ
ภาพลักษณ์ของไมซ์ในระดับพื้นที่ในภูมิภาค ซึ่งทาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ ดึงดูดผู้
จัดงานและนักเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ทาให้เกิดโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
ตั ว ชี้ วั ด ของยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ด้ แ ก่ ได้ แ ก่ อั น ดั บ ของประเทศจากการจั ด อั น ดั บ โดยองค์ ก รไมซ์
นานาชาติ และอันดับของประเทศไทยและเมืองไมซ์ซิตี้จากแบบสารวจ Top of Mind ในภาพรวม
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมไมซ์
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านไมซ์คุณภาพกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและสื่อ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตร านผูใหบริการโครงสรางสนับสนุนไม ์
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ อุตสาหกรรมไมซ์ ให้ แ ก่ประชาชนและบุคลากรที่ มี ส่ ว น
สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถ
ดาเนิ น ไปได้อย่ างต่ อเนื่ องและมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมทั้งพัฒ นาและยกระดับขี ดความสามารถของ
บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ย วข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
นาเที่ยว และการบริการในโรงแรม เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับ สาหรับการจัด
งานไมซ์ในระดับประเทศได้
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม จ านวนผู้ ป ระกอบการไมซ์ ที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานใน
ส่วนกลางและในภูมิภาค และเพิ่มจานวนสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในส่วนกลางและ
ในภูมิภาค ทาให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในด้านของการจัดงาน ประชุมสัมมนา
และนิทรรศการ ส่งผลให้ประเทศมีโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
จ านวนผู้ ป ระกอบการด้า นไมซ์ ที่ผ่ านการรับ รองมาตรฐานระดั บสากล และจานวนจุ ดหมายที่ มี
ศักยภาพในการจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
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กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ให้ได้มาตรฐานจากการอบรมและ
การสร้างพันธมิตร
กลยุทธ์ที่ 2: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการจัดประชุมไมซ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีความ
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 3: ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจไมซ์ สาหรับผู้ประกอบการ
ไมซ์ไทยและต่างประเทศ
4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคล่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไม ์
การใช้การจัดกิจกรรมไมซ์ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านการจัดงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่ ม
องค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ
(Exhibition) ซึ่งการจัดกิจกรรมไมซ์นั้นสามารถช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เนื่องจาก
กิจกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในภาค อุตสาหกรรม เกิดการลงทุน การจับคู่ทางธุรกิจ
และยั ง เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละเทคโนโลยี ใ นการสร้า งสรรค์ นวั ต กรรมใหม่ ๆ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง
ผลประโยชน์จากกิจกรรมไมซ์เหล่านี้เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ

MICE Clusters 4.0

Industry Clusters
1
Food Agriculture &
Bio-Tech

Food
Cluster

Agriculture
Cluster

Health Wellness &
Bio Med

Medical
Device
Cluster

Medical
Services
Cluster

Beauty
Spa
Cosmetic
Cluster

Fashion
Cluster

Travel &
MICE
Cluster

2

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

3
Advance
Technology

Digital Robotic
Startup
Cluster

Digital IOT &
Convergence

Software
& Application
Cluster

Creative Culture &
High Value Services

Entertainment
Cluster

4

กลุ่มเคร่องมออุปกรณ์อัจ ริยะ
หุ่นยนต์ และระบบเคร่องกลที่ใช
ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม

5

MICE Event

Apr/Aug

1. Bangkok Entertainment Festival

2-3 week

Concept

กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เนต
เช่อมต่ออุปกรณ์ ปญญาประดิษ ์
และเทคโนโลยีสมองกล งตัว
กลุ่มอุตสาหกรรมสรางสรรค์
ทุนวั นธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง

Bangkok
Entertainment
Festival

Bangkok Entertainment

เกมส์ (Game)
แอนิเมชั่น (Animation)
การ์ตูน (Comic)
ของเล่น (Toys)
+ งานภาพยนตร์ (Bangkok Film Festival)
+ งานภาพยนตร์ (Short Film)
+ งานโ ษณา (Creative Media)
+ งานสรางสรรค์ (Creative)

สมาคมที่เกี่ยวของในคลัสเตอร์
1. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย TACGA)
2. สมาคมเกมส์และสื่อดิจิตอลบันเทิง
GiDEA)
3. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
TGA)
4. สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
1. สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์
บันเทิงไทย
2. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
3. สมาคมผู้กากับภาพยนตร์ไทย
4. สมาคมโ ษณาแห่งประเทศไทย
5. สมาคมโ ษณาดิจิตอล ประเทศไทย
6. สมาคมการ์ตูนไทย

Entertainment
MICE
Movie & Film

Bangkok
Entertainment Week
Content

• Bangkok Film Festival
• Thai Short Film & Video Festival

Game

• Bangkok International Digital
content Festival (BIDC)

• Thailand Game Show Big Festival

Animation

Animation

• Thailand Animation Festival

• Asian Animation Summit (Ad hoc)
• SIGGRAPH ASIA (Ad hoc)

Comic
• Bangkok Comic Con
• Thailand Comic Con

Advertisement

Toy

• Young Creative TVC for LIFE

• Thailand Toy Expo
• Creative showcase

Entertainment Conference
• International Conference in Media
and Communication 2016 (Ad hoc)

