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โครงการศึกษาตลาดและความพร้อมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
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สำนักงำนศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คานา
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น เมื อ งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด หมำยปลำยทำงของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลก (World
Destination) ที่รู้จักกันในฐำนะแหล่งท่องเที่ยวและสถำนที่พักผ่อนยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์ทำงด้ำน
วัฒนธรรม สถำปัตยกรรม อำหำรและควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ ทำให้ภูเก็ตมักถูกจัดอยู่ในเมือง
ยอดนิยมของโลกอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องกำรมำเยือน ประกอบกับในช่วงหลำยปีที่ผ่ำน
มำ ได้เกิดโครงกำรพัฒนำที่สำคัญหลำยโครงกำรในจังหวัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภูเก็ตมีกำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเกิดขึ้นของศูนย์กำรค้ำหลำยแห่ง และในอนำคตจะมีกำร
สร้ำงรถไฟฟ้ำรำง (LRT) และกำรพัฒนำเมืองภูเก็ตให้เป็นสมำร์ทซิตี้ (Smart City) จึงทำให้ภูเก็ตมี
ควำมได้เปรียบและมีโอกำสที่จะสำมำรถแข่งขันกับเมืองอื่นๆ ของโลกได้
กำรท่ องเที่ ยวของนั กเดิน ทำงไมซ์ (MICE) เป็น กำรท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ งที่นัก ท่องเที่ย ว
เดินทำงมำเพื่อกำรประชุมและชมนิทรรศกำร ซึ่งกำรพัฒนำเมืองภูเก็ตด้วยไมซ์เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์
ของภูเก็ต ที่จะเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของจังหวัด และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตอีกทำง
หนึ่ง แต่ในปัจจุบันมีกำรจัดงำนประชุมนำนำชำติ ที่จังหวัดภูเก็ตเพียง 8 งำนเท่ำนั้น ทั้งๆ ที่ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติเป็นอันดับ 1 ของภูมิภำคอำเซียน เนื่องจำกจังหวัด
ภูเก็ตมีพื้นที่กำรจัดประชุมและนิทรรศกำรขนำดใหญ่ได้ไม่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนและไม่เพียงพอ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับกำรเติบโตทำงธุรกิจของจังหวัดภูเก็ต
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ในฐำนะหน่วยงำนระดับ
นโยบำยที่มีภำรกิจสำคัญในอุตสำหกรรมกำรจัดกำรประชุมของประเทศ ได้ตระหนักถึงควำมจำเป็นใน
กำรเตรียมควำมพร้อมของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเป็นจุดหมำยปลำยทำง จึง ได้มอบหมำยให้ สำนักงำน
ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นผู้จัดทำโครงกำรศึกษำตลำดและควำม
พร้อมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในฐำนะเมืองจุดหมำยปลำยทำง เพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำกำรจัดงำนไมซ์
ในจังหวัด ควำมน่ำสนใจด้ำนกำรลงทุน และควำมเหมำะสมของกำรสร้ำงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
ในจังหวัดภูเก็ต
คณะที่ปรึกษำ
โครงกำรศึกษำตลำดและควำมพร้อมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในฐำนะเมืองจุดหมำยปลำยทำง
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็นมำ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น เมื อ งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลก (World
Destination) ที่รู้จักกันในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหารและความหลากหลายทางธรรมชาติ ทาให้ภูเก็ตมักถูกจัดอยู่ในเมือง
ยอดนิ ย มของโลกอั น ดั บ ต้ น ๆ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกต้ อ งการมาเยื อ น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ป ริ ม าณ
นักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้จากท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานครที่เป็นเมือง
หลวงของประเทศไทย โดยจากสถิติจานวนผู้เยี่ยมเยียนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี
พ.ศ. 2560 พบว่า มีปริมาณนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณ 13,589,722 คน ซึ่ง
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 9,697,678 คน และทารายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 409,418.15
ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นยอดปริมาณที่สูงมาก ทั้ งๆ ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆ ที่มีเนื้อที่เพียง
576 ตารางกิ โ ลเมตร ประกอบกั บในช่ว งหลายปี ที่ผ่ า นมา ได้ เกิ ดโครงการพั ฒนาที่ ส าคั ญ หลาย
โครงการในจังหวัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภูเก็ตมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายสนามบินนานาชาติภูเ ก็ต เฟส 2 โดยจากเดิมที่สามารถรองรับได้แค่ 6.5 ล้านคน ให้สามารถ
รองรับคนได้มากถึง 12.5 ล้านคน อีกทั้งยังมี โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ภายใน
จังหวัดและการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ในปี พ.ศ. 2563 ทาให้ภูเก็ตมีความ
ได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสามารถแข่งขันกับเมืองอื่นๆ ของโลกได้
การท่องเที่ยวของนักเดินทางไมซ์ (MICE) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเพื่อการประชุมและชมนิทรรศการ จากข้อมูลของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมี พื้นที่รองรับการจัดประชุมเพียง 18 แห่งและมีพื้นที่
ความจุสูงสุดของห้องประชุมเพียง 2,923 ตารางเมตร นอกจากนั้นยังมี สถานที่จัดงานรูปแบบเฉพาะ
เพียง 79 แห่ง ทาให้สามารถรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่ได้ไม่ตอบสนองต่อการใช้
งานและไม่เพียงพอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเติ บโตทางธุรกิจของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น ทางสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เห็นควรให้มีการศึกษาวิเคราะห์ตลาด ความน่าสนใจ
ด้านการลงทุน และความจาเป็นของการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต อีกทั้งยังศึกษาการวางกล
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ยุทธ์ทางการตลาด พื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดและประเภทของศูนย์ฯ และแนวทางบริหารจัดการเมื่อ
อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต เปิดใช้งาน เพื่อให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในฐานะ
เมืองจุดหมายปลายทางในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์เชิงลึกที่เน้นด้านการศึกษาความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจ สภาพเมือง พื้นที่ การลงทุน กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การดึงงาน และความ
เป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจ
2. เพื่อกาหนดคุณลักษณะของการวางตาแหน่งทางการตลาดและยุทธศาสตร์การจัดสร้างหลัก
(product offering) ที่จะทาให้ ศูนย์การประชุมนานาชาติภูเก็ตระดับ City Convention
Center สามารถแข่งขันได้เหนือคู่แข่ง ในมิติของความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
3. เพื่อสรุปความน่าสนใจด้านการลงทุน และความจาเป็นของการสร้างศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้า และรูปแบบของการลงทุนในจังหวัดภูเก็ต
4. เพื่อศึกษาปัจจัยในการสร้าง ขนาดและประเภทของศูนย์ ที่จะตอบสนองทิศทางของตลาด
สิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน
5. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีความสาคัญในระดับต้นๆ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์
ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
6. เพื่อเสนอแนวทางการบริการจัดการ การบารุงรักษา รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง เมื่อ
อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต เปิดใช้งาน
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ขอบเขตของกำรดำเนินกำร
1.1 กำรวิ เครำะห์ ตลำดและควำมพร้ อมของพื้ นที่ภูเก็ต ในฐำนะเมืองจุดหมำยปลำยทำง
(Destination)
ศึกษาศักยภาพทางธุรกิจของตลาดไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.1.1 วิเคราะห์ประชากรและแนวโน้มของประชากรของภูเก็ต และของประเทศไทยใน
อนาคต รวมถึงโครงสร้างตลาดไมซ์ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน
ภูเก็ต โดยมุ่งตอบคาถามว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯควรเป็นกลุ่มใด
1.1.2 วิเคราะห์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจบันเทิง โรงแรม และธุรกิจ
อื่ น ๆ ในภู เ ก็ ต และเมื อ งอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ โ ดยรอบ ที่ ค าดว่ า จะมี ผ ลกระทบต่ อ ความ
ต้องการใช้ของศูนย์ประชุมนี้
1.1.3 วิเคราะห์แนวโน้มโครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ รูปแบบการจ้างงาน แหล่งรายได้
และแนวโน้มของการจ้างงาน
1.1.4 วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมหลั กที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่บริการ ได้แก่ การ
ประชุม การแสดงสินค้า งานอีเวนท์ และอุตสาหกรรมบันเทิง
1.1.5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมนี้เมื่อเทียบกับโรงแรม
หรืออาคารต่างๆ สาหรับการจัดงานไมซ์ รวมถึงการวิเคราะห์ศูนย์ประชุมที่จะมา
เป็นคู่แข่งและที่จะมาช่วยเติมเต็มในเชิงธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงและที่อยู่โดยรอบ
ภายในภูมิภาค
1.2 กำรวิเครำะห์กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1.2.1 วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดใหม่ ตลาดเป้าหมาย และการ
รักษาตลาดเดิม ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน ประเภทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.2.2 ขนาดของตลาด การคาดการณ์จานวนงานต่อปี รายได้ จานวนนักเดินทางไมซ์ต่อ
ปี และค่าใช้จ่ายต่อคน เฉลี่ยจานวนวันที่จะพักในจังหวัด
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1.2.3 วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างขีดความสามารถในด้านการดึงงาน
เพิ่มรายได้ และเพิ่มนักเดินทางไมซ์ เน้นการศึ กษาพฤติกรรม การตัดสินใจของนัก
เดินทางไมซ์ หรือผู้จัดงานว่าจะมาที่ภูเก็ตด้วยประเภทงานประชุมและงานแสดง
สินค้าอะไร
1.2.4 สารวจลูกค้าที่มีศักยภาพ
สัมภาษณ์ถึงความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น อีกทั้งต้องสอบถามเกี่ยวกับ
ประเด็นด้านคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง สถานที่ที่อยากจะให้มี การสร้างศูนย์
ประชุม ความถี่ที่คิดว่าจะมาใช้บริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์จะ
นาเข้ามาจัดในศูนย์ประชุมนี้
1.2.5 สัมภาษณ์เจ้าของงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สัมภาษณ์บริษัทผู้จัด
ประชุมมืออาชีพ (Professional Convention Organizer, PCO) และสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมงาน และสัมภาษณ์เจ้าของงานอีเวนท์ ที่จะเข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุม
1.3 กำรวิเครำะห์แนวโน้มของอุตสำหกรรมไมซ์
ศึกษาสถิติไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทิศทางของอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ และของภูมิภาคที่จะมีผลต่อการจัดการประชุมและแสดงสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่ มที่เป็นอุป
สงค์ หลั กของการใช้ง านศู นย์ ประชุม เช่ น การประชุม บริ ษัท การแสดงสินค้ า consumer show
อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล/ กลุ่มจังหวัด/ จังหวัดภูเก็ต และอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น และ
ศึกษาข้อมูลจากรายงาน งานวิจัย และสถิติที่จัดทาโดยองค์กรเฉพาะด้าน เช่น TICA, TEA, EMA,
CVB, DMAI, UFI, ICCA, UIA, จากนิตยสารที่เกี่ยวกับ Meeting & Convention และงานวิจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และทาการศึกษาเชิงลึกของแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ อัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรมไมซ์โดยภาพรวมของโลก ของภูมิภาค และของประเทศ แนวโน้มและความนิยมของ
ผู้วางแผนการประชุม (meeting planner) และเจ้าของงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ใน
การจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเดินทางมาภูเก็ต และ
การใช้งานของศูนย์ประชุมนี้
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1.4 กำรวิเครำะห์คู่แข่งขัน
1.4.1 วิเคราะห์คู่แข่งทางตรงในภูมิภาคเอเชีย อย่างน้อย 3 แห่ง และวิเคราะห์คู่แข่งใน
ประเทศหรือ ภูมิภาค
คัดเลือกศูนย์ประชุมเพื่อมาเป็นกรณีศึกษาเรื่องแนวคิดทางด้านการพัฒนา
ศูนย์ประชุมและสิ่งอานวยความสะดวก โดยจะทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารของศูนย์
ประชุม และรวบรวมข้อมูลด้านสถิติของขนาด คุณภาพ และสมรรถภาพของศูนย์
ประชุม รวมไปถึงความต้องการใช้งานและข้อมูลการบริหารจัดการ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของข้อมูลลูกค้า ความพึง
พอใจ สมรรถภาพของศูนย์ประชุม
2. ข้อมูลปฏิทินการจัดงาน (event calendar) ที่รวบรวมประกอบด้วย
• ขนาดของงานตามประเภทของงาน
• จานวนผู้เข้าร่วมงาน ตามประเภทของงาน
• รายได้ตามประเภทของงาน
• รายจ่ายตามประเภทของงาน
• จานวนพื้นที่ที่ให้เช่า
• แนวโน้มของงานและความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน
3. วิเคราะห์โครงสร้างของค่าเช่าที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทีม
บริหารจัดให้
4. โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างการเป็นเจ้าของ และแนวทาง
การหาทุน
5. วิเ คราะห์ สภาพเศรษฐกิ จของพื้ นที่ และปั จ จัย ต่า งๆ เช่ น จ านวน
ประชากร โครงสร้ า งอายุ รายได้ ต่ อ หั ว ของประชากร จ านวน
บริ ษั ท เอกชนและจ านวนพนั ก งาน และอื่ น ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความ
ต้องการใช้งาน
1.4.2 ศึกษากลยุทธ์ของคู่แข่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน
1.4.3 วิเคราะห์ SWOT Analysis ของคู่แข่ง
1.4.4 ศึกษาแหล่งทุน และการสนับสนุนจากภาครัฐ
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1.5 กำรวิเครำะห์ปัจจัยในกำรสร้ำง ให้เหมำะสมกับตลำดที่ทำกำรสรุปและทำกำรศึกษำ
1.5.1 โครงสร้างของศูนย์ประชุมฯ และรูปแบบศูนย์ประชุม ที่เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต
และรูปแบบการให้บริการ อันประกอบด้วย จานวนบุคลากรในโครงการ พื้นที่ใช้
สอย และปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน แนวทางการหารายได้
และการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม
1.5.2 ขนาดของศูนย์ประชุมฯ ที่ตอบสนองกับความต้องการและทิศทางการตลาด สิ่ง
อานวยความสะดวกและขั้นพื้นฐาน และโครงสร้างทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ของห้องประชุม
1.5.3 ขนาดของงานตามประเภทของงาน
1.5.4 จานวนผู้เข้าร่วมงาน ตามประเภทของงาน
1.5.5 รายได้ตามประเภทของงาน
1.5.6 รายจ่ายตามประเภทของงาน
1.5.7 จานวนพื้นที่ที่ให้เช่า
1.5.8 แนวโน้มของ event และความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน
1.5.9 วิเคราะห์โครงสร้างของค่าเช่าที่ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทีมบริหารจัดให้
1.5.10 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนศูนย์ประชุมนี้
ได้แก่ จานวนห้องพักของโรงแรม จานวนร้านค้าปลีก จานวนร้านอาหาร สถานที่
ดึงดูดการท่องเที่ยว และระบบคมนาคมขนส่ง
1.5.11 ประโยชน์ที่ชุมชน จ.ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับ
1.6 กำรลงทุนสร้ำงศูนย์ประชุม
1.6.1 ข้อเสนอแนะแผนทางด้านการเงินที่แสดงถึงทางเลือกของการลงทุนแบบต่างๆ
การให้สิทธิประโยชน์จากภาครัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุน แนวทางความร่วมมือแบบ
ประชารัฐ และความเป็นไปได้ที่เอกชนที่จะมาเป็นผู้ลงทุน หรือพันธมิตรการลงทุน
(partner) เสนอแนะรูปแบบการดาเนินการสาหรับสิ่งก่อสร้าง และการประเมินผล
โครงสร้างการบริหารงานแบบต่างๆ
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1.6.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานทางการเงิน เพื่อมา
วิเคราะห์อุปสงค์และวิเคราะห์ทางการเงิน
1.6.3 แนวทางในการดาเนินธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวและค่าก่อสร้าง
1.6.4 การวิเคราะห์แนวโน้มของการก่อสร้างศูนย์ประชุมในปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้ทราบถึง
วัสดุที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1.6.5 การวางแผนการก่อสร้าง การแบ่งระยะโครงการ และการขยายพื้นที่ศูนย์ประชุม
ในอนาคต
1.6.6 ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโดยตรง ค่าอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบเสียง
1.6.7 แนวทางการควบคุมงบลงทุน รวมถึงทางเลือกในการก่อสร้าง
1.6.8 ประมาณการงบประมาณทั้งหมด
1.7 กำรศึกษำระบุพื้นที่ที่เหมำะสม ตำมผลที่ค้นพบ
ศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้น โดยกาหนดพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3
พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนในจังหวัดภูเก็ต จัดลาดับนาเสนอความเหมาะสม ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละ
พื้นที่ รวบรวมและทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม เช่น ข้อมูล
สภาพปั จ จุ บั น ข้ อ จ ากั ด ด้ า นกายภาพ ข้ อจ ากั ด ด้ า นกฎหมาย/ระเบีย บ/ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ข้อจากัดด้านเศรษฐกิจ -สังคม และข้อเสนอด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ โดย
พิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ อย่างละเอียดทุกประเด็นและเสนอแนะหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนด
รูปแบบและแนวทางเลือกของพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมที่มีความเหมาะสม
1.8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงกำร
จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างศูนย์ประชุม และข้อเสนอแนะในระยะยาวที่เกี่ยวข้อง
กับการขยายพื้นที่ในอนาคต ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะประกอบด้วย
•

จานวนของห้องพักที่ต้องการเมื่อศูนย์ประชุมใหม่เกิดขึ้น

•

ขนาดของพื้นที่สาหรับการจัดงานแสดงสินค้า
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•

จานวนของพื้นที่สาหรับการจัดประชุม/ จานวนห้องประชุม

•

ขนาดของห้องจัดเลี้ยงและพื้นที่ส่วนกลาง

•

การจัดที่นั่งในรูปแบบต่างๆ เช่น classroom, theater เป็นต้น

•

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ

•

การให้บริการทางด้านอาหาร

•

เทคโนโลยีที่จาเป็น

•

ความต้องการสาหรับ sustainable meeting

•

อัตราส่วนของห้องน้าต่อพื้นที่การใช้งาน

•

ความต้องการสาหรับพื้นที่จอดรถและพื้นที่โหลดสินค้า

•

กลยุทธ์ระยะยาวสาหรับการขยายพื้นที่

•

โอกาสสาหรับการขายพื้นที่

•

โรงแรมที่จาเป็น

•

โอกาสสาหรับธุรกิจบันเทิง

•

ความต้องการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.9 สรุปกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
จัดทารายงานผลการศึกษาตามโจทย์ที่ได้รับคือ
1. ศูนย์ประชุมนี้มีความเหมาะสมที่จะสร้างหรือไม่
2. ใครจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมนี้ และความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าคืออะไร
3. ขนาดที่เหมาะสม รูปแบบ และสถานที่ที่เหมาะสมที่จะสร้าง ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการภายในพื้นที่และความต้องการของภูมิภาค
4. การหาทุนสาหรับสร้าง แนวทางการบริหารงานจะเป็นรูปแบบใด
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
2.1 กรอบแนวคิดของโครงการ

• แนวโน้ม
อุตสาหกรรมไมซ์
• แนวโน้มตลาดไมซ์
• วิเคราะห์คู่แข่งขัน
• วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
• ความต้องการตลาด
(Demand)

การตลาดไมซ์
ในประเทศไทย

การตลาดไมซ์
ในต่างประเทศ

การศึกษาที่ตั้ง
โครงการและ
รายละเอียด
โครงการ

รูปแบบ
การลงทุน
ที่เหมาะสม
รายละเอียด
โครงการ
(Programming)
ศูนย์ประชุมฯ
(เชิงกายภาพ)

• วิเคราะห์
กรณีศึกษาโครงการ
คู่แข่งของศูนย์ฯ

เกณฑ์การ
คัดเลือกพื้นที่
เป้าหมาย

• ศักยภาพของพื้นที่
ในภูเก็ต

ทางเลือกพื้นที่
เป้าหมาย
(Alternative)

สรุปการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ
1. ความเหมาะสมของ
การสร้างศูนย์ประชุมฯ
2. ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ลูกค้า
3. ขนาด รูปแบบและ
สถานที่ที่เหมาะสม
4. แนวทางการบริหาร
งานศูนย์ประชุมฯ และ
การหาทุนสาหรับ
การก่อสร้าง

การศึกษาการระบุ
พื้นที่ที่เหมาะสม
(Site Selection)

แผนภูมิที่ 1 กรอบการวิจัย (Research Framework)
2.2 วิธีการศึกษาและกระบวนการศึกษา
จากขอบเขตการดาเนินการในบทที่ 1 ทั้งหมด 9 ข้อ ซึ่งเนื้อหาหลักประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
การตลาด การลงทุ นทั้ ง ในระดับประเทศไทยและระดับภู มิภาค รวมถึง ข้อมู ลด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพของพื้นที่เพื่อเลือกทาเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการศึกษาและกระบวนการ
ศึกษาของแต่ละข้อได้ดังต่อไปนี้
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1. การวิเคราะห์ตลาดและความพร้อมของพื้นที่ภูเก็ต ในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง
(Destination)
การวิเคราะห์ตลาดและความพร้อมของพื้นที่ภูเก็ต ในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง
(Destination) เพื่อศึกษาศักยภาพทางธุรกิจของตลาดไมซ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึง
ความพร้อมของพื้นที่ภูเก็ตต่อตลาดไมซ์ โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาพื้นที่
รอบๆ ที่ตั้งของศูนย์ประชุม เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ธุรกิจที่อยู่โดยรอบ ศึกษาแผนพัฒนาของ
เมืองทั้งระยะสั้นและระยะยาว และโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตของจังหวัดภูเก็ตจากนั้นดาเนินการ
โดยใช้ตัวแบบสาหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์
ตามโมเดลเพชรเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Diamond Model of Competitive
Advantages) (Porter, 1990) โดยเป็ น การพิ จ ารณาและประเมิ น สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ของปั จ จั ย
แวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ 6 ด้ า นที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(productivity) ของบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจ อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ โดยรวมในท้ายที่ สุดว่าสภาวการณ์เหล่านั้นมีลักษณะที่จะเป็นการ
เอื้อหรือจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภาพของธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ หรือไม่
อย่างไร และมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงการวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐที่จะมีผลต่อปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ทั้ง 6 ด้านนั้นด้วย ทั้งนีป้ ัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 2 กรอบการวิเคราะห์ตลาดและความพร้อมของพื้นที่ภูเก็ตในการรองรับการพัฒนา
MICE Tourism โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ
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 เงื่ อ นไขด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต (Input Factor Conditions) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ แหล่งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ความพร้อม
ด้านการบริการท่องเที่ยว แหล่งเงินทุน ฯลฯ ที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดภูเก็ต
 เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) ได้แก่ การวิเคราะห์ประชากร และ
แนวโน้มของประชากรของภูเก็ต และของประเทศไทยในอนาคต โครงสร้างตลาดไมซ์ผู้มาเยือนทั้งชาว
ไทย และต่างชาติที่มาเยือนภูเก็ต ทัศนคติและรสนิยมของผู้บริโภค ระดับความพิถีพิถันและความ
เรียกร้องต้องการของผู้บริโภคต่อ บริการไมซ์ ลักษณะและโครงสร้างการแบ่งส่วนการตลาดสาหรับ
บริการ ความต้องการของผู้บริโภคในธุรกิจ ไมซ์ประเภทต่างๆ เพื่อกาหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ
ศูนย์ฯ ว่าควรเป็นกลุ่มใด
 บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategy and Rivalry Context)
ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่บริการ ได้แก่ การประชุม การ
แสดงสิ นค้า การจัดกิจกรรม (Event) และอุตสาหกรรมบันเทิง ลักษณะและบรรยากาศของการ
แข่งขันทางธุรกิจ กลไกการตลาด ฯลฯ ที่จะมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
ในจังหวัดภูเก็ต
 อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสนั บ สนุ น กั น ( Related and Supporting
Industries) ได้แก่ การวิเคราะห์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจบันเทิง โรงแรม และ
ธุรกิจอื่นๆ ในภูเก็ต และเมืองอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ วิเคราะห์แนวโน้มโครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
รูปแบบการจ้างงาน แหล่งรายได้ และแนวโน้มของการจ้างงาน รวมถึงการมีอยู่ของกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในสายของห่วงโซ่อุปทานเพื่อวิเคราะห์ความครบถ้วนของการ
ประกอบกิจการภายในห่วงโซ่อุปทาน และมีระดับของความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกันเพียงใด เช่น
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ระหว่างกัน การร่วมมือพัฒนาบริการ/พัฒนาตลาด ฯลฯ
นอกเหนื อ จากการศึ ก ษาปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ทั้ ง 4 ด้ า นที่ ส าคั ญ ดั ง กล่ า ว ยั ง มี ป ระเด็ น
การศึกษาที่สาคัญอีก 2 ด้านที่มีความสัมพันธ์และสามารถมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของเครือข่ายวิสาหกิจอันประกอบไปด้วย
 บทบาทของภาครัฐ (Government) โดยการศึกษาทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่
มีผลต่อการพัฒนา MICE Tourism ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ ภาค รวมถึง การศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด และโครงการศึกษาและแผนงานโครงการในพื้นที่มีผล
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ต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งด้านบวก และด้านลบต่อศักยภาพในการพัฒนาไมซ์
ในจังหวัดภูเก็ต
 บทบาทของโอกาสทางธุ ร กิ จ (Chance) เป็ น การศึ ก ษาสถานการณ์ ข อง
อุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อันสามารถส่งผลกระทบถึงโอกาส
และอุปสรรคต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ต
โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมนี้
เมื่อเทียบกับโรงแรมหรืออาคารต่างๆ สาหรับการจัดงานไมซ์ รวมถึงการวิเคราะห์ศูนย์ประชุมที่จะมา
เป็นคู่แข่ง และที่จะช่วยเติมเต็มในเชิงธุรกิจ ทั้งที่อยู่ใกล้ๆ และที่อยู่โดยรอบภายในภูมิภาค
2. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิงคุณภาพ โดยมีการระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ และทา
การสัมภาษณ์ถึงความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น อีกทั้งสอบถามเกี่ยวกับประเด็นด้าน คุณภาพที่
ลูกค้าคาดหวัง สถานที่ที่อยากจะให้สร้าง ความถี่ ที่คิดว่าจะมาใช้บริการ และอีเวนท์ต่างๆ ที่ลูกค้าจะ
นาเข้ามาจัดในศูนย์ประชุมนี้ นอกจากนั้น ที่ปรึกษาต้องสัมภาษณ์เจ้าของงานทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ สัมภาษณ์ PCO และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน และสัมภาษณ์เจ้าของงานอีเวนท์ที่จะเข้า
มาใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ป ระชุ ม นี้ ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Methodology) โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) รวมถึงการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ร่วมกันเพื่อ
ประเมินขนาด/มูลค่าของตลาดผ่านเทคนิคการพยากรณ์มูลค่าตลาดแบบ Extrapolation (Market
Extrapolation) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งตลาดใหม่ ตลาดเป้าหาย และการรักษาตลาดเดิม
ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน ประเภทธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 ขนาดของตลาด การคาดการณ์ จานวนงานต่อปี รายได้ จานวนนักเดินทางไมซ์ต่อปี
และค่าใช้จ่ายต่อคน เฉลี่ยจานวนวันที่จะพักในจังหวัด
 วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างขีดความสามารถในการดึงงาน เพิ่ม
รายได้ และเพิ่มนักเดินทางไมซ์ เน้นการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจของนักเดินทาง
ไมซ์ หรือ ผู้จัดงานว่าจะมาที่ภูเก็ตด้วยประเภทงานประชุม และงานแสดงสินค้าอะไร
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โดยเทคนิคการพยากรณ์มูลค่าตลาดแบบ Extrapolation (Market Extrapolation)
เป็นการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์เจ้าของงานทั้งในระดับ
ภู มิ ภ าค และระดั บ ประเทศ สั ม ภาษณ์ บ ริ ษั ท ผู้ จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ (Professional Convention
Organizer, PCO) และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน และสัมภาษณ์เจ้าของงานอีเวนท์ ที่จะเข้ามาใช้บริการ
ศู น ย์ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยการสั ม ภาษณ์ ถึ ง ความ
ต้องการของลู กค้ า ในประเด็ นด้ านมู ลค่ า และความต้อ งการในการจัดงานไมซ์ คุณภาพที่ลู กค้ า
คาดหวัง สถานที่ที่อยากให้มีการสร้างศูนย์ประชุม ความถี่ที่คิดว่าจะมาใช้บริการ และกิจกรรมต่างๆ
ที่ลูกค้าประสงค์จะนาเข้ามาจัดในศูนย์ประชุมนี้ ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จะถูกนามาใช้
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องเพื่อการพยากรณ์ที่มีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
กระบวนการพยากรณ์ มู ล ค่ า ตลาดแบบ Extrapolation (Market Extrapolation)
ดาเนินการผ่านกระบวนการจานวนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการดาเนินการสัมภาษณ์เจ้าของงาน
ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ประเทศ สั ม ภาษณ์ บ ริ ษั ท ผู้ จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ
(Professional Convention Organizer, PCO) และสัมภาษณ์ผู้เข้ าร่วมงาน และ
สัมภาษณ์เจ้าของงานอีเวนท์ ที่จะเข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุม เพื่อกาหนดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นตลาดในปัจจุบัน ตลาดใหม่ และมีศักยภาพเป็นตลาด
เป้าหมาย
(2) การจัดกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่/รายย่อย ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นการ
ดาเนินการจาแนกผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่/รายย่อย เพื่ อกาหนด
ขอบเขตของการสารวจ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรแต่ละขนาด
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละประเภท โดยกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต้องมีอานาจ
และหน้าที่ร่วมในการตัดสินใจเกี่ย วกับการจัดงานไมซ์ในองค์กร ซึ่งกาหนดให้เป็น
สมาชิกของศูนย์จัดซื้อ (Buying Center) เกี่ยวกับการจัดงานไมซ์
(3) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างสมาชิกศูนย์จัดซื้อ (Buying Center) ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามขนาดของผู้ประกอบการ
(4) การสารวจความต้องการใช้ และพฤติกรรมการใช้งาน
(5) การประเมินขนาดของตลาด (Market Extrapolation Technique)
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โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 3 กรอบการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อ
การพยากรณ์มูลค่าตลาดแบบ Extrapolation
3. การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis) จากสถิติไมซ์ โดยศึกษา
สถิติ อุตสาหกรรมการประชุม อุตสาหกรรมการแสดงสินค้า consumer show อุตสาหกรรมบันเทิง
รวมไปถึงสถิติ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยศึกษาข้อมูลจากรายงาน งานวิจัย และสถิติที่จัดทาโดย
CVB/DMAI นิ ต ยสารที่ เ กี่ ย วกั บ Meeting & Convention งานวิ จั ย ของ IAFEงานวิ จั ย ของ AMPs
งานวิจัยของ IAVM และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรม อาทิ อัตราการ
เติบโต แนวโน้มของผู้วางแผนการประชุม (meeting planner) และเจ้าของงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
คัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อศูนย์
ประชุมนี้ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในระยะยาว (Longitudinal Study) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
รวมถึงทิศทางของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และภูมิภาค ที่จะมีผลต่อการจัดการประชุม และ
แสดงสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นอุปสงค์หลักในการใช้งานศูนย์ประชุม เช่น การประชุมบริษัท การ
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แสดงสินค้า Consumer Show อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดภูเก็ต และ
อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น โดยข้อมูลสถิติไมซ์ระยะยาว จะถูกนามาวิเคราะห์เป็น สมการการ
ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อพยากรณ์ทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 . . . . . (1)
โดย Y = ตัวแปรตามที่ต้องการพยากรณ์
X = ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน
a = ค่าคงที่ (Constant) ในการพยากรณ์ เป็นค่าที่ตัดกันกับแกน Y
b = ความชัน (Slope) ของเสนกราฟ
4. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
ศึกษาจากวิเคราะห์คู่แข่งทางตรง ในภูมิภาคเอเชีย อย่างน้อย 3 แห่ง และวิเคราะห์
คู่แข่งในประเทศหรือในภูมิภาค ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนี (Index Analysis) ด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์ประชุม และการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์อนาคต โดยมีลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่แข่งทางตรงในเอเชียและในประเทศหรือภูมิภาค
(2) การให้คะแนน และสรุปผลการคัดเลือกคู่แข่งทางตรง
(3) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ป ระชุ ม เป็ น รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพและ
สมรรถภาพศูนย์ประชุม
(4) การรวบรวมข้อมูลสถิติ โดยรวบรวมข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
(5) การวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนี (Index Analysis)
(6) วิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์ของคู่แข่งและการวิเคราะห์ SWOT Analysis
การวิ เ คราะห์ SWOT Analysis ของคู่ แ ข่ ง เป็ น การน าข้ อ มู ล ปฐมภู มิ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลทุ ติยภูมิที่มีการวิเคราะห์นามาจัดทาเป็นการวิเคราะห์ SWOT โดยการ
วิเคราะห์ SWOT มีวิธีดังนี้
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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S – Strength เป็นการหาจุดเด่นหรือจุดแข็งจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดี ซึ่งกลยุทธ์ที่ดี
ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบ
W – Weakness เป็นการหาจุดด้อยหรือจุดอ่อนจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการการแก้ปัญหานั้น
O – Opportunity เป็นการหาโอกาส จากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงาน ซึ่งธุรกิจต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่
เสมอ และใช้ประโยชน์นั้น
T – Threat เป็นการหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจากภายนอก
ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

แผนภูมิที่ 4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ
5. การวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างให้เหมาะสมกับตลาด
(1) กาหนดแนวคิดโครงสร้างและรูปแบบศูนย์ประชุมจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตลาด
และความพร้อมของพื้นที่ภูเก็ต ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่งทางตรงในภูมิภาค
โดยทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์ประชุม อีกทั้ง
รวบรวมข้อมูลด้านสถิติของขนาด คุณภาพ และสมรรถภาพของศูนย์ประชุม รวมไป
ถึง demand และข้อมูลการบริหารจัดการของศูนย์ประชุมฯ
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(2) จัดทารายละเอียดโครงการ (Programming) รายละเอียดขนาดพื้นที่ที่สอดคล้องกับ
ประเภทของศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ และจานวนผู้เข้าใช้งาน
(3) จัดทาข้อมูลปฏิทินการจัดงาน (event calendar) ที่รวบรวมประกอบด้วย
• ขนาดของงานตามประเภทของงาน
• จานวนผู้เข้าร่วมงาน ตามประเภทของงาน
• รายได้ตามประเภทของงาน
• รายจ่ายตามประเภทของงาน
• จานวนพื้นที่ที่ให้เช่า
• แนวโน้มของ event และความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน
(4) ประเมินศักยภาพของสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
โครงการ ได้แก่ จานวนห้องพักของโรงแรม จานวนร้านค้าปลีก จานวนร้านอาหาร สถานที่
ดึงดูดการท่องเที่ยว และระบบคมนาคมขนส่ง
(5) วิเคราะห์ cost and benefit ของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงจากการมีโครงการ
6. การลงทุนสร้างศูนย์ประชุม
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแผนทางการเงินที่แสดงถึงทางเลือกในการลงทุน
แบบต่างๆ ดาเนินการโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
(1) การประเมินค่า/ประมาณการต้นทุนของโครงการ
1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment cost)
เป็นการประเมินค่าต้นทุนเริ่มแรกที่กิจการต้องจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ที่
นามาใช้ในโครงการนั้นและไม่ต้องลงทุนเพิ่มในระหว่างช่วงอายุของโครงการ หรือการหากระแสเงิน
สดจ่ายลงทุนเริ่มแรกนั่นเอง จะใช้ราคาคงที่หรือราคาที่แท้จริง (constant or real prices) โดยใช้
ราคาในปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐาน (base year) การคานวณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก ณ ที่ตั้ง
โครงการ (project gate price) มีดังนี้
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก = ราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง +
(cash outflow)
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องจนกระทั่งสินทรัพย์นนั้ ใช้งานได้
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ดั ง นั้ น ราคาตลาดนอกจากจะประกอบด้ ว ยแล้ ว ยั ง รวมถึ ง ค่ า ภาษี
ค่าธรรมเนียม ค่าการตลาด (เช่น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกด้วย) และหากกรณีที่โครงการมี
เงินอุดหนุนจะต้องนาเงินอุดหนุนไปหักออกจากราคาตลาดหรือราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ด้วย
1.2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost)
นอกจากต้นทุนทางการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงในการลงทุนเริ่มแรกของ
โครงการแล้ ว ยั งต้องพิจารณาวิ เคราะห์ ถึงต้นทุ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ เกิดขึ้นตลอดช่ว ง
ระยะเวลาของโครงการลงทุ น อี ก ด้ ว ยซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น ชั ด แจ้ ง (Explicit cost) อั น
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าใช้จ่ายคงที่) และค่าใช้จ่ายดาเนินการ (ค่าใช้จ่ายผันแปร)
ทั้งนี้โครงการจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ ในความหมายของคาว่า “สินทรัพย์”
(assets) จะมี ค วามหมายมากกว่ า อาคาร เครื่ อ งจั ก ร หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ โดยรวมถึ ง ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ (Computer Software) ที่กิจการได้จ่ายลงทุนไปทั้งหมด เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารดาเนินงานของกิจการ ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน (intangible assets) แต่สาหรับ
การวิเคราะห์และการประเมินโครงการจ่ายลงทุนของสินทรัพย์ประเภทนี้ จะใช้วิธีการแบบเดียวกันกับ
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (tangible assets) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการจ่ายลงทุน
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ
ขั้นตอน 1 กาหนดทางเลือกและศึกษา
ทางเลือกโครงการจ่ายลงทุน
ขั้นตอน 2 การประมาณกระแสเงินสดของ
โครงการ (ใช้หลักการต้นทุนทาง
การเงิน และหลักการผลตอบแทน
ด้านการเงินของโครงการจ่าย
ลงทุน)
ขั้นตอน 3 การวิเคราะห์และประเมินค่า
โครงการ
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กาหนดประเภทโครงสร้างของการจ่ายลงทุน
การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการจ่ายลงทุน จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การประมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ
ส่วนที่ 2 การประมาณกระแสเงินสดที่ได้รับจากการ
ดาเนินงานโครงการ
การวิเคราะห์ประเมินค่าโครงการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
สาหรับการประเมินโครงการจ่ายลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
เครื่องมือกลุ่มแรก เป็นกลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุน
แบบไม่ปรับค่าของเวลา หรือเครื่องมือที่ไม่ได้เน้นการคานึงถึง
เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of money) เช่น
Ranking by Inspection, Payback Period: PB และ Rate of
Return on Investment: ROI
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ขั้นตอน 4 การวิเคราะห์สรุปกาหนดเกณฑ์
การตัดสินใจ และการตัดสินใจ
ของเครื่องมือประเมินโครงการ
ลงทุน

เครื่องมือกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการ
ลงทุนแบบปรับค่าของเวลา โดยการวิเคราะห์จะต้องมีการปรับ
ค่ากระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายลงทุนทั้งหมด และ
ผลประโยชน์สุทธิรายปีของโครงการนั้นให้ถูกต้องตามหลักการ
ของมูลค่าเงินตามเวลา (Time value of money) เนื่องจาก
โครงการลงทุนใช้ระยะเวลานานหลายปี เช่น Net Present
Value: NPV, Internal Rate of Return: IRR, Benefit- Cost
Ratio : BCR, Profitability Index: PI
เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการจ่ายลงทุน
ที่มีทั้งเกณฑ์ที่เกิดจาก
เครื่องมือที่ไม่ได้มีการปรับค่าของเวลา และที่มีการปรับค่าของ
เวลา ซึ่งหากพิจารณาเรื่องความเสี่ยงจากมูลค่าของเงินตามเวลา
ของโครงการลงทุนที่เป็นโครงการระยะยาวแล้ว
การเลือกใช้
เกณฑ์ที่มีการปรับค่าของเวลาว่ามีความสมเหตุสมผลและถูกต้อง
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการประเมินโครงการตามเกณฑ์ของ
เครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะต้องคานึงและทราบถึงข้อดี-ข้อเสียของ
เกณฑ์ในแต่ละเครื่องมือเป็นอย่างดี
จึงจะทาให้การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการจ่ายลงทุน และผลตอบแทนด้านการเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) แนวทางการวิเคราะห์การผลตอบแทนด้านการเงิน
แนวทางการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงิน ดาเนินการโดยยึดหลักสาคัญ 2 ประการ
2.1) หลักการเพิ่มรายได้ (Income Generation)
สาหรับหลักการเพิ่มรายได้ (Income Generation) พิจารณากระแสเงินสดที่เป็น
รายได้โดยตรงจากการดาเนินโครงการ เป็นกระแสเงินสดที่เป็นผลกาไรจากการดาเนินการ และการ
ประกอบการ อาทิ รายรับที่สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นจากค่าบริการ ค่าเช่า เป็นต้น
2.2) หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhance Efficiency) และหลักความประหยัดต้นทุน
(Cost Saving)
สาหรับหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhance Efficiency) และหลักความประหยัด
ต้นทุน (Cost Saving) จะนาไปใช้ใน โดยลักษณะพื้นฐานของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ลงทุน (relevant cash flows) ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์นี้จะไม่ใช่กระแสเงินสดที่เป็นกาไรทางบัญชี
แต่ต้องเป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่เป็นผลมาจากทางเลือกของการลงทุนที่กิจการ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ใช้ (ไม่คิดกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง) และกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็นกระแส
เงิ น สดส่ ว นเพิ่ ม หลั ง ภาษี (incremental after-tax cash flows) ประเภทของกระแสเงิ น สดของ
โครงการลงทุน 3 ประเภทหลัก คือ
• เงินลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) ได้แก่ ราคาซื้อสินทรัพย์ใหม่ ค่าขนส่งและติดตั้ง
รายรับจากการขายสินทรัพย์เก่า ค่าอบรมการการใช้สินทรัพย์ เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
และต้นทุนค่าเสียโอกาส
• กระแสเงินสดดาเนินงานของโครงการ (Operating cash flow) ได้แก่ รายรับ ค่าใช่จ่ายการ
ดาเนินงานต่างๆ ของโครงการลงทุน ภาษี และผลของภาษีอันเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคา
• กระแสเงิ นสดเมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการ (Terminal or shut-down cash flow) ได้แ ก่ เงิน ทุ น
หมุนเวียนสุทธิที่ได้รับกลับคืน และกระแสเงินสดสุทธิหลัง ภาษีจากการขายสินทรัพย์ สาหรับ
การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการจ่ายลงทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การประมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ (Cash Outflow)
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ หมายถึง จานวนเงินสดที่ธุรกิจได้จ่ายออกไปเพื่อเป็น
การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ
กระแสเงินสดจ่ายลงทุน = ราคาทุนของสินทรัพย์ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง +
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ ว นที่ 2 การประมาณกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (net cash flow) ที่ ไ ด้ รับ จากการด าเนิ น งาน
โครงการ
การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) หมายถึง ผลต่างของจานวนเงินสดรับกับ
เงินสดจ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานของทางเลือกโครงการที่ได้นาไปใช้ โดยอาจเกิดเป็ นกระแสเงินสด
รับส่วนเพิ่ม จากการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เงินสดรับที่เพิ่มขึ้นจากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเมื่อนาทางเลือกนั้น ๆ มาใช้ หรืออาจเป็นกระแสเงินสดจ่ายส่วนเพิ่มใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นมาจากทางเลือกที่ได้นามาใช้
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์กระแสเงินสดในขั้นตอนที่ 2 นี้ จะต้องคานึงถึงทั้งหลักการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภาพ (Enhance Efficiency) และหลักความประหยัดต้ นทุน (Cost Saving) เพื่อใช้การ
วิเคราะห์กระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการเป็นไปได้อย่างถูกต้องมากที่สุด โดยโครงการนั้นได้กาหนด
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ผลประโยชน์ที่ต้องการไว้แล้ว แต่พิจารณาหาทางเลือกที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งผลประโยชน์
ดังกล่าวโดยเสียค่าใช้จ่ายต่าสุด (cost effectiveness) แก่องค์การเอง
(3) เครื่องมือการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และผลตอบแทนด้านการเงิน
การวิเคราะห์ประเมินค่าโครงการเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนของ
3.1) การประเมินค่า/ประมาณการต้นทุนของโครงการ
3.1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment cost)
เป็นการประเมินค่าต้นทุนเริ่มแรกที่กิจการต้องจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ที่
นามาใช้ในโครงการนั้นและไม่ต้องลงทุนเพิ่มในระหว่างช่วงอายุของโครงการ หรือการหากระแสเงิน
สดจ่ายลงทุนเริ่มแรกนั่นเอง จะใช้ราคาคงที่หรือราคาที่แท้จริง (constant or real prices) โดยใช้
ราคาในปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐาน (base year) การคานวณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก ณ ที่ตั้ง
โครงการ (project gate price) มีดังนี้
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก = ราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง +
(cash outflow)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นใช้งานได้
ดั ง นั้ น ราคาตลาดนอกจากจะประกอบด้ ว ยแล้ ว ยั ง รวมถึ ง ค่ า ภาษี
ค่าธรรมเนียม ค่าการตลาด (เช่น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกด้วย) และหากกรณีที่โครงการมี
เงินอุดหนุนจะต้องนาเงินอุดหนุนไปหักออกจากราคาตลาดหรือราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ด้วย
3.1.2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost)
นอกจากต้นทุนทางการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงในการลงทุนเริ่มแรกของ
โครงการแล้ ว ยั งต้องพิจารณาวิ เคราะห์ถึงต้นทุ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ เกิดขึ้นตลอ ดช่ว ง
ระยะเวลาของโครงการลงทุนอีกด้วย ซึ่ งถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit cost) อัน
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าใช้จ่ายคงที่) และค่าใช้จ่ายดาเนินการ (ค่าใช้จ่ายผันแปร)
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3.2) แนวทางการวิเคราะห์การผลตอบแทนด้านการเงิน
แนวทางการวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนด้า นการเงิ น ด าเนิน การโดยยึ ด หลั กส าคั ญ 2
ประการ ได้แก่
1) หลักการเพิ่มรายได้ (Income Generation) สาหรับหลักการเพิ่มรายได้
พิจารณากระแสเงินสุดที่เป็นรายได้โดยตรงจากการดาเนินโครงการ เป็นกระแสเงินสดที่เป็นผลกาไร
จากการดาเนินการ และการประกอบการ อาทิ ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น
2) หลั ก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (Enhance Efficiency) และหลั ก ความ
ประหยัดต้นทุน (Cost Saving) สาหรับหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักความประหยัดต้นทุน
จะนาไปใช้ใน โดยลักษณะพื้นฐานของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน (relevant cash
flows) ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์นี้จะไม่ใช่กระแสเงินสดที่เป็นกาไรทางบัญชี แต่ต้องเป็นกระแสเงิน
สดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่เป็นผลมาจากทางเลือกของการลงทุนที่กิจการใช้ (ไม่คิดกระแสเงิน
สดจากการจัดหาเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง) และกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็นกระแสเงินสดส่วนเพิ่มหลัง
ภาษี (incremental after-tax cash flows)
(4) เครื่องมือการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และผลตอบแทนด้านการเงิน
การวิเคราะห์ประเมินค่าโครงการเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนศูนย์ประชุม
นานาชาติ จังหวัดภูเก็ต จะอยู่ในขั้นที่ 3 ของขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงินสาหรับการประเมินโครงการจ่ายลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุนแบบไม่ปรับค่าของเวลา เป็นเครื่องมือการประเมิน
โครงการลงทุ นที่ ไม่ ได้เน้นการคานึงถึงเรื่ องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of money) มี
ทั้งหมด 3 เครื่องมือ ดังนี้
 การใช้วิธี Ranking by Inspection
เป็นวิธีการประเมินโครงการโดยใช้การตรวจสอบด้วยการจัดเรียงลาดับความสาคัญ
ของโครงการ โดยพิจารณาเพียงปริมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนและผลประโยชน์ของโครงการ เช่น
มีโครงการทางเลือกในการลงทุน คือ โครงการ A และ B ซึ่งทั้งสองโครงการนี้มีปริมาณกระแสเงินสด
จ่ายลงทุนเท่ากัน ผลประโยชน์ในแต่ละปีที่ได้รับเท่ากัน แต่โครงการ B ให้ผลประโยชน์ติดต่อกันหลาย
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ปี มากกว่าโครงการ A ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ B โดยการพิจารณาตรวจสอบเพื่อ
เรียงลาดับความสาคัญของโครงการนี้ จะไม่คานึงถึงการปรับค่าของเวลา
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น โครงการที่ ค านึ ง ระยะเวลาที่ ผ ลประโยชน์ สุ ท ธิ จ ากการ
ดาเนินงาน (ผลกาไรที่ได้รับแต่ละปีรวมกัน โดยเป็นกาไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา
ของ ทรัพย์สิน) เท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของโครงการ เป็นการพิจารณาเพียงจานวนปีที่
ได้รับผลประโยชน์คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน ดังนั้น หากดาเนินงานแล้วผลประโยชน์คุ้มกับจานวน
เงินที่ลงทุนได้ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด หรือคุ้มทุนได้รวดเร็วที่สุดก็จะดี เพราะสามารถลดความเสี่ยง
การผันผวนค่าเงินในด้านระยะเวลาได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว เกณฑ์การตัดสิ นในแบบระยะคืนทุนนี้ จะ
เป็นที่นิยมใช้กันมากในวงการธุรกิจหรือกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนจึงต้องเลือกโครงการที่ให้
ผลประโยชน์คืนเร็วในระยะเวลาอันสั้น เพราะสามารถนาเงินที่ถอนทุนได้ไปลงทุนเพื่อหาประโยชน์ใน
กิจการอื่น ๆ ต่อไป
ระยะเวลาคืนทุน (PB)