MICE Event
Concept

ThaiFex

3. Thailand Food Fair

Specialized Food Fair
+Organic
+Herbal
+Food Supplement

สมาคมที่เกี่ยวของในคลัสเตอร์

1. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหารแห่งประเทศไทย
2. สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป
3. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
4. สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร
5. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
6. สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอ อล์ไทย
7. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
8. สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
9. สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการ
ส่งออก
10.สมาคมกุ้งไทย
11.สมาคมการประมงนอกน่านน้าไทย
12.สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
13.สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
14.สถาบันมาตรฐาน าลาลแห่งประเทศ
ไทย
15.สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

THAIFEX
• Process Food
• Ready to Eat
• Sea Food
• Frozen Food
• Beverage
• Coffee & Tea
• Bakery
• Food Services
• Others

Halal Food
• World Halal Fest
• Bangkok Halal
• Thailand Halal Assembly 2016
Moving Toward Thailand &
International Halal 4.0
• World HAPEX

รูปที่ 4-4 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์
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/Dec

2-3 week

Thailand Food
Fair

Halal Food

Herbal Food
•
•

Organic Food
• Organic and Natural Expo
• Food Ingredient Asia/ Natural
Ingredients

Food Supplement
•
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กลยุทธ์ที่ 1 พั นาคลัสเตอร์ไม ์เพ่อรองรับการขับเคล่อน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเปาหมาย
ภายใต Thailand 4.0
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์แต่ละด้านทั้ง การจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่ มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุ ม
วิช าชีพ (Conventions) และงานแสดงสิ นค้า นานาชาติ (Exhibition) ที่มีความเชื่อมโยงกัน ให้ อ ยู่
รวมกันเป็นคลัสเตอร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ การทาธุรกิจซื้อขาย ให้รองรับกับกลุ่มคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับกิจกรรมไม ์โดยการบูรณาการงานไม ์ระหว่างหน่วยงานของภาครั สมาคม
ธุรกิจ และผูประกอบการไม ์
การยกระดับการจัดกิจกรรมไมซ์ เช่น การจัดประชุมสั มมนา (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือการประชุมวิชาชีพ
(Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐ สมาคม
ธุรกิจ และผู้ประกอบการไมซ์ ที่มีการจัดซ้าซ้อนกั น ให้มีการจัดงานร่วมกัน เพื่อสร้างงานไมซ์ที่ได้
มาตรฐานและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายภายใต้ Thailand 4.0 ซึ่งจะสามารถ
ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพั นางานไม ์เกิดใหม่ใหเติบโตอย่างมั่นคงและมีความยั่งยน
การสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งการจัดประชุมสัมมนา (Meeting) การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมของกลุ่มองค์กร (Non-Corporate Meeting) หรือ
การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) และสร้างให้เกิดงาน
ไมซ์ที่มีความหลากหลายรองรั บ กับ การเติบโตของอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ภายใต้ New-S-Curve
Industry ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีในแต่ละอุตสาหกรรมและการเจรจา
ซื้อขายทางธุรกิจ สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทย
โครงการขับเคล่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไม ์
ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ ประกอบด้วย โครงการ
ดังต่อไปนี้
โครงการ

ตารางที่ 4-2 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1
ช่วงระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 2 3 4 5

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

โครงการดึงดูดงานและกลุ่มนักเดินทางไมซ์ใน
ด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

20 ล้านบาท ปี

Promotion

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

X X X X X • จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ

8 ล้านบาท ปี

Promotion
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โครงการ
โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัด
งาน IT & CMA and CTW

ช่วงระยะเวลา
1 2 3 4 5
X X X

ตัวชี้วัด
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

ล้านบาท ปี

Promotion

ล้านบาท ปี

Promotion

30 ล้านบาท ปี
(เพิ่มขึ้นระยะละ
ล้านบาท)

Promotion

โครงการเพิ่มจานวนงานประชุมนานาชาติ

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

8 ล้านบาท ปี

Promotion

โครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้วย
การจัดประชุมนานาชาติ

X X X X X • จานวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์
งานในระดับนานาชาติ

ล้านบาท ปี

Promotion

โครงการพัฒนางานใหม่ผ่านการยกระดับงาน
ในระดับประเทศ การจัด Niche Shows
Sub Shows และการดึงดูดผู้จัดงานแสดง
สินค้าต่างชาติในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Promotion

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Promotion

8 ล้านบาท ปี

Promotion

1 8 ล้านบาท ปี

Promotion

100 ล้านบาท ปี

Promotion

ล้านบาท ปี

Promotion

โครงการจัดกิจกรรม Thailand Incentive X
X
and Meeting Exchange TIME
โครงการยกระดับกิจกรรม Thailand
Incentive and Meeting Exchange
TIME สู่ระดับภูมภิ าค

X X X

โครงการพัฒนางานนิทรรศการและการประชุม
ระดับโลกโดยการสร้างงานใหม่
โครงการจัดไมซ์คลัสเตอร์สนับสนุนนโยบาย
ประเทศ
8

งบประมาณ

โครงการขยายและอัพเกรดงานแสดงสินค้าใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการส่งเสริม
การตลาดภายใต้แคมเปญต่างๆ
โครงการสร้างและดึงดูดงานไมซ์ในระดับ
นานาชาติ
โครงการประมูลสิทธิ์ (Bid งาน Show
และงาน Mega Event นานาชาติเกี่ยวกับ
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ประเทศไทย 4.0

• จานวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์
งานในระดับนานาชาติ
• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ
• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ
X X X X

X X X X X • จานวนกิจกรรมคลัสเตอร์ไมซ์
งานในระดับนานาชาติ

โครงการประมูลสิทธิ์ Bid เป็นเจ้าภาพจัด
X X
งาน UFI Congress

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

2 ล้านบาท ปี

Promotion

โครงการประมูลสิทธิ์ Bid เป็นเจ้าภาพจัด
งาน World Expo
ค.ศ.

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
• รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
นานาชาติ

7 ล้านบาท ปี

Promotion

X X X

• จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ
X X X X X • รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์
ล้านบาท ปี Promotion
นานาชาติ
หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579)
โครงการสร้างและดึงดูดงานไมซ์ในระดับ
นานาชาติอื่นๆ

-44-

แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สรางขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้นที่ในระดับภูมิภาค
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไมซ์ในระดับภูมิภาค โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างกิจกรรมการประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด รวมถึง
การพัฒนาผลักดันและเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรตลอดจนผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ การ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ให้มีการทาการตลาดในเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ คน
ภายนอกเล็งเห็นถึงความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมไมซ์ของจังหวัด และดึงงานเข้าสู่จังหวัด
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่ และก่อให้เกิดการกระจายรายได้
ไปสู่ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
นครราชสีมา ขอนแก่น

อุดรธานี

ครอบคลุม MICE ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงราย
เชียงใหม่

หัวหิน

ครอบคลุม MICE
ในพื้นที่ภาคเหนือและ
เป็นศูนย์กลาง
การจัดประชุม
นิทรรศการของ
ภาคเหนือ

เกาะสมุย
ภูเกต
ครอบคลุม MICE
ในพื้นที่ภาคใต้

สงขลา

ชะอา
กรุงเทพมหานคร

พัทยา

ระยอง

กระบี่

ครอบคลุม MICE ในพื้นที่
ครอบคลุม MICE ในพื้นที่ภาค
ภาคกลาง และเป็นศูนย์กลาง
ตะวันออก และเป็นศูนย์กลางการจัด
การจัดประชุมนิทรรศการของประเทศ ประชุมนิทรรศการของภาคตะวันออก

รูปที่ 4-5 ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกิจกรรมไม ์ในภูมิภาคเพ่อรองรับการขยายตัวของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของ
แต่ละภูมิภาค
การสนับสนุนและขยายการจัดกิจกรรมไมซ์โดยเฉพาะการจัดประชุม นิทรรศการและงานแสดง
สิ น ค้ า ไปสู่ พื้ น ที่ เ ป้ า หมายในแต่ ล ะภู มิ ภ าคให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะการจั ด งานไมซ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศในแต่ละพื้นที่ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zone), เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Zone) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ และเพิ่มการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคมากขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 2 พั นาระบบสนับสนุนการขับเคล่อนอุตสาหกรรมไม ์สาหรับภูมิภาค (Regional CVB)
การพัฒ นาระบบในการสนั บ สนุนการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมไมซ์ภ ายในประเทศ (Domestic
MICE) ของแต่ละพื้นที่ของประเทศ เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ โดยการส่งเสริมการ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผู้ประกอบการไมซ์ในท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ การส่งเสริมการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ถึงศักยภาพและอัตลักษณ์ที่
แตกต่างกันของเมืองไมซ์ (MICE City) ในแต่ละเมือง การจัดตั้งหน่วยงานย่อยของ สสปน. ในแต่ละ
ภู มิ ภ าค เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายบทบาทของ Regional CVB ในการเช่อมโยงการพั นาไม ์ระดับภูมิภาคอาเ ียน
การขยายบทบาทของหน่วยงานย่อยของ สสปน. ในแต่ละภูมิภาค ให้มีการทางานเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีการประชาสัมพันธ์และทาการตลาด
ไมซ์ซิตี้กับ ประเทศลาว หน่ ว ยงานในภาคฃเหนือมีการประชาสั มพันธ์และทาการตลาดไมซ์ซิตี้กับ
ประเทศพม่า หน่วยงานในภาคใต้มีการประชาสัมพันธ์และทาการตลาดไมซ์ซิตี้กับประเทศมาเลเซีย
หน่วยงานในภาคตะวันออกมีการประชาสั มพันธ์และทาการตลาดไมซ์ซิตี้กับประเทศกัมพูช า ส่วน
หน่วยงานกลางทางานประชาสัมพันธ์ไมซ์ในภาพรวมของประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้เกิด
การจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้
โครงการสรางขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับพ้นที่ในภูมิภาค
ตัวอย่างโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับพื้นที่ในภูมิภาคประกอบด้วย โครงการ
ดังต่อไปนี้
โครงการ

ตารางที่ 4-3 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2
ช่วงระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 2 3 4 5

โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย MICE
Product Development
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในเมือง
ไมซ์ (ตามกรอบ 7 Themes และค้นหา
อัตลักษณ์จุดขายของเมืองไมซ์ City DNA
โครงการสารวจและสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์ใหม่ในพื้นที่เมือง
ไมซ์ (ตาม Themes และเมืองที่ได้รับ
การศึกษาความพร้อมเบื้องต้น โดยเน้น
กรอบพัฒนาเชิงกลุ่มจังหวัด MICE
Cluster เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของ
เส้นทางและผลิตภัณฑ์

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

133 ล้านบาท ปี

Developer

• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม

8 ล้านบาท ปี

Developer

• ร้อยละของความสาเร็จในกา
ดาเนินโครงการตามเป้าหมาย

1 ล้านบาท ปี

Developer

• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
X X X X อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม
X