=

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Co)
ผลประโยชน์สทุ ธิเฉลี่ยต่อปี (Rt)

ข้อบกพร่องของการใช้เครื่องมือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
1.) ไม่ พิ จารณาผลประโยชน์ ที่เ กิด ขึ้น หลั งระยะคืน ทุน โดยเกณฑ์ การตั ดสิ นใจนี้ คื อเลือ ก
โครงการลงทุนทีมีระยะคืนทุนยิ่งเร็วยิ่งดี ลักษณะเช่นนี้จะนาไปสู่การเรียงลาดับการลงทุนที่ผิดพลาด
เพราะบางโครงการใช้ระยะเวลาคืนทุนนานก็จริง แต่หลังระยะคืนทุนแล้วอาจให้ผลประโยชน์เข้า มา
มหาศาลก็เป็นได้ ขณะที่โครงการซึ่งมีระยะคืนทุนสั้นอาจให้ผลประโยชน์เข้ามาหลังระยะคืนทุนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น
2.) ไม่วัดความสามารถในการสร้างกาไรของโครงการ แต่ชี้ให้เห็นสภาพคล่องของโครงการ และ
ให้ความสาคัญกับโครงการที่มีสภาพคล่องสูงสุดเท่านั้น
3.) เกณฑ์นี้ไม่ให้ความสาคัญกับมูลค่าของเงิน ทั้งด้านค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์สุทธิรายปีที่
เกิดขึ้นต่างเวลากัน นั่นคือให้ความสาคัญกับมูลค่าของเงินในอนาคตเท่ากับมูลค่าของเงินจานวน
เท่ากันในปัจจุบัน
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 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment: ROI)
เครื่องมืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ จะวัดค่าของโครงการในรูปอัตราส่วนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของผลประโยชน์สุทธิจากการดาเนินงานต่อการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI)

=

ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยจากการดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก

x 100

การตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นในโครงการที่ให้ค่า ROI สูงสุดเป็นอันดับแรกและลดหลั่นลงมา
ตามลาดับ โดยที่เกณฑ์นี้มีข้อบกพร่องดังเช่นสองเกณฑ์ที่ผ่านมาคือ นอกจากจะไม่คานึงถึงระยะเวลา
ของการได้มาซึ่งผลประโยชน์ ยังจะให้ความสาคัญกับมูลค่าของเงินในอนาคตเท่ากับมูลค่าของเงิน
จานวนเท่ากันในปัจจุบัน
กลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุนแบบปรับค่าของเวลา
เป็ น เครื่ อ งมื อ การประเมิ น โครงการลงทุ น โดยการน าวิ ธี ก ารปรั บ ค่า กระแสเงิ น สดที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายลงทุนทั้งหมด และผลประโยชน์สุทธิรายปีของโครงการนั้นให้ถูกต้องตามหลักการ
ของมูลค่าเงินตามเวลา (Time value of money) เนื่องจากโครงการลงทุนใช้ระยะเวลานานหลายปี
ซึ่งปกติแล้วในการลงทุนมักจะต้องจ่ายเงินลงทุนทันที แต่ผลประโยชน์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี
นั้น จะค่อย ๆ ทยอยเข้ามาในอนาคต ซึ่งมูลค่าของเงินในอนาคต จะน้อยกว่ามูลค่าของเงินปัจจุบัน
(เช่น เงิน 100 บาทในปัจจุบันนี้ จะมีมูลค่ามากกว่า เงิน 100 บาทในอีก 1 ปีหรือ 2 ปีข้างหน้า)
ซึ่งถ้าอายุของโครงการมีเพียงปีเดียวก็จะไม่มีปัญหาในการตัดสินใจเลือกลงทุน เนื่องจาก
ค่าของเงินจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า โครงการส่วนใหญ่มีอายุโครงการมากว่า
1 ปีขึ้นไป ประกอบกับผลประโยชน์สุทธิของแต่ละโครงการแตกต่างกันในแต่ละปี หรือกรณีบาง
โครงการอาจมีผลประโยชน์สุทธิ สูง -ต่าสลับกันในแต่ละปี มูลค่าของเงินมีความแตกต่างกันแต่ละปี
เป็นการยากต่อนักลงทุนที่จะตัดสินใจเลือกว่าโครงการใดเหมาะแก่การลงทุน การใช้เครื่ องมือในกลุ่ม
นี้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการปรับค่าของเวลาสาหรับรายการค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ทุก
รายการของโครงการให้มาอยู่บนฐานเวลาเดียวกันในเบื้องต้นก่อน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมูลค่าของเงิน
ตามเวลาที่ต้องพิจารณาถึง ดังนี้
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มูลค่าของเงินในอนาคต (Future Value) หรือ FVn
หมายถึง มูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้
หลักการ Compounding process กระบวนการคิดมูลค่าทบต้น การคานวณดอกเบี้ยโดยการนา
ดอกเบี้ยของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทาให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับ
ในงวดถัด ๆ ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของ
งวดที่ผ่านมาได้ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคาว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”
Future Value (FV1) = Present Value (PV) x (1 + i)
หรือ

FV1 = PV (1 + i)n

กรณีใช้วิธีการเปิดตาราง โดยหามูลค่าของเงินในอนาคต โดยการเปิดตารางจะใช้กรณีดังต่อไปนี้
 จ่ายลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วรอรับเงินในอนาคต ที่ระยะเวลา n ปี เปิดตาราง FVIF (Future
Value of Interest Factor) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVn = PV (FVIFi%,n)
 หากจ่ายลงทุนเป็นรายงวด โดยที่มูลค่าเงินจ่ายลงทุนในอนาคตแต่ละงวดเท่ากันทุกปลายงวด
(Future Value of Ordinary Annuity : FVA) เปิดตาราง FVIFA (Future Value of Interest
Factor of Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVAn = Rt (FVIFAi%,n)
 หากจ่ายลงทุนเป็นรายงวด โดยที่มูลค่าเงินจ่ายลงทุนในอนาคตแต่ละงวดเท่ากันทุกต้นงวด
(Future Value of An Annuity Due : FVA Due) เปิดตาราง FVIFA (Future Value of
Interest Factor of Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVAn (DUE) = Rt (FVIFAi%,n)(1+i)
* หากใช้เครื่องคานวณทางการเงิน ค่า RT คือสัญลักษณ์ PMT บนเครื่องคานวณ
 หากจ่ายลงทุนเป็นรายงวด โดยที่มูลค่าเงินจ่ายลงทุนในอนาคตแต่ละงวดไม่เท่ากัน (Future
Value of on Uneven Cash Flow Stream) เปิดตาราง FVIF (Future Value of Interest
Factor) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVn = ∑𝒏𝒕=𝟏 𝑪𝑭𝒕 (𝑭𝑽𝑰𝑭𝒊%,𝒏−𝒕 )
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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PV

=

มูลค่าปัจจุบัน (Present value)

I

=

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

INT

=

จานวนดอกเบี้ยรับต่อปี (บาท)

FVn

=

มูลค่าในอนาคต (Future value) ในงวดที่ n

n

=

จานวนงวด

Rt

=

เงินจ่ายลงทุนเป็นรายงวดในลักษณะที่จ่ายเท่ากันทุกงวด

CFt

=

เงินจ่ายลงทุนเป็นรายงวดในลักษณะที่จ่ายลงทุนแต่ละงวดไม่เท่ากัน

มูลค่าของเงินปัจจุบัน (Present Value) หรือ PV
หมายถึง คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กาหนด
ไว้ Present Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เช่น เงิน 1 ล้านบาท
วันนี้มีค่ามากกว่า เงิน 1 ล้านบาทในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า เหตุผลก็คือเงินในวันนี้สามารถนาไปลงทุน
ได้เลยทันที ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา เงินในปัจจุบัน (Present Value) เมื่อคิดเป็นค่าเงินใน
อนาคต (Future Value) จะเพิ่ม ขึ้น (มากขึ้น) หรือในทางกลับกั นค่าของเงินในอนาคต (Future
Value) เมื่อคิดมาเป็นค่าในปัจจุบัน (Present Value) จะลดลง (น้อยลง) Present Value จะช่วยให้
ทราบมูลค่า ณ ปัจจุบันของเงินในอนาคต โดยการคานวณจากอัตราดอกเบี้ยย้อนเวลากลับมา ถือเป็น
กระบวนการลดค่า (Discounting Process)
Present Value (PV) =

𝑭𝑽𝒏
(𝟏+𝒊)𝒏

กรณีใช้วิธีการเปิดตาราง โดยหามูลค่าของเงินในอนาคต โดยการเปิดตารางจะใช้กรณี
ดังต่อไปนี้
PV = FVn (PVIFi%,n)
 กรณีรับหรือจ่ายเงินในอนาคต ณ ปลายงวดเท่ากันทุกงวด (Present value of an
annuity) ที่ระยะเวลา n ปี เปิดตาราง PVIFA (Present Value Interest Factor of An
Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
PVAn = Rt (PVIFAi%,n)
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 กรณีรับหรือจ่ายเงินในอนาคต ณ ต้นงวดเท่ากันทุกงวด (Present value of an annuity
Due) ที่ระยะเวลา n ปี เปิดตาราง PVIFA (Present Value Interest Factor of An
Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
PVAn = Rt(PVIFAi%,n)(1+i)
PV

=

มูลค่าปัจจุบัน (Present value)

I

=

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

PVAn

=

มูลค่าปัจจุบันของเงินเท่ากันทุกงวด

n

=

จานวนงวด

Rt

=

เงินที่รับเป็นรายงวดในลักษณะเท่ากันทุกงวด

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการลงทุนแบบปรับค่าของเวลา
 มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์สทุ ธิ (Net Present Value : NPV)
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ หมายถึง ผลรวมของผลประโยชน์สทุ ธิซึ่งได้มี
การปรับค่าของเวลาแล้ว
กาหนดให้

NPV

=

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิจากโครงการ

Bt

=

ผลประโยชน์จากโครงการในปีที่ t

Ct

=

ค่าใช้จ่ายของโครงการในปีที่ t

t

=

ปีของโครงการมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n

n

=

อายุโครงการมีค่าตั้งแต่ (project life)

r

=

อัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน

สูตรแบบที่ 1
NPV = ∑nt=1

𝐵𝑡
(1+𝑟)𝑡

- ∑nt=1

𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

สูตรแบบที่ 2
NPV = ∑nt=1
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กรณีโครงการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (initial cost : Co)
สูตรแบบที่ 3
NPV = - Co +

𝐵1 −𝐶1
(1+𝑟)1

+………+

𝐵𝑛 −𝐶
(1+𝑟)𝑛

หรือ ∑nt=1

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน IRR หมายถึง อัตราส่วนลดที่ทาให้มูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย หรืออัตราความสามารถของเงินทุนที่ทา
ให้ผลประโยชน์คุ้มกับค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (อัตราส่วนลดที่ทาให้ NPV = 0)
สูตรการหาค่า IRR คือการหาค่า r ที่ทาให้

∑nt=0 =

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

การคานวณหาค่า IRR ใช้วิธีลองผิดลองถูก ควบคู่กันกับเข้าสูตรบัญญัติไตรยางศ์ประมาณค่า
ในช่วง (interpolation) โดยดู NPV เป็นหลัก นั่นคือ เลือกอัตราส่วนลด (r) อัตราหนึ่งมาคานวณ
- ถ้าอัตราส่วนลด (r1 ) ที่เลือกมาทาให้ NPV ติดลบแสดงว่า r1 ที่เลือกมามีค่าสูง
เกินไป นั่นคือ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนแพงมากไม่คุ้ม
- ถ้าอัตราส่วนลด (r2 ) ที่เลือกมาทาให้ NPV เป็นบวกแสดงว่า r2 ที่เลือกมามีค่าต่า
เกินไป นั่นคือ ต้องเสียดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนไปแล้วในอัตรา r2% ผลประโยชน์ยังคงมากกว่า
ค่าใช้จ่าย
ดังนั้น อัตราส่วนลด (r) ที่ทาให้ NPV เท่ากับศูนย์ได้นั้นน่าจะอยู่ระหว่าง r1 และ r2
โดยนาค่า r1 ,r2และ NPV จาก r1 และ r2 มาเข้าสูตรประมาณค่าในช่วงดังนี้
IRR = r ตัวต่า + ผลต่างของ r ทั้งสอง
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 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit- Cost Ratio : BCR)
การที่ โ ครงการหนึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า เหมาะสมแก่ ก ารลงทุ น นั้ น มู ล ค่ า ของ
ผลประโยชน์ที่ได้หักลดแล้ว ควรจะมากกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่ได้หักลดแล้วเช่นกัน พิจารณาสูตร
ต่อไปนี้
BCR =

𝑷𝑽𝑩
𝑷𝑽𝑪

𝑵𝑷𝑽+𝑷𝑽𝑪

=

𝑷𝑽𝑪

=

1+

𝑵𝑷𝑽
𝑷𝑽𝑪

ด้วยเหตุนี้ หากถ้า BCR > 1 จะมีผลให้ NPV > 0 ดังนั้น เกณฑ์ทั้งสองจึงมีความ
เทียบเท่ากัน โดยค่า BCR ของโครงการหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของ
โครงการในอนาคตที่ประเมินได้เพียงประการเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับอัตราส่วนลด (r) กระแสค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ด้วย
 ดัชนีความสามารถในการทากาไร (Profitability Index : PI)
ดัชนีความสามารถในการทากาไร (PI) คือ อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของกระแสดเงินสดรับของ
โครงการ หารด้วยค่าสั มบูรณ์ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายลงทุน หรือเป็นอัตราส่วน
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสดเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรก

PI =
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𝐶𝑡
}
(1+𝐾)𝑡

{∑n
𝑡=1

𝐼

PI

=

ดัชนีการทากาไร

I

=

เงินจ่ายลงทุนเริ่มแรก

K

=

อัตราดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

Ct

=

กระแสเงินสดได้รับสุทธิในแต่ละงวด

t

=

ปีที่ 1 ถึงปีที่ n

n

=

จานวนงวด

หน้า | 2 - 21

ทั้งนี้ ยังศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ของจัดหาทุน รูปแบบการลงทุนพัฒนาโมเดล
ทางด้ า นการเงิ น โดยวิ เ คราะห์ จ าก ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สมรรถภาพของศู น ย์ ป ระชุ ม และ
ดาเนินการสรุปแผนรายได้ 10 ปี ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิ ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาและการหาทุน มี
ข้อเสนอแนะแนวทางอยู่ 2 โมเดล คือ
1. โมเดลความเป็นเจ้าของและโมเดลการตลาด พัฒนาแนวทางการบริหารงานและความ
เป็นเจ้าของศูนย์ประชุม โดยขั้นตอนแรกจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นทางเลือกเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ
ธรรมภิบาล และการบริหารจัดการ โดยจะศึกษาจากศูนย์ประชุมต่างๆ ที่ประสบความสาเร็จ โดย
ข้อเสนอแนะจะประกอบด้วย
(1) ความคิดเห็นต่อโมเดลการเป็นเจ้าของและโครงสร้างการบริหาร
(2) วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับงานแบบต่างๆ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
(3) การวิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย โดยนาข้อมูลจาก SWOT และโครงสร้างการเป็น
เจ้าของแบบต่างๆ ทั้งเอกชนเป็นเจ้าของ, PPP, ภาครัฐ เป็นเจ้าของ, และ Joint
Venture
2. โมเดลสาหรับการจัดหาทุน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินทุนใน option
ต่างๆ นอกจากนั้นเสนอแนะกลยุทธ์ทางการเงิน
อีกทั้งเตรียมข้อมูลสาหรับศูนย์ประชุม โรงแรม อารีน่า สนามกีฬา ศูนย์การแสดงศิลปะ
และอาคารแบบอเนกประสงค์ ทั้งนี้ รายงานข้อเสนอแนะจะให้คาแนะนาเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่ง
ประกอบด้วย จานวนพนักงาน อาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่จอดรถ และปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน และยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการหารายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ
และภาพของผลประกอบการเมื่อสิ้นปี โดยจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การวางแผนทางด้านการเงินที่
แสดงถึงทางเลือกของการหาทุนแบบต่างๆ การให้ incentive และภาครัฐและเอกชนที่จะมาเป็น
พาร์ทเนอร์ นอกจากนี้จะเสนอแนะโมเดล การดาเนินการสาหรับสิ่งก่อสร้างต่างๆ และการประเมินผล
โครงสร้างการบริหารงานแบบต่างๆ
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7. การศึกษาระบุพื้นที่ที่เหมาะสม ตามผลที่ค้นพบ
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งเบื้ อ งต้ น โดยก าหนดท าเลที่ ตั้ ง เบื้ อ งต้ น 3 แห่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนในจังหวัดภูเก็ต จัดลาดับนาเสนอความเหมาะสม ข้อดี -ข้อเสียของแต่ละพื้นที่
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) กาหนดเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสม เช่น ขนาด การเข้าถึง ความเชื่อมโยงกับ
พื้นที่สาคัญอื่นๆ ของจังหวัด ลักษณะของการถือครองที่ดิน ทั้งที่ดินที่ถือครองโดยรัฐ
และเอกชน
2) เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทุกด้าน เช่น กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ เป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสีย
ผลกระทบที่ มี ต่ อ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ความเป็ น จุ ด หมายปลายทางของโครงการ และ
นาเสนอพื้นที่ที่เหมาะสม

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
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ซึ่งในการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม โครงสร้างพื้นฐาน และระบุพื้นที่ที่เหมาะสมที่สนับสนุนศูนย์
ประชุม โดยมีขั้นตอนดังนี้
• ศึกษาผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษได้
• ค้นหาที่ดินขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยการค้นหา
จาก Google Map เว็บไซต์ของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และจากการสอบถามที่ดินที่ได้
การแนะนาจากคนในพื้นที่
• ลงพื้นที่และสารวจลักษณะทางกายภาพโดยรอบของพื้นที่ที่เลือก โดยคานึงถึง
- ขนาดของถนน จานวนช่องวิ่งรถ
- ระยะเวลาในการเดินทางจากสนามบิน
- ความสะดวกในการเข้าออกที่ตั้งโครงการ และความง่ายในการเข้าถึง
- โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยรอบ
- Amenities โดยรอบของที่ตั้ง
• วิเคราะห์ภาพรวมของพื้นที่โซนต่างๆของภูเก็ตและคัดกรองพื้นที่ที่เหมาะสม
2. คัดเลือกพื้นทีเ่ ป้าหมายของศูนย์ประชุมฯที่เหมาะสม เพื่อทาการจัดลาดับศักยภาพของพื้นที่
3. พิจารณาพื้นที่ร่วมกับ สสปน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สารวจและประชาพิจารณ์ของคนในชุมชนจากที่ตั้งที่เลือก เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
สร้างศูนย์ประชุมในทาเลที่เลือก
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ภาพที่ 2.2 ผังกาหนดการใช้ประโยชนที่ดินของ จ.ภูเก็ต
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8. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างศูนย์ประชุม ข้อเสนอแนะในระยะยาวที่เกี่ยวข้อง
กับการขยายพื้นที่ในอนาคต ซึ่งข้อเสนอแนะประกอบด้วย
1. จานวนของห้องพัก
2. ขนาดของพื้นที่สาหรับการจัดงานแสดงสินค้า
3. จานวนของพื้นที่สาหรับการจัดประชุม
4. ขนาดของห้องบอลรูมและพื้นที่ส่วนกลาง
5. การจัดที่นั่งรูปแบบต่าง เช่น classroom, theater เป็นต้น
6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่
7. การให้บริการทางด้านอาหาร
8. เทคโนโลยีที่จาเป็น
9. ความต้องการสาหรับ sustainable meeting
10. อัตราส่วนของห้องน้า
11. ความต้องการสาหรับพื้นที่จอดรถและพื้นที่โหลดสินค้า
12. กลยุทธ์ระยะยาวสาหรับการขยายพื้นที่
13. โอกาสสาหรับการขายพื้นที่
14. Supply สาหรับโรงแรมที่จาเป็น
15. โอกาสสาหรับธุรกิจบันเทิง
16. ความต้องการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
จัดทารายงานผลการศึกษาตามโจทย์ที่ได้รับคือ ศูนย์ประชุมนี้มีความเหมาะสมที่จะ
สร้างหรือไม่ ใครจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมนี้ และความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าคือ
อะไร ขนาดที่เหมาะสม รูปแบบและสถานที่ที่เหมาะสมที่จะสร้าง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในพื้นที่และความต้องการของภูมิภาค การหาทุนสาหรับสร้าง และแนวทางการบริหารงานจะเป็น
รูปแบบใด
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2.3 วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกระบวนการศึกษาและขอบเขตการดาเนินการของโครงการ ผู้วิจัยได้ทาการจาแนก
รายละเอียดและวิธีการศึกษาในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งในแต่ละขอบเขตของการดาเนินการ ผู้วิจัยได้จาแนก
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการ
เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 การเก็ บ รวบรวมทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ดาเนินการขอข้อมูลสถิติไมซ์ 3-5 ปีย้อนหลัง จาก สสปน. เพื่อทาการวิเคราะห์
• โครงสร้างตลาดไมซ์ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนภูเก็ต
• ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
• พยากรณ์ขนาดของตลาด การคาดการณ์จานวนงานต่อปี รายได้ จานวนนัก
เดินทางไมซ์ต่อปี และค่าใช้จ่ายต่อคน
• แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์
2. ดาเนินการข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อวิเคราะห์ประชากรและแนวโน้มของประชากรของภูเก็ต
3. ดาเนินการขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศูนย์ประชุมในระดับโลก เพื่อ
ทาการวิเคราะห์
• เกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งจากทฤษฎีการเลือกที่ตั้งสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
• ประเภทของอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่บริการ เพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
• การแข่งขันของศูนย์ประชุมภูเก็ตกับคู่แข่งในระดับภูมิภาค
• กรณีศกึ ษาศูนย์ประชุมทีม่ บี ริบทคล้ายกับภูเก็ต
• เกณฑ์การคัดเลือกคู่แข่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการประเมินคู่แข่ง
4. ศึกษาสถิติโครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่และแนวโน้มอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูเก็ต
5. ดาเนินการขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจ้างงาน
แหล่งรายได้ และแนวโน้มของการจ้างงานที่จะเกิดขึ้น
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2.3.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
2.3.2.1 การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1. เก็บข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ เพื่อวิเคราะห์กล
ยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างขีดความสามารถในด้านการดึงงาน เพิ่มรายได้
และเพิ่มนักเดินทางไมซ์ เน้นการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจของนักเดินทางไมซ์
2. เก็บข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์เจ้าของงาน เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมนี้เมื่อเทียบกับโรงแรมหรืออาคารต่างๆสาหรับ
การจัดงาน
3. เก็ บ ข้ อ มู ล จากการสอบถามและสั ม ภาษณ์ ผู้ ว างแผนการประชุ ม (meeting
planner) เช่น บริษัท Golden Phuket บริษัท BIC Event เป็นต้น บริษัทผู้จัด
ประชุ ม มื อ อาชี พ (Professional Convention Organizer, PCO) เจ้ า ของงาน
และ Supplier อุตสาหกรรมที่เคยจัดงานในไทย รวมไปถึงการเก็บแบบสอบถาม
50-100 ชุดจากคนจัดงานทั้ง Conference และ Exhibition เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้ม
อื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเดินทางมาภูเก็ต และการใช้งานของศูนย์ประชุมนี้
4. สัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์ประชุม ตั้งแต่ระดับ Operation ขึ้นไป ของคู่แข่งในระดับ
City Convention เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ 2-3 แห่ง เพื่อสอบถาม
ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลสถิติงบดุล เพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis ของคู่แข่ง
5. สัมภาษณ์หน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาส่วนท้องที่ของภูเก็ต เช่น นายกองค์กร
บริหารส่ วนท้ องถิ่น ผู้ ว่าราชการจัง หวัด บริษั ท ภูเ ก็ตพั ฒนาเมือง เพื่อ ศึกษา
บทบาทของต่อการสนับสนุนศูนย์ประชุมแห่งนี้
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2.3.2.2 เครื่องมือในการใช้เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเจ้าของงาน/บริษัทผู้จัด
งาน/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเจ้าของงาน/บริษัทผู้จัดงาน/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
In-Depth Interview Guide for Event owners, Organizers, and other Stakeholders

บทนา
โครงการศึ ก ษาตลาด และความพร้ อ มของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในฐานะเมื อ งจุ ด หมายปลายทาง เป็ น
การศึกษาของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาตลาด และ
การวางตาแหน่งทางการตลาด สรุปความน่าสนใจในการลงทุน รูปแบบในการลงทุน ความเหมาะสมของพื้นที่ และ
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ การบารุงรักษา และการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต
โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ใช้ประกอบในการศึกษาดังกล่าว ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด และถูก
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบคาถามให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากสาหรับความกรุณาให้ข้อมูล

1) ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
1.1. ชื่อองค์กร ...................................................................
1.2. ประเภทองค์กร
ภาคเอกชนกลุ่มเจ้าของงาน (Event Owners)
กรุณาเลือก ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตร (Agriculture)
ยานยนต์ และชิ้นส่วน (Automotive & Auto Parts)
การศึกษา (Education)
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
พลังงาน (Energy)
การเงิน/การธนาคาร (Finance & Banking)
อาหาร และเทคโนโลยีอาหาร (Food & Agribusiness)
สาธารณูปโภค
(Infrastructure)
การแพทย์ และสุขภาพ (Medical & Health Care)
พลาสติก (Plastic)
บริการธุรกิจ (Professional Services) เช่น ออกแบบ วิศวกรรม ทดสอบ ฯลฯ
ยางพารา (Rubber)
การท่องเที่ยว (Tourism)
อื่นๆ โปรดระบุ......
ภาคเอกชนกลุ่มผู้จัดงาน (Organizers)
กรุณาเลือก ประเภทธุรกิจ
บริษัทผู้จัดประชุมมืออาชีพ (Professional Convention Organizers; PCOs)
บริษัทจัดงานแสดงสินค้า (Professional Exhibition Organizers; PEOs)
บริษัทรับจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Destination Management
Companies; DMCs)
บริษัทจัดการท่องเที่ยว (Travel Management Companies; TMCs)
ผู้วางแผนการประชุม (Meeting Planners)
ผู้จัดกิจกรรม (Event Organizers)
ผู้จัดงานบันเทิง (Entertainment Organizers) เช่น การแสดง คอนเสิร์ต
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ภาคเอกชนกลุ่มสนับสนุนการจัดงาน (Supporting Business in MICE Value Chains)
กรุณาเลือก ประเภทธุรกิจ
โรงแรม/รีสอร์ท/ที่พัก (Hotels/Resorts/Accommodations)
อาหาร/เครื่องดื่ม
บริการขนส่ง (Travel Providers)
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real-Estate Developers)
ผู้จัดนาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour Operators)
อื่นๆ โปรดระบุ.....................
ภาครัฐ/องค์การมหาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุณาระบุหน่วยงาน ..................................................
(ข้ามไปส่วนที่ 4)
สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหากาไร
กรุณาระบุหน่วยงาน ..................................................
(ข้ามไปส่วนที่ 4)
อื่นๆ โปรดระบุ...............................

1.3. ประเภทของงานที่องค์กรของท่านเคยจัด
การจัดประชุม (Meetings)
การจัดประชุมนานาชาติ (Conferences)
การจัดกิจกรรม (Events)
อื่นๆ โปรดระบุ...............................

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives)
การจัดแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition)
การจัดงานบันเทิง/การแสดง (Entertainment)

ประเด็นคาถาม (สาหรับกลุ่มเจ้าของงาน/ผู้จัดงาน/กลุม่ สนับสนุนการจัดงาน)
2) พฤติกรรมในการจัดงาน
2.1. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของงานที่ท่านเคยจัด .................................. วัน
2.2. ช่วงเดือนที่องค์กรของท่านนิยมจัดงาน

ระหว่างเดือน ............... ถึง เดือน ......................

2.3. จานวนผู้เข้าร่วมงานโดยเฉลี่ยต่อครั้ง

.................................. คน/ครั้ง

2.4. กรุณาอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัด
ร่วมกับงานดังกล่าว (เช่น การทัศนศึกษา
การดูงาน การท่องเที่ยว ฯลฯ)
3) ความต้องการ และการตัดสินใจในการจัดงาน
คาถาม
คาตอบ
3.1. แนวโน้มของการจัดงานที่สาคัญในธุรกิจ
MICE, การจัดกิจกรรม และการจัดงาน
บันเทิง/การแสดง
3.2. กรุณาอธิบายถึงองค์ประกอบในการจัดงาน
ที่มีคุณภาพว่าประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง
(และจากองค์ประกอบที่กล่าวมา)
องค์ประกอบใดที่ส่งผลต่อการคัดเลือก
สถานที่จัดงานมากที่สุด กรุณาอธิบาย
เหตุผล
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3) ความต้องการ และการตัดสินใจในการจัดงาน
คาถาม
คาตอบ
3.3. ความพร้อมของกลุ่มผู้จัดงานในประเทศไทย
และในจังหวัดภูเก็ต
3.4. ท่านเคยมีความสนใจในการจัดงานในจังหวัด
ภูเก็ตหรือไม่ (หากมี) ปัจจัยใดบ้างที่ทาให้
ท่านสนใจเข้ามาจัดงานในจังหวัดภูเก็ต
(Destination Appeal)
3.5. ตามความคิดของท่าน หากเปรียบเทียบ
จังหวัดภูเก็ตกับสถานที่ที่ท่านเคยจัดงานที่
ผ่านมา (กรุณาระบุสถานที่ที่เคยจัดงาน)
ท่านคิดว่าจังหวัดภูเก็ตมีจุดเด่น และจุดด้อย
ใดบ้าง
3.6. ตามความคิดของท่าน หากเปรียบเทียบ
จังหวัดภูเก็ตกับสถานที่ที่ท่านเคยจัดงานที่
ผ่านมา (กรุณาระบุสถานที่ที่เคยจัดงาน)
ท่านคิดว่าจังหวัดภูเก็ตมีโอกาส และ
อุปสรรค ใดบ้าง
3.7. ความสามารถของจังหวัดภูเก็ตในการ
แข่งขันด้านราคา (Cost
Competitiveness) กับจุดหมายปลาย
ทางการจัดงาน MICE อื่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง
3.8. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาศูนย์ประชุม
นานาชาติ ภูเก็ต ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันกับศูนย์การประชุมนานาชาติ ใน
ต่างประเทศ อย่างไร
3.9. สิ่งอานวยความสะดวก / สาธารณูปโภค
(Complementary Infrastructure) ที่ท่าน
คิดว่ามีความจาเป็นในการรองรับศูนย์
ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต และอานวยความ
สะดวกในการจัดงานของท่าน และ ระดับ
ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก /
สาธารณูปโภค ดังกล่าว (เช่น ขนาดของ
พื้นที่จัดงาน การเดินทางทางอากาศ การ
เดินทางทางบกภายในจังหวัด จานวน
โรงแรมที่พัก ความพร้อมของโรงแรมที่พัก
ระบบโทรคมนาคม เช่น สัญญาณโทรศัพท์
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต บริการด้านการ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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3) ความต้องการ และการตัดสินใจในการจัดงาน
คาถาม
คาตอบ
ท่องเที่ยวสนับสนุน บริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุข ฯลฯ)
คะแนน 1 (แย่ที่สุด) -10 (ดีทสี่ ุด)
3.10. ความพร้อมในการจัดแพกเกจด้านสถานที่
(Facility Package) ในการรองรับการจัด
งาน MICE ของจังหวัดภูเก็ต
3.11. ความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบการ
สนับสนุนการจัดงาน MICE (Supply
Chain) ในจังหวัดภูเก็ต
3.12. หากจะมีการจัดศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต
ท่านคิดว่าท่านมีความต้องการจะมาจัดงาน
หรือไม่ เพราะเหตุใด (หากตอบว่าไม่
ต้องการเข้ามาจัดงานในจังหวัดภูเก็ต = จบ
การสัมภาษณ์ กล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูล)
3.13. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการจัดงานที่
เหมาะสม (Target Members/Audiences)
กับศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต ควรเป็น
กลุ่มใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
3.14. ท่านคิดว่าสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้าง
ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ตควรมีลักษณะ
อย่างไร และควรตั้งอยู่บริเวณใดภายใน
จังหวัด
3.15. ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต ควรรองรับ
ปริมาณผู้เข้าร่วมงานจานวนเท่าไหร่
3.16. ความถี่ที่ท่านคิดว่าจะเข้ามาใช้บริการของ
ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต (จานวนงาน
ครั้งต่อปี)
3.17. ประเภทของกิจกรรมที่ท่านต้องการเข้ามา
จัดในศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต
3.18. ความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การจัดกิจกรรมในศูนย์ประชุมนานาชาติ
ภูเก็ต
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3) ความต้องการ และการตัดสินใจในการจัดงาน
คาถาม
คาตอบ
3.19. วิสัยทัศน์ และนโยบายของรัฐในการ
สนับสนุนการจัดงาน MICE มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (MICE vision &
policy environment) ต้องการให้ส่งเสริม
ด้านใดบ้าง
3.20. ความพร้อม และการให้การสนับสนุนโดย
สสปน. (CVB capability & resources) มี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ต้องการให้
ส่งเสริมด้านใดบ้าง
ประเด็นคาถาม (สาหรับหน่วยงานอื่นๆ)
4) ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสาหรับการรองรับศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต
คาถาม
คาตอบ
4.1. วิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ตด้านการท่องเที่ยว
คืออะไร
4.2. วิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ตด้านการท่องเที่ยว
ประเภท MICE คืออะไร
4.3. เอกลักษณ์/ความแตกต่างในด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
อะไรบ้าง
4.4. แนวทางในการบริหารการท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างไร
4.5. ภูเก็ตมีความน่าสนใจอย่างไร ในการรองรับ
การจัดงาน MICE (Destination Appeal)
4.6. ความพร้อมของกลุ่มผู้จัดงานในประเทศไทย
และในจังหวัดภูเก็ต
4.7. กรุณาอธิบายถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
จังหวัดภูเก็ต ในด้านการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม MICE รวมถึงการจัดกิจกรรม
และบันเทิง
4.8. กรุณาอธิบายถึงโอกาส และอุปสรรค ของ
จังหวัดภูเก็ต ในด้านการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม MICE รวมถึง การจัดกิจกรรม
และบันเทิง
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4) ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสาหรับการรองรับศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต
คาถาม
คาตอบ
4.9. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาศูนย์ประชุม
นานาชาติ ภูเก็ต ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันกับศูนย์การประชุมนานาชาติ ใน
ต่างประเทศอย่างไร
4.10. สิ่งอานวยความสะดวก / สาธารณูปโภค
(Complementary Infrastructure) ที่ท่าน
คิดว่ามีความจาเป็นในการรองรับศูนย์
ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต และระดับความ
พร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก /
สาธารณูปโภค ดังกล่าว (เช่น ขนาดของ
พื้นที่จัดงาน การเดินทางทางอากาศ การ
เดินทางทางบกภายในจังหวัด จานวน
โรงแรมที่พัก ความพร้อมของโรงแรมที่พัก
ระบบโทรคมนาคม เช่น สัญญาณโทรศัพท์
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต บริการด้านการ
ท่องเที่ยวสนับสนุน บริการด้านสุขภาพ/
สาธารณสุข ฯลฯ)
คะแนน 1 (แย่ที่สุด) -10 (ดีทสี่ ุด)
4.11. ความพร้อมในการจัดแพกเกจด้านสถานที่
(Facility Package) ในการรองรับการจัด
งาน MICE ของจังหวัดภูเก็ต
4.12. ความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบการ
สนับสนุนการจัดงาน MICE (Supply
Chain) ในจังหวัดภูเก็ต
4.13. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการจัดงานที่
เหมาะสม (Target Members/Audiences)
กับศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต ควรเป็น
กลุ่มใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
4.14. ท่านคิดว่าสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้าง
ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ตควรมีลักษณะ
อย่างไร และควรตั้งอยู่บริเวณใดภายใน
จังหวัด
4.15. ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต ควรรองรับ
ปริมาณผู้เข้าร่วมงานจานวนเท่าไหร่
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4) ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสาหรับการรองรับศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต
คาถาม
คาตอบ
4.16. ประเภทของกิจกรรมทีท่ ่านคิดว่ามีความ
เหมาะสมสาหรับศูนย์ประชุมนานาชาติ
ภูเก็ต
4.17. ท่านคิดว่าศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต มี
ความน่าสนใจในการลงทุน ในระดับใด
กรุณาระบุเหตุผล คะแนน 1 (ไม่น่าลงทุน
เลย) -10 (น่าลงทุนมากที่สุด)
4.18. แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์ประชุม
นานาชาติ ภูเก็ต ที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร
4.19. แนวทางในการบารุงรักษา/การจัดการความ
เสี่ยงของศูนย์ประชุมนานาชาติ ภูเก็ต ที่
เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
4.20. ความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การสร้าง/บริหารจัดการศูนย์ประชุม
นานาชาติ ภูเก็ต
4.21. วิสัยทัศน์ และนโยบายของรัฐในการ
สนับสนุนการจัดงาน MICE มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (MICE vision &
policy environment) ต้องการให้ส่งเสริม
ด้านใดบ้าง
4.22. ความพร้อม และการให้การสนับสนุนโดย
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม และ
นิทรรศการ (สสปน.) (CVB capability &
resources) มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร ต้องการให้ส่งเสริมด้านใดบ้าง
* ขอขอบพระคุณสาหรับข้อมูลอันมีค่าประกอบการวิจัยครั้งนี้ *
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In-Depth Interview Guide
Introduction
The market study and readiness of Phuket as MICE destination is organized by Thailand
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB with objectives to study the market
and positioning of Phuket, investment attractiveness, types of investments, readiness of Phuket as
MICE destination, and recommend approaches for operation, maintenance, and risk management
of international meeting center in Phuket. This data collection is a part of this study. The data
collected in this study will be treated with highest level of confidentiality and used within the
scope of this research only. The research team would like to express our sincere appreciation for
your cooperation in answers all of the following questions.

1) Organization Information
1.1) Name of Organization: ...................................................................
1.2) Type of Organization:
Event Owners
Please specify type of organizations’ business
Agriculture
Automotive & Auto Parts
Education
Electronics
Energy
Finance & Banking
Food & Agribusiness
Infrastructure
Medical & Health Care
Plastic
Professional Services, such as design, engineering, test & calibration, etc.
Rubber
Tourism
Other, specify ………………..
Event Organizers
Please specify type of organizations’ business
Professional Convention Organizers (PCOs)
Professional Exhibition Organizers (PEOs)
Destination Management Companies (DMCs)
Travel Management Companies (TMCs)
Meeting Planners
Event Organizers
Entertainment Organizers, such as lived performance, concerts, etc.
Supporting Businesses in MICE Value Chains
Please specify type of organizations’ business
Hotels/Resorts/Accommodations
Foods & Beverages
Travel Providers
Real-Estate Developers
Domestic Tour Operators
Other, specify …………………..
Government Agencies/Public Organization/Local Administrative Agencies
Please specify type of organization ...........................................(Go to Part Number 4)
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Associations/Foundations/Non-Profit Organizations
Please specify type of organization ...........................................(Go to Part Number 4)
Other, specify …………………..
1.3) Types of event(s) that your organization has organized?
Meetings
Incentives
Conferences
Exhibition
Events
Entertainment
Other, specify …………………..

Questions for Event Owners, Event Organizers, and Supporting Businesses in MICE Value
Chain
2. Event Characteristics
2.1) Average Days for Past Events
2.2) Favorite periods that your organization
usually organize events
2.3) Average number of participants per
event
2.4) Other activities as part of your events
(e.g. sightseeing, leisure activities,
domestic travel, etc.)

.......................... days (in average per one event)
Between Month .................. to Month ................
.................................. Participants/Event

3. MICE, Events, & Entertainment Decision Making
Question(s)
Answer(s)
3.1) What are important trends effecting
MICE, events, and entertainment shows?
3.2) What are the factors that affect quality
of events? (from the mentioned factors)
What is the most important factor?
Please explain reasons
3.3) What are your opinions regarding the
readiness of event organizers in Thailand
and in Phuket?
3.4) Have you ever been interested in
organizing an event in Phuket? If yes,
what is the Phuket’s Destination Appeal?
3.5) According to your opinion, comparing
Phuket and other destinations (please
specify name of destinations) that you
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3. MICE, Events, & Entertainment Decision Making
Question(s)
Answer(s)
have previous events, what are Phuket’s
strengths & weaknesses?
3.6) According to your opinion, comparing
Phuket and other destinations (please
specify name of destinations) that you
have previous events, what are Phuket’s
opportunities & threats?
3.7) What is your opinion regarding cost
competitiveness of Phuket versus other
MICE destinations?
3.8) How to position Phuket’s International
Meeting Center to be competitive to
other international meeting centers?
3.9) What are complementary infrastructures
for Phuket’s International Meeting
Center and to support your events?
How would you rate Phuket’s readiness
in these complementary infrastructures?
((e.g. space available, air travel, local
land travel, available rooms, quality of
accommodation, telecommunication
(e.g. telephone signal, internet speed,
etc.), supporting travel activities, etc.)
On scale of 1 (Worst) to 10 (Best)
3.10) What is the readiness of Facility Package
to support MICE in Phuket?
3.11) What is the readiness of MICE supply
chain in Phuket?
3.12) If there will be Phuket’s International
Meeting Center, will you be interested in
having an event there? Please specify
reasons… (If answer “not interest”, then
thank the participant and close the
interview)
3.13) Who should be target members /
audiences for Phuket’s International
Meeting Center? Please specify reasons…
3.14) What kind of facilities that Phuket’s
International Meeting Center should
have? Which location is suitable for
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3. MICE, Events, & Entertainment Decision Making
Question(s)
Answer(s)
Phuket’s International Meeting Center?
Please specify reasons…
3.15) What should be maximum capacity (in
term of number of visitors) that Phuket’s
International Meeting Center can
support?
3.16) How many times do you think that you
can possibly arrange events in Phuket’s
International Meeting Center? (Number
of events / year)
3.17) What types of events are suitable for
Phuket’s International Meeting Center?
3.18) What kind of government support do
you want to help you set up events in
Phuket’s International Meeting Center?
3.19) What are your opinions regarding
Thailand government’s MICE vision &
policy environment?
3.20) What are your opinions regarding TCEB’s
capability & resources (CVB capability &
resources)? Are there additional supports
that you want from TCEB?
Question(s) for other stakeholders
4. Phuket’s Capability to Support Phuket’s International Meeting Center
Question(s)
Answer(s)
4.1) What is Phuket’s tourism vision?
4.2) What is Phuket’s MICE tourism vision?
4.3) What are Phuket’s
uniqueness/differentiations in tourism?
4.4) What is the Phuket’s tourism
management approach?
4.5) What is the Phuket’s Destination Appeal
as MICE destination?
4.6) What are your opinions regarding the
readiness of event organizers in Thailand
and in Phuket?
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4. Phuket’s Capability to Support Phuket’s International Meeting Center
Question(s)
Answer(s)
4.7) What are Phuket’s strengths &
weaknesses (in tourism, in MICE tourism,
events, and entertainments)?
4.8)

What are Phuket’s opportunities &
threats (in tourism, in MICE tourism,
events, and entertainments)?

4.9)

How to position Phuket’s International
Meeting Center to be competitive to
other international meeting centers?
4.10) What are complementary infrastructures
for Phuket’s International Meeting
Center? How would you rate Phuket’s
readiness in these complementary
infrastructures? ((e.g. space available, air
travel, local land travel, available rooms,
quality of accommodation,
telecommunication (e.g. telephone signal,
internet speed, etc.), supporting travel
activities, etc.)
On scale of 1 (Worst) to 10 (Best)
4.11) What is the readiness of Facility Package
to support MICE in Phuket?
4.12) What is the readiness of MICE supply
chain in Phuket?
4.13) Who should be target members /
audiences for Phuket’s International
Meeting Center? Please specify reasons…
4.14) What kind of facilities that Phuket’s
International Meeting Center should
have? Which location is suitable for
Phuket’s International Meeting Center?
Please specify reasons…
4.15) What should be maximum capacity (in
term of number of visitors) that Phuket’s
International Meeting Center can support?
4.16) What types of events are suitable for
Phuket’s International Meeting Center?
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4. Phuket’s Capability to Support Phuket’s International Meeting Center
Question(s)
Answer(s)
4.17) What is your perception toward
investment attractiveness of Phuket’s
International Meeting Center?
On scale of 1 (not attractive to
investment) to 10 (very attractive to
investment), please specify reasons
4.18) What should be the management
approach of Phuket’s International
Meeting Center?
4.19) What should be operation and risk
management approach for Phuket’s
International Meeting Center?
4.20) What kind of government’s support that
you want to build and operate Phuket’s
International Meeting Center?
4.21) What are your opinions regarding Thailand
government’s MICE vision & policy
environment?
4.22) What are your opinions regarding TCEB’s
capability & resources (CVB capability &
resources)? Are there additional supports
that you want from TCEB?
* We greatly appreciate your information *
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บทที่ 3
แผนการศึกษา
3.1 แผนผังบุคลากร
ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย
(หัวหน้าโครงการ)

การตลาดไมซ์
ในต่างประเทศและภูมิภาค

การตลาดไมซ์
ในประเทศ

การศึกษาที่ตั้งโครงการและ
รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการลงทุน
Mr.ROD
KAMLESSHWARAN
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาศูนย์ประชุม
นานาชาติ)
คณะทางาน ร่วมเก็บ
ข้อมูลจากต่างประเทศ

ดร.ชานาญ งามมณีอุดม
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
และการลงทุน)
คณะทางาน
- นักวิจัย
- ผู้ช่วยวิจัยในการเก็บ
ข้อมูล

ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาโครงการ)
นาย กฤษฎา ฉัฐมะ
(คณะทางาน)
คณะทางาน
- นักวิจัย
- ผู้ช่วยวิจัยในการ
เก็บข้อมูล

แผนภูมิที่ 5 แผนผังบุคลากร
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3.2 แผนการดาเนินงานและระยะเวลาในการดาเนินการ
ใช้เวลาดาเนินการ 180 วัน (6 เดือน)
เดือน
พ.ค.
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พ.ย.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและการลงพื้นที่
1) ประชุมร่วมกับเจ้าของโครงการเพื่อหารือเรื่องความต้องการ
2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3) สารวจพื้นที่เป้าหมายของศูนย์ประชุมเพื่อศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพ ธุรกิจที่อยู่โดยรอบ
4) ศึกษาแผนพัฒนาของเมือง
5) ศึกษาโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต
6) ศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาโครงการคู่ แ ข่ ง ในประเทศและระดั บ
ภูมิภาค
7) สัมภาษณ์ หรือประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ (เบื้องต้น)
2. วิเคราะห์ตลาด ตามขอบเขตการศึกษา
1) วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของตลาด แนวโน้ ม การหารายได้
แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์ธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
3) วิเคราะห์คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม
4) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุม
5) วิเคราะห์ทรัพยากรและกลยุทธ์ของธุรกิจการประชุม
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เดือน
พ.ค.
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พ.ย.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

3. วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์
1) รวบรวมสถิติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้าง
การประชุม การแสดงสินค้า การบันเทิง เป็นต้น
2) ศึกษาแนวโน้ม การเติบโตของอุตสาหกรรม ของการวาง
แผนการประชุมและเจ้าของงาน
3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน
4. สารวจลูกค้าที่มีศักยภาพ
1) กาหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2) ออกแบบคาถามและข้อมูลที่ต้องการจากการสัมภาษณ์
3) สัมภาษณ์ถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
4) สัมภาษณ์เจ้าของงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
5) สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน นักเดินทางไมซ์
6) สัมภาษณ์ผู้จัดงาน และนักวางแผนการประชุม
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์ประชุม
ในภูมิภาค
1) คัดเลือกศูนย์ประชุมเพื่อมาเป็นกรณีศึกษา
2) สัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์ประชุมกรณีศึกษา
3) สัมภาษณ์ผู้ดูแลศูนย์ประชุม
4) รวบรวมข้อมูลสถิติของศูนย์ประชุมกรณีศึกษา เช่น ข้อมูล
เชิงกายภาพ ข้อมูลการบริหารจัดการ เป็นต้น
5) วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เชิงความต้องการและการเงิน
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เดือน
พ.ค.
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พ.ย.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

6. จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการสร้างศูนย์ประชุม
1) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสาหรับการสร้างศูนย์ประชุม
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยในการสร้างให้เหมาะกับตลาด
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมและโครงสร้างพื้นฐาน
4) สรุปผลการวิเคราะห์เชิงกายภาพและการบริหารจัดการ
5) เสนอแผนการสร้างศูนย์ประชุมเชิงกายภาพ
6) เสนอแผนการบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาว
7. วางแผนทางด้านการเงินและการลงทุน
1) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพของศูนย์ประชุม
2) สรุปแผนรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิ
3) เสนอการวางแผนทางการเงิน ทางเลือกการลงทุน
4) พัฒนาโมเดลทางด้านการเงิน
8. วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาและการหาทุน
1) ศึกษาโมเดลความเป็นเจ้าของและโมเดลการตลาด
2) ศึกษาโมเดลสาหรับการจัดหาทุน
3) นาเสนอกลยุทธ์การพัฒนาและการลงทุนที่เหมาะสม
9. สรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
จั ด ท ารายงานผลการศึ ก ษาโครงการที่ ป ระกอบด้ ว ย / ด้ า นความ
เหมาะสมของการจัดตั้งศูนย์ประชุม / ด้านการตลาดและความต้องการ
ของลูกค้า / ด้านกายภาพ เกี่ยวกับขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม / ด้าน
สถานที่ตั้งศูนย์ประชุม / ด้านการจัดหาการลงทุน / ด้านการบริหาร
จัดการงานศูนย์ประชุม
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บทที่ 4
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต
4.1 ข้อมูลพื้นฐาน ภูมิศาสตร์และประชากรของจังหวัดภูเก็ต
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ต อนบนของประเทศไทย อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร 867 กิโลเมตร โดยภูเก็ตเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย โดยทาเลที่ตั้งทิศเหนือและทิศตะวันออก ติด
กับทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ภาพที่ 4.1 ที่ตงั้ ของจังหวัดภูเก็ต ในตาแหน่งแผนที่ประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ตามเขตการปกครองออกเป็น 3
อาเภอ คือ อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอถลาง และอาเภอกระทู้ โดยมีจานวนประชากร 402,017 คน
(พ.ศ. 2560) และมีความหนาแน่น 740.31 คน/ตารางกิโลเมตร (พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ภูเก็ตยังมีเขต
เทศบาล 9 แห่งภายในจังหวัด เทศบาลของจังหวัดภูเก็ตมีสถานะเป็นเมือง โดยภูเก็ตในอดีตเกาะอยู่
บนเส้นทางการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งระหว่างอินเดียและจีน เศรษฐกิจมีพื้นฐานจากการทาเหมืองดีบุก
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เป็นแหล่งรายได้สาคัญของเกาะนี้ตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงปี ศตวรรษที่ 20 ต่อมามีการปลูก
ยางพารา และหลังจากการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีอิทธิพล
ต่อเศรษฐกิจของเกาะมานานหลายทศวรรษนอกจากการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การค้าส่ง
ค้าปลี ก การคมนาคม อุ ตสาหกรรมการทาสวนยางพารา ฟาร์มไข่มุก การเกษตร พืชสวน และ
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจต่อจังหวัด
นับตั้งแต่มีการเปิดสะพานสารสินเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2510 (เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง
เกาะภูเก็ต และแผ่นดินใหญ่) ภูเก็ตได้กลายเป็นที่พักผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงทศวรรษ 1980
หาดทรายบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญจึงทาให้ การ
ท่องเที่ยวในภูเก็ตพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สาคัญ
หลังจากผลกระทบจากสึนามิ ในปี 2547 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอัน
มาก อาคารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิ ในปี 2547 ได้รับการบูรณะใหม่
ร่ ว มถึ ง โรงแรม อพาร์ ท เมนต์ และที่ พั ก หลายแห่ ง ก าลั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการก่ อ สร้ า งภายใต้ ก าร
เจริญเติบโตของตลาด
ภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีหาดทรายสีขาว และมีโรงแรมที่มีระดับ ที่
ดึงดูดผู้คนมานับล้าน ๆ รายในทุกปี

ภาพที่ 4.2 เขตอาเภอของจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลพื้นฐาน
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โดยผู้วิจัยได้รวบรวบข้อมูลสถิติของจานวนประชากรของจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ ซึ่งมี
ลักษณะข้อมูลและแนวโน้มการเจริญเติบโตดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2556 – 2560)
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
แนวโน้มการเติบโต 5 ปี

จานวนประชากร (คน)
ความหนาแน่น ต่อ ตร.กม.
369,522
680.48
378,364
696.76
386,605
711.91
394,169
725.86
402,017
740.31
+ 8.79 %

ตารางที่ 4.2 จานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ.
จานวนประชากร
สัดส่วน

ประชากรชาย (คน)
190,219
47.32 %

ประชากรหญิง (คน)
211,798
52.68 %

ตารางที่ 4.3 จานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามช่วงอายุ ในปี พ.ศ.2560
ช่วงอายุ
0 - 10 ปี
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 - 70 ปี
71 - 80 ปี
81 - 90 ปี
91 ปีขึ้นไป
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จานวนประชากร (คน)
62,705
54,605
56,746
68,774
63,461
43,916
22,832
10,113
4074
647

สัดส่วน (%)
16.17%
14.08%
14.63%
17.73%
16.36%
11.32%
5.89%
2.61%
1.05%
0.17%
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ซึ่งสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 6 สถิติจานวนประชากรใน จ.ภูเก็ต ในช่วง ปี พ.ศ.2556 – 2560
ที่มาจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ (ภูเก็ต)

แผนภูมิที่ 7 สถิติจานวนประชากรใน จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2560 จาแนกตามเพศ
ที่มาจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ (ภูเก็ต)
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แผนภูมิที่ 8 สถิติจานวนประชากรใน จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2560 จาแนกตามช่วงอายุ
ที่มาจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ (ภูเก็ต)
จากสถิติจานวนประชากรจากทะเบียนของจังหวัดภูเก็ต พบว่า ภูเก็ตมีประชากรจานวน
402,217 คน ในปี พ.ศ. 2560 และเมื่อย้อนกลับไป 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – 2560 พบว่า ภูเก็ตมี
อัตราแนวโน้มของประชากรเพิ่มขึ้น 8.79% โดยเมื่อจาแนกตามช่วงอายุแล้วพบว่า กลุ่มอายุประชากร
ที่มากที่สุดอยู่ในช่วง 31 - 50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยทางาน โดยประชากรทั้งหมด แบ่งเป็น
ประชากรชาย 47.32% และประชากรหญิง 52.68% ซึ่งการวิเคราะห์แนวโน้มประชากรในเชิงลึก
สามารถดูรายละเอียดต่อได้ในบทที่ 5
4.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในจานวนมากต่อปี โดยข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ต
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (Gross Provincial Product: GPP) (พ.ศ. 2558) มีมูลค่า 164,099
ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 306,779 บาท อีกทั้ง GPP ของจังหวัดภูเก็ตมีการ
คาดการณ์ ว่ า จะแนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะรายได้ ห ลั ก มาจากการท่ อ งเที่ ย ว และมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจอื่นๆ
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ของจังหวัดภูเก็ตผ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (Gross Provincial Product: GPP) ในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า
ตารางที่ 4.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจาปี (Gross Provincial Product: GPP)
จาแนกตามสาขาการผลิต ในปี พ.ศ. 2558
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก็ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและการบริหารทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ และสังคม
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)
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มูลค่า (ล้านบาท)
4,641
1,682
2,960
159,458
2,274
3,001
5,286
8,998
68,773
41,106
8,879
6,630
6,121
1,754
3,202
3,255
180
164,099
306,779
535
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แผนภูมิที่ 9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2558
ที่มาจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ (ภูเก็ต)
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ โรงแรมและภัตตาคาร โดยทารายได้
68,773 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 41.4% ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดของภู เ ก็ ต โดยอั น ดั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
รองลงมา คือ การขนส่งและคมนาคม, การขายส่งและขายปลีก, อสังหาริมทรัพย์ และเกษตรกรรม

แผนภูมิที่ 10 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของประเทศไทย
ที่มาจาก C9 Hotelworks Market Research
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ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (Gross
Provincial Product: GPP) เป็ น อั น ดั บ สามของประเทศไทย อี ก ทั้ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด ที่
ประชากรมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดเป็นอั นดับสองของจังหวัดในประเทศไทยนอกเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนั้น ในอดีตขึ้นอยู่กับการทา
เหมืองแร่ดีบุก เนื่องจากการลดลงของแร่ดีบุก ตั้งแต่ในช่วงปี 1980 และข้อจากัดในการปกป้องชายฝั่ง
ทะเล จึงทาให้ความสาคัญของอุ ตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดได้ลดลง ยางพารา
กลายเป็นส่วนสาคัญของเศรษฐกิจในท้องถิ่นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 สวนยางพารายังคงมีอยู่มาก แต่
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นและความเจริญทางด้านการท่องเที่ยวจึงทาให้ที่ดินทางการเกษตรถูก
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดยภาคการผลิตที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น ได้แก่ ฟาร์ม
ไข่มุก เกษตรกรรม การทาสวน มะพร้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มันสาปะหลัง โกโก้ กล้วย ข้าว และ
สับปะรด การเลี้ยงกุ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
การท่องเที่ยวได้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะและยังคงเติบโตต่อไป ในขณะที่การรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญเป็ นสิ่งท้าทายสาหรับการ
เจริญเติบโตของจังหวัด เป็นที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะเติบโตขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากนโยบายการท่องเที่ยวที่ดีและการมีส่วนร่วมของไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ต้ อ งใช้ วี ซ่ า ในการเดิ น ทางภายในภู มิ ภ าค ประกอบกั บ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว อาทิ การขยายสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งภาคการ
ท่องเที่ยวคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ทางรถไฟรางเดียวที่วางแผนไว้จากสนามบิน จะช่วยปรับปรุงการเข้าถึงในท้องถิ่นสาหรับผู้มาเยือน
และผู้อยู่อาศัยด้วย
นอกจากนั้นรัฐบาลไทยตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล และยังได้พัฒนาแผน
แม่บทเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ ในระยะเวลาอีก 20 ปี โดยได้เปิดตัวโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น Digital
Thailand, Thailand 4.0 และโครงการพิเศษสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก อีกทั้งภูเก็ตได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นเมืองนาร่องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีแ ละดิ จิทั ล ของภาคธุร กิจ ภาครั ฐ และชุมชนเริ่ม ต้นเติบ โตอย่า งมั่ นคง ในขณะที่
ศักยภาพของเมืองมีแนวโน้มและมีรากฐานที่ดสี าหรับการเจริญรุ่งเรือง ของการเริ่มต้นวางระบบนิเวศ
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4.3 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
4.3.1 สถานที่ท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของโลก (World Destination) โดยรู้จักกันในฐานะเมืองตากอากาศที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวหลากหลายนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และยังมีอาหารพื้นเมืองที่มีความหลากหลายและมี
ชื่อเสียง ทั้งหมดนี้ทาให้จังหวัดภูเก็ตสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้จานวนมากเป็นอันดับ 2
ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น เมื อ งที่ มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละเป็ น เมื อ งส าคั ญ ของประเทศมาอย่ า ง
ยาวนาน สาหรับประวัติความเป็นมาของภูเก็ตนั้น ภูเก็ตมีวิวัฒนาการมีอยู่หลายช่วงด้วยกัน นับตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ เครื่องมือหิน และขวานหิน ที่
บ้านกมลา อ.กะทู้ โดยจากการตรวจสอบ ทาให้ทราบว่าหลักฐานดังกล่าว มีอายุไม่ต่ากว่า 3,000 ปี
ทาให้ ส ามารถสรุป ได้ ว่า เกาะภูเ ก็ต มีผู้ คนอาศั ยอยู่ ตั้ง แต่ ก่ อ นสมั ยประวัติ ศาสตร์ ต่ อมาในสมั ย
อาณาจักรกรีกโบราณ ก็ได้มีการกล่าวถึงภูเก็ต เช่นกัน ในนามของแหลม “จังซีลอน” ตามแผนที่ของ
ปโตเลมี นักภูมิศาสตร์ชาวกรีก ซึ่งสันนิษฐานว่า ขณะนั้นภูเก็ตยังเป็นแหลมติดกับแผ่นดินใหญ่ ก่อนที่
พื้นดินบริเวณช่องปากพระ (ร่องน้าระหว่างจังหวัดพังงา และภูเก็ต) จะถูกน้ากัดเซาะ จนขาดจากกัน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูเก็ต เป็นที่รู้จักของนักเดินทางในขณะนั้นแล้วในนามของแหลมจังซีลอน
ภู เก็ ตเป็ นเมื องประเทศราชของอาณาจั กรต่ างๆ เรื่ อยมาตั้ งแต่ ประมาณต้ นพุ ทธ
ศตวรรษ 800 ไม่ ว่ าจะเป็ นอาณาจั กรตามพรลิ งค์ อาณาจั กรศรี วิ ชั ย อาณาจั กรนครศรี ธรรมราช
อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งเป็นจังหวัดหนึ่ง ในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยผ่านเหตุการณ์
ต่ างๆมามากมาย ตั้ งแต่ เป็ นเมื องท่ าที่ ส าคั ญ ในการเดิ นทางระหว่ างสุ วรรณภู มิ และทวี ปอิ นเดี ย
ศูนย์กลางสาคัญ ในการค้าขาย ทาเหมืองแร่ดีบุก และปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
การเรียกชื่อของภูเก็ตนั้น สันนิษฐานว่า ภูเก็ตมาจากคาว่า “ภูเก็จ” ที่แปลว่าภูเขาที่
มีค่า ซึ่งคาว่า ภูเก็จ นี้มีบันทึก ในเอกสารเมืองถลางว่า ใช้กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2328 มีฐานะเป็นเมืองที่
ขึ้นตรงต่อเมืองถลาง ซึ่งต่อมาคานี้ได้เปลี่ยนเป็น “ภูเก็ต” โดยไม่ทราบสาเหตุ ดังมีปรากฏอยู่ใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 เป็นต้นมา โดยเริ่มเป็นที่รู้จักกัน ในฐานะ มณฑลภูเก็ต
ในสมัยรัชกาลที่ 5 และเปลี่ยนมาเป็น จังหวัดภูเก็ต ในเวลาต่อมา อีกทั้งในบางข้อสันนิษฐาน บอกว่า
ภูเก็ต แต่เดิมเรียกว่า “บูกิต” ซึ่งเป็นภาษามลายูแปลว่า ภูเขา เนื่องจากเมื่อมองจากทะเล จะเห็น
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เหมือนมีภูเขาโผล่ขึ้นกลางน้า (แหล่งที่มา: 1. ถนอม พูนวงศ์. (2556). ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต 2.
phuketindex.com)
ภูเก็ตถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนาของโลก และสร้าง
รายได้จากนักท่ องเที่ ยวประมาณร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จาก
จานวนผู้เข้าชมภูเก็ต ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนาของประเทศไทย
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของจังหวั ดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ในช่วง
หลายทศวรรษที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศมีการเติบโตอย่างมาก รัฐบาลท้องถิ่นให้ความสนใจ
กับการสร้างอนาคตอันยั่งยืนที่สนับสนุนทั้งชุมชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลาดับความสาคัญ
รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง การจั ด การจราจร บริ ก ารขนส่ ง การปรั บ ปรุ ง ถ นน และการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน
ในปี พ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตมีจานวน 9.6 ล้านคน เมื่อ
เทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จาก 3.7 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 3.8 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2559 โดยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติสาคัญมาจากประเทศจีน และประเทศรัสเซียเป็นตลาดที่
ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และอันดับสองของภูเก็ต และคิดเป็นร้อยละ 46.6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติของ
ภูเก็ต ในปีพ.ศ. 2560 (ร้อยละ 34.2 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาจากประเทศจีน และร้อยละ 12.4
จากประเทศรัสเซีย) โดยนักท่องเที่ยวจากจีนเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากจานวน 1.5 ล้านคน เป็น
1.6 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากจานวน 0.53 ล้านคน ในปี 2559
เป็นจานวน 0.57 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวจากทั้ง
สองประเทศมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 50 จากประเทศจี น และร้ อ ยละ 47 จากประเทศรั ส เซี ย
นอกจากนั้นตลาดท่องเที่ยวสาคัญอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ประเทศเยอรมนี สวีเดน ออสเตรเลีย
เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามปัญหาข่าวอุบัติเหตุทางเรือใน
ปี 2561 อาจส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวในระยะสั้น ซึ่งรัฐบาลไทยต้องหามาตรการบริหาร
การท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
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ภาพที่ 4.3 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้น สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของภูเก็ตเป็นเกาะ
จึงทาให้ภูเก็ตจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด โดยภูเก็ตมีชายหาดที่มีชื่อเสียง
อยู่หลายแห่ง ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้จานวนมาก โดยแต่ละหาด
ก็จะมีลักษณะการพักผ่อนที่แตกต่างกันไป เช่น หาดที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างคึกคัก มีกิจกรรม
กีฬาทางน้า และความบันเทิงหลายรูปแบบอย่างหาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดสุรินทร์ หาด
กมลา หาดกะหลิม หาดในหานและหาดราไวย์ สาหรับหาดที่เงียบสงบที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนและ
เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่รองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูงอย่างหาดอ่าวบางเทา หาดทรายแก้วและหาดไม้ขาว

ภาพที่ 4.4 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดของจังหวัดภูเก็ต
 แหล่ งท่องเที่ยวเชิง นิเ วศ ได้แก่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว และศูนย์ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชย
 แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารจานวน
มากถึง 39 เกาะ โดยมีเกาะที่สาคัญ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะ
บอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน ซึ่งเหมาะสาหรับการพักผ่อนชายหาด ดาน้าดูปะการัง ตกปลา อีก
ทั้งยังมีเกาะรังใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอกและเกาะนาคาน้อยที่มีการเลี้ยงหอยมุก
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ภาพที่ 4.5 แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะของจังหวัดภูเก็ต
2. สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งมาจาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดภูเก็ต ที่ มีทั้งชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา จึงได้มีการนาเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง
จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต ทาให้ภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้หลายแห่ง ซึ่ง
เป็นไปในลั กษณะศิล ปะแบบชิโนโปรตุกีส เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ ต
พิพิธภัณฑ์เพอนารากันนิทัศน์( ธนาคารนครหลวงไทยเดิม) ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อาคารสานักงานที่ดิน บ้านหลวงอานาจนรารักษ์ อาคารพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติถลาง บ้านพระยาวิชิตสงครามและบ้านพระพิทักษ์ชินประชา
สาหรับวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต ได้แก่ วัดฉลอง วัดพระ
ทอง วัดพระนางสร้าง วัดมงคลนิมิตร วัดม่วงโกมารภัจจ์ และวัดสีลสุภาราม

ภาพที่ 4.6 อาคารเก่าแก่ในจังหวัดภูเก็ต
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ภาพที่ 4.7 วัดเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต
3. สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีจุดเด่นด้าน
การท่องเที่ยว จึงทาให้มีการลงทุนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ หลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงโชว์ต่างๆ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี สยามนิรมิต และไซม่อนคาบาเร่ต์ หรือ
สวนลักษณะพิเศษ (Theme Park) เช่น สวนน้าสแปลชจังเกิ้ล (Splash Jungle) ที่หาดไม้ขาว หรือ
สวนสัตว์ เช่น สวนสัตว์ภูเก็ตและอควาเรียมภูเก็ต เป็นต้น

ภาพที่ 4.8 สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึน้ ในจังหวัดภูเก็ต
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นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูเก็ตแล้ว ภูเก็ตยังมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีเอกลักษณ์และอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งในเรื่องของประเพณีที่สาคัญ
ของภูเก็ตนั้น ได้แก่
 งานท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพื่อ
สดุดีวีรกรรมของท่านทั้งสองในการปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่า
ในสงครามเก้าทัพ
 งานประเพณีปล่อยเต่า ตรงกับวันสงกรานต์ที่ตรงวันประมงแห่งชาติของทุกปี
 งานประเพณีลอยเรือชาวเล จะจัดพิธีในกลางเดือน 6 และเดือน 11 ของทุกปี
โดยจะมีการลอยเรือโดยกลุ่มชาวเลในวันขึ้น 13 ค่าและ 15 ค่าแล้วแต่กลุ่ม
เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และมีการรารองเง็งรอบเรือ
 งานผ้อต่อ เป็นประเพณีชาวจีนที่จัดพิธีในช่วงเดือน 7 หรือเดือน 9 ของจีน โดย
มีพิธีไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง ซึ่งเป็นขนมที่ทาด้วย
แป้งทาเป็นรูปเต่าทาสีแดง จัดที่ศาลเจ้าในตลาดสดและศาลเจ้าผ้อต่อก้ง
 เทศกาลกินเจภูเก็ต เป็นเทศกาลที่สาคัญและมีชื่อเสียงของภูเก็ต จัดขึ้นในวัน
ขึ้น 1 ค่าไปจนถึงขึ้น 9 ค่า เดือน 9 ของทุกปี เป็นเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสาย
จีนจะทาการถือศีลกินผักเป็นเวลา 9 วัน และมีการประดับประดาด้วยธงเหลือง
อีกทั้งยังมีขบวนแห่ของเทพเจ้าตามความเชื่อจีนไปตามจุดต่างๆ ของเมือง
 ประเพณีการแต่งงานบาบ๋า หรือ ประเพณีวิวาห์บาบ๋า ย่าย๋า เพอรานากัน การ
แต่งงานแบบจีนในภูเก็ต ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี และยังเป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น โดยเริ่มจากการทาบทาม สู่ขอ หมั้นหมาย หรือที่เรียกว่า "ผ่างเต๋" คือ
การเชิญญาติผู้ใหญ่จิบน้าชา และ "เวียนสาดเวียนหมอน" คือ พิธีส่งตัวบ่าวสาว
เข้าห้องนอน โดยมี "อึ่มหลาง" หรือ "แม่สื่อ" และ "แม่การ" เป็นผู้ดาเนินพิธีการ
ต่าง ๆ ให้ โดยการแต่งกายชุดของเจ้าบ่าวมีลักษณะเป็นสูทแบบฝรั่ง เพื่อเป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่ง และการดาเนินชีวิตของชาวพารานากัน ชุด
เจ้าสาว จะใส่ชุดปันจูปันจัง เป็นชุดยาวที่มีความงดงามด้วยลายผ้าเสื้อตัวใน
เป็นเสื้อลูกไม้สีขาวคอตั้งแขนจีบ นุ่งผ้าลายปาเต๊ะ สวมเสื้อครุยผ้าป่านรูเปีย
สวมมงกุฎทองดอกไม้ไหว ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี
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ภาพที่ 4.9 ประเพณีที่สาคัญในจังหวัดภูเก็ต
สาหรับอาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตนั้นมีความหลากหลาย เนื่องจากได้รับการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและชาวจีน ซึ่งมีมากมายหลายชนิด จนทาให้องค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้เป็น ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (City
of Gastronomy ) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เมืองทั่วโลก และภูเก็ตเป็นเมืองแรกของไทยและของอาเซียน
อีกด้วย โดยจุดเด่นที่ยูเนสโกเลือกภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารนัน้ มีอยู่ 5 ประการ
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่เกิดจากพหุสังคม
2. อาหารภูเก็ตเป็นองค์ประกอบสาคัญในทุกเทศกาล พิธีการความเชื่อ วิถีชีวิตใน
ครอบครัว
3. อาหารท้ องถิ่ นภู เก็ ตหลายประเภทมี อั ตลั กษณ์ หาทานที่ อื่ นไม่ ได้ มี สู ตรลั บ
เฉพาะที่ถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัว และหลายอย่างเป็นวัตถุดิบที่มีเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
4. ความเข้มแข็งและความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันทางวิชาการ
ในภู เก็ ต ท าให้ มี การสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมบนพื้ นฐานวิ ทยาการด้ านอาหาร
หลากหลายอย่าง เช่น การจาหน่ายอาหารท้องถิ่น แปรรูปเป็นของฝาก ของที่
ระลึก ฯลฯ
5. ชาวภูเก็ตมี น้าใจ อัธยาศัยดีงาม (Thai Hospitality) ยินดี ร่วมมือแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์กับเมืองอื่นๆ ในเครือข่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Good Food,
Good Health, Good Spirit...in Phuket" กินดี อยู่ดี มีจิตใจงาม...ที่ภูเก็ต
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อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต ได้แก่ หมี่ภูเก็ต ไว่ว่าจะเป็นหมี่สั่ว หมี่หุ้น หมี่
ฮกเกี้ยน และหมี่เช้ก ขนมจีนภูเก็ต โอต้าว (หอยทอดที่ไม่ใส่ถั่วงอก) ฮูแช้ (ยาคล้ายสลัดแขกหรือสลัด
ผัก) หมูผัดต่าวหยู้ (หมูผัดกับเต้าหู้ยี้) น้าพริกกุ้งเสียบ ข้าวยาพริก แกงตู้มี๊ (คล้ายแกงส้มที่เคี่ยวน้ามัน
กับน้ามะขามปรุงรสด้วยส้มแขก) หมูฮ้องหรือหมูเต้าอิ๊ว (หมูพะโล้ ที่ไม่ใส่เครื่องพะโล้) โลบะ (หัวหมู
และเครื่องในหมูพะโล้) โอ้เอ๋ว (ขนมทาจากกล้วยน้าว้ากับเมล็ดโอ้เอ๋วทานกับน้าเชื่อม) บี้ถ่ายบาก
(ลอดช่องสิงคโปร์) และตู่โบ้ (รวมมิตรกะทิ)

ภาพที่ 4.10 อาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต
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4.3.2 สถิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ในด้านสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและรวบรวมสถิติที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลที่ด้านการท่องเที่ยวภาพรวมของประเทศไทย โดยอ้างอิงจากอันดับรายได้จาก
การท่องเที่ยวสูงที่สุด 10 อันดับแรก ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 4.5 สถิติด้านการท่องเที่ยวภาพรวมของจังหวัดที่มีรายได้การท่องเที่ยวสูง 10 อันดับแรก ใน
ปี พ.ศ. 2560
ที่

จังหวัด

คนไทย

1. กรุงเทพมหานคร 40,732,186
2.
ภูเก็ต
3,892,044
3.
ชลบุรี
7,991,539
4.
กระบี
2,266,942
5.
เชียงใหม่
7,048,523
6.
สุราษฎร์ธานี
2,244,321
7.
สงขลา
4,292,832
8.
พังงา
1,322,199
9.
ระยอง
6,672,372
10. ประจวบคีรีขันธ์ 4,201,804

จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

21,411,173
9,697,678
8,836,490
3,790,435
3,047,499
3,348,191
2,564,581
3,376,819
520,977
1,002,974

รวม

อัตราการ
เข้าพัก

รายได้
(ล้านบาท)

62,143,359
13,589,722
16,828,029
6,057,377
10,096,022
5,592,512
6,857,413
4,699,018
7,193,349
5,204,778

79.68
75.21
76.19
67.52
72.12
70.84
68.02
64.32
67.63
69.17

916,071.9
409,418.2
229,348.7
96,972.7
95,997.9
87,015.4
59,836.3
46,608.3
33,226.8
32,036.9

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการจาแนกหัวข้อการนาเสนอข้อมูลสถิติได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. จานวนผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
3. สถิติการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
4. สถิติด้านโรงแรมและการเข้าพักในจังหวัดภูเก็ต
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1. จานวนผู้เยี่ยมเยียนของจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาสถิติผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พบว่า มีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 13,589,722 คน ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลปริมาณผู้เยี่ยมเยียนใน 5 ปี ย้อนหลัง พบว่า
ตารางที่ 4.6 จานวนผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2556 – 2560)
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
แนวโน้มการ
เติบโต 5 ปี

คนไทย
3,564,123
3,499,187
3,714,328
3,768,955
3,892,044

จานวนผู้เยี่ยมเยียน (คน)
ชาวต่างชาติ
8,395,921
8,459,416
9,488,956
9,641,703
9,697,678

รวม
11,960,044
11,958,603
13,203,284
13,410,658
13,589,722

+ 9.20 %

+ 15.50 %

+ 13.63 %

จากสถิติจานวนผู้เยี่ยมเยียน จ.ภูเก็ต ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2556 – 2560)
พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณผู้เยี่ยมเยียน จ.ภูเก็ต สูงถึง 13,589,722 คน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ในอัตรา 13.63% โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยในสัดส่วน 71.4% และ 28.6% ซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบกราฟได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 11 จานวนผู้เยี่ยมเยียน จ. ภูเก็ตในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2556-2560)
ที่มาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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แผนภูมิที่ 12 สัดส่วนผู้เยี่ยมเยียนคนไทยและชาวต่างชาติ ใน ปี พ.ศ. 2560
ที่มาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตารางที่ 4.7 จานวนผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2560 จาแนกรายเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

คนไทย
304,558
469,392
444,081
336,736
88,331
287,887
220,874
325,276
258,506
327,183
329,422
499,798
3,892,044

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

จานวนผู้เยี่ยมเยียน (คน)
ชาวต่างชาติ
1,135,131
889,629
948,305
833,470
775,521
872,894
596,135
506,563
591,076
808,546
775,964
964,444
9,697,678

รวม
1,439,689
1,359,021
1,392,386
1,170,206
863,852
1,160,781
817,009
831,839
849,582
1,135,729
1,105,386
1,464,242
13,589,722
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จากสถิติจานวนผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตใน 1 ปี พบว่า ช่วงเดือนที่มีผู้เยี่ยม
เยียนจานวนมาก จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ตใน
ปี พ.ศ.2559 โดยจาแนกตามสัญชาติ โดยได้เรียงตามสัดส่วนจากมากไปน้อยใน 10 อันดับแรก โดย
แสดงในตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.8 จานวนผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ.2559 จาแนกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ไทย
จีน
รัสเซีย
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
เกาหลี
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
ฝรั่งเศส
อื่นๆ

จานวนผู้เยี่ยมเยียน (คน)
3,203,009
2,537,995
807,776
535,968
484,321
345,806
324,772
302,340
287,785
261,665
2,931,711

สัดส่วน (%)
26.64 %
21.11 %
6.72 %
4.46 %
4.03 %
2.88 %
2.70 %
2.51 %
2.39 %
2.18 %
24.38 %

แผนภูมิที่ 13 สัดส่วนผู้เยี่ยมเยียน ใน ปี พ.ศ. 2559 จาแนกตามสัญชาติ
ที่มาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พบว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่สร้างได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเป็นอันดับ
2 รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต
สามารถทารายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 409,418 ล้านบาท คิดเป็น 17.3% ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.9 จานวนผู้เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2556 – 2560)
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
แนวโน้มการเติบโต 5 ปี

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
260,442.14
259,290.50
313,005.63
377,878.09
409,418.15
+ 57.2 %

แผนภูมิที่ 14 จานวนรายได้ของ จ. ภูเก็ตในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2556-2560)
ที่มาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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3. สถิติการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงทาให้จังหวัดภูเก็ตต้องมีการ
รองรั บ รั บ การคมนาคมต่ า งๆ ในการเดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ก ารเข้ า ถึ ง ได้
หลากหลายเส้นทาง ซึ่งผลจากข้อมูลสถิติการเดินทางที่จาแนกตามยานพาหนะ พบว่า
ตารางที่ 4.10 จานวนผู้เข้าพักแรม จ. ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2559 จาแนกตามพาหนะ
พาหนะ
เครื่องบิน
รถประจาทาง
ยานพาหนะส่วนบุคคล
อื่นๆ

จานวนผู้เยี่ยมเยียน (คน)
6,012,073
1,691,190
4,660,347
1,047,048

สัดส่วน (%)
44.8 %
12.6 %
34.8 %
7.8 %

แผนภูมิที่ 15 จานวนผู้เข้าพักแรม จ. ภูเก็ต พ.ศ. 2559 จาแนกตามพาหนะ
(ที่มาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
จากสถิติจานวนผู้เข้าพักแรม จาแนกตามพาหนะที่ใช้เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต
แล้ว สัดส่วนของการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด โดยมีสัดส่วน 44.8% ของการ
เดินทางทั้งหมด ทาให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาไปที่สถิติจานวนผู้โดยสารเครื่องบิน ซึ่งพบว่า
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ตารางที่ 4.11 จานวนผู้โดยสารเครื่องบินที่สนามบินภูเก็ต ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2551 – 2560)
ปี พ.ศ.

ผู้โดยสารทั่วไป
ภายในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

ผู้โดยสาร
เปลี่ยนเครื่อง

รวมทั้งหมด

2551

2,966,746

2,963,262

5,930,008

13,460

5,943,468

2552

2,706,640

2,719,958

5,426,598

14,987

5,441,585

2553

3,392,919

3,376,502

6,769,421

27,677

6,797,098

2554

4,093,196

4,069,101

8,162,297

44,108

8,206,405

2555

4,579,158

4,566,557

9,145,715

15,290

9,161,005

2556

5,481,926

5,482,861

10,964,787

14,750

10,979,537

2557

5,618,851

5,651,131

11,269,982

5,823

11,275,805

2558

6,252,009

6,273,855

12,525,864

12,178

12,538,042

2559

7,351,941

7,365,088

14,717,029

4,981

14,722,010

2560

8,113,984

8,088,931

16,202,915

27,516

16,230,431

แผนภูมิที่ 16 จานวนผู้โดยสารเครื่องบินที่สนามบินภูเก็ต ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2551 – 2560)
(ที่มาจาก การท่าอากาศยานไทย)
จากสถิติจานวนผู้โดยสารเครื่องบินที่สนามบินภูเก็ตแล้ว พบว่า มีผู้โดยสาร
เครื่องบินในปี พ.ศ.2560 ที่สนามบินภูเก็ตสูงถึง 16,230,431 คน โดยในช่วง 10 ปีย้อนหลัง มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นสูงถึง 173.38% โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติภูเก็ตได้มีเที่ยวบินกว่า
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104,849 เที่ยวบิน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินขาเข้า (Arrival) จานวน 52,429 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขา
ออก (Departure) จานวน 52,420 เที่ยวบิน ซึ่งคาดการณ์ในอนาคตจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอีกจากการ
พั ฒ นาสนามบิ น ภู เ ก็ ต เฟส 2 ในปั จ จุ บั น และพั ฒ นาเฟส 3 ต่ อ เนื่ อ งในอนาคต ท าให้ มี ป ริ ม าณ
นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นต่อไป
นอกจากการเดินทางและขนส่งด้วยเครื่องบินแล้ว ภูเก็ตยังมีการขนส่งทางบก
ไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถทัวร์ โดยจะมีการให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 แห่ง อีก
ทั้งด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะ จึงทาให้มีท่าเรือจานวนมากไว้บริการ
ซึ่งสามารถรองรับทั้งการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็น
 ท่าเรือน้าลึก จานวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต บริเวณอ่าวมะขาม ตาบล
วิชิต อาเภอเมือง ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว
 ท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แห่ง ประกอบด้วย
- ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าสาธารณะทั่วไป
3
แห่ง
- ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสาราญ/กีฬา
14
แห่ง
- ท่าเทียบเรือของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
5
แห่ง
- ท่าเทียบเรือประมง
11
แห่ง
- ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร
5
แห่ง
 ท่าจอดเรือของเอกชน (Marina) จานวน 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต ยอร์ช เฮฟเว่น
มารี น่ า (Phuket Yatch Haven Marina) อ่ า วปอ แกรนด์ มารี น่ า (Ao Po
Grand Marina) รอยัล ภูเก็ต มารีนา่ (Royal Phuket Marina) และภูเก็ต โบ็ท
ลากูน (Phuket Boat Lagoon) โดยทั้งหมดตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก เฉียงเหนือ
ของเกาะผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งบริการให้เช่าเพื่อ
จอดเรือยอร์ช และเช่าเรือยอร์ชเพื่อท่องเที่ยว
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4. สถิติด้านโรงแรมและการเข้าพักในจังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษาสถิติจานวนห้องพักและอัตราการเข้าพักของโรงแรมในภูเก็ต
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า
ตารางที่ 4.12 จานวนห้องพักและอัตราการเข้าพักของโรงแรมใน จ. ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556-2560
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
แนวโน้มการเติบโต 5 ปี

จานวนห้องพัก (ห้อง)
46,007
48,241
82,962
81,727
84,427
+ 83.5 %

อัตราการเข้าพัก (%)
71.58 %
70.39 %
73.38 %
73.90 %
75.21 %
+ 5.1 %

แผนภูมิที่ 17 จานวนห้องพักและอัตราการเข้าพักของโรงแรมใน จ. ภูเก็ต
5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2556-2560) ทีม่ าจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จานวนห้องพักและอัตราการเข้าพักของโรงแรมใน จ. ภูเก็ต ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
(พ.ศ. 2556 - 2560) จานวนห้องพักใน จ.ภูเก็ต มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง 83.5 % จากเดิมที่มีห้องพัก
จานวน 46,007 ห้องในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 84,427 ห้องในปี พ.ศ. 2560 โดยมีอัตราการเข้า
พักเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยใน ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการเข้าพัก 71.58% และเพิ่มขึ้นเป็น 75.21 % ในปี
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตขึ้น 5.1 %
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แผนภูมิที่ 18 จานวนห้องพักในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2560
และประเภทของห้องพัก จาแนกตามแบรนด์และลักษณะที่พัก
ที่มาจาก C9 Hotelworks Market Research
จากแผนภูมิที่ 17 แสดงให้เห็นว่า 86 % ของห้องพักในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่
จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายทะเล โดยกว่า 67% ของห้องพักเหล่านั้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชายทะเลฝั่งตะวันตก
ของจังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่ที่มีห้องพักมากที่สุด คือ ป่าตอง กะตะ และกมลา ตามลาดับ และเมื่อ
จาแนกด้วยแบรนด์ พบว่า 75% ของโรงแรมในภูเก็ตเป็นโรงแรมที่มีแบรนด์ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ
โรงแรมในภูเก็ตที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูง อีกทั้งโรงแรมในภูเก็ตยังมีรูปแบบการทาเป็นที่พักตาก
อากาศที่มีสัดส่วนมากถึง 28 % อีกด้วย
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4.4 โครงการขนาดใหญ่และโครงการในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทาให้ใน
ปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่มาเปิดตัวที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทั้งโครงการที่เพิ่งดาเนินการเปิดเสร็จใหม่ๆ
และโครงการที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.11 โครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต
1. โครงการท่า อากาศยานนานาชาติภูเก็ต เฟสที่ 2 และเฟสที่ 3 เป็นการขยาย
ศั ก ยภาพของท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น “Gateway to the Andaman” โดยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถสนามบินภูเก็ตเฟสที่ 2 และเฟสที่ 3 ด้วยมูลค่าการลงทุนราว 1.4 หมื่นล้านบาท หรือ
อัลติเมต เฟส (การวางแผนการพัฒนาที่เต็มศักยภาพสูงสุดที่สนามบินจะสามารถขยายได้) เพื่อขยาย
ให้มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร เพิ่มเป็น 25 ล้านคนต่อปี ซึ่งในระยะที่ 1 ของเฟสที่ 2 และ
3 นั้น มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคน เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ด้วยมูลค่าการ
ลงทุน 5,790 ล้านบาท และในระยะที่ 2 จะใช้งบลงทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท และจะขยายการ
รองรับผู้โดยสารได้เป็น 18 ล้านคนต่อปี มีความสามารถของทางวิ่งรองรับได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
อีกทั้งการท่าอากาศยานไทย ได้ซื้อที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ราว 50 ไร่ ด้านนอกของสนามบิน เพื่อ
ดาเนินการก่อสร้างบ้านพักให้พนักงาน และนาพื้นที่อยู่อาศัยเดิม มาใช้สร้างหลุมจอดอากาศยาน
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เพิ่มขึ้น การปรับปรุงถนนภายใน ระบบสาธารณูปโภค ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
มีอาคารจอดรถ 1,500 คัน และการก่อสร้างสะพานเชื่อมระยะทาง 150 เมตร เชื่อมระหว่างโครงการ
รถไฟฟ้าโมโนเรลภูเก็ตอีกด้วย
ส่วนโครงการในเฟส 3 จะใช้งบลงทุนราว 1.2 หมื่นล้านบาท โดยจะดาเนินการคู่ขนานไปกับ
เฟส 2 โดยเริ่มกระบวนการออกแบบและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในปี พ.ศ. 2561
แล้วก่อสร้างจะเริ่มในปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะสามารถเพิ่มการ
รองรับผู้โดยสารของสนามบินเป็น 25 ล้านคน

ภาพที่ 4.12 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เฟสที่ 2
2. โครงการศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้าอิเกีย (IKEA Pickup & Ordering Point
Phuket) ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของอีเกียสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สโตร์อิ
เกีย บางนา โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและนัดหมายวันรับสินค้า รวมถึงมีทีมช่างคอยให้บริการติดตั้ง
ถึงที่อีกด้วย
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3. โครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่และศูนย์ก ารค้าที่ทันสมัยและมี
ขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะภูเก็ตของกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้กรอบแนวคิด "จังหวะหัวใจของภูเก็ต" (The
Beating Heart of Phuket) โดยมีพื้นที่โครงการรวมกว่า 100 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การค้า
3 อาคาร ซึ่งในปัจจุบันกาลังดาเนินการก่อสร้างสาหรับเฟสที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้าหลังที่สาม
ของเซ็นทรัล ภูเก็ต คือ อาคารฟอเรสต้า (Foresta) โดยมีขนาดพี้นที่ให้เช่าประมาณ 63,000 ตาราง
เมตรบนขนาดที่ดิน 57 ไร่ และใช้เงินลงทุน 6,650 ล้านบาท และสามารถจอดรถได้ทั้งหมด 3,000
คัน ทั้งนี้ อาคารฟอเรสต้าจะเป็นศูนย์การค้าระดับบนที่เทียบเท่ากับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
(Central Embassy) เพื่อตอบรับต่อกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้อสูง และเป็นอาคารศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุด
ของโครงการเซ็นทรัล ภูเก็ต ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเฟสที่ 1 ในวันที่ 10
กันยายน พ.ศ. 2561 และคาดการณ์ว่าจะเปิดเฟสที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพที่ 4.13 เซ็นทรัล ภูเก็ต – อาคารฟอเรสต้า (Foresta)
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4. โครงการคิง พาวเวอร์ ภูเก็ต (King Power Phuket) ได้เปิดตัวโครงการในปี พ.ศ.
2558 โดยมีพื้นที่ ใช้ส อยกว่า 26,312 ตารางเมตร ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส (Chino - Portuguese) อีกทั้งอาคารนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นอาคารเขียว (Green Building)
ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 4.14 อาคารคิง พาวเวอร์ ภูเก็ต
5. โครงการ Giant Ferris Wheel เป็นโครงการที่ร่วมทุนกันระหว่าง 3 ส่วน คือ กลุ่ม
บริษัทไทยบิซซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด กลุ่ม PAX GROUP และ บริษัท อนุภาษ กรุ๊ป โดยพัฒนา
โครงการกระเช้าโมบายสวรรค์สูงที่สุดในโลก ชมวิว 360 องศา และต้องการเป็นแลนด์มาร์คสิ่งปลูก
สร้างสมัยใหม่ของภูเก็ต ด้วยความสูง 165 เมตร จึงทาลายสถิติความสูงของกระเช้าชิงช้าสวรรค์ของ
ประเทศสิงคโปร์ได้ โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 1 ปีครึ่ง ด้วยงบประมาณกว่า สองหมื่น
ล้านบาท ลักษณะของส่วนที่นั่งเป็นห้องกระจกใสแคปซูลที่มองเห็นได้ วิวได้รอบทิศทาง เห็นได้รอบ
เกาะภูเก็ต มีการออกแบบแคปซูลด้ วยวัสดุที่แข็งแรงและสวยงาม ซึ่งแต่ละแคปซูลสามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป เหมาะกับการชมวิวเป็นกลุ่ม เช่น กับกลุ่มเพื่อนสนิท ครอบครัว
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ภาพที่ 4.15 โครงการ Giant Ferris Wheel
6. โครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ 2020 เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของไทย ใช้เงินประมาณ
430 ล้านบาท เป็นเมือง Internet of Thing (IOT) ใช้ระบบเครือข่ายปิดไฟตามแหล่งสาธารณะ การ
เชื่อมโยงข้อมูล การแจกซิมมือถือนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อติดตามการเดินทาง การพัฒนาตรงนี้จะทา
ให้ภูเก็ต มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้

ภาพที่ 4.16 วิสัยทัศน์ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ 2020
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7. โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นโครงการภายใต้ความ
ร่วมมือจากสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบ
รางของภูเก็ต จะใช้รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นแรกแรกคือท่าอากาศ
ยานภูเก็ต อ.ถลอง-ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 60 กิโลเมตร มีจานวนสถานีให้บริการ 20 สถานี มูลค่าการ
ลงทุนประมาณ 24,000 ล้านบาท คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564

ภาพที่ 4.17 โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT)

ภาพที่ 4.18 เส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา (LRT)
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8. โครงการภูเก็ตสมาร์ทบัส เป็นรถบัสโดยสารสาธารณะที่พัฒนาโดย บริษัท ภูเก็ต
พั ฒ นาเมื อ ง จ ากั ด ที่ มุ่ ง แก้ ปั ญ หาจราจร สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น โดยมี เ ส้ น ทางเชื่ อ มสนามบิ น
นานาชาติภูเก็ตสู่เส้นทางเลียบหาดซึ่งเป็นเส้นการท่องเที่ยว โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สนามบินยัง ไปเชิง
ทะเล หาดสุรินทร์ กมลา ป่าตอง กะรน กะตะ และราไวย์ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที โดยรถเที่ยว
แรกจะออกจากปลายทางสถานีสนามบินและราไวย์ ในเวลา 6.00 น. จนถึง 20.00 น. รวมทั้งสิ้น 32
เที่ยวต่อวัน โดยมีอัตราค่าโดยสารขั้นต่าอยู่ที่ 50 บาท ไปจนถึงราคา 170 บาท รถบัสที่ใช้เป็นรถยี่ห้อ
เมอร์เซเดส -เบนซ์ คันใหม่ จานวนทั้งสิ้น 10 คัน ที่มีความครบครันสิ่งอานวยความสะดวกบนรถ
ระบบความปลอดภั ย มี ก ารช าระค่ า บริ ก ารผ่ า นบั ต ร Rabbit และ Phuket Smartcard มี ห้ อ ง
Control Room ควบคุมเรื่องความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด คันละ 3 ตัว ซึ่งจะส่งข้อมูลผ่าน
Cloud ไปยังห้องควบคุมรถทุกคันมีระบบ GPS จึงสามารถติดตามตาแหน่งรถผ่านทาง Internet ได้
บนรถมีอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ช่องเสียบยูเอสบีทุกที่นั่ง มีที่วางกระเป๋าขนาดใหญ่ และลิฟต์สาหรับ
ให้บริการผูโ้ ดยสารที่ใช้วีลแชร์ มีทางลาดสาหรับรถเข็นผู้พิการขึ้นลงได้

ภาพที่ 4.19 เส้นทางภูเก็ตสมาร์ทบัส
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ภาพที่ 4.20 ภูเก็ตสมาร์ทบัส
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในอนาคตที่มีทั้งอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง
การพัฒนาโครงการและโครงการที่มีแผนว่าจะพัฒนาในอนาคต ซึ่งในบางโครงการมีการเปิดเผยข้อมูล
ในบางส่วนและในบางโครงการยังไม่เปิดเผยข้อมูลแต่มีการคาดการณ์ช่วงเวลาเปิดตัวไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้
รวบรวมโครงการและเรียงลาดับเวลาดังนี้

ภาพที่ 4.21 ตาแหน่งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตที่คาดว่าจะเปิดตัวในอนาคต
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ภาพที่ 4.22 โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตที่คาดว่าจะเปิดตัวในอนาคต
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4.5 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ในจังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าลักษณะของธุรกิจไมซ์และคู่แข่งในจังหวัดภูเก็ต โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งพบว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการจัดประชุม
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศและระดับภูมิภาคมาแล้วหลายงาน และกาลังจะก้าวเป็นผู้นาระดับโลก
ในอนาคต โดยเป้าหมายของ สสปน. จะมุ่งขยายอีเวนต์ไมซ์ (MICE Event) ให้เพิ่มขึ้นและมีผู้ร่วมงาน
จากต่างประเทศมากขึ้น โดยสถานที่จัดงานในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่จัดงานที่รองรับความจุ
สูงสุดได้เพียง 2,923 ตารางเมตร โดยมีศูนย์ประชุมทั้งหมด 18 แห่ง มีสถานที่จัดงานรูปแบบเฉพาะ
อีก 79 แห่ง และมีความจุของที่พักของโรงแรม 516 แห่ง คิดเป็น 40,579 ห้อง สาหรับสถิติไมซ์
โครงสร้างตลาดไมซ์ในเชิงลึกและแนวโน้มตลาดไมซ์ จะมีการแสดงผลวิเคราะห์ในบทที่ 5

ภาพที่ 4.23 ภาพรวมของธุรกิจไมซ์ใน จ.ภูเก็ต (MICE Snapshot)
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สถานทีจ่ ัดการประชุมที่สาคัญในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่จัดประชุมขนาดใหญ่ที่สาคัญหลายแห่ง เช่น รอยัลภูเก็ตมารีน่า (Royal
Phuket Marina) ลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket) หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นอกจากนี้
ยังมีสถานที่จัดการประชุมตามโรงแรมต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.12 โรงแรมที่มีสถานที่จัดประชุม เรียงตามขนาดพื้นที่ประชุม
ชื่อโรงแรม

ที่ตั้ง

JW Marriott Phuket Resort & Spa
Duangjitt Resort & Spa
Movenpick Resort & Spa Karon Beach
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
Phuket Graceland Resort & Spa
Angsana Laguna Phuket
Phuket Merlin Hotel
The Metropole Hotel, Phuket
The Slate Phuket
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort
Grand West Sands Resort & Villas Phuket
Crowne Plaza Phuket Panwa Beach Resort
Le Meridien Phuket Beach Resort
The Naka Island

ไม้ขาว
ป่าตอง
กะรน
กะรน
ป่าตอง
บางเทา
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ในยาง
บางเทา
ไม้ขาว
พันวา
กะรน
นาคาใหญ่

จานวน
ห้องประชุม
10
9
12
11
5
4
5
6
7
4
5
3
6
5

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
2,390
2,375
2,170
1,862
1,516
1,458
1,210
1,205
1,105
1,028
962
850
832
715

ที่มา C9 Hotelworks Market Research
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างศูนย์ประชุม
5.1 การวิเคราะห์ตลาดและความพร้อมของพื้นที่ภูเก็ต ในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง
เป็ น การศึ ก ษาศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ ของตลาดไมซ์ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
5.1.1 การวิเคราะห์ประชากรและแนวโน้มของประชากรของภูเก็ต และประเทศไทย และ
โครงสร้างตลาดไมซ์ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนภูเก็ต
5.1.2 การวิเคราะห์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อความต้องการใช้ของศูนย์ประชุม
5.1.3 การวิเคราะห์แนวโน้มโครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ รูปแบบการจ้างงาน แหล่งรายได้
และแนวโน้มของการจ้างงาน
5.1.4 การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่บริการ
5.1.5 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมนี้เมื่อเทียบกับโรงแรม
หรืออาคารต่างๆ สาหรับการจัดงานไมซ์ และการวิเคราะห์คู่แข่งศูนย์ประชุมที่จะมา
ช่วยเติมเต็มในเชิงธุรกิจทั้งในพื้นทีใ่ กล้เคียงและภูมิภาค
5.1.1 การวิเคราะห์ประชากรและแนวโน้มของประชากรของภูเก็ต และประเทศไทย และ
โครงสร้างตลาดไมซ์ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนภูเก็ต
1. สถิติประชากร และแนวโน้มประชากรของประเทศไทย
ในช่ ว งปี พ.ศ.2551 – 2560 สถิ ติ ป ระชากรไทยทั่ ว ราชอาณาจั ก รมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงในทิ ศ ทางที่ เพิ่ ม ขึ้ นอย่ างต่อ เนื่ องโดยสรุป ภาพรวมสถิติ การเปลี่ ยนแปลงประชากร
ย้อนหลังในช่วง 10 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2560 ประชากรไทยรวมทั่วราชอาณาจักรมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ต่อปี โดยในปีพ.ศ.2560 มีประชากรรวม 66,188,503 คน
เพิ่มขึ้น 2,798,773 คน จากปี พ.ศ.2551 ที่มีประชากรรวม 63,389,730 คน เมื่อพิจารณาจาแนก
ตามเพศ พบว่า ในปี พ.ศ.2551–2560 ประชากรชายมีอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42
ต่อปี และประชากรหญิงมีอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 ต่อปี
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ตารางที่ 5.1 สถิติประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2551 – 2560
จานวนประชากร (คน)
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
2551
31,255,869
32,133,861
2552
31,293,096
32,231,966
2553
31,451,801
32,426,466
2554
31,529,149
32,546,885
2555
31,700,727
32,755,968
2556
31,845,971
32,939,938
2557
31,999,008
33,125,708
2558
32,280,886
33,448,212
2559
32,357,808
33,573,742
2560
32,464,906
33,723,597
ทีม่ า : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา, พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.