X
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โครงการ

ช่วงระยะเวลา
1 2 3 4 5

ตัวชี้วัด

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
โครงการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด
X
ดาเนินโครงการตามเป้าหมาย
ไมซ์ จากอัตลักษณ์ของเมือง City DNA
• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
โครงการพัฒนาสินค้าและบริการไมซ์อย่าง
X X X X X อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง ระยะ 10 ปี
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม
โครงการสนับ สนุนการพั ฒนาผลิตภั ณ ฑ์ แ ละ
• จานวนงานไมซ์ Flagship ใน
การบริการเพื่อเพิ่มจานวนงานประชุมและงาน X X X X X
เมืองไมซ์ภูมิภาค
แสดงสินค้าภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการส่งเสริมจุดหมายการจัดงานไมซ์และ
• จานวนงานไมซ์ Flagship ใน
ประชาสัมพันธ์งานที่เป็นเอกลักษณ์ประจา
X X X X X
เมืองไมซ์ภูมิภาค
ท้องถิ่น
โครงการ Destination Exclusive Program

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

5 ล้านบาท ปี

Marketer

1 ล้านบาท ปี

Facilitator

93 ล้านบาท ปี

Developer

42 ล้านบาท ปี

Developer

• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม

X

โครงการส่งเสริมการพัฒนาจุดหมายการจัดงาน
ไมซ์ที่มีศักยภาพในประเทศ Destination
X X X X X • จานวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค
Development Program
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการรองรับกลุ่ม
ไมซ์ จากฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมือง
• จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพใน
X
ไมซ์ เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์
การจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์
นานาชาติ MICE City Capacity
การประเมิน
Development

Promotor

15 ล้านบาท/ปี

Promotor

5 ล้านบาท ปี

Developer

10 ล้านบาท ปี

Facilitator

โครงการขยายความร่วมมือเมืองไมซ์
(MICE City MoU

X X X X • จานวน MICE City MOU

โครงการจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนา
จุดหมายการจัดงานไมซ์ของประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี (D MICE Destinations
Development Roadmap

X

• ร้อยละของการดาเนินการตาม
แผนงาน

50 ล้านบาท ปี

Promotor

X X X X

• สัดส่วนมูลค่าผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคต่อรายได้รวม

65 ล้านบาท ปี

Promotor

.1 นากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดไมซ์ใน
ประเทศ เดินทางเข้าสู่โครงการ
พระราชดาริทั่วประเทศ ร่วมกับมูลนิธิปดิ
ทองหลังพระ และหน่วยงานพันธมิตร ปีละ
ครั้ง

X X X X

• จานวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค

20 ล้านบาท ปี

Marketer

.2 การจัดการส่งเสริมการใช้สินค้าจาก
โครงการพระราชดาริ โดยการจัดงานแสดง
สินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชดาริสญ
ั จร
4 ภาคเป็นประจาทุกปี จัดแสดงสินค้าที่
ผลิตจากโครงการพระราชดาริในภูมิภาค ปี
ละ ครั้ง

X X X X

• จานวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค

30 ล้านบาท ปี

Developer

โครงการสนับสนุนกลุ่มประชุมในประเทศ
(Domestic Mice ร่วมกับโครงการ
พระราชดาริ
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โครงการ

ช่วงระยะเวลา
1 2 3 4 5

.3 จัดงานสัมมนาโครงการพระราชดาริ ให้กับ
กลุ่มองค์กรเป้าหมาย โดยการนาเอา
รายการโทรทัศน์สัญจร และสื่อ Social
Media Live จัดสัมมนาสัญจรขึ้นในแต่ละ
ภูมิภาค ปีละ 12 ครั้ง

8

.4 การประกวดการนาโครงการพระราชดาริ
มาปรับใช้ให้เกิดผลกับองค์กร และ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
โครงการพัฒนา MICE Regional CVB และ
MICE CITY CVB
โครงการ MICE City Alliance เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีไมซ์ระดับเมือง
8 โครงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการระหว่างเมืองไมซ์ที่มี
ศักยภาพ และ สสปน. (MICE City
Summit
8 โครงการผนึกกาลัง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายภาคีใน MICE City
ผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการย่อย
ในแต่ละเมืองเป้าหมาย
8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทางาน
ไมซ์ของสมาคมธุรกิจในเมืองไมซ์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

X X X X

• จานวนงานไมซ์ Flagship ใน
เมืองไมซ์ภูมิภาค

12 ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X

• ร้อยละของการดาเนินการตาม
แผนงาน

3 ล้านบาท ปี

Marketer

94 ล้านบาท/ปี

Facilitator

19 ล้านบาท/ปี

Facilitator

2 ล้านบาท/ปี

Facilitator

10 ล้านบาท/ปี

Facilitator

1 ล้านบาท/
เมือง x 7 เมือง
= 7 ล้าน

Developer

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
• ร้อยละของความสาเร็จในการ
X X X X X
ดาเนินงาน
• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
X
X X

X X X X X

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

X

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
• ร้อยละของความสาเร็จในการ
X
ดาเนินงาน
• ร้อยละของความสาเร็จในการ
X
ดาเนินงาน

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์
(Thailand MICE City on the Spot)

X X X X

170 ล้านบาท

Marketer

9.1 Thailand MICE City Award วัน

X

20 ล้านบาท

Marketer

50 ล้านบาท

Marketer

100 ล้านบาท

Facilitator

9.2 ASEAN MICE Award วัน
9.3 Thailand MICE City CVB on the Spot
เดือน

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
10 ล้านบาท/ปี Developer
ดาเนินงาน
หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579)
10