ประชากรรวม
63,389,730
63,525,062
63,878,267
64,076,033
64,456,695
64,785,909
65,124,716
65,729,098
65,931,550
66,188,503

ตารางที่ 5.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย จาแนกตามเพศ พ.ศ.2551-2560
จานวนประชากร (คน)

ข้อมูล

พ.ศ.2551 ร้อยละ พ.ศ.2560 ร้อยละ
ประชากรรวม
63,389,730 100.00 66,188,503 100.00
ประชากรชาย
31,255,869 49.31 32,464,906 49.05
ประชากรหญิง
32,133,861 50.69 33,723,597 50.95
ทีม่ า : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา, พ.ศ.2561.

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ.2551-2560)
จานวน
ร้อยละ
2,798,773
0.48
1,209,037
0.42
1,589,736
0.54

แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยตามการวิเคราะห์
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2561 ถึง 2571
พบว่า ผลการคาดประมาณจานวนประชากรในอนาคต 10 ปีข้างหน้า ในช่วงปี พ.ศ.2561 – 2571 มี
รายละเอียดดังนี้
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ในปี พ.ศ. 2571 ประเทศไทยจะมีประชากรรวม จานวน 66,325 ล้านคน เพิ่มขึ้น
625 ล้านคน จากปี พ.ศ.2561 ที่มีประชากรรวม 65,700 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 ต่อปี เมื่อ
พิจารณาจาแนกตามเพศ พบว่า ในปี พ.ศ.2561–2571 ประชากรชาย มีแนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 ต่อปี และประชากรหญิง มีแนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 ต่อปี
ตารางที่ 5.3 แนวโน้มประชากรไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2571
ปี พ.ศ.

ประชากรชาย
31,887
31,937
31,988
32,028
32,059
32,078
32,087
32,084
32,070
32,044
32,007

จานวนประชากร (พันคน)
ประชากรหญิง
33,823
33,921
34,008
34,085
34,152
34,208
34,253
34,286
34,309
34,320
34,318

ประชากรรวม
65,700
65,858
65,996
66,114
66,210
66,286
66,339
66,371
66,379
66,364
66,325

2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.04
0.15
0.09
(พ.ศ.2561-2571)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
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2. สถิติประชากร และแนวโน้มประชากรของจังหวัดภูเก็ต
ในช่วงปี พ.ศ.2551 – 2560 สถิติประชากรของจังหวัดภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปภาพรวมสถิติการเปลี่ยนแปลงประชากรย้อนหลังในช่วง 10
ปี ในช่วงปีพ.ศ.2551 - 2560 ประชากรของจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 2.32 ต่อปี โดยในปีพ.ศ.2560 มีประชากรรวม 402,017 คน เพิ่มขึ้น 75,011 คน จากปี พ.ศ.
2551 ที่มีประชากรรวม 327,006 คน เมื่อพิจารณาจาแนกตามเพศ พบว่า ในปี พ.ศ.2551–2560
ประชากรชาย มีอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 ต่อปี และประชากรหญิงมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 ต่อปี
ตารางที่ 5.4 สถิติประชากรของจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2551 - 2560
ปี พ.ศ.

ประชากรชาย
2551
155,555
2552
159,526
2553
163,682
2554
167,370
2555
170,766
2556
174,827
2557
179,221
2558
183,132
2559
186,606
2560
190,219
ทีม่ า : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ.2561.

จานวนประชากร (คน)
ประชากรหญิง
171,451
176,387
181,385
186,477
190,139
194,695
199,143
203,473
207,563
211,798

ประชากรรวม
327,006
335,913
345,067
353,847
360,905
369,522
378,364
386,605
394,169
402,017

ตารางที่ 5.5 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2551 - 2560
ข้อมูล

จานวนประชากร (คน)

พ.ศ.2551 ร้อยละ พ.ศ.2560 ร้อยละ
ประชากรรวม
327,006
100.00
402,017 100.00
ประชากรชาย
155,555
47.57
190,219
47.32
ประชากรหญิง
171,451
52.43
211,798
52.68
ทีม่ า : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา, พ.ศ.2561.
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ.2551-2560)
จานวน
ร้อยละ
75,011
2.32
34,664
2.26
40,347
2.38
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แนวโน้ ม ประชากรของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตามการวิ เ คราะห์ ข องส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2571 พบว่า การคาด
ประมาณจานวนประชากรในอนาคต 12ปีข้างหน้า ในช่วงปี พ.ศ.2561 – 2571 มีรายละเอียดดังนี้
ในปี พ.ศ.2571 จังหวัดภูเก็ตจะมีประชากรรวมจานวน 462,200 คน เพิ่มขึ้น
6,700 คน จากปี พ.ศ.2561 ที่มีประชากรรวม 455,500 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 ต่อปี เมื่อ
พิ จ ารณาจ าแนกตามเพศ พบว่ า ในปี พ.ศ.2561–2571 ประชากรชาย มี แ นวโน้ ม อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 ต่อปี และประชากรหญิงมีแนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.14 ต่อปี
ตารางที่ 5.6 แนวโน้มประชากรของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2571
ปี พ.ศ.

ประชากรชาย
215,200
215,700
216,300
216,700
217,200
217,500
217,700
218,100
218,200
218,400
218,400

จานวนประชากร (คน)
ประชากรหญิง
240,300
241,000
241,600
242,000
242,500
242,900
243,100
243,500
243,700
243,900
243,800

ประชากรรวม
455,500
456,700
457,900
458,700
459,700
460,400
460,800
461,600
461,900
462,300
462,200

2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.15
0.14
0.15
(พ.ศ.2561-2571)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา

3. โครงสร้างตลาดผู้มาเยือนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต
จากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2559 สถิติผู้มา
เยือนชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุปภาพรวมสถิติการเปลี่ยนแปลงผู้มาเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต ย้อนหลัง
ในช่วง 5 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2559 ผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิด
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เป็นร้อยละ 5.59 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2559 มีจานวนผู้เยี่ยมเยือน 13,410,658 คน เพิ่มขึ้น 2,621,011
คน จากปี พ.ศ.2555 ที่มีจานวนผู้เยี่ยมเยือน10,789,647 คน เมื่อพิจารณาพบว่า ในปี พ.ศ.2555 –
2559 ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2559 มีผู้
เยี่ยมเยือนชาวไทย 3,768,955 คน เพิ่มขึ้น 535,413 คน จากปี พ.ศ.2555 ที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
3,233,542 คน และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ.2555 – 2559 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.28 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2559 มีผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 9,641,703 คน เพิ่มขึ้น 2,085,598
คน จากปี พ.ศ.2555 ที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 7,556,105 คน
ตารางที่ 5.7 สถิติผู้มาเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2555 - 2559
รายการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

จานวนผู้เยี่ยมเยือน

10,789,647

11,960,044

11,958,603

13,203,284

13,410,658

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

3,233,542

3,564,123

3,499,187

3,714,328

3,768,955

8,395,921
8,459,416
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 7,556,105
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา,พ.ศ.2559

9,488,956

9,641,703

ตารางที่ 5.8 อัตราการเปลี่ยนแปลง สถิติผู้มาเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2555 - 2559
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ.2555-2559)
รายการ
พ.ศ.2555 ร้อยละ พ.ศ.2559 ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวนผู้เยี่ยมเยือน
10,789,647 100.00 13,410,658 100.00 2,621,011 5.59
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
3,233,542
29.97 3,768,955 28.10
535,413
3.90
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 7,556,105
70.03 9,641,703 71.90 2,085,598
6.28
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา,พ.ศ.2559.
จานวน (คน)
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4. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
จากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 2559 ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
สรุปภาพรวมสถิติการเปลี่ยนแปลงจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต
ย้อนหลังในช่วง 5 ปี ในช่วงปีพ.ศ.2555 – 2559 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.06 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2559 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นักท่องเที่ยว 6,812 บาท/คน/วัน เพิ่มขึ้น 1,816 บาท/คน/วัน จากปี พ.ศ.2555 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัว
ของนักท่องเที่ยว 4,996 บาท/คน/วัน โดยในปี พ.ศ.2555 – 2559 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.18 ต่ อ ปี และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.73 ต่อปี
ตารางที่ 5.9 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาท่อ งเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2555 - 2559
รายการ

พ.ศ.2555

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

นักท่องเที่ยว

4,996

5,683

5,810

6,191

6,812

นักท่องเที่ยวชาวไทย

3,310

3,865

4,047

4,304

4,533

5,412
6,161
6,274
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา,พ.ศ.2559

6,616

7,289

ตารางที่ 5.10 อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2555 - 2559
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(บาท/คน/วัน)
(พ.ศ.2555-2559)
รายการ
พ.ศ.2555
พ.ศ.2557
พ.ศ.2559
จานวน
ร้อยละ
นักท่องเที่ยว
4,996
5,810
6,812
1,816
8.06
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3,310
4,047
4,533
1,223
8.18
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5,412
6,274
7,289
1,877
7.73
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา,พ.ศ.2559.
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5.1.2 การวิเคราะห์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อความต้องการใช้ของศูนย์ประชุม
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต
กระบี่ และพังงา พบว่ากลุ่มจังหวัดนี้มีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ตกระบี่ และพังงา ในปี พ.ศ.2559 พบว่า การลงทุนของนิติบุคคลใน
กลุ่มธุรกิจประเภท ธุรกิจการเงิน ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ นั้น จากข้อมูล ในปี พ.ศ.
2559 พบว่าทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีธุรกิจประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
จานวน 1,397 แห่ง ประเภทกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จานวน 231 แห่ง ประเภทศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ มีจานวน 287 แห่ง และประเภทกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จานวน
330 แห่ง ส่วนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนั้น มีธุรกิจประเภทที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร จานวน 367แห่ง ประเภทกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จานวน 27 แห่ง
ประเภทศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ มีจานวน 90 แห่ง และประเภทกิจกรรมการบริการด้าน
อื่นๆ จานวน 170 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.11 การจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และ
หมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559
ทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดภูเก็ต จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ.2559

บริษัทมหาชนจากัด

รวมยอด

บริษัทจากัด

บริษัทหุ้นส่วนจากัด

บริษัทหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจากัด

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
1,397 1,354
กิจกรรมทางการเงิน
231 189
และการประกันภัย
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 287 211
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
330
45

บริษัทหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทจากัด

รวมยอด

หมวดธุรกิจ

บริษัทหุ้นส่วนจากัด

ประเภทการจดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่
ทะเบียนนิติบุคคลใหม่

109

-

-

367

315

3

-

-

45

1

-

27

25

45

-

-

61
310

4
-

1
-

90
170

90
159

11

-

-

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต
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จากข้อมูล ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ในจังหวัดกระบี่นั้น มี
ธุรกิจประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 510 แห่ง ประเภทกิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย จานวน 83 แห่ง ประเภทศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ มีจานวน 29 แห่ง และ
ประเภทกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จานวน 24 แห่ง ส่วนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ที่เพิ่มขึ้นในจังหวัด
กระบี่นั้น มี ธุรกิจประเภทที่ พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 73แห่ง ประเภทกิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย จานวน 19 แห่ง ประเภทศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ มีจานวน 5
แห่ง และประเภทกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จานวน 5 แห่ง
ตารางที่ 5.12 การจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดกระบี่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และ
หมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559
ทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดกระบี่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ.2559

รวมยอด

บริษัทจากัด

บริษัทหุ้นส่วนจากัด

บริษัทหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจากัด

รวมยอด

บริษัทจากัด

บริษัทหุ้นส่วนจากัด

บริษัทหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจากัด

ประเภทการจดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่
ทะเบียนนิติบุคคลใหม่

510

412

98

-

-

73

56

17

-

-

83

18

65

-

-

19

6

13

-

-

29
24

23
9

6
15

-

-

5
5

5
3

2

-

-

หมวดธุรกิจ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่
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จากข้อมูล ในปี พ.ศ.2559 พบว่าทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ในจังหวัดพังงานั้น มี
ธุรกิจประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 175 แห่ง ประเภทกิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย จานวน 45 แห่ง ประเภทศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ มีจานวน 22 แห่ง และ
ประเภทกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จานวน 200 แห่ง ส่วนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ที่เพิ่มขึ้นในจังหวัด
พังงานั้น มี ธุรกิจประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 19 แห่ง ประเภทกิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย จานวน 3 แห่ง ประเภทศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ มีจานวน 2
แห่ง และประเภทกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ จานวน 23 แห่ง
ตารางที่ 5.13 การจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดพังงา จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และ
หมวดธุรกิจ พ.ศ. 2559
ทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดพังงา จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ.2559

รวมยอด

บริษัทจากัด

บริษัทหุ้นส่วนจากัด

บริษัทหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจากัด

รวมยอด

บริษัทจากัด

บริษัทหุ้นส่วนจากัด

บริษัทหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บริษัทมหาชนจากัด

ประเภทการจดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่
ทะเบียนนิติบุคคลใหม่

175

147

28

-

-

19

15

4

-

-

45

19

26

-

-

3

-

3

-

-

22
200

16
125

6
75

-

-

2
23

2
18

5

-

-

หมวดธุรกิจ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพังงา
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5.1.3 วิเคราะห์แนวโน้มโครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ รูปแบบการจ้างงาน แหล่งรายได้
และแนวโน้มของการจ้างงาน
โครงสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดภูเก็ต เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 9 ปี (พ.ศ.2549 - 2557) โดยรวมมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อ งร้อ ยละ 6.5 โดยสาขาที่ มีมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมเติบ โตเพิ่มขึ้น คือ ภาคนอก
การเกษตร โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.9 ส่วนภาคการเกษตรมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเติบโต
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -1.1
โดยสาขาที่ มี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ สาขาการบริ ห ารราชการและการ
ป้องกันประเทศรวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับร้อยละ 11.1 รองลงมา คือ สาขาการบริการด้าน
สุข ภาพและสั งคม ร้อ ยละ 10.6 ส่ วนสาขาที่ มีอั ตราการเติบ โตลดลงมากที่ สุด คื อ สาขาเกษตร
กรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ ลดลงร้อยละ -5.1 รองลงมา คือ สาขาการศึกษา ลดลงร้อยละ -2.1
สาหรับสาขาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด คือ สาขาโรงแรม และภัตตาคาร
คิดเป็นมูลค่า 46,891 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 อันดับสอง คือ การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม คิดเป็นมูลค่า 24,045 ล้านบาท และอันดับสาม คือ การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า 6,415 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 11

ตารางที่ 5.14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2548) จาแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2549 – 2557
2548

2557p

2556r

2555r

2554

2553

2552

2551

2550

2549

เฉลีย่ อัตรา
อัตราการ การเติบโต
พ.ศ.
เติบโต
(ร้อยละ) 2549-2557

มูลค่า

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า

4,590

4,440

-3.3%

4,950 11.5%

4,539

-8.3%

4,699

3.5%

4,347

-7.5%

4,394

1.1%

4,042

-8.0%

4,216

4.3%

4,075

-3.3%

-1.1%

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

1,066

1,069

0.3%

1,032

-3.5%

933

-9.6%

877

-6.0%

787

-10.3%

754

-4.2%

656

-13.0%

702

7.0%

701

-0.1%

-5.1%

การประมง

3,544

3,340

-5.8%

4,226

26.5%

3,925

-7.1%

4,409

12.3%

4,160

-5.6%

4,414

6.1%

4,261

-3.5%

4,375

2.7%

4,139

-5.4%

2.7%

ภาคนอกเกษตร

47,045

62,353 32.5%

86,696 9.0%

97,021

11.9%

104,160

7.4%

106,436

2.2%

6.9%

-

-

สาขาการผลิต จังหวัดภูเก็ต
ภาคเกษตร

การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

- -100.0%

1

70,751 13.5%
-

-

72,805 2.9%
-

-

69,665 -4.3%
-

-

79,567 14.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อุตสาหกรรม

1,264

1,205

-4.7%

1,564

29.8%

1,517

-3.0%

1,099

-27.6%

1,500

36.5%

1,747

16.5%

2,038

16.7%

1,914

-6.1%

1,585

-17.2%

3.5%

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา

1,150

1,207

5.0%

1,412

17.0%

1,613

14.2%

1,814

12.5%

1,982

9.3%

2,134

7.7%

2,409

12.9%

2,548

5.8%

2,677

5.1%

10.5%

การก่อสร้าง

4,003

2,921

-27.0%

4,507

54.3%

4,487

-0.4%

3,247

-27.6%

4,623

42.4%

3,601

-22.1%

3,581

-0.6%

3,949

10.3%

3,461

-12.4%

2.1%

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

5,505

6,448

17.1%

6,818

5.7%

6,461

-5.2%

6,083

-5.9%

6,271

3.1%

5,982

-4.6%

6,123

2.4%

6,248

2.0%

6,415

2.7%

-0.1%

โรงแรมและภัตตาคาร

16,169

25,073 55.1%

29,035 15.8%

26,701

-8.0%

25,415

-4.8%

30,484 19.9%

36,515 19.8%

43,167

18.2%

48,492

12.3%

46,891

-3.3%

8.1%

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

7,032

11,704 66.4%

12,779

9.2%

14,048

9.9%

14,021

-0.2%

16,021 14.3%

17,333

8.2%

20,237

16.8%

21,293

5.2%

24,045

12.9%

9.4%

ตัวกลางทางการเงิน

2,142

2,453

14.5%

2,705

10.3%

2,800

3.5%

3,057

9.2%

3,120

2.1%

3,557

14.0%

4,039

13.6%

4,854

20.2%

4,938

1.7%

9.1%

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 2,998

3,862

28.8%

4,262

10.4%

4,657

9.3%

4,312

-7.4%

4,188

-2.9%

4,734

13.0%

4,949

4.5%

4,803

-3.0%

5,970

24.3%

5.6%

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ

1,623

1,577

-2.8%

1,529

-3.0%

3,463 126.5%

3,454

-0.3%

3,543

2.6%

3,526

-0.5%

3,969

12.6%

3,914

-1.4%

3,673

-6.2%

11.1%

การศึกษา

978

1,102

12.7%

1,105

0.3%

1,078

-2.4%

1,083

0.5%

1,161

7.2%

1,108

-4.6%

960

-13.4%

846

-11.9%

931

10.0%

-2.1%

การบริการด้านสุขภาพและสังคม

938

988

5.3%

1,014

2.6%

1,151

13.5%

1,475

28.1%

1,789

21.3%

1,834

2.5%

2,059

12.3%

2,179

5.8%

2,207

1.3%

10.6%

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

2,810

3,594

27.9%

3,905

8.7%

4,125

5.6%

3,656

-11.4%

4,010

9.7%

4,400

9.7%

3,046

-30.8%

3,064

0.6%

3,089

0.8%

-1.9%

183

8.9%

142

-22.4%

134

-5.6%

198

47.8%

153

-22.7%

116

-24.2%

171

47.4%

117

-31.6%

185

58.1%

0.1%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ผลรวมส่วนย่อย)

51,390

66,726 29.8%

76,036 14.0%

77,093 1.4%

74,199 -3.8%

83,792 12.9%

91,753 9.5%

101,665 10.8%

109,298

7.5%

110,906

1.5%

6.6%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ปริมาณลูกโซ่)

51,635

66,821 29.4%

75,731 13.3%

77,414 2.2%

74,395 -3.9%

84,101 13.0%

91,287 8.5%

101,161 10.8%

108,473

7.2%

110,611

2.0%

6.5%

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

168

ที่มา :สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
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จากข้อมู ลรูปแบบการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่1
พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ตที่มีงานทา คิดเป็นจานวน 324,209 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 178,620 คน และเพศหญิ ง 145,589 คน หากพิจ ารณาตามสถานภาพการทางาน พบว่ า
ประเภทลูกจ้างเอกชน มีจานวนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จานวน 201,152 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ
62 ของจานวนประชากรที่มีงานทา รองลงมาเป็นอันดับสอง คือ ประเภททางานส่วนตัว จานวน
70,370 คน และอันดับสามมีสถานภาพการทางานประเภทลูกจ้างรัฐบาล จานวน 22,358 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.7 และ 6.9 ของจานวนประชากรที่มีงานทา ตามลาดับ โดยหากจาแนกสถานภาพแรงงาน
ที่มีจานวนแรงงานน้อยที่สุด คือ ประเภทช่วยธุรกิจครัวเรือน มีจานวน 13,675 คน หรือ คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 4.2 ของจานวนประชากรที่มีงานทา
ตารางที่ 5.15 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามสถานภาพ
แรงงานไตรมาส 1 พ.ศ. 2560
2560 (2017)
ไตรมาสที่ 1
จานวนรวม ร้อยละ จานวนชาย ร้อยละ จานวนหญิง
ลูกจ้างเอกชน
201,152
62.0
106,959
59.9
94,193
ทางานส่วนตัว
70,370
21.7
46,116
25.8
24,254
ลูกจ้างรัฐบาล
22,358
6.9
10,459
5.9
11,898
นายจ้าง
16,654
5.1
11,206
6.3
5,447
ช่วยธุรกิจครัวเรือน
13,675
4.2
3,879
2.2
9,796
การรวมกลุ่ม
รวมยอด
324,209
100.0
178,620
100.0
145,589
ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ
สถานภาพ
การทางาน

ร้อยละ
64.7
16.7
8.2
3.7
6.7
100.0

จากข้อมู ล รูปแบบการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1
พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดภูเก็ต ที่มีงานทา มีจานวน 324,209 คน แบ่งเป็นเพศชาย
178,620 คน และเพศหญิง 145,589 คน หากพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า
ประเภทกิจกรรมโรงแรมและอาหารมีจานวนมากที่สุด 90,042 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ของจานวน
ประชากรที่มีงานทา รองลงมา คือ ประเภทการขายส่งและการขายปลีก จานวน 59,691 คน และ
ประเภทการบริหารและการสนับสนุน จานวน 26,326 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และ 8.1 ของจานวน
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ประชากรที่มีงานทา ตามลาดับ และประเภทอุตสาหกรรมที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ ประเภทการทา
เหมืองแร่และเหมืองหิน มีจานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจานวนประชากรที่มีงานทา
ตารางที่ 5.16 จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560

อุตสาหกรรม

จานวน
รวม
90,042
59,691
26,326
24,807
20,617
16,174
15,545
10,339
10,286
9,019
8,232

ร้อย
ละ
27.8
18.4
8.1
7.7
6.4
5.0
4.8
3.2
3.2
2.8
2.5

2560 (2017)
ไตรมาสที่ 1
จานวน
ร้อย
ชาย
ละ
40,625
22.7
25,979
14.5
17,385
9.7
22,447
12.6
17,711
9.9
9,952
5.6
5,368
3.0
7,038
3.9
8,150
4.6
3,932
2.2
5,520
3.1

จานวน
หญิง
49,418
33,712
8,941
2,360
2,905
6,222
10,177
3,301
2,135
5,087
2,712

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
การขายส่งและการขายปลีก
การบริหารและการสนับสนุน
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
การก่อสร้าง
การผลิต
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
เกษตรกรรม ล่าสัตว์ ป่าไม้
การศึกษา
กิจการอสังหาริมทรัพย์
การบริหารราชการและป้องกัน
7,584
2.3
3,383
1.9
4,201
ประเทศ
กิจกรรมทางวิชาชีพ และเทคนิค
7,365
2.3
4,512
2.5
2,852
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
5,968
1.8
1,821
1.0
4,147
กิจการทางการเงินและการประกันภัย
3,939
1.2
373
0.2
3,565
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
3,790
1.2
362
0.2
3,428
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
2,149
0.7
1,922
1.1
227
การจัดหาน้าและการบาบัดน้าเสีย
1,576
0.5
1,576
0.9
ไฟฟ้าก๊าซ ไอน้า
473
0.1
275
0.2
198
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
287
0.1
287
0.2
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
ไม่ทราบ
รวมยอด
324,209 100.0 178,620 100.0 145,589
ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ร้อย
ละ
33.9
23.2
6.1
1.6
2.0
4.3
7.0
2.3
1.5
3.5
1.9
2.9
2.0
2.8
2.4
2.4
0.2
0.1
100.0
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จากข้อมู ล รูปแบบการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1
พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีงานทา มีจานวน 324,209 คน แบ่งเป็นเพศชาย
178,620 คน และเพศหญิง 145,589 คน หากพิจารณาจาแนกตามอาชีพ พบว่าอาชีพพนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้า และตลาดมีจานวนมากที่สุด 111,664 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ของ
จานวนประชากรที่มีงานทา รองลงมา คือ อาชีพผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานในด้านการขายและการ
ให้บริการ จานวน 50,013 คน และอาชีพช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจานวน 37,767 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.4 และ 11.6 ของจานวนประชากรที่มีงานทา ตามลาดับ และอาชีพที่มีจานวนน้อย
ที่สุด คือ อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีจานวน 13,774 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.2 ของจานวนประชากรที่มีงานทา
ตารางที่ 5.17 จานวน และร้อยละของประชาการอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอาชีพ
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560

อาชีพ
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และ
ตลาด
ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐานในด้านการขาย
และการให้บริการ
ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆและ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
เสมียน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรป่าไม้
และประมง
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ
คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น

จานวน
รวม

ร้อย
ละ

2560 (2017)
ไตรมาสที่ 1
จานวน
ร้อย
ชาย
ละ

111,664

34.4

46,500

26.0

65,164

44.8

50,013

15.4

21,949

12.3

28,064

19.3

37,767

11.6

30,539

17.1

7,228

5.0

35,109

10.8

32,430

18.2

2,679

1.8

22,348

6.9

8,736

4.9

13,612

9.3

20,312
17,889

6.3
5.5

10,285
5,380

5.8
3.0

10,027
12,509

6.9
8.6

15,333

4.7

13,548

7.6

1,785

1.2

13,774

4.2

9,252

5.2

4,522

3.1

จานวน
หญิง

ร้อย
ละ

รวมยอด
324,209 100.0 178,620 100.0 145,589
ที่มา : การสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด สานักงานสถิติแห่งชาติ
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จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรในระดับที่สูงจังหวัดหนึ่งใน
ประเทศไทย โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร คิดเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศในจังหวัดทั้งสิ้น 77 จังหวัด
และมี รายได้ต่อหัวประชากร คิดเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ จากข้อมูลสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2557 รายได้ต่อหัวประชากรจังหวัด
ภูเก็ต มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปภาพรวมรายได้ต่อหัวประชากรของ
จังหวัดภูเก็ต ย้อนหลังในช่วง 9 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2548-2557 รายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัดภูเก็ต
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.36 ต่อปี โดยในปีพ.ศ.2557 รายได้ต่อหัวประชากร
ของจังหวัดภูเก็ต 258,817 บาท เพิ่มขึ้น 110,230 บาท จากปี พ.ศ.2555 ที่มีรายได้ต่อหัวประชากร
ของจังหวัดภูเก็ต 148,587 บาท
ตารางที่ 5.18 รายได้ต่อหัวประชากรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 - 2557
ปี พ.ศ.
รายได้
ต่อหัว

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555r

2556r

2557p

148,587

184,635

201,914

201,466

175,293

186,792

205,085

229,328

251,144

258,817

ที่มา :สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี

ตารางที่ 5.19 อัตราการเปลี่ยนแปลง รายได้ต่อหัวประชากรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 - 2557
ปี พ.ศ.
รายได้ประชากร (บาท)
2548
148,587
2549
184,635
2550
201,914
2551
201,466
2552
175,293
2553
186,792
2554
205,085
2555r
229,328
2556r
251,144
2557p
258,817
จานวน
ร้อยละ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ.2548 - 2557)
110,230
6.36
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี และการวิเคราะห์ของที่
ปรึกษา
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5.1.4 การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่บริการ
Tourism Review News (2018) ได้ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แนวโน้ ม ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรม MICE ในปัจจุบัน จานวน 3 ปัจจัย ดังนี้
1) ความปลอดภัย (Security) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม MICE ตั้งแต่
ผู้บริหารโรงแรม ศูนย์ประชุม ตัวแทนการท่องเที่ยว ฯลฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าการรักษาความ
ปลอดภัยจะเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับอุตสาหกรรม MICE เนื่องจากการจัดงาน MICE ขนาดใหญ่ได้
กลายเป็ น เป้ า หมายส าคั ญ อั น หนึ่ง ของการก่ อ การร้ า ย และอาชญากรรม ดั ง นั้ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัยจึ งเป็นหัวใจส าคัญ ส าหรับการวางแผนการจัดงาน ซึ่ งรวมถึงการวางระบบรั กษาความ
ปลอดภัย การวางแผนสารองฉุกเฉิน (Contingency plans) การวางแผนการอพยพผู้เข้าร่ วมงาน
ระบบการแจ้งเหตุ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัย ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
2) ประสบการณ์ (Experience) จากผลการสารวจความคิดเห็นของสมาคม
วิชาชีพการจัดประชุมนานาชาติ (Meeting Professionals International Association – MPI) ต่อ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ร้อยละ 63 ของผู้บริหารในอุตสาหกรรม ระบุว่าแนวโน้มของ
ผู้เข้าร่วมงานผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Attendance) จะมีเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
และในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากการให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี การจัดงาน MICE ยังต้องให้
ความส าคั ญ กั บ การสร้ างประสบการณ์ที่ ดี ผ่ า นปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ คคล (Human Interaction)
ดังนั้นการให้บริการของพนักงานในทุกระดับจึงมีความสาคัญ
3) เทคโนโลยี (Technology) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดงาน
จะเป็นอีกหนึ่งในแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรม MICE เนื่องจากการเติบโตของการจัดงานใน
กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับการจัดงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
การเงิ น และธนาคาร (Fintech) อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ข้ อ มู ล (Information Technology)
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ และอุ ต สาหกรรมยา ตลอดจนอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เ ท ค โ น โ ล ยี วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ( Scientific, Technological, Engineering and
Mathematical – STEM) ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีความต้องการให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การแสดงภาพ และเสี ย ง แอพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ เพื่ อ บริ ห าร
ประสบการณ์ให้มีความสะดวกสบาย สามารถเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถจัดงานให้มี
ความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (Garland, 2018)
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CWT Meeting & Event (2018) ได้ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แนวโน้ ม ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรม MICE จานวน 5 ปัจจัย ดังนี้
1) การจัดงานที่สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ร่วมงาน (Engaging Events) ใน
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม แรงงานซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ เ กิ ด อยู่ ใ นช่ ว งปี ค.ศ. 1980 ถึ ง ค.ศ. 1998 ( Millennium
Generation) เริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญในกาลังแรงงานมากขึ้นทั่วโลก และคาดการณ์ว่าภายในปี
ค.ศ. 2020 กลุ่มประชากรรุ่นดังกล่าวจะเติบโตสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของกาลังแรงงานทั่วโลก และ
มีเอกลักษณ์รายประการที่แตกต่างกับประชากรรุ่นอื่นๆ อาทิ ความถนัด และความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร กาลังซื้อ และความสนใจในการซื้อ
สินค้า ซึ่งกลุ่มประชากรรุ่นดังกล่าวไม่นิยมการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยตนเอง รสนิยมใน
การเลือกซื้อสินค้าซึ่งต้องการตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชอบประสบการณ์ที่สามารถสื่อสาร
ทางอารมณ์ และความรู้สึกได้ จากปัจจัยที่กล่าวมา สิ่งที่ท้าทายสาหรับการออกแบบการจัดงาน MICE
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรรุ่น Millenniums คือ การสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ
และสามารถเชื่อมโยงทางความรู้สึก และอารมณ์ (Engaging Experience) กับรุ่นดังกล่าว การจัด
กิจกรรม MICE ต้องสามารถส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ใหม่ๆ สามารถมีแนวคิด
ตรึกตรอง และมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม ผลลัพธ์ของการจัดงานควรให้ความสาคัญกับการ
สร้างให้เกิดแนวคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อของการจัดงาน ดังนั้นสิ่งที่
สาคัญที่ผู้จัดงาน MICE จาเป็นต้องคานึงถึงคือปรัชญา (Philosophy) ของการจัดงาน ซึ่งเป็นการนา
แนวคิดที่สาคัญ และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการจัดงาน ตลอดจนวัฒนธรรม และความใส่ใจในความ
สะดวกสบายของผู้เข้าร่วมงาน มาออกแบบ และวางแผนเป็นกิจกรรม และการตกแต่ง ที่น่าสนใจ ซึ่ง
อาจประกอบไปด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับการจัดงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน ผ่าน
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Interaction) การนาเทคโนโลยีการรับฟัง
ความคิดเห็น และแสดงผลลัพธ์แบบเวลาจริง (Real-Time Polling) เข้ามาใช้ประกอบ การให้รางวัล
กับผู้เข้าร่วมงานที่มีส่วนร่วมในระดับสูง ตลอดจนการสร้างการช่องทางการติดต่อ และเครือข่ายเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงาน
มีส่วนร่วม ทั้งในแง่การรับฟังอย่างตั้งใจ การร่วมแสดงความคิด และการร่วมแสดงออก อีกทั้งสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวในลักษณะที่ต้องการหลังจากเสร็จงาน
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2) แนวโน้มด้านสถานที่จัดงาน (Venue Trends) ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์
การเลือกสถานที่จัดงาน MICE ประกอบด้วย สถานที่ที่น่าสนใจ (Interesting) สร้างความทรงจาที่ดี
(Memorable) และมีประสิทธิภาพ (Impactful) ในการสื่อสารปรัชญาของการจัดงาน เพื่อสร้างให้
เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral Changes) ตลอดจนสถานที่ที่สะท้ อนถึงตราสินค้ า
(Brand Reflection) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้สร้างให้เกิดแนวโน้มความต้องการสถานที่จัดงานที่สร้าง
ประสบการณ์ที่ดีเป็นที่น่าทรงจา ไม่ว่าจะเป็นปราสาท พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ ตลอดจนสถานที่ใหม่ๆ ที่
พัฒนามารองรับการจัดงาน MICE เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ สเตเดียมกีฬา สนามแข่งรถ สวน
พฤกษศาสตร์ ประภาคาร ดาดฟ้าของตึกสูง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเลือกสถานที่จัดงานแบบใหม่ๆ
ดังที่กล่าวมา มีความท้าทายจากความพร้อมของสถานที่ เนื่องจากการขาดระบบสาธารณูปโภคที่
รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ ดังนั้นแนวโน้มที่เป็นที่นิยมคือการจัดงานประชุมในศูนย์ประชุมหรือ
โรงแรม ในขณะที่เลือกจัดงานเลี้ยงอาหารในสถานที่ใหม่ๆ ดังกล่าว
3) ความปลอดภัย และความมั่นคง (Safety & Security) เป็นอีกปัจจัยที่มี
ความสาคัญในการเลือกสถานที่ และออกแบบกิจกรรมประกอบงาน MICE โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่
ที่มีความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) ซึ่งควรเป็นสถานที่ที่ปลอดจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ หรือ ภัยจากการก่อการร้าย นอกจากนั้นผู้มีโอกาสเข้าร่วมงานอาจรู้สึกไม่สบายใจหากมีการ
เลือกสถานที่จัดงานซึ่งเพิ่งเกิดเหตุการณ์ร้ายในระยะเวลาอันใกล้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความทรงจา
เกี่ยวกับเหตุการณ์มักไม่ยาวนานนัก อีกทั้งการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น พนักงานรักษา
ความปลอดภัย หรือ การตรวจยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมงาน ยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานมากยิ่ ง ขึ้ น และความปลอดภั ย ของระบบสื่ อ สารสารสนเทศ (Cyber Security) ซึ่ ง
หมายถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล และระบบสื่อสารภายในงาน ให้ปลอดจากไวรัส
หรือ ซอฟแวร์ที่เป็นอันตรายอีกทั้งควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนระบบการเฝ้า
สังเกต (Monitor) และรักษาความปลอดภัยของบริเวณจัดงาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าวไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารสารสนเทศของผู้เข้าร่วม
งาน แนวโน้มสาคัญในอุตสาหกรรม MICE คือการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ
และระบบสื่อสารสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน
4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology) การจัดงาน MICE ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดประชุม (Meeting) การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัด
แสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) จาเป็นต้องนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อทาให้ผู้เข้าร่วมงาน
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ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิตัลในการวางแผนการเดินทาง และการ
ลงทะเบียน ซึ่งครอบคลุมถึงระบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว และความชอบของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้จัดการ
ให้บริการที่ตรงกับรสนิยมส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น
a. แอพพลิเคชั่นสาหรับการจัดประชุม (Meeting apps) เพื่อให้ข้อมูลของ
งาน ตารางการจั ด งาน แผนที่ ก ารเดิ น ทาง และสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในการแบ่งปันความคิดเห็น รูปภาพกิจกรรม เกมส์ และ
การออกเสียง และวัดคะแนนผลลัพธ์
b. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นการประยุกต์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และการสนทนาผ่านระบบออนไลน์
โดยการบั น ทึ ก เนื้ อ หา และเผยแพร่ ท างออนไลน์ ใ นทั น ที ห ลั ง จากจบ
กิจกรรม การใช้แฮชแท็ก (Hashtags) หรือ ดัชนีถ้อยคา เพื่อเป็นคาค้นหา
หลัก หรือ ที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ด (Keyword) ใช้เพื่อค้นหา กลุ่มคน กลุ่ม
เพื่อน ที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่ต่างมีความสนใจเหมือนกัน ใน
เรื่องเดียวกัน หรือ การออกอากาศผ่านทวิตเตอร์ (Live-Tweeter) เพื่อ
เผยแพร่ และแบ่งปันเนื้อหากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
c. เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) เป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการแสดงภาพเสมือนจริงในระบบ 3 มิติ หรือ 4 มิติ เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในด้านการแสดงสินค้าตัวอย่าง การจัด
ประชุมทางไกล ไปจนถึงการสัมภาษณ์วิทยากรทางไกล เป็นต้น
d. เทคโนโลยี ร ะบบบริ ห ารการจั ด งาน (Back-end management
technology) ประกอบด้ ว ยซอฟแวร์ ก ารบริ ห ารการจั ด ประชุ ม
(Meeting management tools) ที่ ช่ ว ยผู้ จั ด งานวางแผนการเลื อ ก
สถานที่ จั ด งาน งบประมาณ การลงทะเบี ย น การจองที่ พั ก และการ
เดินทาง การบริหารผู้เข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการจัดงาน ระบบการจัดส่งร่างข้อเสนอทางอิเ ล็กทรอนิกส์
(electronic RFPs) ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ จั ด งานสามารถเก็ บ รวบรวม และ
เปรี ย บเที ย บราคาของข้ อ เสนอต่ า งๆ ประกอบการจั ด งาน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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e. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analytics) เป็ น การเก็ บ รวบรวม การ
จัดระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง การจัดงาน
โดยในปั จ จุ บั น สามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ านวนมหาศาลเกี่ ย วกั บ
ผู้เข้าร่วมงานทั้งด้านความสนใจ พฤติกรรม และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลภายใน
งานที่ จั ด เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานแต่ ล ะราย อาทิ
ความชอบต่อรูปแบบการเดินทาง ประเภทห้องพัก เนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมงาน
สนใจ ฯลฯ เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางการตลาดได้ต่อไป
5) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) ผลลัพธ์จากการจัด
งาน MICE ควรวัดผลจากผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งรวมถึงคุณค่าของข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่ วม
งานได้รับจากกิจกรรม และคุณค่าของข้อมูลที่องค์กรสามารถวิเคราะห์เพื่อนาไปขยายผลทางธุรกิจได้
ต่อไป ลบด้วยต้นทุนในการจัดงาน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานด้านจัดซื้อควรมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดงาน MICE ตลอดทุกขั้นตอน (CWT Meetings & Events, 2018)
5.1.5 การวิเ คราะห์ค วามเป็ นไปได้ของการใช้ประโยชน์ศูน ย์ประชุมนี้เ มื่อเทียบกั บ
โรงแรมหรืออาคารต่างๆ สาหรับการจัดงานไมซ์ และการวิเคราะห์คู่แข่งศูนย์
ประชุมที่จะมาช่วยเติมเต็มในเชิงธุรกิจทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและภูมิภาค
การกาหนดเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์คู่ แข่งทางตรงในภูมิภาคเอเชีย อย่างน้อย 3 แห่ง
และวิเคราะห์คู่แข่งในประเทศหรือ ภูมิภาค ประกอบไปด้วยดัชนี จานวน 6 ปัจจัย เพื่อคัดเลือกเมือง
จุดหมายปลายทางอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่มีโอกาสเป็นคู่แข่งกับจังหวัดภูเก็ต โดยประกอบไปด้วย
ตารางที่ 5.20 เกณฑ์ในการกาหนดคูแ่ ข่งทางตรงในภูมิภาคเอเชีย ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค
ที่

เกณฑ์ในการกาหนดคู่แข่งทางตรงใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายในประเทศ และ
ภายในภูมิภาค

1 การหมุนเวียนการจัดงาน
(Rotation)
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เมืองจุดหมายปลายทางอยู่ในขอบเขตการหมุนเวียน
การจั ด งานของภู มิ ภ าคประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
country)
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ตารางที่ 5.20 เกณฑ์ในการกาหนดคู่แข่งทางตรงในภูมิภาคเอเชีย ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค
ที่

เกณฑ์ในการกาหนดคู่แข่งทางตรงใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายในประเทศ และ
ภายในภูมิภาค

คาอธิบายเกณฑ์

2 ขนาดของเมือง (Size)

3
4

5

6

เมืองจุดหมายปลายทางเป็นเมืองอันดับสอง และเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในประเทศดังกล่าว
(Second tier destination)
ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ (Business เมื อ งจุ ด หมายปลายทางมี ภ าพลั ก ษณ์ เ ป็ น แหล่ ง
profile)
ท่องเที่ยวที่สาคัญ (Strong tourism destination)
ระบบสาธารณูปโภค
เมื อ งจุ ด หมายปลายทางต้ อ งมี ท่ า อากาศยานตั้ ง อยู่
(Infrastructure)
ภายในพื้นที่ และมีสถานที่สาหรับรองรับการจัดประชุม
( Destination should have its own airport and
solid meeting facilities)
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง เมืองจุดหมายปลายมีการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
(Destination appeal)
ทั้งในเชิงพักผ่อน และบริการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
(Similar tourism products)
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
เมืองจุดหมายปลายทางต้องมีศักยภาพในการเติบโตใน
(Perspective)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน และอุตสาหกรรม
ไมซ์ (High potential for future growth)
โดยเมืองจุดหมายปลายทางในอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถ

จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นคู่แข่งภายในประเทศไทย (National
Competitors Identified): เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งแข่งขันโดยตรงใน
ตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ และตลาดการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) มีศักยภาพ
ในการเป็นคู่แข่งทางอ้อมในอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างประเทศด้านอื่นๆ
2) กลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง
(คู่ แข่ งโดยตรง) ภายในภูมิ ภาค (Regional Competitors Identified): ซึ่ ง แข่งขั นโดยตรงใน
ตลาดอุ ต สาหกรรมไมซ์ ร ะหว่ า งประเทศ และตลาดการจั ด ประชุ ม นานาชาติ (Convention) มี
ศักยภาพในการเป็นคู่แข่งทางอ้อมในอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างประเทศด้านอื่นๆ
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3) กลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
(คู่แข่งทางอ้อม) ภายในภูมิภาค (Comparator Cities): ซึ่งแข่งขันทางอ้อมในตลาดอุตสาหกรรม
ไมซ์ระหว่างประเทศ และตลาดการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) มีศักยภาพในการเป็นคู่แข่ง
ทางอ้อมในอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างประเทศด้านอื่นๆ เมืองจุดหมายปลายทางในกลุ่มนี้อาจไม่ใช่
คู่แข่งโดยตรง แต่มีความสาคัญในการเป็นตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บางด้านให้กับจังหวัดภูเก็ต
โดยเมืองจุดหมายปลายทางที่ผ่านการคัดเลือก 8 เมือง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.21 เมื อ งจุ ด หมายปลายทางที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเป็ น คู่ แ ข่ ง ทางตรงในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค
ที่
กลุ่มของเมืองจุดหมายปลายทาง
1 กลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นคู่แข่ง
ภายในประเทศไทย (National
Competitors Identified)

•
•
•

2 กลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นเมือง
จุดหมายปลายทางระดับสอง (คู่แข่ง
โดยตรง) ภายในภูมิภาค (Regional
Competitors Identified)
3 กลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นเมือง
จุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
(คู่แข่งทางอ้อม) ภายในภูมิภาค
(Comparator Cities)

•
•
•
•
•

เมืองที่ผ่านการคัดเลือก
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
(Bangkok, Thailand)
เชียงใหม่, ประเทศไทย
(Chang Mai, Thailand)
เมืองพัทยา, ประเทศไทย
(Pattaya, Thailand)
เกาะปีนัง, ประเทศมาเลเซีย
(Penang, Malaysia)
เกาะบาหลี, ประเทศอินโดนีเซีย
(Bali, Indonesia)
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง, ประเทศจีน
(Hong Kong, China)
กรุงกัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
(Kuala Lumpur, Malaysia)

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ไมซ์ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในปี 2560 โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สาคัญในการท่องเที่ยว มีจานวนผู้ เยี่ยมชม
ไมซ์ จานวน 202,555 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับนักเดินทางไมซ์ใน
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ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 อุตสาหกรรมไมซ์ ในจังหวัด อย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวอาจมีการ
รายงานที่ต่ากว่าจานวนของนักท่องเที่ยวประเภทไมซ์อย่างแท้จริง เนื่องจาก ขาดข้อ มูลสถิติในกลุ่ม
นัก ท่ อ งเที่ ยวประเภทการท่ อ งเที่ ย วเชิ งรางวั ล (Incentive Travelers) ประกอบกับ ในกลุ่ม ลูก ค้ า
ประเภทการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) อาจถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ
ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้จัดงาน และผู้แสดงสินค้าจะถูกจัดเป็นกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจก็ตาม
โดยสถิ ติพบว่า การจั ดการแสดงสิน ค้า มีส่ว นแบ่งสู งสุ ดในอุต สาหกรรมไมซ์ ของ
จังหวัดในปีที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48 ของผู้เข้าชมงานไมซ์ทั้งหมด ตามมาด้วยการจัดประชุม
นานาชาติ (Convention) การจัดประชุม (Meeting) และการท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Incentive)
โดยแนวโน้ ม ของรูปแบบการท่อ งเที่ย วในปัจ จุบั นของจั งหวัดภู เก็ ต พบว่ ามี การ
จัดการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาทางน้า และกีฬาประเภทอื่นๆ ได้แก่ การแข่งขันเรือใบชิง
ถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า (Phuket King’s Cup Regatta) การแข่งขันเรือใบนานาชาติ
และงานแสดงเรือนานาชาติภูเก็ต (PIMEX) ตลอดจนมีการวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตมาราธอน และ
การแข่งขันไอรอนแมน เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดด้านกิจกรรมบันเทิง และการจัดงานยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
โดยพบว่ามีการจัดงานดนตรี เช่น ลากูน่าภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล และการจัดงานแต่งงานโดย
คู่รักจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดงานแต่งงานที่มาจากตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดีย
โดยในปัจจุบัน ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว
ประเภทพักผ่อน (Leisure destination) และนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้จัดงานยังไม่เห็นภาพลักษณ์
ของจังหวัดในฐานะเป็นจุดหมายการเดินทางในอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนั้นตลาดนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ จึ ง จ ากั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง รางวั ล (Incentive groups) เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น การวางแผนเพื่อจัดให้มีศูนย์การประชุม และการจัดนิทรรศการนานาชาติ ที่
วางแผนไว้จึงเป็นปัจจัยเสริมเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นตลาดปลายทางในอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ระดับนานาชาติได้ต่อไป และสามารถเสริมให้จั งหวัดภูเก็ตสามารถดึงดูดกิจกรรมไมซ์ ได้มากขึ้น
รวมถึงการจัดงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางในอุตสาหกรรมไมซ์แห่ง
อื่นๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร และพัทยา ซึ่งสามารถรองรับอุตสาหกรรม
ไมซ์ได้หลากหลายกว่า
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การเติ บ โตของตลาดแหล่ ง ที่ ม าของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นระดั บ
นานาชาติ ของจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราการเติบโต
(CAGR) เท่ากับ ร้อยละ 0.7 ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ผู้มาเยือนจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ในขณะที่อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากเอเชีย
เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตเป็นบวกถึงร้อยละ 7 ในปีที่ผ่านมา
ในขณะที่อุตสาหกรรม MICE ภายในประเทศ ยังมีภาวะที่ท้าทาย เนื่องจากธุรกิจ
ภายในประเทศกาลังประสบกับสภาวะการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ และ
ส่งผลต่ออุปสงค์ของอุตสาหกรรม MICE ภายในประเทศ
การประชุมสมาคมระหว่างประเทศในภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนาของอาเซียนด้วยการจัดประชุมสมาคม
163 แห่งในปี 2560 ซึ่งเป็นอันดับที่ 25 ของโลกในการจัดอันดับ ICCA ตามมาด้วยสิงคโปร์ มาเลเซีย
และอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง เป็ น จุ ด หมายปลายทางของ MICE ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในระดั บ นานาชาติ ในขณะที่
ฟิลิปปินส์แ ละเวียดนาม ยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเต็มที่ โดยประเทศไทยมีการจัดการประชุม
นานาชาติที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2551-2560 มีจานวนการจัดงานรวมถึง 1,349 ครั้ง
และในปี พ.ศ. 2560 มีการจัดงานสูงถึง 163 ครั้ ง ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาค อันดับสอง คือ ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งมีการจัดงานจานวน 160 ครั้ง ในปีเดียวกัน และอันดับสาม คือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการ
จัดงานจานวน 112 ครั้ง ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตามมาเป็นอันดับสี่ และห้า โดย
มีจานวนการจัดงาน 89 ครั้ง และ 56 ครั้ง ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.22 จานวนการจัดการประชุมนานาชาติ จาแนกตามประเทศ/อาณาเขต
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2555

2556

2557

2558

2559

2560

87
148
124
84
49

104
153
126
76
39

158
150
128
94
54

151
173
119
123
57

133
143
151
90
56

165
160
132
97
64

181
159
122
102
69

163 1,349
160 1,433
112 1,221
89 858
56 531

รวม

2554

2552

2551

ลาประเทศ
ดับ
1 ไทย
103 104
2 สิงคโปร์
101 86
3 มาเลเซีย
95 112
4 อินโดนีเซีย
56 47
5 ฟิลิปปินส์
45 42
ทีม่ า ICCA statistics 2007 - 2016

2553

จานวนการประชุม (ประเทศ/อาณาเขต)
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โดยกรุงเทพมหานคร กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและ/หรือ
ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการเงินที่สาคัญในภูมิภาค เป็นเมืองที่สาคัญที่สุดสาหรับการจัดงานไมซ์ใน
บรรดากลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกรุงเทพมหานคร มีการจัดงานรวม
874 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2560 อันดับสองคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีการจัดงานรวม 745 ครั้ง
และอันดับสาม คือ บาหลี มีการจัดงานรวม 415 ครั้ง ระหว่างช่วงเดียวกัน
ในขณะที่เมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง (Second Tier MICE Destinations) ที่
ประสบความสาเร็จในภูมิภาค ประกอบด้วย
- ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ บาหลี มีการจัดงาน 415 ครั้ง เมืองยอร์กยาการ์ตา
มีการจัดงาน 86 ครั้ง และกรุงจาการ์ต้า มีการจัดงาน 175 ครั้ง
- ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ เกาะปีนัง มีการจัดงาน 105 ครั้ง และกูชิง มีการจัด
งาน 101 ครั้ง
- ประเทศไทย ได้แก่ จั งหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงาน 115 ครั้ง จังหวัดภูเก็ต มี
การจัดงาน 110 ครั้ง และเมืองพัทยา มีการจัดงาน 82 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.23 จานวนการจัดประชุมจาแนกตามเมืองในภูมิภาคอาเซียน
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2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

รวม

2552

2551

ลาเมือง
ดับ
1 กรุงเทพฯ
70 71
2 กัวลาลัมเปอร์
65 75
3 บาหลี
30 24
4 เชียงใหม่
9
18
5 ยอร์กยาการ์ตา 4
3
6 เกาะปีนัง
3
13
7 จาการ์ต้า
12 11
8 ภูเก็ต
6
5
9 กูชิง
4
2
10 พัทยา
5
4
ทีม่ า ICCA statistics 2007 - 2016

2553

จานวนการประชุม (เมือง)

49
79
44
5
6
9
17
18
11
7

59
74
33
19
8
11
16
12
4
11

99
84
56
20
1
6
18
13
12
11

99
70
54
12
12
4
27
14
19
12

82
85
45
14
13
14
21
13
23
8

112
78
44
16
10
17
24
7
10
12

123
70
45
21
14
13
16
14
9
6

110
65
40
21
15
15
13
8
7
6

874
745
415
155
86
105
175
110
101
82

หน้า | 5 - 26

นอกเหนือจากเมืองชั้นหนึ่ง (First Tier MICE Destinations) แล้ว จังหวัดภูเก็ตมี
แนวโน้มที่จะแข่งขันกับจุดหมายปลายทางในเมืองรองทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง
- ภายในประเทศไทย ภูเก็ตแข่งขันในอุตสาหกรรม MICE กับจังหวัดเชียงใหม่
และเมืองพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการประชุมนานาชาติ
- ระดั บภู มิ ภ าค ภู เก็ ต แข่ง ขั น กับ เกาะปี นั ง ซึ่ ง ได้ รั บ การส่ งเสริ มจากรัฐ บาล
มาเลเซี ย ให้ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทาง MICE ของประเทศรองลงมาจากกรุ ง
กั ว ลาลั ม เปอร์ ประกอบกั บ ปี นั ง ยั ง มี พื้ น ฐานด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ตลอดจน
อากาศยาน และภาคบริ การ ซึ่ ง มีค วามเข้ม แข็ งด้ านการค้ าปลีก และการ
ท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical Tourism)
ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ศูนย์ประชุมจังหวัดภูเก็ตพบว่า
ประเทศไทยมี โ อกาสที่ ดี ใ นอุ ต สาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด ประชุ ม นานาชาติ
(Convention) เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมในระดับนานาชาติจานวนถึง 913 สมาคม ซึ่ง
มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย ในจานวนดังกล่าว พบว่ามีสมาคมจานวน 685 สมาคม ที่มีการจัดการ
ประชุมหมุนเวียนไปในแต่ละประเทศ และมีสมาคมกว่า 240 สมาคมที่ให้ความสาคัญกับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิค รวมถึงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (ICCA, 2018)
นอกจากนั้น ประเทศไทย ยังเป็นที่ตั้งของสานักงานองค์การระหว่างประเทศจานวน
25 หน่วยงาน ทั้งองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐต่อรัฐ (Inter-Government Organizations) และ
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ ไ ม่ สั ง กั ด รั ฐ บาล (Non-Government Organizations – NGOs) โดยมี
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศระดั บ รั ฐ ต่ อ รั ฐ อาทิ ส านั ก งานองค์ ก ารสหประชาชาติ ใ นประเทศไทย
(United Nations Thailand) อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ( Food and Agriculture
Organization - FAO) โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development
Program - UNDP) ส านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) องค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สานักงานมนุษยธรรมแห่งกรรมาธิการยุโรป (European Commission
Humanitarian Office - ECHO) เป็นต้น
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สาหรับองค์การระหว่างประเทศที่ไม่สังกัดรัฐบาล อาทิ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) องค์ ก ารหมอไร้ พ รมแดน (Médecins Sans
Frontières (MSF) International) หน่ ว ยสั น ติ ภ าพสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศไทย (Peace Corps
Thailand) สมาคมโรตารี ประเทศไทย (Rotary Club Thailand) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สานักงานขององค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหา
นคร และมีส านักงานจานวน 5 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยยังไม่มีสานักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
โดยผลการวิเคราะห์จานวนการจัดประชุมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง ค.ศ. 20142017) ระหว่างเมืองปลายทางในภูมิภาค และในประเทศไทย พบว่า เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นจุดหมายปลายสาคัญสาหรับการจัดประชุมนานาชาติ โดยมีการจัดประชุมเฉลี่ยปีละกว่า 40 งาน
ทาให้บาหลีได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางสาหรับการจัดประชุมอันดับ 70 ในโลก จังหวัด
เชียงใหม่เป็นอีกจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุม
นานาชาติ อันดับสองของประเทศมาเลเซียรองจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จานวนการจัดประชุมที่ภูเก็ต และพัทยา มี
จานวนลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในภูมิภาค และปัญหาจากปัจจัย
ภายในของประเทศ
ตารางที่ 5.24 เปรียบเทียบจานวนการจัดประชุมนานาชาติระหว่างเมืองจุดหมายปลายทางในภูมิภาค
อันดับ

เมือง

1
2
3
4
5

บาหลี
เชียงใหม่
ปีนัง
ภูเก็ต
พัทยา

ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2016 ค.ศ. 2017
45
14
14
13
8

44
16
17
7
12

45
21
13
14
6

40
21
15
8
6

รวม
(จานวนงาน)

174
72
59
42
32

ทีม่ า ICCA Statistics 2015 -2018
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จังหวัดภูเก็ตยังมีจุดเด่นด้านการเป็นเมืองสาคัญสาหรับกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬา
ทางน้า โดยมีการจัดการแข่งเรือหลายกิจกรรมเป็นประจาทุกปี ทั้งการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานใน
กิจกรรม Phuket King's Cup Regatta รวมถึงกิจกรรม The Bay Regatta กิจกรรม Phuket Race
Week และกิจกรรม Multihull Solutions Regatta ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม
และธันวาคม ของทุกปี ทั้งยังมีการจัดการวิ่งมาราธอน ไตรกีฬา และกีฬาท้าทาย (Extreme Sports)
ต่างๆ อาทิ ดาน้า โหนสลิง (Ziplining) โต้คลื่น เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์
กับศูนย์ประชุมนี้ได้
รัฐบาลไทยยังส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองนาร่องด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานความรู้ (Knowledge Economy) ศู น ย์ ก ลางทางการแพทย์
(Medical Hub) และนวัตกรรมของภูมิภาค ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สาหรับด้าน
การส่งเสริมให้เป็นจังหวัดนาร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านทางสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ส่งเสริมให้ภูเก็ต
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Safety) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment) บริการสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) การศึกษาอัจฉริยะ (Smart
Education) และการบริ ห ารภาครั ฐ อั จ ฉริ ย ะ (Smart Governance) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลให้เข้ามาลงทุนเริ่มต้นกิจการ และส่งเสริมระบบ
นิเวศน์รองรับการประกอบการด้านดิจิทัลในจังหวัดอีกด้วย
สาหรับด้านการพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์ ภูเก็ตยังได้รับการ
กาหนดบทบาทการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของการบริการทางการแพทย์ของอันดามัน มุ่งเน้นตลาด
การท่องเที่ยวที่มีการบริการทางสุขภาพหรือบริการด้านการแพทย์ร่วมด้วย นอกจากนั้นก็มีการบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา เป็นต้น
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5.2 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเชิงคุณภาพ
5.2.1 การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
ผลการวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยจาแนกเป็นรายตลาด พบว่า
- การรักษาตลาดเดิม: ภูเก็ตมีศักยภาพในตลาด MICE เดิมในกลุ่มการจัดประชุม
(Meetings) และการท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Incentives) ซึ่งมีจานวนการจัดใน
ระดับสูง เนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่มีชื่อเสียงด้านชายหาด ทะเล
และหมู่เกาะที่สวยงาม
- ตลาดใหม่: การวิเคราะห์การผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพ
ของตลาดใหม่ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นฐานตลาดเพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรม
MICE ของภูเก็ต
- ตลาดเป้าหมาย: ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของตลาดเป้าหมาย ที่อุตสาหกรรม MICE ของจังหวัด
ภูเก็ตควรให้ความสาคัญต่อไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.25 การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ จาแนกเป็นการรักษาตลาดเดิม ตลาดใหม่ และตลาดเป้าหมาย
ประเภทงาน MICE
การจัดประชุม (Meeting)

การท่องเที่ยวเชิงรางวัล
(Incentives)
การจัดประชุมนานาชาติ
(Convention)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

การรักษาตลาดเดิม
ตลาดใหม่
การจัดประชุมบริษัท เป็นกลุ่มขนาดเล็กถึ ง การจัดประชุม จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยเฉพาะ
ขนาดกลาง (ไม่เกิน 100 คน)
อย่างยิ่งตลาดจีน เกาหลีใต้ อาเซียน และยุโรป ใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ ธุรกิจการขายแบบเครือข่าย/
ขายตรง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและบริษัทเอกชนระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งศั กยภาพในการดึงดูดกลุ่มลูกค้า ใน
อุต สาหกรรมการเงิ น เทคโนโลยี ด้ า นการเงิ น (Fin
Techs) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Tech-Startups)
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของทีม (Team กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของทีม (Team Building)
Building)
และการท่องเที่ยวจากรางวัล (Recognition Travel)
การจัดประชุมนานาชาติขนาดเล็กถึงขนาด การจัดประชุมนานาชาติขนาดกลาง (ประมาณ ไม่
กลาง (100-500 คน)
เกิน 500 คน) และขนาดใหญ่ (3,000 คนขึ้นไป) ใน
กลุ่มองค์การระหว่างประเทศ สมาคมระดับนานาชาติ
การจัดประชุมของหน่วยงานรัฐ และบริษัทระหว่าง
ประเทศ
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ตลาดเป้าหมาย
การจัดประชุม ตลาดลูกค้าระดับบน (Premium
Market) ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ไม่เกิน 100
คน) จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ตลาดจี น เกาหลี ใ ต้ อาเซีย น และยุโ รป ใน
อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ธุ ร กิ จ การขายแบบ
เครือข่าย/ขายตรง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุ ต สาหกรรมด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
บริษัทเอกชนระหว่างประเทศ
กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องที ม (Team
Building) และการท่ อ ง เที่ ย วจ ากราง วั ล
(Recognition Travel)
การจั ดประชุ มนานาชาติตลาดลูกค้ า ระดับบน
(Premium Convention Market) ใ น ก ลุ่ ม
องค์การระหว่างประเทศ สมาคมระดับนานาชาติ
การจัดประชุมของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การประชุ ม อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ (Retreat)
และบริษัทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมการแพทย์ การท่องเที่ยว

ตารางที่ 5.25 การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ จาแนกเป็นการรักษาตลาดเดิม ตลาดใหม่ และตลาดเป้าหมาย (ต่อ)
ประเภทงาน MICE
การแสดงสินค้านานาชาติ
(Exhibition)

การจัดงานบันเทิง
(Entertainment)

การจัดกิจกรรม (Events)
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การรักษาตลาดเดิม
ตลาดใหม่
ตลาดเป้าหมาย
การจัดการแสดงสินค้านานาชาติในจังหวัด การแสดงสินค้าประเภท
การแสดงสินค้าประเภท
ภูเก็ตมีจานวนจากัด ส่วนใหญ่เป็นการแสดง - สินค้ า และการบริการ/การซ่อมบารุง เกี่ยวกับ - สิ น ค้ า และการบริ ก าร/การซ่ อ มบ ารุ ง
สินค้าภายในประเทศ
เรือยอชท์
เกี่ยวกับเรือยอชท์
- สิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ย (Luxury Products) ส าหรั บ - สินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Products) สาหรับ
ตลาดนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ตลาดนักท่องเทีย่ วนานาชาติ
มี ก ารจั ด การแสดงดนตรี ข นาดเล็ ก จาก - งานเทศกาลศิ ล ปะนานาชาติ เช่ น ภาพยนตร์ - งานเทศกาลศิลปะนานาชาติ เช่น ภาพยนตร์
ศิ ล ปิ น ทั้ ง ในประเทศ และระดั บ โลก ส่ ว น
สถาปัตยกรรม และศิลปะอื่นๆ
สถาปัตยกรรม และศิลปะอื่นๆ
ใหญ่เป็นการจัดในลักษณะงานส่วนตัว ไม่ - งานดนตรีนานาชาติ
- งานดนตรีนานาชาติ
เปิดให้แขกภายนอกเข้าร่วม
- คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับนานาชาติ
- คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับนานาชาติ
- กิจกรรมประเภทกีฬา โดยเฉพาะอย่าง - การจัดการแข่งเรือซึ่งเป็นการแข่งที่จัดอันดับใน - การจั ด การแข่ ง เรื อ ซึ่ ง เป็ น การแข่ ง ที่ จั ด
ยิ่ง กีฬาทางน้า การแข่งเรือ (Regatta)
ระดับภูมิภาค และระดับโลก (ISAF World Cup
อันดับในระดับภูมิภาค และระดับโลก (ISAF
กีฬากอล์ฟ การวิ่ง มาราธอน และไตร
Series)
World Cup Series)
กีฬา กีฬาผาดโผน (Extreme Sports) - การจัดการแข่งกีฬามาราธอน และไตรกีฬา กีฬา - การจัดการแข่งกีฬามาราธอน และไตรกีฬา
- ต ล า ด ก า ร จั ด ง า น แ ต่ ง ง า น จ า ก
ผาดโผนระดับนานาชาติ
กีฬาผาดโผนระดับนานาชาติ
ต่างประเทศ
- ต ล า ด ก า ร จั ด ง า น แ ต่ ง ง า น ร ะ ดั บ บ น
(Premium Wedding)จากต่างประเทศ
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5.2.2 การวิเคราะห์ขนาดของตลาด การคาดการณ์จานวนงานต่อปี รายได้ จานวนนัก
เดินทางไมซ์ต่อปี และค่าใช้จ่ายต่อคน เฉลี่ยจานวนวันที่จะพักในจังหวัด
จากข้อมูลสถิติไมซ์ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
พบว่า จานวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ ในจังหวัดภูเก็ ต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไมซ์เพิ่มขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 59.50 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีจานวน 716,000 คน เพิ่มขึ้น 434,554 คน จากปี พ.ศ.
2558 มีจานวน 281,446 คน ส่วนรายได้จากนักเดินทางไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงไมซ์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.36 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีจานวน 2,006.39 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 1,056.85 ล้านบาท จากปี พ.ศ.2558 มีจานวน 949.54 ล้านบาท
จากข้อมูลสถิติไมซ์นานาชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า
จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไมซ์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.71 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีจานวน 46,188 คน ลดลง -17,485 คน จากปี พ.ศ.2556 มีจานวน
63,673 คน ส่วนรายได้จากนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ไมซ์ลดลง คิดเป็นร้อยละ -9.19 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีจานวน 4,414.10 ล้านบาท ลดลง 2,075.44 ล้านบาท จากปี พ.ศ.2558 มีจานวน 6,489.54 ล้านบาท
จากข้อมูลสถิติไมซ์ภายในประเทศจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ในช่ ว งปี พ.ศ.2558-2560 พบว่ า จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานไมซ์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงไมซ์ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.45 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีจานวนผู้เข้าร่วมงาน
8,500 คน โดยแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานคนไทย จานวน 4,040 คน ผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ จานวน 4,460
คน จากปี พ.ศ.2558 ที่มีจานวน 5,669 คน โดยแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานคนไทย จานวน 3,150 คน
ผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ จานวน 2,519 คน ส่วนรายได้จากจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไมซ์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 186.49
ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีรายได้จานวน 356.689โดยแบ่งเป็นรายได้จากผู้เข้าร่วมงานคนไทย
จานวน 56.512 ล้านบาท รายได้จากผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ จานวน 300.177 ล้านบาท จากปี พ.ศ.
2558 ที่มีจานวน 43.459 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากผู้เข้าร่วมงานคนไทย จานวน 15.75 ล้าน
บาท รายได้จากผู้เข้าร่วมงานต่างชาติ จานวน 27.709 ล้านบาท
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ตารางที่ 5.26 จานวนนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2558 - 2560

M
I
C
E
MICE

2558
15,509
51,200
109,597
105,140
281,446

จานวนนักเดินทางไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ต
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(คนครั้ง)
(พ.ศ.2558-2560)
ร้อยละ
2559
ร้อยละ
2560
ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
5.51
4,000
2.84
18.19
9,000
6.38
38.94
31,000
21.99
6,000
0.84 -103,597 -76.60
37.36
97,000
68.79 710,000 99.16 604,860 159.86
100.00 141,000 100.00 716,000 100.00 434,554 59.50

ตารางที่ 5.27 รายได้จากนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2558 - 2560

M
I
C
E
MICE

2558
19.960
506.828
207.548
215.202
949.538

รายได้จากนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดภูเก็ต
(ล้านบาท)
ร้อยละ
2559
ร้อยละ
2560
2.10
5.212
1.46
53.38
46.026
12.91
21.86
74.782
20.98
7.685
22.66 230.420 64.64 1,998.707
100.00 356.440 100.00 2,006.392

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ.2558-2560)
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
0.38
-199.86 -80.76
99.62 1,783.51 204.76
100.00 1,056.85 45.36

ตารางที่ 5.28 จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2556 - 2560
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

จานวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต (คน)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ร้อยละ

M 36,790 57.78 33,741 55.61 34,387 55.63 34,217 56.43 24,765 53.62
I
26,883 42.22 26,928 44.39 27,426 44.37 26,420 43.57 21,423 46.38
C
E
MICE 63,673 100.00 60,669 100.00 61,813 100.00 60,637 100.00 46,188 100.00

จานวน

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

2559

ร้อยละ

2558

ร้อยละ

2557

ร้อยละ

2556

(พ.ศ.2556-2560)

-12,025

-9.42

-5,460

-5.52

-17,485

-7.71
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ตารางที่ 5.29 รายได้จากนักเดินทางไมซ์ต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2556 – 2560
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

รายได้ของนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต (ล้านบาท)

2557

ร้อยละ

2558

ร้อยละ

2559

ร้อยละ

2560

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

M 3,860.29
I
2,659.26
C
E
MICE 6,489.54

ร้อยละ

2556

(พ.ศ.2556-2560)

59.02

3,649.58

59.34

3,719.46

59.35

3,103.52

57.63

2,548.81

57.74

-1,281.48

- 9.68

40.98

-

-

1,865.29

42.26

-

2,282.09

42.37

-

2,547.16

40.65

-

2,500.91

40.66

-793.96

- 8.48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0

6,150.49

100.0

6,266.62

100.0

5,385.61

100.0

4,414.10

100.0

-2,075.44

-9.19

ตารางที่ 5.30 จานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2558 – 2560
จานวนผู้เข้าร่วมงาน

(พ.ศ.2556-2560)

รวมจานวนผู้เข้างาน

ผู้เข้างานต่างชาติ

ผู้เข้างานคนไทย

พ.ศ. 2560

รวมจานวนผู้เข้างาน

ผู้เข้างานต่างชาติ

ผู้เข้างานคนไทย

พ.ศ. 2559

รวมจานวนผู้เข้างาน

ผู้เข้างานต่างชาติ

ผู้เข้างานคนไทย

พ.ศ. 2558

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

Art & Culture
Creative
Entertainment
Tourism LPIM 3,150 2,519 5,669 2,656 5,644 8,300 3,500 3,500 7,000
& Sport PKCR
540 960 1,500
Total
3,150 2,519 5,669 2,656 5,644 8,300 4,040 4,460 8,500
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ร้อยละ

11.12
22.45
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ตารางที่ 5.31 รายได้จากจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2558-2560
รายได้ (ล้านบาท)

Art & Culture
Creative
Entertainment
Tourism LPIM
& Sport PKCR
Total

15.75
15.75

(พ.ศ.2556-2560)

รวมจานวนผู้เข้างาน

ผู้เข้างานต่างชาติ

ผู้เข้างานคนไทย

พ.ศ. 2560
รวมจานวนผู้เข้างาน

ผู้เข้างานต่างชาติ

ผู้เข้างานคนไทย

พ.ศ. 2559
รวมจานวนผู้เข้างาน

ผู้เข้างานต่างชาติ

ผู้เข้างานคนไทย

พ.ศ. 2558

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

27.709 43.459 17.569 184.502 202.072 38.42 138.135 176.554
18.093 162.042 180.135
27.709 43.459 17.569 184.502 202.072 56.512 300.177 356.689

101.56
186.49

จากข้อมูลสถิติภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ ภายในประเทศไทย ในช่วงปี
พ.ศ.2557-2560 พบว่า ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์นั้น ระยะพานักเฉลี่ย
ของผู้เยี่ยมชม (Visitor) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ -1.97 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีระยะ
พานักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.46 วัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.55 วัน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อ
วันของผู้เยี่ยมชม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่าย
ต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 1,879.39 บาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยม
ชมอยู่ที่ 1,213.00 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของผู้เยี่ยมชม มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.43 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 2,743.91 บาท
ต่อทริป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 1,880.15 บาทต่อทริป
ส่ ว นระยะพ านั ก เฉลี่ ย ของผู้ แ สดงสิ น ค้ า (Exhibitor) มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 6.12 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ที่มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 5.83 วัน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้แสดงสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.22 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 6,381.39
บาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 1,495.00 บาทต่อวัน และ
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของผู้แสดงสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.86 ต่อปี โดยในปี
พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 39,054.11 บาทต่อทริป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มี
ค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 8,715.85 บาทต่อทริป
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ตารางที่ 5.32 อัตราการเปลี่ยนแปลงภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2560
ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (วัน)
ปี พ.ศ.
อัตราการ
Sectors
เปลี่ยนแปลง
2557 2558 2559 2560

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน (บาท)
ปี พ.ศ.
Sectors

(2557-2560)

M
I
C
*Association
*Government
E
*Exhibitor
*Visitor

2.04
2.97
2.83
3.69
5.83
1.55

1.60
2.85
1.89
3.89
6.36
1.42
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1.46
2.19
1.80
3.87
6.53
1.20

1.61
2.29
1.95
1.97
1.93
3.79
6.12
1.46

-7.59%
-8.30%
-11.68%
0.90%
1.63%
-1.97%

M
I
C
*Association
*Government
E
*Exhibition
*Visitor

2557

2558

2559

2560

1,286.00
1,190.00
1,162.00
1,354.00
1,495.00
1,213.00

955.15
1,749.76
877.09
3,651.87
5,780.42
1,523.31

861.61
1,613.41
796.25
4,143.04
6,102.63
2,183.44

948.95
1,249.82
755.65
866.19
645.10
4,130.39
6,381.39
1,879.39

หน้า | 5 - 37

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(2557-2560)
-9.63%
1.65%
-13.36%
45.03%
62.22%
15.71%

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป = ระยะพานักเฉลี่ย*ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน
ปี พ.ศ.
อัตราการ
Sectors
เปลี่ยนแปลง
2557
2558
2559
2560
(2557-2560)

M
I
C
*Association
*Government
E
*Exhibition
*Visitor

2,623.44
3,534.30
3,288.46
4,996.26
8,715.85
1,880.15

1,528.24
4,986.82
1,657.70
14,205.75
36,763.47
2,163.10

1,257.95
3,533.37
1,433.25
16,012.83
39,850.17
2,620.13

1,527.81
2,862.09
1,473.51
1,706.39
1,245.04
15,654.18
39,054.11
2,743.91

-16.49%
-6.79%
-23.48%
46.33%
64.86%
13.43%

5.2.3 การวิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและการสร้ า งขี ด ความสามารถในด้ า น
การดึงงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่มนักเดินทางไมซ์
กลยุทธ์ทางการตลาดของงานไมซ์จังหวัดภูเก็ต และการสร้างขีดความสามารถใน
ด้านการดึงงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่มนักเดินทางไมซ์ จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ากลยุทธ์ทาง
การตลาดของไมซ์เพื่อการดึงงาน เพิ่มรายได้ และเพิ่มนักเดินทางไมซ์ ที่เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต
ประกอบไปด้วย
ตารางที่ 5.33 กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างขีดความสามารถในการดึงงานไมซ์ของจังหวัดภูเก็ต
ประเภทงานไมซ์

กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างขีดความสามารถในการดึงงาน

การจัดประชุม
(Meeting)

การจัดประชุม การจัดประชุม ตลาดลูกค้าระดับบน (Premium Market)
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ไม่เกิน 100 คน) เน้นการประชุมแบบผ่อนคลาย
(Leisure Meeting) โดยเน้นจุดขายทางการตลาดด้านแหล่งท่องเที่ยวเมือง
ร้อน (Tropical) ที่มีความสมบูรณ์ทางทะเล ชายหาด เกาะต่างๆ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของทีม (Team Building) และการท่องเที่ยว
จากรางวัล (Recognition Travel) โดยเน้นหนักกิจกรรมทางทะเล ซึ่งภูเก็ต
มีชายหาด และเกาะแก่งที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางน้า เช่น เรื อใบ พายเรือ
คายั ค /แคนู ด าน้ าชมปะการั ง และธรรมชาติ ซึ่ ง ภู เ ก็ ต ยั ง มี ป่ า ไม้ ที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมได้
การจัดประชุมนานาชาติของตลาดลูกค้าระดับบน (Premium Convention
Market) ในกลุ่มองค์การระหว่างประเทศ สมาคมระดับนานาชาติ การจัด
ประชุมของหน่วยงานรัฐ และบริษัทระหว่างประเทศ โดยการวางจุดยืนของ
ภูเก็ตในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เหมาะกับการจัดประชุมอย่างไม่
เป็ น ทางการ (Retreat) มี กิ จ กรรมพั ก ผ่ อ นทั้ ง ก่ อ น และหลั ง การประชุ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกทางธรรมชาติจากท้องทะเล และชายหาดที่สวยงาม
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เมืองเก่าภูเก็ต วัด และวิถีชุมชน
การพั ฒ นาการแสดงสิ น ค้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ศั ก ยภาพเดิ ม และฐานลู ก ค้ า
นักท่องเที่ยวนานาชาติระดับบนที่มีกาลังซื้อของจังหวัดภูเก็ต อาทิ
- สินค้า บริการ และการซ่ อมบารุงเกี่ยวกับเรือยอชท์ พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการกีฬาทางเรือ
- สินค้าประเภทฟุ่มเฟือย (Luxury Products)
- สินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิง
รางวัล
(Incentives)

การจัดประชุม
นานาชาติ
(Convention)

การแสดงสินค้า
นานาชาติ
(Exhibition)
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ตารางที่ 5.33 กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างขีดความสามารถในการดึงงานไมซ์ของจังหวัดภูเก็ต
(ต่อ)
ประเภทงานไมซ์

กลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างขีดความสามารถในการดึงงาน

การจัดงานบันเทิง
(Entertainment)

การจัดกิจกรรมบันเทิง โดยมุ่งเน้นจุดขายด้านศิลปะเชื่อมโยงกับการเป็น
เมืองด้านอาหาร (City of Gastronomy) เช่น
- กิจกรรมแสดงมรดกวัฒนธรรมด้านอาหาร
- งานเทศกาลศิลปะนานาชาติ เช่น ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม และ
ศิลปะอื่นๆ
- งานดนตรีนานาชาติ
- คอนเสิร์ตโดยศิลปินระดับโลก
การจัดกิจกรรมกีฬาโดยมุ่งเน้นจุดเด่นด้านกีฬาทางน้า
- กิจกรรมประเภทกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กีฬาทางน้า การแข่งเรือ
(Regatta) การวิ่งมาราธอน และไตรกีฬา กีฬาผาดโผน (Extreme
Sports)
การจั ด งานแต่ ง งานในกลุ่ ม ลู ก ค้ า ระดั บ บน (Premium Wedding) โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ภูเก็ตมีภาพลักษณ์เป็นจุดหมายปลายทางสาหรับคู่รัก
และการดื่มน้าผึ้งพระจันทร์ (Honeymoon)

การจัดกิจกรรม
(Events)

5.2.4 ผลการสารวจลูกค้าที่มีศักยภาพ
ผลการสั ม ภาษณ์ ถึง ความต้ อ งการของลู กค้ า จ านวนตั ว อย่ า ง 70 ตัว อย่า ง จาก
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และไต้หวัน
โดยแบ่งเป็นผู้จัดงาน จานวน 42 ตัวอย่าง เจ้าของงาน จานวน 18 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มอื่นๆ อาทิ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรม
ไทย (ภาคใต้) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พบว่า
- คุณภาพที่คาดหวัง
ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ควรต้ อ งมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ
ให้บริการกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรม MICE ตามมาตรฐานคุณภาพ อาทิ ห้องประชุมย่อย (Breakout
Meeting Room) คิดเป็นร้อยละ 13 ห้องจัดประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose Conference
Hall) คิดเป็นร้อยละ 12 ระบบเสียง และภาพ (AV System) คิดเป็นร้อยละ 9 ระบบสารสนเทศ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง (Broadband) และไวไฟ (ICT & WIFI) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7 ร้ า นอาหาร
ภัตตาคาร (Food Court & Restaurant) คิดเป็นร้อยละ 6
ตารางที่ 5.34 สิ่งอานวยความสะดวกที่ลูกค้าต้องการ
สิ่งอานวยความสะดวก

ห้องประชุมย่อย (Breakout Meeting Room)
ห้องจัดประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose Conference Hall)
ระบบเสียง และภาพ (AV System)
ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) และ
ไวไฟ (ICT & WIFI)
ร้านอาหาร ภัตตาคาร (Food Court & Restaurant)
ห้องบอลรูม (Grand Ballroom)
พื้นที่สีเขียวภายนอกอาหาร (Outdoor Green Area)
เพดานสูง (High ceiling)
พื้นที่/ห้องเตรียมงาน (Organizer Area/Room)
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น (Local Architecture)
ห้องจัดแสดงสินค้า (Exhibition Hall)
พื้นที่จัดการสินค้า (Loading area)
เวที (Stage)
หอประชุมเพื่อการแสดง/คอนเสิร์ต
(Concert/Performance Auditorium)
ผนังแอลอีดี (LED Wall)
พื้นที่ติดชายหาด (Beach Area)
พื้นที่เตรียมอาหาร (Catering Area)
ที่จอดรถ รองรับรถโดยสารขนาดใหญ่
ห้องที่ออกแบบป้องกันเสียงสะท้อน (Acoustic ballroom)
ห้องรับรองแขกกิตติมศักดิ์ (VIP Room)
พื้นที่ทานอาหารภายนอกอาคาร (Outdoor Dining Area)
เก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายได้ (Movable Seats)
ผนังแบ่งห้องที่ยืดหยุ่น (Flexible Wall)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

จานวนนับ
(Count)

ร้อยละ (%)

16
15
11

13%
12%
9%

8
7
7
4
4
4
4
3
3
3

7%
6%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%

3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
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ตารางที่ 5.34 สิ่งอานวยความสะดวกที่ลูกค้าต้องการ (ต่อ)
สิ่งอานวยความสะดวก

พื้นที่กลางสาหรับประชุมเครือข่าย (Networking Area)
พื้นที่พักผ่อน (Rest Area)
ระบบไฟฟ้าที่เสถียร (Stable Electricity Supply)
ห้องโถง (Lobby Room)
ศูนย์เรียนรู้/พื้นที่ทางาน (Learning center / working space)
ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store)
ศูนย์การค้า (Shopping Mall)
ครัวฮาลาล (Halal Kitchen)
บอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Information Board)
ห้องสื่อสารมวลชน/ผู้แปลภาษา (Media/Translator Facilities)
ระบบรองรับการแปลภาษาเวลาจริง
(Silmutaneous Interpretation System)

จานวนนับ
(Count)

ร้อยละ (%)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1

1%

- สถานที่ที่อยากจะให้มีการสร้างศูนย์ประชุม
สถานที่ที่ กลุ่ มลูกค้าอยากให้สร้างศูนย์ประชุม จาแนกของตามการแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ (1) พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต (2) พื้นที่ตอนกลางของเกาะ (3) พื้ นที่
ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต และ (4) พื้นที่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต สามารถ
สรุปความต้องการว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างศูนย์ประชุมบริเวณพื้นที่ตอนกลางของ
เกาะ คิดเป็นร้อยละ 39 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดชายหาด รองลงมาเป็นพื้ นที่ทางตอนใต้ฝั่ง
ตะวันออกของเกาะภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 26 และพื้นที่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต คิดเป็น
ร้อยละ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5.35 สถานที่ที่อยากจะให้มีการสร้างศูนย์ประชุม
สถานทีท่ ี่อยากให้สร้างศูนย์ประชุม
โซน (1) พื้นทีท่ างตอนเหนือของเกาะภูเก็ต
โซน (2) พื้นทีต่ อนกลางของเกาะ
โซน (3) พื้นทีท่ างตอนใต้ฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต
โซน (4) พื้นทีท่ างตอนใต้ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต

จานวนนับ (Count) ร้อยละ (%)
5
11%
18
39%
12
26%
11
24%

- เดือนที่นิยมจัดงาน
เดือนที่กลุ่ ม ตัวอย่างนิยมจัดงานไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 11 อันดับสองคือเดือนตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 10.6 และเดือนมีนาคม คิด
เป็นร้อยละ 9
ตารางที่ 5.36 เดือนที่นิยมจัดงาน
เดือนที่นิยมจัดงาน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไม่จากัดช่วงเวลา
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จานวนนับ (Count)
12
19
23
22
23
16
18
16
22
27
28
18
11

ร้อยละ (%)
4.7%
7.5%
9.0%
8.6%
9.0%
6.3%
7.1%
6.3%
8.6%
10.6%
11.0%
7.1%
4.3%
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- ความถี่ที่คิดว่าจะมาใช้บริการ
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อความถี่ที่คิดว่าจะมาใช้บริการว่าหากมีศูนย์
ประชุม นานาชาติจังหวัดภูเก็ต อันดับหนึ่งคือ 0-5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 59 อันดับสองคือไม่
สามารถระบุจานวนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31 และอันดับสาม คือ 6-10 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6
ตารางที่ 5.37 ความถี่ที่คิดว่าจะมาใช้บริการ
ความถี่ที่คิดว่าจะมาใช้บริการ
0-5 ครั้งต่อปี
6-10 ครั้งต่อปี
11-15 ครั้งต่อปี
16 ครั้งขึ้นไป
ไม่สามารถระบุจานวนครั้ง

จานวนนับ (Count)
32
3
0
2
17

ร้อยละ (%)
59%
6%
0%
4%
31%

- กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์จะเข้ามาจัดในศูนย์ประชุม
กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์จะเข้ามาจัดในศูนย์ประชุม ประกอบด้วยการจัด
ประชุม (Meeting) คิดเป็นร้อยละ 33 อันดังสอง คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ (Local
Sightseeing) คิดเป็นร้อยละ 16 อันดับสาม คือ งานเลี้ยงอาหารค่า (Gala Dinner) คิดเป็นร้อยละ
15 อันดับสี่ คือ การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) คิดเป็นร้อยละ 9 และอันดับสี่ คือ กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ของทีม (Team Building) คิดเป็นร้อยละ 8
ตารางที่ 5.38 กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์จะเข้ามาจัดในศูนย์ประชุม
กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์
จะเข้ามาจัดในศูนย์ประชุม
การจัดประชุม (Meeting)
กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ (Local Sightseeing)
งานเลี้ยงอาหารค่า (Gala Dinner)
การจัดประชุมนานาชาติ (Convention)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของทีม (Team Building)
งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

จานวนนับ (Count) ร้อยละ (%)
63
30
28
17
15
14

33%
16%
15%
9%
8%
7%
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ตารางที่ 5.38 กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์จะเข้ามาจัดในศูนย์ประชุม (ต่อ)
กิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าประสงค์จะเข้ามาจัดในศูนย์ประชุม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร
(CSR Activities)
กิจกรรมสาหรับครอบครัว (Special Spouse Programs)
กิจกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาค
กิจกรรมเรียนรูน้ อกสถานที่ (Offsite Lectures)
งานแสดงสินค้า (Exhibitions)

จานวนนับ
(Count)

ร้อยละ
(%)

6

3%

6
5
5
2

3%
3%
3%
1%

5.2.5 ผลการสัมภาษณ์เจ้าของงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดั บประเทศ สัมภาษณ์
บริ ษั ท ผู้ จั ด ประชุ ม มื อ อาชี พ (Professional Convention Organizer, PCO)
และสัมภาษณ์ผู้เ ข้าร่วมงาน และสัมภาษณ์เจ้าของงานอีเวนท์ ที่จะเข้ามาใช้
บริการศูนย์ประชุม
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก บริษัทผู้จัดประชุมมืออาชีพ (Professional Convention
Organizer, PCO) และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน และสัมภาษณ์เจ้าของงาน Event พบว่า
- การประเมิ น ความพร้ อ มของผู้ ป ระกอบการในห่ ว งโซ่ อุ ต สาหกรรม MICE ที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าความพร้อมของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
MICE ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต อันดับหนึ่งที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ อาหาร และเครื่องดื่ม (Food
and Beverage) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.60 (S.D. เท่ากับ 1.04) อยู่ในระดับค่อนข้างดี อันดับสอง คือ
โรงแรม/ที่พัก (Hotels) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.48 (S.D. เท่ากับ 1.22) อยู่ในระดับค่อนข้างดี อันดับสาม
คือ แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.44 (S.D. เท่ากับ 1.01) อยู่ในระดับค่อนข้างดี
อันดับสี่ คือ ร้านอาหาร (Restaurants) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.37 (S.D. เท่ากับ 1.07) อยู่ในระดับค่อนข้าง
ดี และอันดับห้า คือ กิจกรรมท่องเที่ยว (Tours) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.28 (S.D. เท่ากับ 1.33) อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างดี โดยความพร้อมในอันดับสุดท้าย คือ สถานที่จัดงาน (Convention Venues) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.73 (S.D. เท่ากับ 1.30) อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.39 การประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรม MICE ที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดภูเก็ต

7.60
7.48
7.44
7.37
7.28
6.32
5.95

Standard
Deviation
1.04
1.22
1.01
1.07
1.33
1.23
1.00

ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ปานกลาง

5.83

1.29

ปานกลาง

5.52

1.20

ปานกลาง

4.73

1.30

ปานกลาง

MICE Supply Chain

Mean

อาหาร และเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
โรงแรม/ที่พัก (Hotels)
แหล่งท่องเที่ยว (Attractions)
ร้านอาหาร (Restaurants)
กิจกรรมท่องเที่ยว (Tours)
ค้าปลีก (Retail)
ผู้ให้บริการจัดกิจกรรม (Event suppliers)
บริษัทผู้จัดประชุมมืออาชีพ (Professional
Conference Organizers - PCO's)
บริษัทจัดงานแสดงสินค้า (Professional Exhibition
Organizers - PEO's)
สถานที่จัดงาน (Convention Venues)
-

แปลค่า

การประเมินความพร้อมของสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต
กลุ่ ม ตัวอย่างแสดงความคิ ดเห็นว่ าความพร้อมของสาธารณูปโภคที่ เกี่ย วข้อ งใน

จังหวัดภูเก็ต อันดับหนึ่ง คือ คุณภาพของที่พัก (Quality of Accommodation) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
7.73 (S.D. เท่ากับ 1.32) อยู่ในระดับค่อนข้างดี อันดับสอง คือ จานวนห้องพัก (Rooms Availability)
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.39 (S.D. เท่ากับ 1.41) อยู่ในระดับค่อนข้างดี อันดับสาม คือ การเดินทางทาง
อากาศ (Air Travel) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.37 (S.D. เท่ากับ 1.57) อยู่ในระดับค่อนข้างดี อันดับสี่ คือ
การเดินทางทางบก (Local Land Travel) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.02 (S.D. เท่ากับ 1.53) อยู่ในระดับ
ปานกลาง และอั น ดั บ ห้า คื อ พื้ น ที่ จั ด งาน (Space Availability) โดยมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ ที่ 5.76 (S.D.
เท่ากับ 1.41) อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 5.40 การประเมินความพร้อมของสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต
สาธารณูปโภค
คุณภาพของที่พัก (Quality of Accommodation)
จานวนห้องพัก (Rooms Availability)
การเดินทางทางอากาศ (Air Travel)
การเดินทางทางบก (Local Land Travel)
พื้นที่จัดงาน (Space Availability)

Mean
7.73
7.39
7.37
6.02
5.76

Standard
Deviation
1.32
1.41
1.57
1.53
1.41

แปลค่า
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ปานกลาง

5.3 การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์
การวิเคราะห์แ นวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยภายรวมของระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ พบว่าช่วงที่ผ่านมาในระดับโลก อุตสาหกรรม MICE มีการปรับ
ลดลงเล็ กน้อย สื บเนื่ องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะละตัวในช่วงที่ผ่านมา แต่มีแนวโน้มฟื้นตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการแสดงสินค้า (Exhibition) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยภาพรวมของโลก ของ
ภูมิภาค และของประเทศ
จากข้อมูลสถิติไมซ์นานาชาติ จานวนผู้ เข้าร่วมงานไมซ์นานาชาติ เมื่อพิจารณา
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 พบว่า อัตราการเติบโตของจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์
นานาชาติ มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -0.23 ต่อปี โดยภาคที่มีอัตราการเติบโตลดลงมากที่สุด คือ
การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) ลดลงร้อยละ -4.87 ต่อปี และรองลงมา คือ การจัดประชุม
(Meeting) ลดลงร้อยละ -0.30 ต่อปี ส่วนภาคที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ การแสดง
สินค้า (Exhibition) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28 ต่อปี
จากข้อมูลสถิติไมซ์นานาชาติ รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นานาชาติ เมื่อ
พิจารณาในช่วงระยะเวลา 4 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 พบว่า อัตราการเติบโตของรายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นานาชาติ มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -3.91 ต่อปี โดยภาคที่มีอัตราการ
เติบโตลดลงมากที่สุด คือ C ลดลงร้อยละ -8.74 ต่อปี และรองลงมา คือ M ลดลงร้อยละ -4.80 ต่อปี
ส่วนภาคที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ Exhibition เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 ต่อปี
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จากข้อมูลสถิติไมซ์นานาชาติ การจัดกิจกรรมไมซ์นานาชาติ เมื่อพิจารณาในช่วง
ระยะเวลา 4 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 พบว่า อัตราการเติบโตของการจัดกิจกรรมไมซ์นานาชาติ มีอัตรา
การเติบโตลดลงร้อยละ -10.59 ต่อปี โดยภาคที่มีอัตราการเติบโตลดลงมากที่สุด คือ Exhibition ลดลง
ร้อยละ -21.90 ต่อปี และรองลงมา คือ ภาค C ลดลงร้อยละ -13.86 ต่อปี และ I ลดลงร้อยละ -8.76 ต่อปี
จากข้อมูลสถิติภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)นานาชาติ ในช่วงปี
พ.ศ.2556-2560 พบว่า ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)นั้น ระยะพานัก
เฉลี่ยของผู้เยี่ยมชม (Visitor) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ -1.45 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มี
ระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 วัน ลดลงจากปี 2556 ที่มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 4.93 วัน ค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อวันของผู้เยี่ยมชม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่าย
ต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 17,370.70 บาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยม
ชมอยู่ที่ 13,323.78 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของผู้เยี่ยมชม มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 80,773.76 บาท
ต่อทริป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 65,686.24 บาทต่อทริป
ส่วนระยะพานักเฉลี่ยของผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ -0.48 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 6.14 วัน ลดลงจากปี 2556 ที่มีระยะ
พานักเฉลี่ยอยู่ที่ 6.34 วัน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้แสดงสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ
-4.23 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 22,496.59 บาทต่อวัน ลดลง
จาก ปี 2556 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 26,737.86 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อทริปของผู้แสดงสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ -4.69 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มี
ค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 138,129.06 บาทต่อทริป ลดลงจาก ปี 2556 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อ
คนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 167,379.00 บาทต่อทริป
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ตารางที่ 5.41 อัตราการเติบโตจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์นานาชาติ พ.ศ.2557-2561
2556
Sector
M
I
C
Exhibition
Mega Event
Total MICE
MICE+M.Event

2557

2558

2559

2560

2561

จานวน (คน)

จานวน (คน)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

จานวน (คน)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

จานวน (คน)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

จานวน (คน)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

จานวน (คน)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

258,286
247,936
315,961
191,319
1,013,502
1,013,502

232,736
240,546
287,886
157,996
919,164
919,164

-9.89%
-2.98%
-8.89%
-17.42%
-9.31%
-9.31%

262,538
254,125
294,371
174,652
110,309
985,686
1,095,995

12.81%
5.65%
2.25%
10.54%
7.24%
19.24%

258,483
263,556
298,564
180,480
272,382
1,001,083
1,273,465

-1.54%
3.71%
1.42%
3.34%
146.93%
1.56%
16.19%

259,901
271,793
300,273
215,992
228,452
1,047,959
1,276,411

0.55%
3.13%
0.57%
19.68%
-16.13%
4.68%
0.23%

229,960
265,384
235,795
179,773
910,912
910,912

-11.52%
-2.36%
-21.47%
-16.77%
-13.08%
-28.63%

เฉลี่ยอัตรา
การเติบโต
2557-2561
-0.30%
2.49%
-4.87%
3.28%
-0.23%
-0.23%

ตารางที่ 5.42 อัตราการเติบโตรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นานาชาติ พ.ศ.2557 – 2561
2556

2557

2558

2559

2560

2561

Sector

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

M
I
C
Exhibition
Mega Event
Total MICE
MICE+M.Event

26,891
15,816
31,254
14,524
88,485
88,485

25,173
15,274
26,737
13,616
80,800
80,800

-6.39%
-3.43%
-14.45%
-6.25%
-8.69%
-8.69%

28,397
16,136
27,339
15,214
8,789
87,086
95,875

12.81%
5.64%
2.25%
11.74%
7.78%
18.66%

23,445
16,217
25,789
15,686
21,799
81,137
102,936

-17.44%
0.50%
-5.67%
3.10%
148.02%
-6.83%
7.36%

26,749
16,696
26,145
18,869
18,453
88,459
106,912

14.09%
2.95%
1.38%
20.29%
-15.35%
9.02%
3.86%

20,673
15,232
18,548
14,445
68,898
68,898

-22.71%
-8.77%
-29.06%
-23.45%
-22.11%
-35.56%
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เฉลี่ยอัตรา
การเติบโต
2557-2561
-4.80%
-0.07%
-8.74%
1.49%
-3.91%
-3.91%

ตารางที่ 5.43 อัตราการเติบโตของการจัดกิจกรรมไมซ์นานาชาติ พ.ศ.2557 – 2561
2556

2557

2558

2559

2560

2561

Sector

มูลค่า
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

มูลค่า
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)

M
I
C
Exhibition
Mega Event
Total MICE
MICE+M.Event

2,925
2,032
2,812
97
7,866
7,866

2,674
1,980
2,637
86
7,377
7,377

-8.58%
-2.56%
-6.22%
-11.34%
-6.22%
-6.22%

2,764
2,039
2,716
89
14
7,608
7,622

3.37%
2.98%
3.00%
3.49%
3.13%
3.32%

2,829
2,093
2,670
90
10
7,682
7,692

2.35%
2.65%
-1.69%
1.12%
-28.57%
0.97%
0.92%

2,855
2,237
2,680
104
6
7,876
7,882

0.92%
0.07%
0.37%
15.56%
-40.00%
2.53%
2.47%

1,858
1,372
1,452
32
4,714
4,714

-34.92%
-0.39%
-45.82%
-69.23%
-40.15%
-40.19%

เฉลี่ยอัตรา
การเติบโต
2557-2561
-8.70%
-8.76%
-13.86%
-21.90%
-10.59%
-10.59
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17,200.06
19,702.12
14,698.00
14,579.90
19,285.79
22,310.79
16,260.78

15,878.05
17,243.58
14,512.51
13,624.19
18,967.17
21,766.27
16,168.07

15,822.79
17,326.55
14,319.02
14,858.30
19,933.65
22,496.59
17,370.70
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-1.99
-2.68
-1.11
-0.10
-0.12
-4.23
6.86

MI
*Meeting
*Incentive
C
E
*Exhibitor
*visitor

2560

17,200.06
19,702.12
14,698.00
14,579.90
19,285.79
22,310.79
16,260.78

2559

17,144.78
19,315.80
14,973.75
14,920.00
20,030.82
26,737.86
13,323.78

2558

MI
*Meeting
*Incentive
C
E
*Exhibitor
*visitor

2557

1.47
2.46
0.18
-3.04
-0.91
-0.48
-1.45

Sectors

2256

5.12
5.94
4.29
5.86
55.40
6.14
4.65

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(2557-2560)

4.75
5.26
4.24
6.34
5.65
6.34
4.95

2560

4.91
5.49
4.32
6.37
5.62
6.34
4.90

2559

4.91
5.49
4.32
6.37
5.62
6.34
4.90

2558

4.83
5.39
4.26
6.63
5.60
6.26
4.93

2557

MI
*Meeting
*Incentive
C
E
*Exhibitor
*visitor

Sectors

2556

Sectors

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(2557-2560)

ปี พ.ศ.

2560

ปี พ.ศ.

2559

ปี พ.ศ.

2558

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป = ระยะพานักเฉลี่ย*ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน

2557

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน (บาท)

2556

ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวไมซ์ (วัน)

82,723.54
104,112.16
63,788.18
98,919.60
112,072.44
167,379.00
65,686.24

84,366.29
108,164.64
63,495.36
92,873.96
108,386.11
141,450.41
79,677.82

84,366.29
108,164.64
63,495.36
92,873.96
108,386.11
141,450.41
79,677.82

75,420.71
90,701.23
61,533.04
86,377.36
107,069.67
137,998.15
80,031.95

80,933.55
102,919.71
61,428.60
87,069.64
87,359.23
138,129.06
80,773.76

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(2557-2560)

ตารางที่ 5.44 อัตราการเปลี่ยนแปลงภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) นานาชาติ พ.ศ.2557 – 2560

-0.55
-0.29
-0.94
-3.14
-6.04
-4.69
5.30

จากข้อมูลสถิติไมซ์ภายในประเทศไทย จานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ภายในประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 2 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 พบว่า อัตราการเติบโตของจานวน
ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -8.66 ต่อปี โดยภาคที่มีอัตราการ
เติบโตลดลงมากที่สุด คือ I ลดลงร้อยละ -34.92 ต่อปี และรองลงมา คือ E ลดลงร้อยละ -15.90 ต่อปี
ส่วนภาคที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ M เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.68 ต่อปี
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ไ มซ์ ภ ายในประเทศไทย รายได้ จ ากอุ ต สาหกรรมไมซ์
(MICE)ภายในประเทศไทย เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 2 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 พบว่า อัตรา
การเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ภายในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 8.63 ต่อปี โดยภาคที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้ นมากที่สุด คือ M เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.50 ต่อปี และ
รองลงมา คือ E เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.71 ต่อปี ส่วนภาคที่มีอัตราการเติบโตลดลงมากที่สุด คือ I ลดลงร้อย
ละ -53.64 ต่อปี
จากข้อมูลสถิติไมซ์ภายในประเทศไทย การจัดกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 2 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 พบว่า อัตราการเติบโตของการจัด
กิจกรรมไมซ์ภายในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ -6.61 ต่อปี โดยภาคที่มีอัตราการ
เติบโตลดลงมากที่สุด คือ I ลดลงร้อยละ -27.46 ต่อปี และรองลงมา คือ E ลดลงร้อยละ -6.06 ต่อปี
ส่วนภาคที่มีอัตราการเติบโตเพิม่ ขึ้นมากที่สุด คือ M เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.74 ต่อปี
จากข้อมูลสถิติภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)ภายในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 พบว่า ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)นั้น
ระยะพานักเฉลี่ยของผู้เยี่ยมชม (Visitor) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ -1.97 ต่อปี โดยในปี
พ.ศ.2560 มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.46 วัน ลดลงจากปี 2557 ที่มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.55 วัน
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้เยี่ยมชม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 ต่อปี โดยในปี
พ.ศ.2560 มี ค่า ใช้จ่า ยต่อ คนของผู้เยี่ ยมชมอยู่ที่ 1,879.39 บาทต่อวั น เพิ่มขึ้น จาก ปี 2557 ที่ มี
ค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 1,213.00 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของผู้เยี่ยมชม มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.43 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชม
อยู่ที่ 2,743.91 บาทต่อทริป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ 1,880.15
บาทต่อทริป
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ส่วนระยะพานักเฉลี่ยของผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 6.12 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ที่มีระยะพานักเฉลี่ยอยู่ที่ 5.83 วัน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของผู้แสดงสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.22 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 6,381.39
บาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 1,495.00 บาทต่อวัน และ
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของผู้แสดงสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.86 ต่อปี โดยในปี
พ.ศ.2560 มีค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 39,054.11 บาทต่อทริป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ที่มี
ค่าใช้จา่ ยต่อคนของผู้แสดงสินค้าอยู่ที่ 8,715.85 บาทต่อทริป
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ตารางที่ 5.45 อัตราการเติบโตจานวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ภายในประเทศไทย พ.ศ.2558-2561
2557
Sector
M
I
C – Association
C - Government
C
E
Total D - MICE

จานวน (คน)
748,290
711,767
0
0
1,479,967
11,568,151
14,508,175

2558
อัตราการเติบโต
จานวน (คน)
(ร้อยละ)
341,379
-57.99%
403,361
-43.33%
0
0
1,300,795
-12.11%
21,683,953
87.45%
23,702,488
63.37%

2559
อัตราการเติบโต
จานวน (คน)
(ร้อยละ)
571,659
81.84%
181,548
-54.99%
0
0
3,713,680
185.49%
24,387,174
12.47%
28,854,061
21.73%

2560
อัตราการเติบโต
จานวน (คน)
(ร้อยละ)
2,776,453
385.68%
153,492
-15.45%
869,940
2,546,519
3,416,459
-8.00%
28,970,101
18.79%
38,732,964
22.40%

2561
อัตราการเติบโต
จานวน (คน)
(ร้อยละ)
768,008
-72.34%
111,189
-27.56%
925,513
1,218,980
2,144,493
-37.23%
12,896,848
-55.48%
18,065,031
-54.92%

เฉลี่ยอัตรา
การเติบโต
2558-2561
34.68%
-34.92%
18.13%
-15.90%
-8.66%

2561
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
980
-76.83%
276
-36.99%
1,670
1,324
2,994
-33.89%
52,233
-36.16%
59,477
-37.94%

เฉลี่ยอัตรา
การเติบโต
2558-2561
31.50%
-53.64%
5.57%
8.71%
8.63%

ตารางที่ 5.46 อัตราการเติบโตรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)ภายในประเทศไทย พ.ศ.2558-2561
Sector
M
I
C – Association
C - Government
C
E
Total D - MICE

2557
มูลค่า
(ล้านบาท)
1,963
2,516
0
0
4,867
22,148
31,494
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2558
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
431
-78.04%
2,770
10.10%
0
0
2,545
-47.71%
40,655
83.56%
46,401
47.33%

2559
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
720
67.05%
641
-76.86%
0
0
5,321
109.08%
66,640
63.92%
73,322
58.02%

2560
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
4,229
487.36%
438
-31.67%
1,561
2,968
4,529
-14.88%
81,814
22.77%
95,539
24.12%
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ตารางที่ 5.47 อัตราการเติบโตการจัดกิจกรรมภายในประเทศ พ.ศ.2558 – 2561
Sector
M
I
C – Association
C - Government
C
E
Total D - MICE

2557
มูลค่า
(ล้านบาท)
4,943
5,309
0
0
10,475
324
21,051

2558
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,572
-27.74%
6,397
20.49%
0
0
16,861
60.96%
117
-63.89%
26,947
28.01%

2559
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
5,598
56.72%
4,099
-35.92%
0
0
30,524
81.03%
170
45.30%
40,391
49.89%

มูลค่า
(ล้านบาท)
28,036
960
10,116
23,011
33,127
128
62,251

2560
อัตราการเติบโต
(ร้อยละ)
400.82%
-76.58%
8.53%
-24.71%
54.12%

2561
มูลค่า
อัตราการเติบโต
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
5,119
-81.74%
2,442
154.38%
6,170
-39.01%
8,123
-64.70%
14,293
-56.85%
97
-24.22%
21,951
-64.74%

เฉลี่ยอัตรา
การเติบโต
2558-2561
12.74%
-27.46%
-5.36%
-6.06%
-6.61%

ตารางที่ 5.48 อัตราการเปลี่ยนแปลงภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ภายในประเทศไทย พ.ศ.2557-2560
ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ (วัน)
ปี พ.ศ.
อัตราการ
Sectors
เปลี่ยนแปลง
2557 2558 2559 2560

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน (บาท)
ปี พ.ศ.
Sectors

(2557-2560)

M
I
C
*Association
*Government
E
*Exhibitor
*Visitor

2.04
2.97
2.83
3.69
5.83
1.55

1.60
2.85
1.89
3.89
6.36
1.42
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1.46
2.19
1.80
3.87
6.53
1.20

1.61
2.29
1.95
1.97
1.93
3.79
6.12
1.46

-7.59%
-8.30%
-11.68%
0.90%
1.63%
-1.97%

M
I
C
*Association
*Government
E
*Exhibition
*Visitor

2557

2558

2559

2560

1,286.00
1,190.00
1,162.00
1,354.00
1,495.00
1,213.00

955.15
1,749.76
877.09
3,651.87
5,780.42
1,523.31

861.61
1,613.41
796.25
4,143.04
6,102.63
2,183.44

948.95
1,249.82
755.65
866.19
645.10
4,130.39
6,381.39
1,879.39
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อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(2557-2560)
-9.63%
1.65%
-13.36%
45.03%
62.22%
15.71%

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป = ระยะพานักเฉลี่ย*ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน
ปี พ.ศ.
อัตราการ
Sectors
เปลี่ยนแปลง
2557
2558
2559
2560
(2557-2560)

M
I
C
*Association
*Government
E
*Exhibition
*Visitor

2,623.44
3,534.30
3,288.46
4,996.26
8,715.85
1,880.15

1,528.24
4,986.82
1,657.70
14,205.75
36,763.47
2,163.10

1,257.95
3,533.37
1,433.25
16,012.83
39,850.17
2,620.13

1,527.81
2,862.09
1,473.51
1,706.39
1,245.04
15,654.18
39,054.11
2,743.91

-16.49%
-6.79%
-23.48%
46.33%
64.86%
13.43%

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
แนวโน้มอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเดินทางมาภูเก็ต และการใช้งานของ
ศูนย์ประชุม
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และแนวโน้มอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเดินทางมาภูเก็ต และการใช้งานของศูนย์ประชุม
ประกอบไปด้วย 10 ปัจจัย อันประกอบไปด้วย
ตารางที่ 5.49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้ม
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่จัดประชุม และศูนย์ประชุม
ที่
1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคัดเลือกสถานที่จัดงาน
การเข้าถึง (Accessibility) -

2

สถานที่จัดงาน (Meeting
Facilities)

-

-

-
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คาอธิบายปัจจัย
จานวนเที่ยวบินตรง และไม่แวะพัก (Direct and non-stop flights?)
ความครอบคลุมของเมืองที่เป็นต้นทาง (How many cities covered?)
จานวนเที่ยวบิน (How many flights?)
ลักษณะเทีย่ วบิน จาแนกเป็นเที่ยวบินปกติ และเช่าเหมาลา (Daily or
irregular?)
จานวนครั้งในการต่อเครื่องบิน สาหรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมงานจาก
ภูมิภาคต่างๆ ในโลก (How many flight connections will
delegates from different parts of the world need?)
ศักยภาพรองรับของศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ (Capacity of the major
convention venue?)
ขนาดการรองรับของหอประชุมขนาดใหญ่ที่สุด (How big is the
largest plenary or auditorium) จานวนห้องประชุมย่อย (What is
the number of break out rooms?)
พื้นที่สาหรับการจัดแสดงสินค้า (What is available exhibition space
and other rentable areas?)
(นอกจากศูนย์ประชุมที่ระบุ) ยังมีศูนย์ประชุมสาหรับจัดงานโดยเฉพาะ
อื่นๆ ในพื้นที่อะไรบ้าง (What are other purpose built or special
venues?)
เทคโนโลยีที่ใช้เป็นอย่างไร (Technology?)
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ตารางที่ 5.49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้ม
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่จัดประชุม และศูนย์ประชุม (ต่อ)
ที่
3

4

5

6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คาอธิบายปัจจัย
การคัดเลือกสถานที่จัดงาน
โรงแรมที่พัก (Hotel Stock) - จานวนห้องของโรงแรมที่มีคุณภาพ สถานที่ตั้ง ขนาด และราคาของ
โรงแรม (Enough quality hotels, in the right location, and right
size, and pricing.)
- ความเพียงพอของจานวนห้องเพื่อรองรับปริมาณผู้เข้าร่วมงาน (Are
there enough rooms relative to size of main venue to
support necessary room block?)
- ระยะทางจากศูนย์ประชุม (In proximity of main venue?)
- คุณภาพ และความคุ้มค่าของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว (Quality and
value for money of the 4 and 5 star hotels?)
ภาพลักษณ์ และความน่า - การรับรู้ และความน่าสนใจของจุดหมายปลายทาง (Will the
ดึงดูดใจของจุดหมาย
delegates know of the destination and consider it appealing?)
ปลายทาง (Destination
- ความดึงดูดใจของจุดหมายปลายทาง (Is it a desirable destination?)
Appeal & Image)
- ทางเลือกด้านกิจกรรมบันเทิงก่อน และหลังการจัดงาน (Are there
sufficient options for evening entertainment and pre & post
touring?)
- แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับศูนย์ประชุม และโรงแรม (Are amenities
close by the venue and hotels? )
- ความปลอดภัยของจุดหมายปลายทาง (Is it safe?)
ต้นทุน (Cost)
- ราคา/ความคุ้มค่าของที่พัก และบริการสาหรับผู้จัดงาน (Is there good
price/value and relatively low cost facilities and services for
the organiser?)
- ศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา อาหาร และการเดินทางของผู้เข้าร่วม
งาน และนักเดินทางเชิงธุรกิจ (Is the price competitive in terms of
hotel, meal and transportation costs for delegates & business
travellers?)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- ฐานลูกค้าจากสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย (Is there strong
(Member, Audience)
academic and research institutions?)
- ศักยภาพในการเพิ่มสมาชิกของสมาคม (Potential for increasing the
membership of the association?)
- ศักยภาพของกลุ่มลูกค้าพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่ (Large catchment for
attendance?)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ตารางที่ 5.49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้ม
อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่จัดประชุม และศูนย์ประชุม (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คาอธิบายปัจจัย
การคัดเลือกสถานที่จัดงาน
7 การสนับสนุนจากท้องถิ่น - ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม บริษัท และองค์การระหว่างประเทศใน
(Local Support)
พื้นที่ (Are there strong industry, corporations, international
organizations?)
- การสนับสนุนจากท้องถิ่นในการจัดงานประชุมนานาชาติ (Local host
to support the bid and the convention?)
- โอกาสในการได้รับการสนับสนุนการจัดงาน (Potential corporate
sponsors of the event?)
- การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government support?)
8 การให้บริการ (Service)
- ความสามารถของบริษัทผู้จัดประชุมมืออาชีพ และบริษัทรับจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Are there competent local
PCOs and DMCs?)
- ประสบการณ์ของผู้จัดงานประชุมในการรองรับลูกค้าระหว่างประเทศ
(Are there meeting suppliers experienced at providing
services to international groups?)
- คุณภาพของบริการท่องเที่ยวในภาพรวม ครอบคลุมถึง ภัตตาคาร แท็กซี่
ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว (What are the customer service
standards in general – restaurants, taxis, shops, attractions?)
9 โลจิสติกส์ (Logistics)
- ระยะทางระหว่างสถานที่จัดประชุม กับ โรงแรม (How near are the
venues away from hotels?)
- การเชื่อมต่อทางรถไฟ และถนน (Railway and road network
connections?)
10 การตลาดจุดหมายปลายทาง - ประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (Is
(Destination Marketing)
there a capable and experienced convention bureau that we
can work with?)
- บริการที่หน่วยงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการให้บริการ
(What services do they offer?)
- ศักยภาพในการจัดทาข้อเสนอโครงการ และการประสานงานเพื่อวาง
แผนการจัดงาน (Are they putting forward a good bid and will
there be good industry coordination while planning our
event?)
ที่
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5.4 การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
5.4.1 การวิเคราะห์คู่แข่งในระดับภูมิภาค
ส าหรั บ การเปรี ย บเที ย บมาตรฐานคู่ แ ข่ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเมื อ ง
จุดหมายปลายทาง 5 เมือง คือ สิ งคโปร์ ฮ่ องกง ปีนัง และบาหลี ด้วยการเปรียบเทียบปัจจัย 5
ประการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การหาตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ไมซ์
สถิติประสิทธิภาพไมซ์
การวางเป้าหมายอุตสาหกรรม
การสนับสนุนจากรัฐบาล
สถานที่จัดประชุมสาคัญ

1. สิงคโปร์
1.) การหาตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ไมซ์
การพั ฒ นาแบรนด์ แ คมเปญใหม่ “ทุ ก ความชอบที่ ใ ช่ เป็ น ไปได้ ” ("Passion Made
Possible")
สานักงานการจัดนิท รรศการและการประชุมสิงคโปร์ (SECB) ภายใต้คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวสิงคโปร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและรักษาชื่อเสียงที่โดดเด่นของสิงคโปร์ให้เป็นหนึ่ง
ในสถานที่จัดงานหรือนิทรรศการทางธุรกิจที่ดีที่สุด ในโลก SECB มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการจัด
งานอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการวางแผนการประชุม และการจัดงานให้การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจาก
ทั่วโลก และดาเนินกิจกรรมที่ประสบความสาเร็จในเมืองที่มีชีวิตชีวานี้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 STB และ EDB ร่วมกันเปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ “ทุก
ความชอบที่ ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ ” เพื่อทาการตลาดการท่องเที่ยวและการทาธุรกิจในสิงคโปร์
เปิดตัวโดย นายเอส อิสวาราน (S. Iswaran) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการและหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสารสนเทศและสื่อสารแห่งสิงคโปร์ (MCI ) SECB ดาเนินธุรกิจ
ภายใต้คาขวัญของ "การสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทางผ่านเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม: Passion Made
possible" เปิดตัวทั้งในประเทศและทั่วโลก เชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิ งธุรกิจเดินทางไปสัมผัสและ
สะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นที่ทันสมัย ด้วยธีมของ “passion.”
"Passion Made Possible" ของสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงทัศนคติและความคิดที่ไม่เหมือนใคร
ของสิงคโปร์นั่นคือ จิตวิญญาณที่มุ่งมั่นและทัศนคติของผู้คนและประเทศของเราที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และ
องค์กรที่แสวงหาความเป็นไปได้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอด ด้วยแนวทางที่แตกต่างจาก
สโลแกนเดิมของ STB YourSingapore และ Future Ready Singapore ของ EDB สโลแกนใหม่นี้ได้
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยหวังว่าจะได้นาเสนอผู้ประกอบการของประเทศและจุดแข็งของนวัตกรรม
ใหม่ ๆ สู่ โ ลก ภายใต้ แ คมเปญการสร้ า งตราสิ น ค้ า ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในด้ า นการ
ท่องเที่ยวและด้านธุรกิจ การทาตลาดในประเทศให้กับนักท่องเที่ยว ผู้บริโภค นักลงทุน และธุรกิจ

การสร้างกลยุทธ์ในอนาคต: แผนงาน MICE 2020
คณะกรรมการการท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์ (STB) ได้ให้สัมภาษณ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
MICE และผู้เข้าชมงานทางธุรกิจกว่า 200 ราย ในปี 2556 เพื่อทาการวิเคราะห์ SWOT และทาความ
เข้าใจ ให้รับรู้ถึงสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางของ MICE เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับแผนงาน
MICE 2020
แผนงาน MICE 2020 ได้เกิดขึ้นหลังจากมีการศึกษาถึงหนึ่งปี และมีการระบุประเด็นหลัก 3
ประการคือ Connected City, Singapore MICE Experience และ MICEHQ.SG
1. Connected City: เมื อ ง MICE อั น ชาญฉลาดซึ่ ง ช่ ว ยให้ ผู้ เ ยี่ ย มชมทางธุ ร กิ จ สามารถ
เดินทางไปยังที่ที่ต้องการได้และทาในสิ่งที่ต้องการได้อย่า งลงตัว จัดโดย Asia World Economic
Forum (2014) และอันดับ3 ในดัชนีเครือข่ายสังคมเมืองของเครือข่ายอีริคสัน (Ericsson's City City
Index - 2013) ซึ่งเป็นประเทศที่มีเครือข่ายมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยแนวคิดของ Connected
City สร้างขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่ของสิงคโปร์ ในฐานะประเทศที่มี highly-wired nation และประเทศที่มี
ความเป็นเมืองแห่งความรู้ สู่ประสบการณ์ในโลกดิจิตอลของผู้เยี่ยมชมธุรกิจ และสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทั้งหมดที่ Big Data มีสามารถนามาเสนอให้ได้
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2. Singapore MICE Experience: เพื่ อให้สิ งคโปร์ เป็ นจุ ดหมายปลายทางที่น่ าประทับ ใจ
พร้อมกับประสบการณ์การเดินทางและลักษณะความเป็นท้องถิ่นที่แท้จริง ประสบการณ์การทางาน
MICE ของสิงคโปร์ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมธุรกิจ ได้รับความพึงพอใจในการเรียนรู้จากประสบการณ์มากกว่า
เพียงแค่การอยู่เฉยๆ แนวคิดนี้เกี่ยวกับการดึงดูดผู้เยี่ยมชมทางธุ รกิจด้วยอารมณ์ความรู้สึก เป็นเรื่อง
ของการผสมผสานธุรกิจกับการพักผ่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เยี่ยมชมเหล่านี้ด้วยกิจกรรม
จากประสบการณ์และความเป็นตัวตนที่แท้จริงของสิงคโปร์ ทาให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่
ต้องการในความรู้สึกในจิตใจและในความคิดของพวกเขา
3. MICEHQ.SG: เพื่อเป็นแหล่งทุนทรัพยากร MICE ในเอเชีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมทักษะ ความรู้
ความสามารถ บริษัท MICE และสมาคมที่เข้มแข็ง MICEHQ.SG สร้างขึ้นจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
สิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคสาหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท เป็นแนวคิดในการยกระดับ
สิงคโปร์ให้เป็นฐานในการสนับสนุนภูมิภาคนี้ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา ที่ซึ่ง บริษัท และสมาคม
(associations) สามารถตั้งสานักงานใหญ่ในระดับภูมิภาคของตนและกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
MICE สาหรับภูมิภาคนี้ได้
2.) สถิติประสิทธิภาพไมซ์
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเป็นมืออาชีพในการทาธุรกิจ ด้วยนโยบายที่เหมาะสมกับการทา
ธุรกิจการค้าและการเปิดเศรษฐกิจเสรีทางการค้า ในปี 2017 สิงคโปร์ได้รับการเสนอให้เป็นอันดับ 2
ของโลก "สถานที่ที่สะดวกที่สุดในโลกในการทาธุรกิจ" โดยธนาคารโลก และ "เมืองธุรกิจที่ดีที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยนักธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังได้รับการแนะนาว่าเป็น
"Top Investment Destination in Asia" ในรายงาน BERI สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของ
องค์กรระหว่างประเทศกว่า 150 แห่งและ บริษัทข้ามชาติ 7,000 แห่ง
ตามข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมการประชุมระหว่างประเทศ ประจาปี 2017 (ICCA) ประเทศ
สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสมาคมนานาชาติ 160 การประชุม อยู่ในอันดับ 1 ของเอเชีย
และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากบาร์เซโลนา ปารีส เวียนนา เบอร์ลิน และลอนดอน นอกจากนี้ยัง
ติดอันดับสุดยอดเมืองการประชุมนานาชาติระหว่างประเทศ โดยสมาคมระหว่างประเทศ ( uia ) ใน
ปี 2017 มีการจัดการประชุม 802 ครั้ง ซึ่งมีส่วนแบ่ง 8.5% ในการประชุมนานาชาติทั้งหมด สิงคโปร์
ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองชั้นนาในการจัดการประชุมและเป็นผู้นาระดับโลกสาหรับการจัด
กิจกรรมในด้านธุรกิจ
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ปี 2017 เป็นอีกครั้งที่สิงคโปร์ประสบความสาเร็จในฐานะจุดหมายปลายทางของ MICE และ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สาคัญระดับโลก และการจัดงานมหกรรมนานาชาติที่สาคัญ ได้แก่
World Congresses of International Union of Microbiological Societies 2 0 1 7 ใ น
ขณะเดี ย วกั น งานที่ มี อ ยู่ เ ช่ น 'International Furniture Fair Singapore (IFFS)' และ 'Asia TV
Forum & Market' ก็ยังคงมีความประสบความสาเร็จเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านระดับผู้เข้าร่วม
งานและในส่วนของการจัดกิจกรรม
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017 รายได้จากการท่องเที่ยว MICE ของสิงคโปร์อยู่ที่ 3.15 พันล้าน
SGD (2.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เข้าชมงาน
MICE ได้มี การใช้จ่ายด้านที่พัก ช้อปปิ้ง และในด้านอื่น ๆ มากขึ้น ในส่วนจานวนผู้เข้าชมงานใน
ต่างประเทศ 1.75 ล้านคน ในปี 2017 ซึ่งลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
MICE คิดเป็น 1.1% GDP ของสิงคโปร์ ในปี 2013 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
MICE ในสิงคโปร์
ตามที่ ‘UFI World Map of Exhibition Venues 2017’ สถานที่จัดงานทั้งหมดในสิงคโปร์มี
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 219,970 ตรม. มีสถานที่จัดแสดงจานวน 4 แห่ง (Singapore EXPO Convention &
Exhibition Center, Marina Bay Sands, Changi Exhibition Center แ ล ะ Suntec Singapore
International Convention & Exhibition Centre) คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของพื้นที่จัดงานทั่วโลกและ
ร้อยละ 2.7 ของพื้นที่ในภูมิภาค (APAC) การพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับปี
2011
3.) การวางเป้าหมายอุตสาหกรรม / ตลาด
การกาหนดอุตสาหกรรมที่สาคัญสาหรับความร่วมมือ
สานักงานการจัดแสดงนิทรรศการและการประชุมสิงคโปร์ (SECB) กาหนดด้านการเติบโต
ทางเศรษฐกิจหลัก ๆ เช่น การบินและอวกาศและโลจิสติก ส์ การผลิตขั้นสูง วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประยุกต์ การออกแบบ การบริการทางการเงิน นวัตกรรม สื่อและดิจิตอล การท่องเที่ยวและการ
แก้ปัญหาชุมชนเมือง
อุตสาหกรรมนี้ได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานของรัฐบาลว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สาคัญ
สาหรับการพัฒนา การสร้างสรรค์และฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญสอดคล้อง
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กับภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวที่สาคัญ ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งรวมถึง ป้ายบอก
ทางสนามบิน โดยเฉพาะการรอคิวเข้าเมือง (immigration) การประชุมเจรจาของทางภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม และการเข้าถึงสถานที่ราชการ
รัฐบาลสิงคโปร์มีแพลตฟอร์ม สาหรับอุตสาหกรรมและรัฐ บาลในการทางานร่วมกันเพื่อ
จุดประสงค์ในการพัฒนาภาคธุรกิจ อาจเป็นโครงการเดียวที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือการ
ร่วมมือกันของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างธุรกิจที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นภาคอุตสาหกรรม
ที่มีการเติบโตที่สาคัญ การจัดประชุมและนิทรรศการที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ ได้แก่
- Singapore International Water Week (SIWW) เป็นเวทีระดับโลกในการแบ่งปันและ
ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทางน้ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ๆ 2 ปี จะรวบรวมผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง จากอุตสาหกรรมน้าทั่วโลกเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่สุดมานาเสนอ
เทคโนโลยีล่าสุดและโอกาสทางธุรกิจ SIWW เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลสิงคโปร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้า Water
convention, Water Expo, Water Leaders’ Summit, Young Water Leaders’
Summit และ TechXchange
- งาน Fin-Tech Festival ของสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีทางการเงินเป็นโครงการ
ที่ จั ด ขึ้ น ห ล า ย สั ป ด า ห์ มี ก า ร จั ด ง า น FinTech Conference, Global FinTech
Hackcelerator, the FinTech awards, Innovation Lab Crawl and an Investor
Summit.
4.) ประเภทของการสนับสนุนจากรัฐบาล
สิงคโปร์มี financial and non-financial อยู่จานวนมากที่ได้รับแรงจูงใจออกแบบมาเพื่อ
ดึงดูด การสร้างกิจกรรมทางธุรกิจให้กับเมือง สิงคโปร์เป็นที่รู้จักจากแนวทาง “all of government”
ที่มีวิธีการจัดการต่ออุตสาหกรรมกิจกรรมทางธุรกิจ
(1) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน
- กองทุนเพื่อการท่องเที่ยว Tourism Development Fund: ในเดือนเมษายนปี
2016 STB ได้เปิดตัวกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ (TDF) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้งานเกิน 5 ปี กองทุนใหม่แห่งนี้พยายามที่จะส่งเสริมประสบการณ์ด้านการ
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ท่องเที่ยวที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพและเพื่อเสริมสร้างวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ผ่านโครงการ TDF เช่น as the Leisure Events Fund, Kickstart
Fund, and Business Events in Singapore และกิจกรรมทางธุรกิจในสิงคโปร์
STB ได้ช่วยพัฒนากิจกรรมกว่ า 250 กิจกรรมซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของ
สิ ง คโปร์ ใ นฐานะจุด หมายปลายทางเพื่ อการพัก ผ่อ นและธุร กิจ STB ยั งให้ก าร
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่าน
ทางกองทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการฟื้นฟูเรือสาราญ
(Cruise Development Fund - CDF) และ Experience Step-Up Fund (ESF).
ยกตั ว อย่ า ง เช่ น ESF ซึ่ ง สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วในการเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์การเดินทาง สนับสนุนการสร้างโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ากันหลาย
แห่งบนพื้นฐานของเนื้อหาที่น่าสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้ เยี่ยมชม นอกจากนี้
STB ยังช่วยให้ บริษัท ต่างๆ มากกว่า 50 แห่ง สามารถเพิ่มผลผลิตผ่านทางกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูธุรกิจและสร้างความสามารถผ่านทางโปรแกรมการฝึกอบรมด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกด้วย
- แผนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา The Sports Facilities Master
Plan (SFMP): SFMP เป็นโครงการสาคัญของการกีฬาสิงคโปร์ ซึ่งเดิมเรียกว่า
สภากีฬาสิงคโปร์ (SSC) ภายใต้วิสัยทัศน์ 2030 (วิสัยทัศน์ 2030 เป็นโครงการ
ร่ ว มมื อ กั น ที่ น าโดยกระทรวงวั ฒ นธรรมชุ ม ชนและเยาวชน (MCCY) และกี ฬ า
สิ ง คโปร์ (ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ สภากี ฬ าสิ ง คโปร์ the Singapore Sports Council)
วิสัยทัศน์ 2030 เป็นแผนสาหรับการพัฒนาการกีฬาที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ในทศวรรษ
ต่อ ๆ ไป) เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางด้านกีฬาได้มาก
ขึ้นและเพื่อให้ชาวสิงคโปร์สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเล่นกีฬา แผนนี้ได้รวมถึง
การพั ฒ นาศู น ย์ กี ฬ าสิ ง คโปร์ ซึ่ ง เป็ น ระบบนิ เ วศ (ecosystem) ส าหรั บ การจั ด
กิ จ กรรมกี ฬ าระดั บ โลก ในการฝึ ก อบรม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และเพื่ อ
สนับสนุนระบบนิเวศน์ (ecosystem) ทางกีฬาให้ดีขึ้น สิงคโปร์ได้สร้างศูนย์การ
กีฬาแบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางมา
พักผ่อน ในด้านการบันเทิง และ ไลฟ์สไตล์
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(2) นาโลกเข้าสู่เมือง (Bringing the world to the city)
- International Organizations Programme Office: ในการรับรู้ขององค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกาไร (INPO) เป็นจุดที่สาคัญสาหรับการวิจัย การเป็น
ผู้นาทางความคิด การประชุมและศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมรัฐบาลสิงคโปร์
จัดตั้งสานักงานโครงการองค์กรระหว่างประเทศในปี 2007 เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
นโยบายด้านการเงิน เพื่อดึงดูดองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกาไร (INPO) ใน
สิงคโปร์ โครงการนี้เป็นความริเริ่มร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
(Economic Development Board - EDB) คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์
และกระทรวงการต่ า งประเทศ โครงการนี้ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ INPO, Tanglin
International Centre and iHub, ให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกและการ
บริการที่ใช้ร่วมกันอัตราค่าเช่าที่แข่งขันได้และเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและ
สารวจความร่วมมือ วันนี้สิงคโปร์มี INPO กว่า150 ที่ตั้งอยู่ในเมือง
- Headquarters Programme: สิ งคโปร์ มี โครงการ Headquarters เส นอ
แพคเกจเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสานักงานใหญ่ระดับภูมิภาคหรือ
ระดับนานาชาติในสิงคโปร์ โปรแกรมนี้ มีอัตราภาษีสัมปทาน 15% นานถึง 5 ปี
หนึ่งในผลลัพธ์ที่สาคัญของโครงการนี้คือการทาให้การประชุมและกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้จัดขึ้นผ่านสานักงานใหญ่ (HQs) ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่
ตั้งอยู่ในสิงคโปร์
(3) การจัดสรรและแรงจูงใจที่หลากหลายสาหรับการจัดงาน
- Singapore MICE Advantage Programme (SMAP): กลุ่ ม สนามบิ น ชางงี
(The Changi Airport Group), กลุ่ ม Singapore Airlines, JetQuay และGrab
กับ SECB ได้ยกระดับประสบการณ์การทางานร่วมกันในการประชุมอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาโครงการ MICE Advantage ของสิงคโปร์ (SMAP)
 โครงการนี้นาเสนอที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ สาหรับผู้จัด
งานและผู้ เข้าชมงาน MICE ในต่างประเทศและมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
ธุ ร กิ จ สร้ า งแรงจู ง ใจ SECB’s Business Events in Singapore (BEiS)
incentive model. ด้ ว ยการ เช่ น ลดราคาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น (savings on air
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tickets), การช่ ว ยในการวางแผนงานที่ ดี ขึ้ น และมอบประสบการณ์
( enhanced event planning and delegate experiences) , ก า ร ม อ บ
ทุนอุดหนุนทางการเงินและส่วนลดพื้นที่โฆษณาในสนามบินชางฮี (Changi
Airport) รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ
- In Singapore Incentives & Rewards (INSPIRE): INSPIRE เป็ น โปรแกรม
การให้รางวัลซึ่งประกอบด้วยแผนการเดินทางที่ได้รับการกาหนดไว้ ซึ่งจะเน้นการ
รั บ ประทานอาหารและความบั น เทิ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ของสิ ง คโปร์ ซึ่ ง เหมาะกั บ ความ
ต้องการและความต้องการของผู้เข้าชมแต่ละราย เพื่อที่จะสนับสนุนโปรแกรมนี้
SECB ได้ร่วมมือกับสถานที่ท่ องเที่ยวสาคัญ กลุ่มโรงแรม กลุ่มสายการบิน และ
ร้านค้าปลีก เพื่อจัดให้มีข้อเสนอและประสบการณ์สุดพิเศษ
- Business Events in Singapore (BEiS):
 โครงการ BEiS ของ SECB ได้ส นับสนุ นอุต สาหกรรมกิ จกรรมทางธุรกิ จเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ภาพควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า งเนื้ อ หาใหม่ (new
content) SECB มีการให้การสนับสนุน เช่น ช่วยในการแนะนาสถานที่จัดงาน
เพื่ อ แนะน าให้ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ บาลชั้ น น า (introductions with leading
government agencies) และคู่ ค้ า ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนการสนั บ สนุ น ด้ า น
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่าน BEiS
- Approved International Fair (AIF): SECB ได้มีการมอบประทับตรา AIF อัน
ทรงเกียรติในการรับรองกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานในการระบุงานแสดงสินค้า
ที่เข้าถึงตลาดโลกและเอเชียได้เป็นอย่างดี
5.) สถานที่จัดประชุมสาคัญ
โครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว เพื่อสร้างการจัดงานแบบครบวงจรและพื้นที่สถานที่จัดการ
ประชุมต่างๆ โดยสถานที่จัดการประชุมต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกในการรองรับการจัดงานต่างๆ
จะต้องมีความสะดวกในด้านการขนส่ง การคมนาคม มีโรงแรม และมีสถานบันเทิงต่างๆ อยู่บริเวณ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 64

โดยรอบ สิ งคโปร์ มี ศู น ย์ การประชุ ม ที่ สร้ า งขึ้น โดยเฉพาะ และยัง มี โ รงแรมหรู แ ละสถานที่ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอีกด้วย 2 สถานที่สาคัญสาหรับ MICE คือ
(1) SINGAPORE EXPO
เป็นสถานที่จัดงาน MICE ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินชางงี (Changi
Airport) และ Changi Business Park ซึ่งอยู่ในสถานที่สาคัญสาหรับการจัดงานขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้เข้า
ชมจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงไม่ถึง 15 นาที มีโรงแรม 2 แห่ง ที่มี
ห้องพักมากกว่า 500 ห้อง และสามารถเดินไปยังห้างสรรพสินค้าได้โดยใช้เวลาไม่นาน
Singapore EXPO มี พื้ น ที่ ภ ายในและภายนอกอาคารจ านวน 123,000 ตรม.
ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการและห้องประชุม, mobile V-Rooms and The MAX Pavilion
มีห้องอเนกประสงค์ 19 ห้อง ที่สามารถรองรับความจุ 3,500 ถึง 8,000 สาหรับห้องประชุม / งาน
แสดงนิทรรศการ 6,500 ห้อง สาหรับ MAX Pavilion 130-1,000 สาหรับห้องประชุม A ถึง F และ
220 ห้องสาหรับห้องประชุม H, J & K.
มีสิ่งอานวยความสะดวกรองรับมากมาย รวมถึงครอบคลุมโทรศัพท์มือถือ 3.5G
ครอบคลุมการเข้าถึงแบบ WIFI, ศูนย์ธุรกิจ, Internet kiosks, ตู้เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM), ห้อง
พยาบาล ห้องสวดมนต์, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติที่ประหยัดพลังงาน และร้านอาหารมากมาย
สถานที่จัดงาน MICE นี้ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม 6 ล้านคน และมีกิจกรรมมากกว่า 600 กิจกรรม ต่อปี
ซึ่งมีตั้งแต่งานจัดนิทรรศการ การประชุมขององค์กร การประชุมพิธีมอบรางวัล การจัดเลี้ยง งานกาล่า
ดินเนอร์ ไปจนถึงงานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภค (consumer shows)
(2) SANDS EXPO AND CONVENTION CENTRE
ได้ รั บ การโหวตให้ เ ป็ น Best MICE Hotel in Asia for 2011 and 2012 by CEI
Asia Sands Expo and Convention Centre สามารถรองรับได้ถึง 6,600 ในการจัดงานเลี้ยง หรือ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 11,000 โดยพื้นที่สามารถปรับขนาดพื้นที่ตามต้องการได้ จึงช่วยให้
สามารถจั ด บู ธ นิ ท รรศการได้ ถึ ง 2,000 บู ธ และห้ อ งประชุ ม 250 ห้ อ ง Sands Expo and
Convention Centre ยังเป็นมีของห้องบอลรูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถ
กาหนดขนาดห้องเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม 8,000 รายหรือ 6,000 คนในการจัดงานเลี้ยง เป็นศูนย์
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นิทรรศการและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดและให้ความหลากหลายที่สุดในสิงคโปร์มีพื้นที่กว่า 120,000
ตารางเมตร
Sands Expo and Convention Center ตั้งอยู่ในบริเวณรีสอร์ต ของ Marina Bay
Sands ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจการค้า ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถได้เลือก
รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีแหล่งช็อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงที่ดีที่สุด ภายในมีห้องพักจานวน
2,561 ห้อง พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน Wi-Fi ที่ได้รับการอัพเกรดแล้ว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ WiFi มาตรฐานได้ฟรี เป็นสถานที่จัดงานสีเขียวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 20121 (Sands Expo is the first green venue in Southeast Asia to
attain ISO 20121) ยังเป็นสถานที่แห่งแรกในสิงคโปร์ที่ได้ นาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับ
การท่องเที่ยวสิงคโปร์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ในปี 2013