MICE City Incubation Program by TCEB

4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นาตลาด แบรนด์ไม ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของไมซ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ (MICE City) ต่างๆของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ในระดับ
นานาชาติและในภูมิภาค โดยมีการจัดทาสื่อและแผนงานการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ที่เป็นไมซ์ซิตี้
ทั้ งในด้ านโรงแรมที่ พั ก สถานที่ ประชุ ม รวมไปถึ งเส้ นทางการท่ องเที่ ยวที่ หลากหลาย ทั้ งในเชิ งธรรมชาติ
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ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดกลุ่ มลู กค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็ นถึง
ความสามารถในการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งงานในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของไมซ์ในประเทศจึงควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ส่งเสริมการประชาสั มพันธ์และการสร้างพันธมิตรกับประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศอาเซี ยน
(ASEAN) และมีการจัดตั้งตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์และทาการตลาดในประเทศเศรษฐกิจหลักต่างๆ ทั่วโลกด้วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในการเปนจุดหมายดานไม ์

สรางเครอข่ายการตลาดไม ์
สรางพันธมิตรในกลุม่ CLMV

จัดตั้งตัวแทนการตลาดในประเทศอน่

รูปที่ 4-6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และพันธมิตรประเทศไทยดานอุตสาหกรรมไม ์
การสร้างเครือข่ายด้านการตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดงานไมซ์โดยเฉพาะ
ในคลัสเตอร์เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการวางแผนและ
กลยุทธ์การทาตลาดร่ว มกัน การสร้ างพันธมิตรกับตัว แทนในกลุ่ มประเทศใกล้ เคียงในภูมิภ าคเพื่ อ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย การสร้างสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อทาการ
ประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อม ศักยภาพ ตลอดจนอัตลักษณ์ของเมืองไมซ์ (MICE City) ในแต่ละเมือง
เพื่อดึงดูดและเพิ่มจานวนการจัดงานไมซ์ในแต่ละเมืองไมซ์ (MICE City)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเปนจุดหมายดานไม ์คุณภาพกับผูที่มีส่วนเกี่ยวของ
และส่อ
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายด้านการจัดงานไมซ์ ที่มี
คุณภาพโดยเฉพาะกับกลุ่ มเป้ าหมายต่างชาติ โดยการขยายเครือข่ายตัวแทนการตลาดของไมซ์ ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก การจัดทาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริม
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ให้ประเทศไทยเป็น ศูน ย์กลางการจัดงานไมซ์ในภูมิภ าคเอเชีย การจัดทาสื่อ อิเล็ ก ทรอนิกส์ Social
Media และทาการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
โครงการพั นาตลาด แบรนด์ไม ์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ตั ว อย่ า งโครงการพั ฒ นาตลาด แบรนด์ ไ มซ์ ใ นระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ ป ระกอบด้ ว ย
โครงการดังต่อไปนี้
โครงการ

ตารางที่ 4-4 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3
ช่วงระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 2 3 4 5

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมการ
จัดงานประชุมและการแสดงสินค้าไทยผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดและการร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
โครงการบูรณาการการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ
ความคิดริเริ่มในการทาตลาดเชิงรุกร่วมกับ
พันธมิตร
Joint Marketing Activities
Exclusive Workshop with Private
Sector

1 China, India, Japan, Singapore, USA
.2 Australia, UK

บทบาทการ
ขับเคล่อน

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

8 ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

Joint Marketing Campaign with
Partners
โครงการขยายเครือข่ายตัวแทนการตลาดใน
ต่างประเทศ

งบประมาณ

X X X
X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

.3 Hong Kong, Malaysia, Indonesia,
Philippines st Priority

X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Marketer

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

X X X

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

โครงการ Center of MICE GMS Alliances
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ASEAN MICE Connect
.1 Thailand MICE Day วัน
.2 ASEAN MICE Road Familiarization
Trip วัน
.3 ASEAN MICE Focused Industry
Congress วัน

X X

• อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ
X X
X

• อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ
X
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โครงการ
. ASEAN MICE Week วัน
โครงการสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มขีด
ความสามารถของ MICE City เพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางไมซ์ของภูมิภาค
เอเชีย (MICE City Marketing and
Communications
.1 โครงการทาตลาด/การประชาสัมพันธ์/การ
สร้างเครือข่ายธุรกิจและแสดงศักยภาพ
เมืองไมซ์ผ่านการเข้าร่วม Tradeshow
Roadshow Industrial Meeting ฯลฯ
.2 โครงการ Thailand MICE City United
เข้าร่วมงาน Tradeshow และ
Roadshow ด้านไมซ์ในประเทศเป้าหมาย

8

.3 โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การทา
การตลาดร่วมระหว่างเมือง MICE City
และการบูรณาการการตลาดกับแผน
สสปน. ระดับประเทศ
โครงการสร้างไทยเป็นศูนย์กลางความรูแ้ ละ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของ
ประเทศ
โครงการศึกษาวิจยั ข้อมูลและผลกระทบที่
จาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
โครงการทาการตลาดโดยการสร้างและสื่อสาร
คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า
Optimized Content Marketing
โครงการสร้างอิทธิพลและการโน้มน้าวลูกค้า
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย Social Advocacy