2. ฮ่องกง
1.) การหาตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ MICE
ลาดับขั้นเชิงกลยุทธ์ของการกากับดูแล MICE (Strategic hierarchy of MICE governance)
เพื่อที่จะรักษาตาแหน่งฮ่องกงให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยม รัฐบาลเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง (HKSAR) ได้จัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคมปี 1999 (2542)
คณะกรรมการการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดและประสานงานการดาเนินการ
ตามนโยบายกลยุทธ์และแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และยังเป็นผู้ประสานงานการทางานของ
สานักและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) มุ่งมั่นที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
ฮ่องกงให้เป็นศูนย์กลางการจัดงาน MICE ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ตาม “Development Blueprint for
Hong Kong’s Tourism Industry” โดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวที่ได้ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมปี 2017
รัฐบาลฮ่องกงได้ตั้งเป้าหมายที่สาคัญ 4 ประการ เพื่อขยายอุตสาหกรรม MICE 4 กลยุทธ์สาคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความหลากหลายสาหรับผู้เข้าชมงานในฮ่องกง โดย
เน้นการดึงดูดผู้เข้าชมที่มาค้างคืนให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2: ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วและความคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ มี
ลักษณะเฉพาะทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
มรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อรวบรวมและ
ยกระดับสถานะของฮ่องกงให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว สาหรับการท่องเที่ยว MICE,
regional cruise hub, and Events Capital of Asia
ยุทธศาสตร์ที่ 3: เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด (smart tourism)
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพการให้บริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริม
การค้าในการเลือกปฏิบัติทางการค้าที่ดี
HKTB ได้ เ ปิ ด ตั ว Meetings & Exhibitions Hong Kong (MEHK) ในปี 2008 เพื่ อ ให้ ก าร
สนับสนุนอย่างมืออาชีพแบบครบวงจรแก่ผู้จัดงานไมซ์ที่เดินทางมายังฮ่องกง MEHK ได้รับการยอมรับ
ว่ า เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ จากการที่ HKTB ได้ รั บ รางวั ล "Best Convention Bureau, Asia
Pacific" ในงาน CEI Readers 'Choice Awards 2018 สานักงาน MEHK ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสมส าหรั บ กลุ่ ม MICE ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ดึ ง ดู ด การจั ด งาน MICE ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ที่ ฮ่ อ งกงและ
เสริมสร้างฐานะของเมืองว่าเป็น "The World's Meeting Place"
การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
The Hong Kong Tourism Board (HKTB) ยังคงให้ความสาคัญ กับการเป็นพัน ธมิตรเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งกับผู้จัดงานระดับมืออาชีพ รวมถึง American Society of Association
Executives (ASAE), HelmsBriscoe (HB), the International Congress and Convention
Association (ICCA), and the International Association of Professional Congress Organisers
(IAPCO) เพื่อยกระดับการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ HKTB ยังได้เข้าร่วมในการจัด
ง า น AsiaWorld-Expo, the Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), the
Hong Kong Exhibition & Convention Industry Association (HKECIA), and the Hong Kong
Trade Development Council (HKTDC) ส าหรั บ งานอุ ต สาหกรรมในต่ า งประเทศ เช่ น UFI
Congress เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของฮ่องกงในฐานะ “Trade Fair Capital of Asia”.
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แนวทางในการจัดการกับปัญหาการขาดแคลนพื้นที่จัดงาน
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง Hong Kong Convention and Exhibition Centre
(HKCEC) และ AsiaWorld-Expo (AWE) เป็ นผู้น าตลาดในประเทศซึ่ งมี พื้นที่ จัดแสดงนิท รรศการ
ประมาณ 136,000 ตรม. ของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของฮ่องกง สถานที่อื่น ๆ เช่น Kowloon Bay
International Trade and Exhibition Center (KITEC) แ ล ะ Kai Tak Cruise Terminal (KTCT)
สามารถจัดงานประชุมและจัดนิทรรศการได้ แต่มีพื้นที่น้อยกว่า HKCEC และ AWE
ข้อจากัด ในด้านสถานที่ จัดงานและพื้นที่เป็นสาเหตุที่สาคัญ ของอุตสาหกรรม MICE ใน
ฮ่องกง ในช่วงฤดูท่องเที่ยว HKCEC และ AWE มักต้องเผชิญกับความท้าทายในการจั ดหาพื้นที่จัด
แสดงที่ลงตัว
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ใน HKCEC ในช่วงฤดูท่องเที่ยวมีความพยายามที่จะจัด
งาน "หนึ่ ง โชว์ ส องสถานที่ " ที่ HKCEC และ AWE (“one show, two locations” at both the
HKCEC and AWE) ตั้งแต่ปี 2009 พร้อมกับบริการรถรับส่งฟรี ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าในสองแห่ง
ผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อ ในงาน Hong Kong Jewellery และ Gem Fair มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 21 และ ร้อยละ51 จากปี 2009-2014
ข้อตกลงการเปิ ดการค้ า เสรีจีนกับฮ่องกง หรือ CEPA ( The Mainland-Hong Kong
Closer Economic Partnership Arrangement) (CEPA)
ฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่ได้ลงนามในข้อตกลงภายใต้ CEPA ในปี 2014 เพื่อบรรลุการเปิดเสรี
การค้าบริการ ในมณฑลกวางตุ้ง ("Guangdong Agreement") ต่อมาในเดือนธันวาคม 2015 ตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าบริการ ("ATIS") ได้ขยายความครอบคลุมของข้อตกลงจากมณฑลกวางตุ้งไป
ยังจีนแผ่นดินใหญ่อื่น ๆ
นอกจากนี้ HKSS ได้รับอนุญาตให้จัดนิทรรศการในรูปแบบของการจัดงานข้ามพรมแดน (in
the form of cross-border supply) ในมณฑลกวางตุ้ง เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เทศบาลนครปักกิ่ง
เทศบาลนครเทียนจิน เทศบาลเมืองฉงชิ่ง จังหวัดเจ้อเจียง จังหวัดเจียงซู จังหวัดฟูเจี้ยน จังหวัดเจียงซี
จังหวัดหูหนาน เขตปกครองตนเองกวางสีจวงหนาน ไห่หนาน จังหวัดเสฉวน จังหวัดกุ้ยโจว และ
มณฑลยูนนาน เป็นพื้นฐานนาร่อง เมื่อเดือนมิถุนายน 2018 ได้มีการออกใบรับรอง 24 ฉบับจาก
HKSS ในการประชุมและนิทรรศการ ออกให้โดยรัฐบาลฮ่องกง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 68

2.) สถิตไิ มซ์
ในฐานะที่ เ ป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ การค้ า ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 7 ของโลก ฮ่ อ งกงได้ ก ลายเป็ น
ศูนย์กลางของการจัดการประชุมและนิทรรศการในภูมิภาค ตามที่องค์การการค้าโลก (WTO) ฮ่องกง
เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อันดับที่ 7 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกสินค้าบริการเชิงพาณิชย์ที่
ใหญ่ เป็น อันดับ 15 ของโลก ในปี 2017 ในปี 2017 ฮ่อ งกง ได้รับการยกย่องว่ าเป็น "จุดหมาย
ปลายทางการท่ อ งเที่ ย วทางธุ ร กิ จ ชั้ น น าของโลก" (“World’s Leading Business Travel
Destination”) ในงาน World Travel Awards, "เมืองที่ดีที่สุดสาหรับการพบปะสังสรรค์" (“Best
City for Meetings”) ในรางวัล Smart Travel Asia Awards และ "เมืองธุรกิ จที่ดีที่ สุดในเอเชีย "
(“Best Business City in Asia”) ในรางวัล The Business Traveller Asia-Pacific Awards.
ในฮ่องกงมีสมาคมการค้าหลายแห่งในภูมิภาค ได้แก่ China Association for Exhibition
Centers (CAEC), China International Exhibition Center Group Corporation (CIEC), Hong
Kong Exhibition & Convention Industry Association (HKECIA), Hong Kong Exhibition &
Union of International Trade Fairs (UFI), International Association of Exhibitions and
Events (IAEE), Meetings & Exhibitions Hong Kong (MEHK).
ในแง่ของการประชุมระหว่างประเทศฮ่องกงเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ต่อจาก สิงคโปร์ และ
โซล อ้างอิงตามสถิติของ ICCA ในปี 2017 ได้มีการจัดประชุมสมาคมระหว่างประเทศจานวน 119
ครั้ง ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก คณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกงรายงานว่าตัวเลขผู้เดินทาง
MICE ที่มาเข้าพักค้างคืน สาหรับการทาธุรกิจและการประชุมเป็น 15% และ 14.2% ของจานวนผู้
เข้าพักค้างคืนในฮ่องกงในปี 2016, 2017 ตามลาดับ รายงานสถิติการประชุมระหว่างประเทศของ
UIA (ฉบับที่ 58) แสดงให้เห็นว่าในปี. 2016 ฮ่อ งกงเป็นเจ้าภาพทั้งสิ้น 73 ครั้ง ประมาณ 0.7% ของ
การประชุมทั้งหมดในโลก
ตามการสารวจนิทรรศการประจาปี โดยสมาคมอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการและการ
ประชุมฮ่องกง(HKECIA) ฮ่องกงได้จัดแสดงผลงานทั้งหมด 135 ชิ้น ซึ่งมีผู้เข้าชมงาน MICE ข้ามคืน
กว่า 1.9 ล้านคนจากต่างประเทศ จานวนผู้จัดแสดงสินค้าและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5.2% และ 11.8%
ตามลาดับ รายได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 12% เป็น 3.8 พันล้านเหรียญฮ่องกง (HK$) ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงการเพิ่มขึ้นของจานวน บริษัท จัดแสดงนิทรรศการแม้ว่าจะมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการน้อยลงก็ตาม
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการจัดแสดงนิทรรศการใน
ฮ่องกง
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจล่าสุดของ HKECIA ในช่วงปีงบประมาณ 2016 แสดงให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการของฮ่องกงมีส่วนทาให้เศรษฐกิจในประเทศมีมูลค่าถึง HK$52.9
พันล้านเหรียญฮ่องกง (6.8 US$ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในด้านค่าใช้จ่าย คิดเป็น
2.1% ของยอดรวมของ GDP ในฮ่ อ งกงในช่ ว งดั ง กล่ า ว การศึ ก ษายั ง ยื น ยั น ถึ ง ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจที่สาคัญของอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการกับเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศใช้
จ่ายโดยเฉลี่ย 75% มากกว่านักท่องเที่ยวข้ามคืนทั่วไป ในปี 2016 ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมการ
จัดนิทรรศการได้สร้างงานแบบเต็มเวลาให้กับคนฮ่องกง ราว 77,000 งาน
Based on the ‘UFI Trade Fair Stats’, published in 2017 ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีการ
จัดนิทรรศการที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีนและญี่ปุ่น ในแง่ของรายได้เฉลี่ยต่องาน
ฮ่องกงเป็นผู้นาระดับภูมิภาคที่มีรายได้เฉลี่ยต่องาน (US$) 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่สูงกว่า 43% ของตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดถัดมาคือ ประเทศจีนที่ 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ญี่ปุ่นที่ 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่เกินสองปีที่ผ่านมา ฮ่องกงมีรายได้มากกว่าจีน 63% แต่ช่องว่างนี้
กาลังลดลง ยอดขายพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งหมดลดลงจากตัวเลข 3 ในปี 2014
5 อันดับการจัดนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ , อัญมณี, ของขวัญ ,
นาฬิ ก าและนาฬิ ก า และแสงสว่ า ง และเชื่ อ มต่ อ ผู้ จั ด แสดงกว่ า 39,000 รายและผู้ ซื้ อ มากกว่ า
750,000 ราย
- จานวนนักท่องเที่ยว MICE ค้างคืนในฮ่องกงเพิ่มขึ้น 10% ในปี 2016 เป็น 1.89 ล้านคน
- การใช้จ่ายต่อหัวของประชากรสูงกว่า HK$ 7,700 ซึ่งสูงกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมฮ่องกงทั้งหมด 17%
- นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน MICE มากขึ้น 51% จาก
จีนแผ่นดินใหญ่ 21% จากตลาดระยะไกล และ 28% จากตลาดระยะสั้น
- ในช่วง 2014-2016 ฮ่องกงประสบความสาเร็จในการชนะการประมูลที่สาคัญถึง 36
ครั้ง โดยมีรายรับจากการท่องเที่ยว HK$ 1.36 พันล้านเหรียญฮ่องกง
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3.) การวางเป้าหมายอุตสาหกรรม / ตลาด
รัฐบาลฮ่องกงแบ่งประเภทอุตสาหกรรมออกเป็นสองกลุ่มคือ "อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์" และ
"อุตสาหกรรมการบริการ"
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์: เทคโนโลยีชีวภาพ / อุปกรณ์การแพทย์และการรักษาความปลอดภัย
/ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่า ง / อาหารและเครื่องดื่ม / เสื้อผ้าสิ่งทอและ
อุปกรณ์แฟชั่น / ของขวัญ, เครื่องใช้ในบ้านและเครื่องเขียน / นาฬิกา, อัญมณีและแว่นตา /
ของเล่นและผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก
 อุตสาหกรรมบริการ: การบัญชีการให้คาปรึกษาด้านการจัดการและบริการขององค์กร / การ
ประชุมและการจัดนิทรรศการ / ธุรกิจ / ออกแบบและการตลาด / ภาพยนตร์และความ
บันเทิง / บริการทางการเงิน / แฟรนไชส์และใบอนุญาต / เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร / โครงสร้ างพื้ นฐานและอสั งหาริม ทรั พ ย์ / ทรั พย์ สิ นทางปั ญ ญา / บริก ารด้ า น
กฎหมาย / บริการเดินเรือ / เทคโนโลยี / ทดสอบและรับรอง
ความต้ อ งการ 5 อุ ต สาหกรรมหลั ก MICE events คื อ 1) เภสั ช กรรมการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข 2) แฟชั่ นและสิ่ งทอ 3) ของเล่ น และของขวั ญ 4) วิศ วกรรมและการออกแบบและ
5) อัญมณีและนาฬิกา
อุตสาหกรรม 'Giftware' มีความสาคัญมากที่สุดในฮ่องกง อุตสาหกรรมของขวัญของฮ่องกง
ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอด การส่งออกของขวัญมีเป้าหมายหลักในตลาดระดับกลางถึงระดับสูง
(middle-to-high-end) มีการแข่งขันในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และต้นทุนการผลิตที่ต่า

4.) การสนับสนุนจากรัฐบาล
(1) การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน MICE
รัฐ บาลฮ่อ งกงได้ ล งทุ นในด้ านการสร้ างโครงสร้า งพื้น ฐาน MICE ตลอดหลายปีที่ ผ่า นมา
ขณะนี้ฮ่องกงวางแผนที่จะปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะลันเตา
(Lantau Island )เพื่อให้เกาะนี้เป็นจุดหมายปลายทางของ MICE ใหม่ ซึ่งรวมถึงการสร้างห้องพัก
โรงแรมใหม่ และรีสอร์ท ที่เหมาะสาหรับการจัดงาน MICE
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ศูนย์การประชุมแห่งใหม่จะได้รับการพัฒนาขึ้นเหนือ MTR Exhibition Station ของ Shatin
ไปยัง Central Link เพื่อให้มีพื้นที่ เพิ่มเติมอีก 15,000 ตารางเมตร ผู้บริหารระดับสูงของฮ่องกง
ประกาศแผนการที่จะสร้างศูนย์การประชุมแห่งใหม่ (New Convention Centre (NCC)) ขึ้นเหนือ
สถานีจัดแสดงนิทรรศการในย่านไชยเหนือเมื่อเสร็จสิ้นในปี 2021 (above the Exhibition Station
in Wan Chai North upon its completion in around 2021.)
(2) มุ่งมั่นพัฒนาโอกาสใหม่ ๆ – กองทุนของรัฐบาล (Striving to develop new
opportunities - the Government fund)
แหล่งรายได้หลักของคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB) คือการได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรั ฐ บาลเขตบริ หารพิ เ ศษฮ่ อ งกง (HKSAR) คณะกรรมการจะพิ จารณาจากความ
ต้องการของคณะกรรมการตามแผนธุรกิจประจาปีของงบประมาณและโครงการที่เสนอ จานวนเงินที่
เป็นรายได้ระหว่างปีจะถูกบันทึกไว้ในรายงานประจาปี ดังที่แสดงในภาพ
ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป HKSAR ได้จัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการการท่องเที่ยว
ฮ่องกงเพื่อให้การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมและ และให้การต้อนรับผู้จัดงาน MICE และผู้เยี่ยมชม ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้จัดงาน MICE events ด้วยอัตราความสาเร็จที่เพิ่มขึ้นตามมาจาก 35% เป็น
67% ระหว่าง 2014 และ 2016 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา HKTB ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากใน
หลายๆ ด้าน ในการจัดงาน MICE ขนาดใหญ่ เช่น อนุสัญญาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับสูงที่
ครอบคลุมเรื่องพิเศษต่างๆ,งานระหว่างประเทศในด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมขององค์กรขนาดใหญ่
 งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นในปี 2016: Asia Pacific Life Insurance Congress 2019 (6,000 คน),
Critical Communications World Congress (3,800 ค น ), Highlights of American
Society of Hematology (ASH) Asia (1,200 ค น ), Jeunesse Global 16th & 17th
University 2017 (21,000 คน), North Asia Herbalife Extravaganza 2017 (11,000 คน),
Rise Conference 2017 (10,000 คน).
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5.) สถานที่จัดประชุมสาคัญ
มีสถานที่จัดงานต่าง ๆ มากกว่า 50 แห่งในฮ่องกง สาหรับการจัดนิทรรศการและการประชุม
สถานที่สาคัญสาหรับงาน MICE คือ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง (HKCEC) (Hong Kong
Convention and Exhibition Centre) ในย่านธุรกิจหลัก และ Asia World-Expo (AWE) ที่ใกล้กับ
สนามบิน พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่มีอยู่ทั้งหมดในฮ่องกงมีเกินกว่า 150,000 ตารางเมตร
(1) Hong Kong Convention & Exhibition Center (HKCEC)
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีการจัดการประชุมระดับโลก การประชุมในประเทศ และการจัดสัมมนา
ประจาปี อยู่ใกล้กับย่านธุรกิจกลางของฮ่องกงและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเมือง และห่างจาก
สนามบินประมาณ 40 กม. โรงแรมระดับโลกสองแห่งเชื่อมโยงกับ HKCEC และมีห้องพักมากกว่า
8,000 ห้อง ที่สามารถเดินไปได้
หลั ง จากการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 2 ในปี 2009 มี พื้ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า รวม 91,500 ตารางเมตร ซึ่ ง
ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร 66,000 ตารางเมตร และห้องโถงเอนกประสงค์
จานวน 5,619 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์ขนาด 20,000 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้ ส าหรั บ การจั ด นิ ท รรศการเป็ น ประจ า นอกจากนี้ HKCEC ยั ง มี ห้ อ งประชุ ม 2 แห่ ง (two
convention halls) ได้แก่ theatres 2 โรง (ความจุสูงสุด 1,000 คน) ห้องประชุม (meeting rooms)
52 ห้อง และห้องโถงขนาดใหญ่ (spacious foyers) สาหรับ pre-function use.
HKCEC ได้ รั บ รางวั ล ศู น ย์ ก ารประชุ ม และการจั ด นิ ท รรศการที่ ดี ที่ สุ ด ในเอเชี ย (‘Best
Convention and Exhibition Centre in Asia’ 1 3 times by the industry-leading CEI Asia
magazine) .จากนิตยสาร CEI Asia นิตยสารชั้นนาด้านอุตสาหกรรม สามารถจัดแสดงนิทรรศการ
และการประชุม และจัดงานหลาย ๆ งานได้ในคราวเดียว สิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้รวมกับ
สถานที่ที่น่าทึ่งและการจัดการอย่างมืออาชีพพิสูจน์ว่า HKCEC มีสูตรที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เหตุการณ์ของคุณจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลก
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง (HKCEC) ได้เปิดตัวโครงการ Think Before Plastic
เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ HKCEC นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2018 เป็นต้นไป การใช้พลาสติก
จะถู ก แทนที่ โ ดยทางเลื อ กที่ ไ ม่ ใ ช่ พ ลาสติ ก ในร้ า นอาหารที่ HKCEC ทั้ ง หมด ส่ งผลให้ ย อดการใช้
พลาสติกรวมในปีนี้ล ดลง 1.6 ล้ าน ในการบริโภคพลาสติกทั้งหมดในรอบปี นอกจากนี้การขาย
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เครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกยังถูกตัดออก HML สนับสนุนผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานและผู้มาเยือนให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) Asia-World EXPO (AWE)
ตั้งอยู่ในใจกลางของศูนย์กลางการคมนาคมกลากหลายรูปแบบ และอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน
นานาชาติฮ่องกง AsiaWorld-Expo เป็นสถานที่จัดนิทรรศการและการจัดงานชั้นนาของเอเชีย ซึ่ง
ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกว่า 70,000 ตารางเมตร AsiaWorld-Expo Arena แห่งนี้มี
ขนาดใหญ่มีที่นั่งในร่มที่มีความจุสูงสุด 14,000 คน ตั้งอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน 'AsiaWorld-Summit'
เป็นหนึ่งในศูนย์การประชุมและการต้อนรับที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงซึ่งสามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 500
ถึง 5,000 คน

2. ปีนัง, มาเลเซีย
1.) การหาตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ไมซ์
CVB ที่ดาเนินการทั้งในระดับชาติและระดับรัฐ (CVBs in action in both national and
state level)
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย The Malaysia Convention &
Exhibition Bureau (MyCEB) ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยว และ ซึ่งเป็นผู้นาในการเปิดตัวโครงการ ETP MyCEB เป็นหนึ่งใน
สานักงานการประชุมที่ใหญ่ที่สุดและมีแหล่งทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมรวมถึงภาคเอกชน MyCEB มีตลาดที่โดดเด่นในตลาดหลัก ๆ
เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือและจีน
MyCEB จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่ง
เป็ น แนวคิ ด การผสมผสานกิ จ กกรมธุ ร กิจ เข้ ากั บ การท่ อ งเที่ ย วเพื่อ สร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้แ ก่ ก าร
ท่องเที่ยวของมาเลเซียและพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศ รวมทั้ งให้ บ ริ ก ารด้ านการสนั บ สนุน กิ จ กรรมและ
การตลาดรวมถึงการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและการบริการ
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ในปี เ ดี ย วกั น MyCEB ได้ จั ด กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ขึ้ น 153 ครั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จ านวน
111,298 ราย, 378,412 delegate days, และมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.3 พันล้านริงกิต
มาเลเซี ย ท าให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในโครงการ ETP ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ภายใต้ โ ครงการการปฏิ รู ป การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเมืองปีนัง Penang Convention & Exhibition Bureau (PCEB)
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และสามารถจัดงานได้มากกว่า 1,251 งาน โดยสร้างรายได้มากกว่า 808 ล้าน
ริงกิตมาเลเซียในปีแรก โดย PCEB เป็นสานักงานของรัฐทางานใกล้ชิดกับ MyCEB ในฐานะหน่วยงาน
รัฐบาลกลาง PCEB ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของปีนัง เพื่อประสานงานกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด
โดยให้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแก่องค์กรและช่วยวางแผนในทุกขั้นตอน
A Think Tank for MICE Industry
MyCEB ได้จัดตั้งคณะทางานขึ้นโดยหน่วยงานที่สาคัญของรัฐบาลเพื่อทบทวนและแก้ไข
นโยบายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่ขัดขวางการเติบโตและการพัฒนาทางด้านธุรกิจ ในปี
2017 MyCEB ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการ
พัฒนาและส่งเสริมภาคธุรกิจ ได้มีการลงมือศึกษาค้นคว้าเพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
ของอุตสาหกรรมธุรกิจการจัดงาน (business events industry) ล่าสุดได้ดาเนินการกรณีศึกษา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ระยะยาวที่ได้รับจากธุรกิจการจัดงาน การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของธุรกิจการจัดงานต่อภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด

2) สถิตไิ มซ์
ปีนัง มาเลเซีย มีสถานที่ตั้งที่เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากร
การตลาดกว่า 650 ล้านคน และส่งผ่านต่อการเข้าถึงยุโรป เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง เป็น
เมืองที่พูดได้หลายภาษาและมีวัฒนธรรมหลากหลาย มาเลย์ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป
เป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่าย โดยมีนโยบายการค้าแบบ
เปิด ในปี 2016 ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดอันดับอยู่ที่ 6 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็น
อันดับที่ 18 ของโลกสาหรับความง่ายในการทาธุรกิจ (Ease of Doing Business.)
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จุดเด่นของมาเลเซียอยู่ที่ในการกาหนดราคาซึ่งดึงดูดผู้เยี่ยมชมเป็นจานวนมากในแต่ละปี
(Malaysia’s key strength lies in its competitive pricing which draws multitudes of visitors
each year.) ค่ า ใช้ จ่ า ยพื้ น ฐานในการจั ด งานของมาเลเซี ย ส าหรั บ สถานที่ จั ด งาน,โรงแรม, การ
คมนาคม, การรับประทานอาหารและความบันเทิงเป็นสิ่งที่ดึงดูด และมีการแข่งขันสูงที่สุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก มาเลเซียจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่มีราคาที่เหมาะสมสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก
ภู มิ ภ าคที่ ก าลั ง พั ฒ นา (developing regions) มาเลเซี ย อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 3 ของโลกใน World
Economic Forum's Price Competitiveness Index ในปี 2017 และเป็น อันดั บที่ 2 ในภูมิ ภาค
เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ใน World Economic Forum's Travel and Tourism Competitiveness Index
ในปี 2017.
เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจของมาเลเซียได้มี
การส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลายทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่สาคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมใหม่ การทาวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับผู้จัด
งานประชุมนานาชาติที่ต้องการดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคที่กาลังพัฒนา ธุรกิจการจัดงานใน
ปีนัง เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในปี 2017 โดยมีการเติบโต 161% ในกิจกรรมขององค์กรระดับ ชาติ (2017:
2,011 vs 2016: 771)
เป้าหมายปีงบประมาณ 2017 (target for Business Events for 2017.) ตามที่ Penang
Convention & Exhibition Bureau, ปีนังจั ดงานทั้งหมด 2,511 งาน ในปี 2017 และมีผู้เ ข้าร่ว ม
ประชุมในภูมิภาคนี้ จานวน 267,518 คน ผู้เข้าร่วมงานใช้เวลาทั้ งหมด 457,806 คืน ในปีนังและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยประมาณ RM 1,002,825,737 เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ 808 ล้าน
ริงกิตมาเลเซีย ในปี 2016
การประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของ ICCA ได้ถูกจัดขึ้น 15 ครั้ง ในปี 2017
ซึ่งเป็นเมืองอันดับที่ 177 ของโลกและ 39 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รายงานสถิติการประชุมระหว่าง
ประเทศของ UIA (ฉบับที่ 58) แสดงให้เห็นว่าในปี 2016 ปีนังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทั้งหมด 5 การ
ประชุม ซึ่งเป็นประมาณ 5% ของการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในประเทศมาเลเซีย
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3.) การวางเป้าหมายอุตสาหกรรม/ตลาด
ในความพยายามที่จะเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียรัฐบาลได้มีการจัดทา โครงการ
ปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ (ETP) (Economic Transformation Programme (ETP) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ม าเลเซี ย
สามารถบรรลุสถานะเป็น "ประเทศที่พัฒนาแล้ว" ภายในปี 2020 ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแล
การจัดงานระหว่างประเทศจึงเป็นกุญแจสาคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ ในปี 2020 การท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) สร้างงานเพิ่มขึ้นราว ๆ 16,700
ตาแหน่ง คิดเป็นมูลค่า 3.3 พันล้านริงกิตมาเลเซีย
ภายใต้โครงการ ETP นี้ มี 12 ภาคอุตสาหกรรมหลักที่ระบุว่าเป็นภาคการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันก๊าซธรรมชาติและพลังงาน น้ามันปาล์ม และยาง บริการทางธุรกิจไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ขายส่งและขายปลีก การศึกษา การดูแลสุขภาพ การสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน
ปีนังมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมกว่า 40 ปี ปีนังมีชื่อเสียงว่าเป็น ‘The Silicon Valley
of the East’. เป็ น ที่ ตั้ ง ของภาคเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ของประเทศและเป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ส่งออกของมาเลเซียถึง 25%
ใ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม ปี 2014 the Penang Development Corporation (PDC), the
Economic Development Innovations Singapore Pte. Ltd. and TemasekHoldings (Private)
Ltd. ได้ลงนามเพื่อพัฒนา the Penang International Technology Park (PITP) and the Business
Process Outsourcing Prime (BPO Prime). ทั้งสองโครงการจะมีมูลค่าประมาณ 11.3 พันล้านริงกิต
มาเลเซีย ด้วยขนาดพื้นที่รวม 206.8 เอเคอร์ โครงการนี้จะพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของปีนัง ในการ
เป็นศูนย์กลางด้าน BPO ชั้นนาในอนาคต (ปีนัง, มกราคม 2015)
โดยภาพรวมการจัดงานทางธุรกิจโดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นในปีนัง ยังคงเป็นกิจกรรมขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลางโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 85 คน ลดลงเล็กน้อยจาก 98 คน ค่าเฉลี่ยในปี 2016
การประชุมสมาคมนานาชาติ (รวม 27 กิจกรรม):
สาหรับการประชุมสมาคมนานาชาติอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
จานวนบริษัทข้ามชาติ ที่มีสาขาในเขตการค้าเสรีของปีนัง ขณะที่งาน Commerce ยังคงมีสถานะ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 13% เป็น 15% การเพิ่มขึ้นของภาควิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จาก 6% ในปี
2016 เป็น 15% เป็นผลมาจากการผลักดันให้มีการนาเสนอการประชุมทางวิทยาศาสตร์ทางการ
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แพทย์ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองให้สอดคล้องกับแผนการขายและแผนการตลาดของ PCEB ในปี
2017
งานประชุมองค์กรระดับนานาชาติ (ทั้งหมด 92 งาน)
การท่องเที่ยวเชิงรางวัล (ทั้งหมด 40 งาน): กลุ่มที่จัดการท่องเที่ยวเชิงรางวัลมากสุด 3 กลุ่ม
ได้แก่ อุตสาหกรรม (32%) กีฬาและสันทนาการ (10%) และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (8%)
จานวนงานประชุมนานาชาติ จาแนกตามประเทศ
สาหรับการจัดงานระหว่างประเทศผู้ร่วมให้ข้อมูลรายใหญ่ที่สุด (the largest contributors)
สาหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ ส่วนการจัดงานที่
จีนและอินเดีย มีการจัดอยู่ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APAC) ซึ่งจีนเป็นประเทศที่มีผู้เข้าร่วมมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ฮ่องกง และอินเดีย
4.) การสนับสนุนจากรัฐบาล
(1) การพัฒนาอุตสาหกรรม (Industry Development)
PCEB ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในปีนังผ่าน "โครงการพันธมิตรอุตสาหกรรม
(‘Industry Partner Programme(IPP)’) IPP ท าหน้ า ที่ ร วบรวมการบริ ก าร สถานที่ จั ด งาน
ผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ทั้งหมดนี้จะได้รับการตรวจสอบโดย PCEB
เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานการจัดการที่สูง และยังมีการยังสนับสนุนให้สมาชิกในอุตสาหกรรมเข้าร่วม
ในงานแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายระหว่างประเทศ
PCEB มีการสนับสนุนที่หลากหลายแก่สมาชิกในอุตสาหกรรม มีการสนับสนุนที่สาคัญ คือ
การส่งเสริมเมืองปีนังให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสาหรับการประชุม และต้องการให้เมืองปีนัง
เป็นจุดมายปลายทางของงานไมซ์นานาชาติ
ประโยชน์ของการเป็นหุ้นส่วนในอุตสาหกรรมของ PCEB ได้แก่ โอกาสที่จะมีส่วนร่วมใน:
 การแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ แ ละการส่ ง เสริ ม การขายระหว่ า งประเทศ
(International trade shows and promotions)
 ไดเรกทอรีออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของ PCEB
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 การเสนอราคาและข้อเสนอในการขาย (Bid and sales proposals)
 โครงการแนะนาผลิตภัณฑ์และบริการของ PCEB
(2) โครงการสนับสนุน / บริการสาหรับสมาคม บริษัท และผู้วางแผนไมซ์
มาเลเซี ย มี ส มาคมแห่ ง ชาติ (National associations) ที่ ก าลั ง เติ บ โตขึ้ น ซึ่ ง ได้ รั บ การ
สนับสนุนจาก MyCEB ด้วยบทบาทที่สาคัญนี้ MyCEB ตระหนักถึงความจาเป็นในการ vibrant and
healthy association industry to facilitate future international conventions. โ ด ย
ข้อเท็จจริงที่ว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีฐานการดาเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการจัด
งาน เพื่อช่วยสนับสนุนและจัดกิจกรรมให้ประสบความสาเร็จ
อย่างไรก็ตามมีโครงการสนับสนุนที่ส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ
 การเสนอราคา (อานวยความสะดวกในการเสนอราคาสาหรับทั้งกิจกรรมทางธุรกิจ
และการพักผ่อนและการเตรียมเอกสารประกวดราคา)
 การเลือกสถานที่และผู้ให้บริการ
 โปรโมชั่นและการตลาด (จัดทาสื่อส่งเสริมการขายในเมืองปีนัง , การสนับสนุนการ
จัดงาน)
 ผู้ประสานงานของรัฐบาล (Local Authority, State and Federal) ซึ่งรวมถึงการ
ให้การสนับสนุน
(2) หน่วยงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย (Malaysia Investment Development
Authority (MIDA)
The Ministry of International Trade & Industry (MITI) กระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการวางนโยบายและแผนงานทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย ในฐานะ
หน่วยงานภายใต้ MITI หน่วยงานพัฒนาด้านการลงทุนของประเทศมาเลเซีย (MIDA) มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ MIDA เป็นที่แรกสาหรับนักลงทุนที่ตั้งใจ
จะจัดตั้งโครงการในภาคการผลิตและบริการในประเทศมาเลเซีย MIDA มีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมือง
หลวงของมาเลเซียในกรุงกัวลาลัมเปอร์ MIDA ได้จัดตั้งเครือข่ายสานักงานทั่วโลก 24 แห่ง ทั่วทวีป
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อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนที่สนใจในการจัดตั้งโครงการผลิตและ
ด้านการบริการ ในประเทศมาเลเซีย
เพื่ อ ส่ งเสริ ม การจัด นิ ท รรศการและการประชุ มอุ ต สาหกรรมในประเทศ รั ฐ บาลจึ ง
ตัดสินใจว่าทุกกิจกรรมทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนกับ MATRADE ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของ MIDA การรับรองการจัดนิทรรศการและการประชุมการค้าระหว่างประเทศจะเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กับงานและช่วยให้ผู้จัดงานสามารถโปรโมทงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการรับรองกิจกรรมกับ MATRADE มีดังนี้:
 จัดทารายชื่องาน ประเภทหมวดหมู่งานของการจั ดแสดงสินค้าในมาเลเซีย ให้กับ
งาน MATRADE’s
 ส่ ง เสริ ม การจั ด งานผ่ า นทางส านั ก งานในภู มิ ภ าคและในต่ า งประเทศของ
MATRADE
 โปรโมทกิจกรรมในกิจกรรมส่งเสริมการขายของ MATRADE
 ใช้โลโก้ MATRADE พร้อมคาบรรยายใต้ภาพ "ENDORSED BY" ในเอกสารสิ่งพิมพ์
ทั้งหมด
 อานวยความสะดวกในการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีสาหรับการลดหย่อนภาษีหัก ณ
ที่ จ่า ยภายใต้ก ารส่งเสริ มการส่ งออกสาหรับ ผู้เ ข้าร่ วมงานและการยกเว้น ภาษี
สาหรับผู้จัดงาน
5.) สถานทีจ่ ัดประชุมสาคัญ
ปี นั ง มี ส ถานประกอบการหลายแห่ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส าหรั บ การจั ด งาน MICE อาทิ
Subterranean Penang International Convention and Exhibition Centre (SPICE), Straits
Quay Convention Centre อยู่ บ นเกาะปี นั ง , the Sunway Carnival Convention Centre และ
Seberang Prai Arena บนแผ่นดินใหญ่
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(1) ศู น ย์ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร น า น า ช า ติ เ มื อ ง ปี นั ง Subterranean Penang
International Convention and Exhibition Centre (SPICE)
ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลรัฐปีนัง และ S P Setia Berhad เพื่อทาให้ปีนังเป็น
จุดหมายปลายทางของ MICE ศูนย์การประชุม SPICE ประกอบด้วยพื้นที่กว้างขวาง 4,500 ตาราง
เมตร มี ห้องบอลรูมที่สามารถรองรับโต๊ะจัดเลี้ยง 400 โต๊ะ 400 (round banquet tables) หรือ
สาหรับการประชุม 8,000 ที่นั่ง ในการจัดงานใหญ่ มีห้องแกรนด์บอลรูม ที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ 2,000
ตารางเมตร สามารถขยายออกเพื่อรองรับโต๊ะจัดเลี้ยงเพิ่มได้อีก 150 โต๊ะ
Setia SPICE Convention Center เป็นศูนย์การประชุมพลังงานแสงอาทิ ตย์แห่งแรกและ
ได้รับการรับรองจาก Eco Green GBI และยังมีอีก 13 ห้องฟังก์ชั่นขนาดต่างๆ และสวนบนดาดฟ้าที่
สวยงาม 6 เอเคอร์ Atop the Convention Centre เป็นสวนบนดาดฟ้าสีเขียวขนาด 6 เอเคอร์ ที่
ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียเหมาะสาหรับการจัดงาน
The centrepiece of SPICE Convention Centre เป็นห้องบอลรูม แกรนด์บอลรูม ขนาด
48,000 ตารางฟุต ขนาดมหึมาซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นห้องบอลรูม 1, 2, 3 และ 4 ห้องประชุมขนาด
ใหญ่นี้ สามารถใช้โต๊ะประชุม 400 โต๊ะ หรือผู้เข้าร่วมประชุม 8,000 ที่นั่ง มีพื้นที่ประมาณ 20,000
ตารางฟุต มี Pre-Function Area บริเวณด้านหน้าห้องแกรนด์บอลรูม สามารถรองรับได้อีก 150 โต๊ะ
จั ด เลี้ ย ง นอกเหนื อ จากห้ อ งบอลรู ม ศู น ย์ ป ระชุ ม SPICE ยั ง มี ห้ อ งประชุ ม ขนาดเล็ ก 4 ห้ อ ง และ
ห้องรับแขก วีไอพี 2 ห้อง
(2) ศูนย์การประชุม Straits Quay ( Straits Quay Convention Centre )
เป็นสถานที่ที่พบปะทางธุรกิจและการพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การประชุม
ริมทะเลแห่งแรกในภาคเหนือของมาเลเซีย มีพื้นที่ศูนย์ประชุมขนาด 25,300 ตารางฟุต และมีความจุ
150 บู ธ นิ ท รรศการ มาตรฐานผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 2,300 คนส าหรั บ ที่ นั่ ง สไตล์ โ รงละคร (theatre style
seating) และ 1,800 ท่านสาหรับที่นั่งสไตล์จัดเลี้ยง (for banquet style seating.)
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติปีนัง ห่างจาก Gurney
Drive เพียง 5 นาที และ 20 นาทีจาก Batu Ferringhi พร้อมบริการรถรับส่งฟรีและรถลีมูซีนไปยัง
ศู น ย์ ก ารประชุ ม Straits Quay และ Event Hall สามารถเดิ น ทางเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยและท าให้ เ ป็ น
ทางเลือกใหม่สาหรับผู้ที่สนใจที่จะจัดกิจกรรมที่น่าจดจาในปีนัง
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4. บาหลี อินโดนีเซีย (Bali, Indonesia)

1.) การหาตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ MICE
ยุทธศาสตร์ MICE แห่งชาติ (National MICE Strategy)
การพัฒนาที่เข้มแข็งเพื่อปรับปรุงให้อินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางของ MICE โดยการ
พัฒนาโครงการของอุตสาหกรรมไมซ์และเมืองต่างๆ อินโดนีเซียพยายามที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในระดับ Micro เพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาและศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล
ของอิ น โดนี เ ซี ย ในเวลาเดี ย วกั น ในระดั บ มหภาค (macro level) มี แ ผนจะน ามาซึ่ ง มรดกทาง
วัฒนธรรมในเชิงบวก (positive social legacies.)
แผนแม่บทสาหรับการเร่งและการขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย (MP3EI)
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อินโดนีเซียสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศเศรษฐกิจที่สาคัญ ภายใน
ปี 2025 ด้วยการใช้ MP3EI ประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่คาดว่าจะ
มีรายได้ต่อหัวที่ประมาณ 14,250 เหรียญสหรัฐ - 15,500 เหรียญสหรัฐฯ (USD $14,250-$15,500)
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 4.0 - 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (USD $4.0-$4.5 trillion)
มีความร่วมมือระดับต่างๆของรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งรัฐบาลมีบทบาท
ในการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การประชุมการพัฒนาเมืองให้สอดคล้อง
กับ ระเบียงทางเศรษฐกิจ (Economic Corridors) และอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นที่ระบุไว้ใน MP3EI
เป้าหมายที่กาหนดโดย MP3EI คือ:
 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 เสริมสร้างความเข้มแข่งในการเชื่อมโยงระดับชาติ
 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 MP3EI มุ่ ง เน้ น ไปที่ 8 โครงการหลั ก เพื่ อ พั ฒ นา การเกษตร การท าเหมื อ งแร่
พลังงาน การเดินเรือ การท่องเที่ยว การสื่อสารโทรคมนาคม และการพัฒนาเขต
ยุทธศาสตร์
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
สมาคมโรงแรมบาหลี The Bali Hotels Association (BHA) กาลังทางานอย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับภัย ธรรมชาติในอนาคต BHA ร่วมมือกับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวอินโดนีเซียและศูนย์การอพยพและการพัฒนาระหว่างประเทศ (Centre for International
Migration and Development) ได้ ส ร้ า ง "กล่ อ งเครื่ อ งมื อ ตรวจจั บ สึ น ามิ " (‘Tsunami Ready
Toolbox’) เ พื่ อ เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม รั บ มื อ กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ สึ น า มิ ข อ ง ที่ พั ก ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ( local
accommodations) ชุดเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้โรงแรมเตรียมพร้อมรับมือกับสึนามิ
โรงแรมยังทาหน้าที่เป็นที่พักสาหรับการอพยพของผู้คนรอบ ๆ บริเวณ อย่างน้อย 32 โรงแรม
ได้รับการรับรองเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแล้ว ส่วนโรงแรมที่ยังไม่ได้รับการรับรองยังคงฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อช่วยเหลือในการอพยพ นอกจากนี้พนักงานของโรงแรมยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสารวจสัญญาณ
เตือนภัยสึนามิเพื่อเตรียมพร้อมรับมือด้วย นอกจากนี้บาหลีได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมไซเรนของคลื่น
ยักษ์สึนามิไปยังหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและหน่วยงานพยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ
วิ ท ย า แ ล ะ ธ ร ณี ฟิ สิ ก ส์ ( National Disaster Mitigation Agency and the Meteorology,
Climatology and Geophysics Agency) ไซเรนจะเตือนผู้คนให้ทราบได้เร็วขึ้นเพื่อให้การอพยพ
สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สถิตไิ มซ์
ในอินโดนีเซียมีเพียงสองจุดหมายปลายทาง คือ จาการ์ต้า และบาหลีเท่านั้น ที่ถูกมองว่าเป็น
เมืองสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย ในฐานะที่เป็นสถานที่สาหรับการเดินทาง
มาพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวหลัก ยังมีการรับรู้เพียงเล็กน้อยถึงในฐานะจุดหมายปลายทาง
ของ MICE จนกระทั่งได้เป็นเจ้าภาพการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ
ในปี 2007 (UN Climate Change Conference in 2007) ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000
คน รวมทั้งผู้ แทนจากประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศ ตั้งแต่นั้นมาบาหลีจึงได้จัดการประชุมที่
สาคัญๆ หลายครั้ง รวมถึงการประชุมอาเซียนครั้งที่ 44 การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ในปี
2011 การประชุมสุดยอดผู้นาโลกของ APEC และการประกวดมิสเวิลด์ในปี 2013 ในปี 2018 จะมี
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ผู้เข้าร่วมประชุม 17,000 คน จาก 189 ประเทศ มาเข้าร่วมการประชุมประจาปีของกองทุนการเงิ น
ระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
ตามสถิติของ ICCA 2017 บาหลีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 40 ครั้ง ภายในเวลา
หนึ่งปี โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 62 ของโลก และ เมืองที่ 15 ของเอเชียแปซิ ฟิก
รายงานสถิติการประชุมนานาชาติของ UIA (ฉบับที่ 58) (UIA’s International Meetings Statistics
Report (58th ed.) แสดงให้เห็นว่า ในปี 2016 บาหลีจัดประชุมทั้งหมด 35 ครั้ง ซึ่งเป็น 64.8% ของ
การประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในอินโดนีเซีย (54 ครั้ง)
ในช่วงเวลา 7 ปีนับจากปี 2008 ถึงปี 2014 พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติเข้าร่วม
MICE เฉลี่ยอยู่ที่ 3.03% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังบาหลี (Disparda Bali, 2015) ทา
ให้คาดได้ว่านักท่องเที่ยวจาก MICE นานาชาติเดินทางมายังเกาะบาหลีในปี 2014 ประมาณ 120,000
คน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3.76 ล้านคน
‘World Map of Exhibition Venues’ by UFI (2017) มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด
ในอินโดนีเซียมีจานวน 106,619 ตารางเมตร โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 1.3% ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังทาให้ซัพพลายเออร์มองว่าธุรกิจ MICE น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการจัดนิทรรศการในเอเชียและอินโดนีเซีย กาลังได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมกับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงรางวัล
เมื่อไม่นานมานี้อินโดนีเซียได้จัดตั้งสานักงานการประชุมและการจัดนิทรรศการอินโดนีเซีย
Convention and Exhibition Bureau (INACEB) ขึ้นในปี 2016 ในฐานะองค์ก รที่ไม่หวั งผลกาไร
และเป็นองค์กรเอกชนอิสระ INACEB ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย (Ministry of
Tourism to promote Indonesia) INACEB มุ่งหวังให้มีผู้เข้าชมงานทางธุรกิจถึง 2 ล้านคน ในปี
2019 ขณะที่ อาฟี เยยะยาห์ (Arief Yahya) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย ได้ให้
สัญญาว่าจะลงทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (10 million USD) ไปล็อบบี้เพื่อเข้าร่วมการประชุม
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2.) การวางเป้าหมายอุตสาหกรรม/ ตลาด
เศรษฐกิจของบาหลีส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยภาคการท่องเที่ยว งานฝีมือ และการเกษตร
รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเหล่านี้สามารถหาได้ง่ายทั่วทั้งเกาะ พื้นที่
ของ Sanur, Batur และ Menjangan ได้รับการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาต่อไป บาหลีเป็นพื้นที่ชั้นนาในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร หัตถกรรม และ
การท่องเที่ยว
3.) การสนับสนุนจากรัฐบาล
(1) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development investment)
ในปี 2017 มีผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 5.7 ล้านคนซึ่งเข้ามาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ งูระฮ์ ไร (Ngurah Rai International Airport.) เพื่อรองรับจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาร่วมประชุมนานาชาติ จึงจาเป็นต้องปรับปรุงสนามบินนานาชาติ
แห่งเดียวที่บาหลี คือ สนามบินนานาชาติ งูระฮ์ ไร หรือสร้างสนามบินใหม่ที่สมบูรณ์
บริษัท เอกชนที่รู้จักกันในชื่อ Bandara International Bali Utara (BIBU) ได้วางแผนที่จะ
สร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในภาคเหนือของบาหลี สนามบินแห่งใหม่นี้คาดว่าจะสร้างขึ้นบน
เกาะเทียม เนื่องจากจะไม่ทาให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการขนส่งของอินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียมีความพยายามอย่างมากในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นทั้งหมดทั่ว
ประเทศด้วยการมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการขยายโครงสร้างพื้นฐานของบาหลีเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ
(exceptional events.) ตั้งแต่ Joko Widodo กลายเป็นประธานาธิบดีคนที7่ ในปี 2014 อินโดนีเซีย
ได้จัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ตามการประเมินอินโดนีเซียต้องการเงิน
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าประมาณ 450 พันล้านเหรียญสหรัฐ จนถึงปี 2019 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านงบประมาณที่ต้องการนี้ ประเทศจึงยินดีเปิดรับนักลงทุนภาคเอกชนเป็น
อย่างยิ่ง
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(2) Ministry support of MICE events