ช่วงระยะเวลา
1 2 3 4 5

ตัวชี้วัด

X

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

ล้านบาท ปี

Marketer

8 ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

ล้านบาท ปี

Marketer

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Marketer

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

ล้านบาท ปี

Marketer

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

X X X X X

• อันดับของประเทศไทย และ
ของเมืองไมซ์จากแบบสารวจ
Top of Mind ในภาพรวม

X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ

X

X X

Digital Marketing Master Plan for
Exhibition

ล้านบาท ปี
Marketer
X X X X X • อันดับของประเทศจากการจัด
อันดับโดยองค์กรไมซ์นานาชาติ
หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579)
1

4.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับมาตร านผูใหบริการโครงสรางสนับสนุนไม ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ทั้งประชาชนและบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้
เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้การพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถดาเนินไปได้
อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้ง การวางแผนและโครงสร้างหลั กสู ตรในการพัฒนาและยกระดั บขีด
ความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่เพื่อสร้างความพร้อมสาหรับ
การจั ดงานไมซ์ ในระดั บประเทศ การผลั กดั นการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อสนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมไมซ์
การศึกษาเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยต่ างๆ เพื่อสนั บสนุ นการจั ด กิ จกรรมไมซ์ รวมถึงการส่ งเสริ ม และผลั กดั น ให้
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ไมซ์ น าเทคโนโลยี ดั ง กล่ าวมาปรั บใช้ เ พื่ อประสิ ทธิ ภ าพในการให้ บริ ก ารและเพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคและอานวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น การพัฒนาและจัดทาพระราชบัญญัติในการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นต้น
ยกระดับมาตร านผูใหบริการไม ์

ความพรอมของเมอง MICE City
ในการรองรับการจัดงาน

ผูใหบริการไม ์ในแต่ละกลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวของไม ์
PRIMARY

SECONDARY

ธุรกิจโรงแรมที่พัก

ธุรกิจนันทนาการ

ธุรกิจโ ษณา

ธุรกิจอาหาร/จัด
เลี้ยง

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจการพิมพ์

ธุรกิจทาความ
สะอาด
ธุรกิจความ
ปลอดภัย

ธุรกิจนาเที่ยว

อื่นๆ

ธุรกิจของที่ระลึก

อื่นๆ

ธุรกิจผูจัดงานไม ์ ( MICE Organizer)
MEETING

INCENTIVE

CONVENTION

EXHIBITION

Destination
Inbound
Management
Tour
Company
Operator
(DMC)

Destination
Inbound
Management
Tour
Company
Operator
(DMC)

Association Professional
Management Conference
Company
Organizer
(AMC)
(PCO)

Professional
Exhibition Organizer
(PEO)

สมาคมต่าง (Association)

สถานที่จัดงาน (Venue)
ศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้า/
โรงแรม

สถานที่
อเนกประสงค์

ศูนย์ประชุม
สถาบันการศึกษา

สถานที่เฉพาะอื่นๆ
เช่น พระราชวัง/หอ
ศิลป์

•
•
•
•
•
•
•

ISO 20121: Event Sustainability Management System
MSMS: MICE Security Management System
ISO 22000: Food Safety Management Systems
ISO 50001: Energy Management Systems
ISO 22300: Business Continuity
ISO 9001 Quality Management Systems
THAILAND MICE venue standard (TMVS)

รูปที่ 4-7 ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการโครงสร้างสนับสนุนไมซ์

กลยุทธ์ที่ 1 พั นาและเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการไม ์ใหไดมาตร านจากการอบรมและการ
สรางพันธมิตร
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรด้านไมซ์ พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้มาตรฐาน การสร้าง
เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษากั บ ต่ า งประเทศ (Academic Exchange Program: AEP) เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาและ
แลกเปลี่ยน สร้างโอกาสการเรียนรู้จากต่างประเทศ และการสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทย
กับผู้ประกอบการต่างประเทศในการยกระดับคุณภาพของงานกิจกรรมไมซ์
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับโครงสรางพ้น านในการจัดประชุม ไม ์ใหไดคุณภาพ มาตร าน และมีความ
ทันสมัย
การยกระดับการพัฒนาสถานที่จัด การประชุม สถานที่พัก และการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกัน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน พร้อมกับการศึกษาเทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุ นการจัดงานไมซ์
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
ประชุมและนิทรรศการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
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กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหเอ้อต่อการดาเนินธุรกิจไม ์ สาหรับผูประกอบการไม ์
ไทย และต่างประเทศ
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและข้อจากัดต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดงานสาหรับ
ผู้ประกอบการไทยและผู้แสดงนิทรรศการจากต่างประเทศไทย เช่น การนาเข้าสินค้าเพื่อการแสดง การ
อานวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ และการจัดทาพระราชบัญญัติในการขับเคลื่อนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์
โครงการยกระดับมาตร านผูใหบริการโครงสรางสนับสนุนไม ์
ตัว อย่ างโครงการยกระดับ มาตรฐานผู้ ให้ บริ การโครงสร้างสนับสนุ นไมซ์ ประกอบด้ว ย โครงการ
ดังต่อไปนี้
โครงการ

ตารางที่ 4-5 รายละเอียดโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4
ช่วงระยะเวลา
ตัวชี้วัด
1 2 3 4 5

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล
X X X X X • จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล

ล้านบาท ปี

Developer

จัดทา Exhibition Master Intelligence
BDaas: Big data as a service

X X X X • ร้อยละของการดาเนินการตาม
แผนงาน

ล้านบาท ปี

Developer

การวิจยั และพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล
X X X X X • จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล

ล้านบาท ปี

Developer

ล้านบาท ปี

Developer

โครงการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยไมซ์แก่
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดประชุมและการแสดงสินค้าของพันธมิตรใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง

X X

• จานวนจุดหมายที่มีศักยภาพใน
การจัดงานไมซ์ ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

X X

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญใน
X X
อุตสาหกรรมไมซ์
โครงการสร้างกิจกรรมเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สาย
อาชีพไมซ์ ภายใต้โครงการ MICE Academy &
X X X
Career Day ผลิตบุคลากรไมซ์ (Creating
Future MICE Leaders
โครงการ Train the Trainer ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเรื่องไมซ์แบบเจาะลึก จัดสัมมนา
X X X
ฝึกอบรม จัดโครงการดูงานไมซ์
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โครงการ

8
9
10

1

1
13

โครงการจัดทา International Certification
Program ภายใต้โปรแกรมการยกระดับ
ศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน
ของบุคลากรและองค์กรไมซ์
โครงการสร้างเครือข่ายการศึกษากับ
ต่างประเทศ (Academic Exchange
Program AEP
โครงการศึกษาความร่วมมือกับอาเซียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาค
โครงการจัดทาระบบคลัสเตอร์ของการศึกษา
ไมซ์ (MICE Academic Cluster
โครงการผลักดันให้ผู้ประกอบการและผูจ้ ัดงาน
ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการจัดงานตาม
คู่มือโครงการดาเนินงานอย่างยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand Sustainable
Events Guide ซึ่งรวมถึงการประชุมสีเขียว
Green Meeting และแนวทางการลดจานวน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon ให้
นาไปใช้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
โครงการศึกษาและผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดงานเพื่อยกระดับไมซ์
Thailand MICE event technology
โครงการร่วมมือกับเครือข่ายกลยุทธ์ในการ
ผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

ช่วงระยะเวลา
1 2 3 4 5

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

X X X

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

X X X

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

X X

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

X X X

• จานวนบุคลากรด้านไมซ์ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ล้านบาท ปี

Developer

X X

• จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่
ใช้ระบบ MICE IT งาน

ล้านบาท ปี

Developer

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X

1

Thailand PCO & DMC Alliance

X X

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

1

Thailand Association Executive Center

X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

8 ล้านบาท ปี

Developer

1

โครงการ MICE Role BY

X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Facilitator

1

โครงการปรับบทบาทบุคลากรของ สสปน. จาก
MI Promoter ให้เป็น MI Developer &
X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
Consultant
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาติในหัวข้อที่เกีย่ วข้องกับ
X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
อุตสาหกรรม ที่จัดโดยสมาคม หน่วยงาน
ดาเนินงาน
องค์กร ระดับสากล
ประชุมหารือกับพันธมิตรที่เป็น
• ร้อยละของความสาเร็จในการ
CVB DMO ต่างประเทศ เพื่อเตรียมจัด
X
ดาเนินงาน
กิจกรรม Exchange Program
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7-9 ล้านบาท
ปี

Developer

ล้านบาท ปี
ระยะ 1
ล้านบาท ปี
ระยะ

Developer

ล้านบาท ปี

Developer

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

18

2

เข้าร่วมกิจกรรม Exchange Program
กับ CVB DMO ต่างประเทศ
โครงการจัดตั้งกองทุนสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
ระยะยาว
8 ทาการวิจยั อุตสาหกรรมไมซ์โดยรวม
เฉพาะตลาดในประเทศ (Domestic
MICE หาแนวทางความต้องการด้าน
การเงิน การบริหารจัดการ แหล่งเงินทุน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว และมีการ
ทาวิจยั ด้านอื่นๆที่เกีย่ วข้องทุกปี
8 ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสาหรับ
ผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศ เพื่อเป็น
แหล่งการให้คาปรึกษาด้านการเงิน และ
บริหารจัดการอย่างมีระบบในรูปแบบ
สถานบันการเงินเอกชน และมีหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นที่ปรึกษา เพือ่ ให้ความเป็น
ธรรมและโปร่งใสในการดาเนินงาน
ภายใต้กฎหมายและดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทย
8 สสปน. จัดตั้งคณะทางานร่วมกับสถาน
บันการเงินของประเทศไทยเพื่อเป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบัน
การเงินให้แล้วเสร็จ
8 ดาเนินการศึกษา และจัดตั้งสถาบัน
การเงินภายใน 5 ปี และดาเนินการวัดผล
และคุณภาพของสถาบันการเงินนี้เป็น
ประจาทุกปี รวมทั้งมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานนาเสนอรัฐบาลปีละ 1 ครั้ง
จัดทาแผนแม่บทและจัดตั้งคณะกรรมการ
อานวยการสาหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า
ของไทย Thailand’s Exhibition Master
Plan
จัดทากรอบมาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า
ISO for Exhibition Standards
จัดทา พรบ. ไมซ์ (MICE ACTS)

ช่วงระยะเวลา
1 2 3 4 5

งบประมาณ

บทบาทการ
ขับเคล่อน

X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

• ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ล้านบาท ปี

Developer

X X X

ตัวชี้วัด

5 ล้านบาท ปี
Developer
X X X X • ร้อยละของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน
หมายเหตุ: ช่วงเวลา 1 (2560-2561), ช่วงเวลา 2 (2562-2564), ช่วงเวลา 3 (2565-2569), ช่วงเวลา 4 (25720-2574), ช่วงเวลา 5 (2575-2579)
MICE Risk Management
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
4.3 แผนทีน่ าทาง (Road Map) แผนงานในภารกิจหลักและงบประมาณ
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพื่ อใช้เป็นกลไก
ในการขับ เคลื่ อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศภายใต้ นโยบาย ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จาเป็นต้องมีการกาหนดแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และ
งบประมาณในการสนั บสนุน แผนงานในภารกิจหลั ก ของส านักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ระยะที่ 2 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ระยะที่ 3 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
ระยะที่ 4 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574
ระยะที่ 5 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ตารางที่ 4-6 แผนที่นาทาง (Road Map) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์
ระยะที่ 1 (2560-2561)
ระยะที่ 2 (2562-2564)
ระยะที่ 3 (2565-2569)
1. ขับเคลื่อน
• MICE cluster for Thailand 4.0
• MICE cluster for Thailand 4.0 (II)
• Regional Mega Event
อุตสาหกรรม • Niche Shows/ Sub-Shows
• TIME 2020
ไทยผ่านกลไก • Thailand Incentive & Meeting Exchange
• UFI Congress 2021
ของไมซ์
• งาน IT&CMA
• MICE GMS Events
2. สร้างขีด
• MICE City Summit/ MICE City DNA
• TCEB Regional CVB
• TCEB Regional CVB
ความสามารถ • Domestic Mice ร่วมกับโครงการพระราชดาริ
• MICE City Incubation Program by TCEB • ASEAN MICE Award
ในการแข่งขัน • Destination Development Program
• MICE City Award
ในพื้นที่ภูมิภาค • MICE Economic Zone
• Private Operation Venue
3. พัฒนาตลาด
แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศ
และนานาชาติ
4. ยกระดับ
มาตรฐานผู้
ให้บริการ
โครงสร้าง
สนับสนุนไมซ์

• Overseas Marketing Representatives
• Thailand MICE Day
• Road Show/ Overseas activities
• MICE City Marketing and Communications
• สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์
• โครงการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์
• โครงการพัฒนา MICE Academy ในสถานศึกษาเป้าหมาย
• โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้สาหรับผู้ประกอบการในพื้นที่
ภูมิภาค on site training หรือ
• พัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล
• International Certification Program
• Thailand MICE Event Technology

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

• Branding regional venue /MICE
city Branding
• Social Advocacy

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

• ASIA MICE Academy
• MICE Venue standard
• MICE Academic Cluster
• Thailand Association Executive
Center
• Thai Qualifications Framework
Project
• MICE Role BY 2020
• MICE ACTs
• Exhibition Master Plan

หมายเหตุ: โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการดาเนินงาน
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ระยะที่ 4-5 (2570-2579)
• World Mega Event
• World Expo 2573
• City CVB
• Thailand MICE City on
the Spot
• Optimized Content
Marketing
• ASEAN MICE Week

แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ตารางที่ 4-7 แผนงบประมาณของแผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ระยะที่ 1

งบประมาณ (ลานบาท)

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3*

ระยะที่ 4*

ระยะที่ 5*

2560

2561

2562

2563

2564

2565 - 2569

2570-2574

2575 - 2579

1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
ผ่านกลไกของไมซ์

459

614

645

677

711

4,067

5,130

6,566

2. สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับพื้นที่ใน
ภูมิภาค

90

91

95

100

105

601

758

970

3. พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ

182

370

381

392

404

2,311

2,915

3,731

4. ยกระดับมาตรฐานผู้
ให้บริการโครงสร้าง
สนับสนุนไมซ์

262

521

543

567

595

3,404

4,293

5,495

งบประมาณรวม

992

1,595

1,664

1,736

1,815

10,383

13,095

16,761

หมายเหตุ: *การแบ่งสัดส่วนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ในระยะที่ 3-5 คานวณเทียบจากสัดส่วนงบประมาณในระยะที่ 1-2
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แผนงานในภารกิจหลักของ สสปน. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ตารางที่ 4-8 แผนงบประมาณโดยละเอียด
งบประมาณ (ลานบาท)
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่าน
กลไกของไมซ์
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับพื้นที่ในภูมภิ าค
3. พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
4. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ์
งบประมาณรวม

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

459

614

645

677

711

813

813

813

813

813

90

91

95

100

105

120

120

120

120

120

182

370

381

392

404

462

462

462

462

462

262

521

543

567

595

681

681

681

681

681

992

1,595

1,664

1,736

1,815

2,077

2,077

2,077

2,077

2,077

งบประมาณ (ลานบาท)
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไก
ของไมซ์
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับพื้นที่ในภูมภิ าค
3. พัฒนาตลาด แบรนด์ไมซ์ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
4. ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการ
โครงสร้างสนับสนุนไมซ์
งบประมาณรวม

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

1,313

1,313

1,313

1,313

1,313

152

152

152

152

152

194

194

194

194

194

583

583

583

583

583

746

746

746

746

746

859

859

859

859

859

1,099

1,099

1,099

1,099

1,099

2,619

2,619

2,619

2,619

2,619

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

หมายเหตุ: งบประมาณในปี 2565 – 2569 คานวณโดยเฉลี่ยจากงบประมาณในระยะที่ 3
งบประมาณในปี 2570 – 2574 คานวณโดยเฉลี่ยจากงบประมาณในระยะที่ 4
งบประมาณในปี 2575 – 2579 คานวณโดยเฉลี่ยจากงบประมาณในระยะที่ 5
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