แผนภูมิที่ 19 แผนงานการสนับสนุนไมซ์ของภาครัฐ

4.) สถานที่สาคัญของ MICE
การประชุมประจาปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World
Bank Group) ซึ่งกาหนดไว้ในเดือนตุลาคมปีนี้จะดึงดูดผู้เข้าชมประมาณ 12,000 ถึง 15,000 คน
และมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน จาก 189 ประเทศสมาชิก ผู้แทนสื่อ ผู้สังเกตการณ์ สมาชิก
รั ฐ สภา และสมาชิ ก คนอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของภาคเอกชน เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
นักท่องเที่ยว MICE บาหลีมีแผนจะเพิ่มปริมาณห้องพักของโรงแรม ตามรายงานตลาดโรงแรมบาหลี
ไตรมาสที่ 4 ปี 2017 คาดว่าจะมีห้องใหม่ จานวน 2,216 ห้อง ในปี 2018
(1) ศูนย์การประชุมนานาชาติบาหลี (Bali International Convention Center)
ศูนย์การประชุมนานาชาติ Bali เป็นสถานที่จัดประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในทางตอน
ใต้สุดของบาหลี ตั้งอยู่ในพื้นที่เงียบสงบที่มีการควบคุมการเข้าถึงโดยการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว
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ในอาคาร BTDC แบบพิเศษ และเพียง 10 กม. จากสนามบินนานาชาติบาหลี และ 25 นาทีจาก the
chic and vivacious Kuta, Legian, and Seminyak districts, Nusa Dua ด้วยความคาดหวังว่าจะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกและจุดหมายปลายทางธุรกิจ
ศูนย์การประชุมนานาชาติ บาหลี มีห้องประชุมขนาด 26,000 ตารางฟุต ซึ่งประกอบด้วย
ห้องบอลรูม 2 ห้อง หอประชุม 1 ห้อง (auditorium) และห้องประชุม 26 ห้อง ซึ่งส่วนใหญ่มีแสง
ธรรมชาติ มีสวนเขตร้อนที่เขียวชอุ่ม สระว่ายน้า และหาดทรายสีขาว พร้อมสาหรับการรองรับและ
การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 2,500 ที่นั่งแบบเต็มรูปแบบ ขนาด 2,668 ตารางเมตร
ศูนย์การประชุมนานาชาติบาหลี มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดี ระดับความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นกับการประชุมระดับสูงและตามที่นักวางแผนการ
ประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมต้องการ
1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าประจาตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3-4 คน
2. รถยนต์ทุกคันจะถูกตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจจับโลหะรวมทั้งภายในและด้านหลังรถ
3. บัตรประจาตัวทีไ่ ด้จากคนขับรถและหมายเลขทะเบียนรถยนต์
4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 66 ตัว
5. เครื่องบันทึกภาพติดตั้งอยู่ที่ Security Command Center จานวน 4 ยูนิต พร้อม
พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ต่อวันมีความสามารถในการบันทึกและ
เล่นภาพได้นานถึง 30 วัน
6. มีระบบลาดตระเวน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเวลาในแต่ละพื้นที่ได้รับการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและผู้จัดการตอนกลางคืนต้องปฏิบัติตามตาราง
ลาดตระเวนซึ่งมีการตรวจสอบทุกวันโดยผู้บริหาร
7. พนักงานออกบัตรจอดรถ
8. มีเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือ 8 เครื่อง และติดตั้งที่ประตูเดินผ่าน 2 ประตู สาหรับ
พนักงานและการตรวจสอบสัมภาระ / กระเป๋าเดินทาง
9. ที่จอดรถใกล้กับล็อบบี้ด้วยรถทุกคันที่ต้องจอดให้พ้นจากอาคาร
10. ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงพร้อมสมาชิก 9 คนต่อหนึ่งกะ
11. คลินิกที่มีแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงและรถพยาบาล
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(2) Bali Nusa Dua Convention Center
ศู น ย์ ก ารประชุ ม Bali Nusa Dua Convention (BNDCC) ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานต่ า งๆ
มากมาย เช่น international association meetings, inter-governmental conventions, global
corporation events and exhibitions including, 8 5 th Session of INTERPOL General
Assembly; 3 3 rd World Congress of Internal Medicine; Food, Hotel & Tourism Bali;
Herbalife Asia Pacific Future Millionaire Team Retreat; Amway China Leadership
Seminar; World Culture Forum and 3 0 th International Association of Ports & Harbors
World Ports Conference.
Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) ตั้งอยู่ใกล้กับหาดทรายสีขาวที่สามารถเดิน
ไปได้ภายในมีพื้นที่ 70,000 ตารางเมตร สวนและสถาปัตยกรรมแบบบาหลีซึ่งมีพื้นที่อาคารใช้สอย
รวม 50,000 ตารางเมตร มีห้องที่สามารถขยับขยายได้ถึง 44 ห้องเอนกประสงค์ รวมถึงห้องโถงใหญ่
และย่อยที่มีขนาด 4,400 ตารางเมตร Nusa Dua Hall (สามารถรองรับแขกได้มากถึง 5,000 คน)
Pecatu Hall ขนาด 1,946 ตารางเมตร Singaraja Hall ขนาด 1,720 ตารางเมตร และ Tanjung
Benoa Hall ขนาด 920 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีห้องประชุม 32 ห้อง และห้องสาหรับเบรก 11
ห้อง 11 ห้อง สาหรับการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารค่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
จัดงานแถลงข่าว
BNDCC ไม่เพียง แต่มีสภาพแวดล้อมที่ "เขียวขจี" ที่สวยงามด้วยแสงจากธรรมชาติและการ
ระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ยังได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนดังต่อไปนี้:
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5.4.2 การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการ
ใช้งานศูนย์ประชุมภูเก็ต
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และแนวโน้มอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่จัดประชุม และศูนย์ประชุม สามารถสรุป
การวิเคราะห์การแข่งขันระหว่างภูเก็ต และเมืองจุดหมายปลายทางไมซ์ที่เป็นคู่แข่งได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.50 ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
ที่
1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคัดเลือก
สถานที่จัดงาน
การเข้าถึง
(Accessibility)

ผลการ
ประเมิน
ดี (Good)

2

สถานที่จัดงาน
(Meeting
Facilities)

ปานกลาง
(Average)

3

โรงแรมที่พัก
(Hotel Stock)

ปานกลาง
(Average)

4

ภาพลักษณ์ และ
ความน่าดึงดูดใจ
ของจุดหมาย
ปลายทาง
(Destination
Appeal & Image)

ดี (Good)
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การอธิบาย
สนามบินนานาชาติภูเก็ตรองรับสายการบินกว่า 50 สาย จานวนนัก
เดินทางระหว่างประเทศกว่า 10 ล้านคน โดยมีการเชื่อมต่อที่ดีกับ
เมืองสาคัญๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พร้อมทั้งมีแผนในการขยาย
สนามบินแห่งที่สองซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อมากขึ้น
ภูเก็ตไม่มีศูนย์ประชุมนานาชาติเฉพาะทาง โดยสถานที่จัดประชุม
ส่วนใหญ่ใช้ห้องประชุมในโรงแรม และรีสอร์ต ซึ่งจากัดจานวนผู้
ประชุมประมาณ 1,000 กว่าคน หากมีการจัดประชุมขนาดใหญ่
จาเป็นต้องใช้โรงแรมหลายแห่งในการรองรับ
ภูเก็ตมีสต็อกโรงแรมจานวนมาก โดยมีโรงแรมที่ลงทะเบียนแล้วกว่า
130 แห่ง โดยมีห้องพักจ านวนถึง 22,350 ห้อง แต่มี โรงแรมแค่
บางส่ ว นที่ มี ท าเลเหมาะสมและเหมาะส าหรั บ ลู ก ค้ า ไมซ์ เ ท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตามการเติบโตของโรงแรมในภูเก็ต ยังมีโรงแรมที่มีแบรนด์
และได้รับการจัดอันดับมีศักยภาพสูง ในการรองรับตลาดไมซ์ อัตรา
การเข้าพักยังสูงและยังสามารถรองรับการเติบโตของตลาดไมซ์ได้
ภูเก็ตมีชื่อเสียงจากชายหาด และทะเลที่สวยงาม มีที่พัก วัฒนธรรม
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ภาพลั ก ษณ์ ข องภู เ ก็ ต มี ค วาม
เข้มแข็งจากแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังขาดภาพลักษณ์
ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางในอุตสาหกรรมไมซ์ ทาให้ยังขาด
จุ ด ยื น ในอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วหากเปรี ย บเที ย บกั บ จุ ด หมาย
ปลายทางอื่นๆ ในภูมิภาค
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ตารางที่ 5.50 ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต (ต่อ)
ที่
5

6

7

8

9

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคัดเลือก
สถานที่จัดงาน
ต้นทุน (Cost)

ผลการ
ประเมิน

การอธิบาย

ปกติ (Fair) ภู เ ก็ ต เป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ มี ร าคาของสิ น ค้ า และบริ ก าร
ท่องเที่ยวสูง หากเทียบกับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในประเทศไทย
รวมถึงกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีราคาสูงหากเทียบกับจุดหมาย
ปลายทางระดับรองในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาคเดียวกัน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปานกลาง ประเทศไทยมีองค์การระหว่างประเทศ และสมาคมระหว่างประเทศ
(Member,
(Average) ตั้ ง อยู่ จ านวนมาก แต่ ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร และ
Audience)
เชี ยงใหม่ ซึ่ง ส่ง ผลให้ จั ง หวั ดภูเก็ ตขาดความสัมพัน ธ์กับองค์ การ
ระหว่างประเทศ และสมาคมระหว่างประเทศเท่าที่ควร อย่างไรก็
ตามมีจังหวัดภูเก็ตได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ภายในจังหวัด
การสนับสนุนจาก
ปานกลาง ภาครัฐให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
ท้องถิ่น (Local
(Average) ก าลั ง ซื้ อ อย่ า งไรก็ ต ามจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ยั ง ขาดแผนการส่ ง เสริ ม
Support)
อุ ต สาหกรรมไมซ์ อ ย่ า งบู ร ณาการ ถึ ง แม้ ว่ า รั ฐ บาลไทยจะมี ก าร
ส่งเสริมการจัดงานขนาดใหญ่ แต่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
การให้บริการ
ปานกลาง ภูเก็ตมีศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรม MICE ในกลุ่มขนาดใหญ่
(Service)
(Average) แต่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การจั ด ประชุ ม และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง รางวั ล
ถึ ง แม้ ว่ า บุ ค ลากรในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จะมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
ให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ น แต่ มี ป ระสบการณ์ จ ากั ด ในการ
ให้ บ ริ ก ารรองรั บ การจั ด ประชุ ม นานาชาติ ข นาดใหญ่ ซึ่ ง มี ค วาม
ต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น ประกอบกั บ การให้ ก ารศึ ก ษา และการ
ฝึกอบรมในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีอย่างจากัดในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อ
ระดับการให้บริการ
โลจิสติกส์
ปกติ (Fair) การเดินทางภายในพื้นที่ยังขาดความสะดวก และมีต้นทุนสูง การ
(Logistics)
วางแผนโลจิสติกส์สาหรับผู้เข้าร่วมงานยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย บริการรถ
บัสสาธารณะยังมีจากัด และส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเมืองเก่า และ
การเดินทางจากสนามบินเท่านั้น
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ตารางที่ 5.50 ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ที่
การคัดเลือก
สถานที่จัดงาน
10 การตลาดจุดหมาย
ปลายทาง
(Destination
Marketing)
ภาพรวมการประเมิน

ผลการ
ประเมิน

การอธิบาย

ปกติ (Fair) ภู เ ก็ ต ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
ภายในจั ง หวัดเพื่อรับผิดชอบในการส่ง เสริมอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยในการประสานงานรองรั บ
อุตสาหกรรม MICE ขึ้นในพื้นที่
ปานกลาง
(Average)

ภู เ ก็ ต มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง พั ก ผ่ อ น ที่ มี
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นระดั บ สากล มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ด้ า นการเดิ น ทาง
ระหว่างประเทศผ่า นสนามบินนานาชาติ และมีที่พักที่มีคุณ ภาพ
อย่างไรก็ตามภูเก็ตยังขาดศูนย์ประชุมนานาชาติ หรือ หน่วยงาน
ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รร ศการภายในพื้ น ที่ เพื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ อุ ต สาหกรรม MICE ของจั ง หวั ด ในระดั บ สากล
ตลอดจนประสานงาน ส่งเสริม และเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัด

5.4.3 การวิเ คราะห์ ภูเ ก็ต เมื่อเทียบกับ คู่แข่ง ทางตรงในภูมิภาคเอเชีย และคู่แข่งใน
ประเทศหรือภูมิภาค
1. การเดินทางเข้าถึง (ACCESSIBILITY)
สนามบินนานาชาติภูเก็ต เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมี
ผู้โดยสาร 16.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 (รวมนานาชาติ 8.7 ล้านคน ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากในปี
พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ ปริมาณของนักเดินทางที่เพิ่ มขึ้นมาจากประเทศประเทศจีนและรัสเซีย แต่
สนามบินยังมีการเชื่อมต่อที่ดีกับท่าอากาศยานในเมืองสาคัญ ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สนามบินนานาชาติภูเก็ตอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 32 กม. และเป็นสนามบินหลัก
ของจังหวัดพื้นที่อื่นๆโดยรอบจังหวัดภูเก็ต เป็นสนามบินที่พลุกพล่ านที่สุดอันดับสามของประเทศ
(หลังสนามบินหลักสองแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร)
เป็ น ประตู สู่ ต ลาดการท่ อ งเที่ ย วของเกาะภู เ ก็ ต สนามบิ น มี 3 อาคาร ได้ แ ก่
เทอร์มินอล 2 สาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเทอร์มินอล 3 สาหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
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ในขณะที่ เทอร์มินอล X (เปิดในปี ค.ศ. 2014) สงวนไว้สาหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลาซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
สนามบิ นมี ก ารเชื่ อ มต่ อ โดยตรงที่ ดี กับ ตลาดหลั ก ๆ ของเอเชี ยแปซิ ฟิ ก การ
เชื่ อ มต่ อ ที่ ดี เยี่ ย มกั บ กรุ งเทพฯ และสิ ง คโปร์ ท าให้ มี ก ารเชื่อ มต่ อ ที่ ดี ขึ้ นในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
เส้ นทางระหว่ างประเทศที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในเอเชีย แปซิ ฟิ ก ได้ แก่ สิ งคโปร์ (75 เที่ ยวบิน ต่อ สัป ดาห์) ,
กัวลาลั ม เปอร์ (56 เที่ ยวบิน), เซี่ ยงไฮ้ (42), ฮ่อ งกง (35), ปักกิ่ง (18) นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสู่
ออสเตรเลีย (ซิดนีย์เมลเบิร์น) รัสเซีย (มอสโก) ยูเออี (ดูไบและอาบูดาบี) และเมืองจี นหลายแห่ง (เฉิง
ตูฉงชิ่งกวางโจวเซินเจิ้นฉางชา)
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตดาเนินการโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) (AOT) ซึ่งเป็นผู้บริหารสนามบินระหว่างประเทศ 6 แห่งในประเทศไทย
สนามบิ น นานาชาติ ภู เ ก็ ต มี ส ายการบิ น 50 สาย ในปี 2560 และมี เ ที่ ย วบิ น
104,849 เที่ยว (เพิ่มขึ้น 10.38% จากปีที่แล้ว) จากเที่ยวบินทั้งหมด 51,466 เที่ยว เป็นเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศที่มีการกาหนดและเช่าเหมาลา (เพิ่มขึ้น 6.78%) เที่ยวบินภายในประเทศ รวม
53,383 เที่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.08)
โดยสนามบินมีผู้โดยสารทั้งสิ้น 16,230,431 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.25
จานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 8,742,510 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.16 ในขณะที่ผู้โดยสาร
ภายในประเทศมีจานวน 7,487,921 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35
รายละเอียดของสนามบินนานาชาติภูเก็ตในปี พ.ศ. 2561
สนามบินนานาชาติภูเก็ตรองรับผู้โดยสารทั้งหมด 8.7 ล้านคน ใน ปี พ.ศ. 2560
โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสาร 9.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561
โดยในสี่เดือนแรกของปี 2561 มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 28 เป็นจานวนผู้ โดยสารทั้ งสิ้น 2.1 ล้านคน (คิดเป็ นร้อยละ 59 ของจานวน
ผู้โดยสารทั้งหมด) ซึ่งเป็นผลมาจากของการเพิ่มจานวนเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่า และความ
ต้องการที่แข็งแกร่งจากประเทศจีน และประเทศรัสเซีย
ตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 มี เส้ นทางใหม่ มายั งภู เก็ ตประมาณ 23
เส้นทาง ซึ่งมีเส้นทางบินตรงจากประเทศจีน 19 เส้นทาง ซึ่งผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติที่ท่า
อากาศยานภูเก็ตส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินจากประเทศจีน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 40 ณ ไตรมาส
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ที่ 1 ปี 2018 ตามมาด้วยรัสเซีย (ร้อยละ 18) และเยอรมนี (ร้อยละ 3) โดยมี 33 เมืองในประเทศจีน ที่มี
เที่ยวบินตรงไปยังภูเก็ต โดยมีเส้นทางใหม่กว่า 10 เส้นทาง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2018 เป็นต้นไป
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) มีแผนในการขยายสนามบินนานาชาติ
ภูเก็ตอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่การเดินทางภายในประเทศคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
กลางปี 2561 และมีแผนการปรับปรุงและขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วน
หนึ่งของแนวโน้มนี้ก็คือการประกาศให้ทราบถึงสนามบินแห่งใหม่ที่สองแห่งหนึ่งในภูเก็ต (อยู่เหนือ
สะพานสารสินที่ โคกกลอย พังงา) ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการขนส่งทางอากาศที่ยั่งยืนมาก
ขึ้น โดยการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแห่งที่สอง จะใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท คาดว่าจะ
เริ่มก่อสร้าง ในปี 2562 และเปิดใช้ภายในปี 2568
หากวิเคราะห์เปรียบเทียบจานวนผู้โดยสารระหว่างเมืองจุดหมายปลายทาง
อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค พบว่าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งรองรับ
ผู้โดยสารจานวนกว่า 16 ล้านคนในปี ค.ศ. 2017 จัดเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีอัตราการเติบโต
ของผู้โดยสารในระดับสูง ส่งผลทางบวกต่อดัชนีการเดินทางเข้าถึง และหากเปรียบเทียบกับเมือง
จุดหมายปลายทางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับสอง จะพบว่าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถูกจัดเป็น
อันดับสอง และหากเปรียบเทียบด้านการเดินทางเข้าถึงในกลุ่มเมืองระดับเดียวกันในภูมิภาค พบว่าท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตถูกจัดเป็นอันดับสองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
ซึ่งแสดงว่าจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการเดินทางเข้าถึงในระดับสูง อีกทั้งยังเป็นจุด
ขายที่ดีของภูเก็ตในอุตสาหกรรมไมซ์อีกด้วย
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี รองรับจานวนผู้โดยสาร 22.86 ล้าน
คนในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งถูกจัดเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดใน 50 อันดับแรกของภูมิภาค
เอเชีย และหากเปรียบเทียบกับเมืองจุดหมายปลายทางอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับสอง พบว่า ท่า
อากาศยานนานาชาติงูระห์ไรเป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารสูงสุดในกลุ่มดังกล่าว โดยมีการ
เชื่อมต่อที่ดีกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตลอดจนภูมิภาคโอเชียเนีย อีกด้วย
ท่ า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม่ มี ฐ านกลุ่ ม ผู้ โ ดยสารที่ แ ข็ ง แกร่ ง โดยหาก
เปรียบเทียบในกลุ่ม เมื องจุดหมายปลายทางอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับสอง พบว่าท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ จัดอยู่ในอันดับ 3 ด้วยจานวนผู้โดยสาร 10.23 ล้านคน อย่างไรก็ตามสนามบิน
เชียงใหม่รองรับจานวนเที่ยวบินเช่าเหมาลา และเที่ยวบินตามฤดูกาล (Seasonal Flights) จานวน
น้อยกว่าบาหลี และภูเก็ต
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สาหรับอันดับสี่ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการ จานวน
7.23 ล้านคน ซึ่งจัดเป็นฐานกลุ่มผู้โดยสารที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานนานาชาติปีนังรองรับ
จานวนเที่ยวบินเช่าเหมาลาจานวนน้อยกว่าบาหลี และภูเก็ต อีกเช่นกัน
สาหรับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา/พัทยา ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีจานวน
ผู้โดยสารน้อยที่สุดในกลุ่มจุดหมายปลายทางระดับสอง พบว่าท่าอากาศยานดังกล่าวซึ่งเป็นท่าอากาศ
ยานร่วมใช้ระหว่างกองทัพ และพลเรือน มีข้อจากัดด้านการเดินทางทางอากาศต่อเนื่อง และปัญหา
ด้านการเดินทางทางบกซึ่งยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อไปยังเมืองพัทยาที่สะดวก อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องมีแ ผนในการขยายท่าอากาศยาน แต่ในปัจจุบันผู้โดยสารที่ต้องการ
เดินทางมายังเมื องพัทยาจะนิยมใช้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมากกว่า ซึ่งใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 1.5 ถึง 2 ชั่วโมง
สาหรับในกลุ่มจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง พบว่า ท่าอากาศยานนานาชาติ
ฮ่องกง และท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ เป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารสูงสุดในภูมิภาค
โดยมีผู้โดยสารจานวน 72.9 ล้านคน และ 62.2 ล้านคนตามลาดับในปี ค.ศ. 2017 ในขณะที่ท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพ และท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ จัดเป็นท่า
อากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารอยู่ในระดับสูง โดยมีผู้โดยสารจานวน 60.86 ล้านคน และ 58.618
ล้านคน ตามลาดับในปี ค.ศ. 2017 นอกจากนั้นท่าอากาศยานทั้งสองแห่งยังถูกจัดอันดับภายใน 50
อั น ดั บ แรกของการจั ด อั น ดั บ ท่ า อากาศยานที่ บ ริ ก ารดี ที่ สุ ด ในโลก โดยท่ า อากาศยานนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร์ ถูกจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 34 และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ถูกจัด
อันดับอยู่ที่อันดับ 38
ตารางที่ 5.51 การเปรียบเทียบจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินในเมืองจุดหมายปลายทาง
อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
(Hong Kong International Airport)
ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์
(Singapore International Airport)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

2017
(ล้านคน)
72.9
62.2

สถานะเมืองจุดหมายปลายทาง
เมืองจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
(First Tier MICE Destination)
เมืองจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
(First Tier MICE Destination)
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ตารางที่ 5.51 การเปรียบเทียบจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินในเมืองจุดหมายปลายทาง
อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค (ต่อ)
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
(Bangkok Suvarnabhumi International Airport)

2017
(ล้านคน)
60.86

สถานะเมืองจุดหมายปลายทาง
เมืองจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
(First Tier MICE Destination)

ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur International Airport)

58.618

เมืองจุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
(First Tier MICE Destination)

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
(Ngurah Rai International Airport, Bali)

22.863

เมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง
(Second Tier MICE Destination)

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(Phuket International Airport)

16.23

เมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง
(Second Tier MICE Destination)

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
(Chiang Mai International Airport)

10.23

เมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง
(Second Tier MICE Destination)

ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง
(Penang International Airport)

7.232

เมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง
(Second Tier MICE Destination)

1.4

เมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง
(Second Tier MICE Destination)

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา/พัทยา
(Pattaya (U-Tapao))1

2. สถานที่จัดงาน (Meeting Facilities)
เท่าที่ผ่านมา ภูเก็ตยังไม่มีการสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติเฉพาะทาง แต่มี
สถานที่จัดงานหลายแห่งและ โรงแรม และรีสอร์ต จานวนมากที่มีความสามารถในการจัดการประชุม
ขนาดเล็กถึงปานกลาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 2,000 คน จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้สมาคมโรงแรมไทย (THA)
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ พ ยายามฟื้ น ฟู แ ผนการจั ด งานศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดง
นิทรรศการนานาชาติของเกาะ
โดยในปัจจุบัน ศักยภาพการรองรับสาหรับการจัดงานงานไมซ์ในจังหวัดภูเก็ต
สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 1,000 คน จนถึง 2,000 คน แต่อาจไม่มีพื้นที่เพียงพอเพื่อการรองรับ
กลุ่มใหญ่ อาจจะจัดหาที่พักให้โดยใช้โรงแรมที่ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นปัญหาในการวางแผน
1

การเดินทางมายังเมืองพัทยา สามารถใช้บริการได้ทั้งท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา/พัทยา และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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โลจิสติกส์ โดยสามารถสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุมที่สาคัญคือโรงแรมและรีสอร์ตที่มีพื้นที่
จัดประชุมขนาดใหญ่
ตารางที่ 5.52 รายละเอียดห้องประชุมในโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต
โรงแรมที่มีห้องจัดการประชุม
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
Movenpick Resort & Spa Karon
Beach Phuket
JW Marriott Phuket Resort and Spa

ห้องประชุม ห้องประชุม
ขนาดใหญ่สุด
ย่อย
จานวนห้อง
(Largest (Breakout
plenary)
rooms)
665
800
14

พื้นที่ทั้งหมด
(ตารางเมตร)
1,862

223 +113

800

7

2,170

265

600

10

2,390

Phuket Graceland Resort and Spa
Laguna Phuket (Angsana Laguna &
Latitude Marque)
Le Meridien Phuket Beach Resort

600

1,000

5

1,516

399

1,000

10

1,458

470

980

6

1,358

Centara Grand Beach Resort Phuket

262

780

7

780

Merlin Beach Resort

414

650

4

1,210

Metropole Hotel Phuket

248

1,100

9

1,205

นอกจากสถานที่จัดงานในโรงแรม ภูเก็ตยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นประจาใน
การจัดงาน MICE ดังนี้
• รอยัลภูเก็ตมาริน่า – มีห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ภายใน 2,500 ตารางเมตร และพื้นที่กลางแจ้งกว่า 1,000
ตารางเมตร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงงาน แสดงสินค้า และงาน
แสดงสินค้าของผู้บริโภค
• Duangchanok Convention Hall – เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของดวงจิ ต รี ส อร์ ต
แอนด์สปา พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน มีพื้นที่ 986 ตารางเมตร
รองรับผู้เข้าร่วมได้ 1,038 คน ในห้องบรรยาย
• Orchid Convention Hall - มีพื้นที่จัดประชุม 512 ตร.ม. รองรับผู้เข้าร่วม
ได้ 450 คน ในห้องบรรยาย
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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3. โรงแรมที่พัก (Hotel Stock)
โรงแรม รีสอร์ต และที่พักในจังหวัดภูเก็ตมีห้องพักจานวน 22,350 ห้อง โดย
กระจายไปในโรงแรมที่จดทะเบียนแล้วจานวน 130 แห่ง ในภูเก็ต แต่มีห้องพักกว่า 40,000 ห้อง
กระจายอยู่ทั่วเกาะ มีโรงแรมและรีสอร์ ตมากกว่า 500 แห่ง (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน)
อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่พักยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับสูง โดยคาดว่าจะมีโรงแรมใหม่อีก 32
แห่ง และมีจานวนห้องพัก 6,700 ห้อง ภายในปี พ.ศ. 2563
โดยโรงแรม 5 แห่งใหม่เปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2560 โดยเพิ่ม
ห้องพักใหม่จานวน 875 ห้องของโรงแรมทั้งหมด คาดว่าจะมีการเปิดโรงแรมใหม่อีก 32 แห่งในปี
พ.ศ. 2563 โดยจะมีการเพิ่มเข้าสู่ตลาดโรงแรมในภูเก็ตจานวน 6,755 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีจานวน
1,369 ราย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561
ตารางที่ 5.53 จานวนห้องพักในจังหวัดภูเก็ต
ที่พัก
โรงแรมที่จดทะเบียน
ศักยภาพในการรองรับของโรงแรมทั้งหมด
สถานประกอบการที่พักทั้งหมด

จานวนโครงการ
130
516
1,744

จานวนห้อง
22,360
40,579
84,427

จากข้อมูลของ TCEB พบว่าศักยภาพในการรองรับของโรงแรมจานวนรวม 516
แห่งมีห้องพักทั้งสิ้น 40,579 ห้อง ขณะที่การวิจัยตลาด C9 Hotelworks แสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ต
มีสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวจานวน 1,744 แห่ง มี ห้องพัก 84,427 ห้ อง ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่ ง มีทั้ง ที่จ ด
ทะเบียนและไม่จดทะเบียน
อย่างไรก็ตามพบปัญหาการที่มีคอนโดมิเนียมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการมา
เปิดให้บริการ แข่งขันกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานรัฐในจังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินโครงการริเริ่ม
ขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและตั้ง แต่เริ่มดาเนินการ
แคมเปญนี้โรงแรมในเครือทั้งหมด 1,007 แห่ง ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างเป็นทางการ
ความท้ า ทายหลั ก ส าหรั บ กระบวนการนี้ คื อ กฎระเบี ย บที่ เ ข้ ม งวดเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติควบคุมการสร้างโรงแรม ดังนั้นจังหวัดกาลังพิจารณาทบทวนข้อกาหนดเพื่อสนับสนุน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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แผนภูมิที่ 20 การคาดการณ์อัตราการเติบโตของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ถึงปี ค.ศ. 2021
ที่มา C9 Hotelworks Market Research
ผลการดาเนินการอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
จากสถิ ติ ข อง STR Global อั ต ราการเข้ า พั ก ในปี 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 1.7% เป็ น
77.9%อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2559 (คิดเป็น
มูลค่า 3,833 บาท) ในขณะที่ รายได้ต่อจานวนห้องพัก (RevPAR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (คิดเป็นมูลค่า
3,064 บาท) ซึ่งเป็นผลดีจากอัตราการเข้าพักและ ADR ที่แข็งแกร่ง
ในไตรมาสแรกของปี 2560 มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างต่า แต่ในไตรมาสที่สอง
โรงแรมมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมากใน ADR และ รายได้ต่อจานวนห้องพัก (RevPAR) ร้อยละ 7
อัตราการเข้าพักในไตรมาสที่สาม ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 เป็นร้อยละ 74.4 จากช่วงโลว์ซีซั่น แต่
กลับดีดขึ้นในไตรมาสที่สี่มาอยู่ที่ร้อยละ 79 โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ในขณะที่ ADR ใน
ไตรมาสที่สามและสี่เพิ่มขึ้น 5.4% และ 5.5% ตามลาดับ
การพัฒนาโรงแรมแห่งใหม่
เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมี โรงแรมใหม่จานวน 5 แห่งได้เปิดให้บริการในช่วงครึ่งปี
หลังของปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ โรงแรม Rosewood Phuket, Avista Grande Phuket Karon หาดไม้
ขาวปาล์มบีชภูเก็ต และเดอะมารีน่าภูเก็ต รวมทั้งโรงแรม Cachet Resort Dewa Phuket เปิดตัว
อาคารใหม่ โดยสถานประกอบการใหม่เหล่านี้ได้เพิ่มสินค้า 875 รายการ เพื่อเพิ่มปริมาณโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ตถึง 22,358 ห้อง และภายในปี 2563 ปริมาณโรงแรมในภูเก็ตจะเพิ่มขึ้น 6,755 ห้อง รวม
เป็นจานวนห้องพักทั้งสิ้น 29,113 ห้อง
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4. ภาพลักษณ์ และความน่าดึงดูดใจของจุดหมายปลายทาง
(Destination Appeal & Image)
ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางพักผ่อนที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสาหรับการ
ท่องเที่ยวก่อนและหลังการจัดงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาสารวจมรดกทางธรรมชาติของ
เกาะที่สวยงาม และชายหาดที่แปลกใหม่
แหล่งท่องเที่ยวในภูเก็ต
เมืองเก่าภูเก็ตและสถานที่น่าสนใจในพื้นที่เมืองเก่าของภูเก็ตมีสถาปัตยกรรม
แบบจีนและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ภูเก็ตมี สถานที่น่าสนใจบางแห่ง เช่นอนุสาวรีย์วีรสตรี หรือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เช่นเดียวกับตลาดกลางคืน ที่น่าประทับใจและฉากชีวิตกลางคืนที่มี
การแสดงและดนตรีบนท้องถนน
วัดภูเก็ตและพระใหญ่
วัดของจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดเริ่มของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งในด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม ผู้เยี่ยมเยือนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าโดยการเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้
หนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนแวะเยี่ยมชมมากที่สุด คือ พระพุทธรูปขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
เกาะท่องเที่ยวเมืองร้อน (Tropical Islands)
ภูเ ก็ ต มี ชื่ อ เสี ย งในหมู่ เ กาะเขตร้อ นและความงาม อ่ า วพัง งาเป็น สถานที่ ที่ ไ ม่
เหมือนใครกับหน้าผาหินปูนที่ยื่นออกมาจากน้าสีมรกตเขียวขจี หมู่เกาะเหล่านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าที่
ได้รับการคุ้มครอง เช่นเดียวกับสถานที่ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ในภาพยนตร์เจมส์บอนด์
เกาะพีพีขึ้นมาจากทะเลเหมือนป้อมปราการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีชื่อเสียง
ในด้านชายหาด หมู่เกาะสิมิลันที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยทะเลสีฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจ และหาดทรายที่
ขาวบริสุทธิ์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ดาน้าที่ดีที่สุดในโลก
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5. ต้นทุน (Cost)
ค่าดัชนีราคา (Price Index Value) ซึ่งแสดงถึงราคาค่าครองชีพของพื้นที่ แสดง
ให้เห็นว่าภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในประเทศไทย ด้วยดัชนี 96 จะน้อยกว่ากรุงเทพฯ (117) ซึ่ง
เป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่มีค่าครองชีพสูงกว่าเมืองพัทยา (87) หรือจังหวัดเชียงใหม่ (86)
ตารางที่ 5.54 ดัชนีราคาสินค้า (Price Index Value) เปรียบเทียบภูเก็ต และเมืองสาคัญในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค
การจัดอันดับ
1
2
3
4
5
6

เมือง
ฮ่องกง
สิงค์โปร์
โตเกียว (ญี่ปุ่น)
กรุงโซล (เกาหลีใต้)
เซียงไฮ (จีน)
ไทเป (ไต้หวัน)

ดัชนีราคา
215
192
182
142
127
125

7

ปักกิ่ง (จีน)

121

8
9

กรุงเทพ
เซียงไฮ้ (จีน)
ภูเก็ต
กัวลาลัมเปอร์
เชียงใหม่
จาการ์ต้า
ธากา (บังกลาเทศ)
โกชิ (อินเดีย)
มะนิลา (ฟิลิปปินส์)

117
111
96
92
86
85
84
83
82

10
11
12
13
14
15

จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่ง
จัด ท าโดย budgetyourtrip.com ค่ าใช้ จ่า ยเฉลี่ย ต่อ วัน ในการเดิน ทางไปภูเ ก็ต จั ดอยู่ใ นระดับ สู ง
สาหรับ นั กเดิ นทางเพื่ อธุ ร กิจ โดยมีต้ น ทุน อยู่ที่ 228 เหรีย ญดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ต่อ วั น หรือ 1,590
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ดอลลาร์ ต่อสัปดาห์ โดยจาแนกเป็นค่าที่พักอยู่ที่ประมาณ 142 เหรียญ ในขณะที่ค่าอาหารประมาณ
38 เหรียญ และสาหรับการขนส่งท้องถิ่น (รวมถึงรถแท็กซี่ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ ) คิดเป็นต้นทุน
ประมาณ 19 เหรียญ
นอกจากนั้น ดัชนีราคาค่าครองชีพ ซึ่งจัดทาโดย Numbeo ยังแสดงให้เห็นว่าภูเก็ต
เป็นจุดหมายปลายทางที่มีค่าครองชีพแพงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยมีดัชนี 46.82
หลังจากกรุงเทพฯ (52.57) เป็นจุดหมายปลายทางที่แพงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
เมืองพัทยา (42.34) หรือเชียงใหม่ (40.97) ยังพบว่าค่าครองชีพในภูเก็ตยังมีราคาสูงกว่า นอกจากนี้ค่า
ครองชีพของภูเก็ตยังมีราคาสูงกว่าเมืองจุดหมายปลายทางสาหรับการพักผ่อนระดับรองอื่น ๆ ในภูมิภาค
เช่น ปีนัง มาเลเซีย (43.93) หรือบาหลี อินโดนีเซีย (40.56) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.55 ดัชนีราคาค่าครองชีพ โดย Numbeo เปรียบเทียบเมืองจุดหมายปลายทางการพักผ่อน
ในภูมิภาค
การจัดอันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เมือง
สิงค์โปร์
กรุงเทพ
มากาตี
บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภูเก็ต
พนมเปญ
รัฐเซอลาโงร์
เปตาลิงจายา
ปีนัง
กัวลาลัมเปอร์
พัทยา
โจโฮร์บะฮ์รู
โคตาคินาบาลู
กูชิง
จาการ์ตา
เชียงใหม่
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ประเทศ
สิงคโปร์
ไทย
ฟิลิปปินส์
บรูไน
ไทย
กัมพูชา
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ไทย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย

ดัชนีคา่ ครองชีพ
77.63
52.57
51.02
48.2
46.82
45.69
44.6
44.05
43.93
42.73
42.34
42.22
42.19
42.14
41.14
40.97
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หากเปรี ย บเที ย บดั ช นี ร าคา (Price Index) โดยละเอี ย ดพบว่ า ในกลุ่ ม เมื อ ง
จุด หมายปลายทางระดั บ สอง จั ง หวั ด ภูเ ก็ ต เป็ น เมื อ งที่ มี ค่า ใช้ จ่ า ยสูง ที่ สุ ด โดยมี ดั ช นี ราคาที่ 96
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านราคาโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาวที่มีราคาแพง หากเปรียบเทียบกับค่ าใช้จ่าย
ด้านโรงแรมในเมืองระดับเดียวกัน โดยมีราคาสูงเป็นอันดับสอง รองจากบาหลี ในขณะที่บาหลีมีราคา
ค่าครองชีพในชีวิตประจาวันในราคาถูกกว่าของภูเก็ตมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และการขนส่งทางบกภายในพื้นที่ นอกจากนั้นหากเปรียบเทียบภูเก็ตกับเกาะปีนัง และเมืองพัทยา จะ
เห็นได้ว่า จุดหมายปลายทางทั้ งสองแห่งมีดัช นีราคาที่ ต่ากว่าภู เก็ต ทั้ง ในด้านราคาโรงแรม และ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพประจาวัน จึงแสดงให้เห็นว่าภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่มี
ราคาในระดับสูง
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบภูเก็ตกับเมืองจุดหมายปลายทางระดับหนึ่งจะ
พบว่ า ภู เก็ ต ยั ง มี ดัช นี ร าคาที่ ต่ ากว่า เมื อ งระดั บ หนึ่ง ส่ ว นใหญ่ ยกเว้ น กรุ ง กั ว ลาลั มเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เนื่องจากราคาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และราคาค่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเมือง
เหล่านั้นได้เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.56 เปรียบเทียบดัชนีราคาในเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้ง

ดัชนีราคาสินค้า (Price
Index)

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
ประจาวัน (Average Daily
Cost)

ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
ประจาวัน (Food costs
per day)

ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทาง
บกในพื้นที่ (Local
transfer)

ราคาโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป
(4 + hotel price) (USD)

ราคาโรงแรม 5 ดาวขึ้นไป
(5 + hotel price) (USD)

เมืองระดับหนึ่ง และระดับสอง

ภูเก็ต (Phuket)

96

228

38

19

50 -140

80-220

เมืองพัทยา (Pattaya)

86

111

39

20

40-90

80-190

เชียงใหม่ (Chiang Mai)
เกาะปีนัง (Penang)

85
77

118
109

21
13

7.63
6.4

40 -90
40 – 90

85-200
80-160

เกาะบาหลี (Bali)

67

185

44

16

90 -130

120 – 240

ฮ่องกง (Hong Kong)

215

136

26

7.13

128-158

228-288

สิงคโปร์ (Singapore)

192

296

55

20

125-155

215-255

เมืองจุดหมายปลายทางที่เป็น
คู่แข่ง (Competitors)

ที่มา: Expatistan: Cost Living Index, budgetyourtrip.com, hotel.com, 2017
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 102

ตารางที่ 5.56 เปรียบเทียบดัชนีราคาในเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้ง

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
ประจาวัน (Average Daily
Cost)

ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
ประจาวัน (Food costs
per day)

ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทาง
บกในพื้นที่ (Local
transfer)

ราคาโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป
(4 + hotel price) (USD)

ราคาโรงแรม 5 ดาวขึ้นไป
(5 + hotel price) (USD)

เมืองจุดหมายปลายทางที่เป็น
คู่แข่ง (Competitors)

ดัชนีราคาสินค้า (Price
Index)

เมืองระดับหนึ่ง และระดับสอง (ต่อ)

117

181

42

14

40-130

70 -150

90

170

30

19

50 -130

70 – 180

กรุงเทพมหานคร
(Bangkok)
กัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur)

ที่มา: Expatistan: Cost Living Index, budgetyourtrip.com, hotel.com, 2017

6. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Member, Audience)
กลุ่มสมาคมนานาชาติ
สถานะของสมาคมนานาชาติของประเทศไทยมีสถานะที่ดีในระดับนานาชาติโดย
มีสมาคมนานาชาติ 913 แห่ง ที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศตามฐานข้อมูลของ ICCA
โดยมี ก ารประชุ ม นานาชาติ (Convention) จ านวนทั้ ง สิ้ น 658 กิ จ กรรมที่
หมุนเวียนระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ ในจานวนดังกล่าว มีการจัดประชุมจานวน 240 กิจกรรม
กาลังมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชีย หรือภูมิภาคอาเซียน
โดยประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ของสมาคมระหว่างประเทศ จานวน
25 แห่ง แต่ไม่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่สานักงานของสมาคมระหว่างประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ 16 แห่ง ขณะที่อีก 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันการศึกษา
ภู เ ก็ ต มี ม หาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาล 2 แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงหลักสูตรด้านเทคนิคและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลักสูตรระดับนานาชาติด้านการจัดการโรงแรม
และการท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศในจี น และภาษาจี น รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร MBA นานาชาติ
(ภาษาอังกฤษ) โดยวิทยาเขตภูเก็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้านวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล วิทยาเขตยังส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตามการจัดอันดับของเซี่ยงไฮ้จะ
อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 800 มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าของโลก ในขณะที่ ก ารจั ด อั น ดั บ ของ Times Higher
Education จะอยู่ในอันดับใน 1,000 อันดับแรกและระหว่าง 250 ถึง 300 ในเอเชียซึ่งเป็นอันดับที่ 4
ของประเทศไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) และนวัตกรรม
รัฐ บาลไทยให้ความสาคัญ กับ การส่ งเสริมจัง หวัดภู เก็ตให้เป็น เมือง ICT และ
เศรษฐกิจที่มีความรู้ศูนย์กลางทางการแพทย์และสถานที่พัก ผ่อนหย่อนใจเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
ระดั บ บน ตามแผนการเปลี่ ย นแปลงของประเทศไทย (Thailand 4.0) ภู เ ก็ ต ควรเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
นวัตกรรมระดับภูมิภาค
โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) แห่ ง แรกของไทยในเมื อ งภู เ ก็ ต มี แผนการปรั บ ปรุ ง บริก ารสาธารณะและดึ ง ดู ด ผู้ เ ริ่ ม ต้ น ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ บนเกาะนี้ ประกอบกับระบบนิเวศน์ในการเริ่มต้นกิจการ (Startup Ecology) เริ่มมี
การพัฒนาให้เติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่ศักยภาพของเมืองมีแนวโน้มและเป็นรากฐานถูกวางไว้
สาหรับการเริ่มต้น และการส่งเสริมกิจการด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
หากเปรียบเทียบเมืองจุดหมายปลายทางด้านจานวนสมาคมระหว่างประเทศที่มี
สานักงานใหญ่ และสาขาตั้งอยู่ จะพบว่าในระดับประเทศ ทั้งประเทศไทย และมาเลเซีย มีฐานของ
สมาคมระหว่างประเทศตั้งอยู่จานวนมาก อย่างไรก็ตามสานักงานใหญ่ หรือ สาขาของสมาคมระหว่าง
ประเทศ เหล่ า นั้ น ตั้ ง อยู่ ใ นเขตเมื อ งหลวง หรื อ เมื อ งศู น ย์ ก ลางส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ เช่ น
กรุงเทพมหานคร หรือ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ยกเว้นในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสมาคมระหว่าง
ประเทศที่มีสานักงานใหญ่ในเมืองจานวนถึง 5 แห่ง ทาให้การยอมรับในระดับเมืองมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า
เมืองจุดหมายปลายทางระดับสองในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จังหวัดภูเก็ตค่อนข้าง
เสียเปรียบเนื่องจากไม่มีสมาคมระหว่างประเทศมาตั้งสานักงานใหญ่หรือสาขาภายในจังหวัดเลย
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ตารางที่ 5.57 การเปรียบเที ยบเมืองจุดหมายปลายทางด้านจานวนสมาคมระหว่างประเทศที่มี
สานักงานใหญ่ และสาขาตั้งอยู่
เมืองจุดหมายปลายทางที่เป็น
คู่แข่ง (Competitors)

จานวนสมาคม
ระหว่างประเทศที่มี
สาขาในประเทศ

จานวนสมาคม
ระหว่างประเทศที่มี
สานักงานใหญ่ใน
ประเทศ

จานวนสมาคม
ระหว่างประเทศ
ทีม่ สี านักงานใหญ่
ในเมือง

1,109
1,109
1,109
1,101
1,264
1,109
1,264

58
58
58
16
93
58
93

0
5
0
1
1
38
54

ภูเก็ต (Phuket)
เชียงใหม่ (Chiang Mai)
เมืองพัทยา (Pattaya)
เกาะบาหลี (Bali)
เกาะปีนัง (Penang)
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
ที่มา ICCA, 2017

7. การสนับสนุนจากท้องถิ่น (Local Support)
รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ยังไม่ได้ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญใน
การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ภายในจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
พักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตจะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ แต่ว่ายังขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่นอย่างเต็มที่เนื่องจากอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวพักผ่อน (Leisure
Travelers) ภายในจังหวัดภูเก็ตยังอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมไมซ์สามารถสร้างแหล่งรายได้
คุณภาพจากนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อมากกว่านักท่องเที่ยวพักผ่อนก็ตาม
สาหรับหน่วยงานรัฐภายในจังหวัดมองว่า ภาคอุตสาหกรรม MICE มีความสาคัญ
ที่จะช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนที่มีรายได้สูงจากภูเก็ต และวางแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ต
โดยส านั ก งานในพื้ น ที่ ข อง การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ให้ ก าร
สนับสนุนกิจกรรมตามที่ร้องขอ ซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงการสนับสนุนด้านสื่อส่งเสริมการขายและการ
สนับสนุนด้านลอจิสติกต์ ซึ่งทาง ททท. ยังส่งเสริมภูเก็ตผ่านสานักงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็น
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จุดหมายที่น่าสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนั้นรัฐบาลไทยยังให้การสนับสนุนการจัดงาน
ประชุม และนิทรรศการขนาดใหญ่ แต่การให้การสนับสนุนจะถูกพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และยังขาด
ระบบบูรณาการในการให้การสนับสนุนการจัดงานขนาดใหญ่
8. การให้บริการ (Service)
อุตสาหกรรมไมซ์ ในจังหวัดภูเก็ตส่ วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การของ
ผู้ให้บริการท่องเที่ยว ซึ่งเชี่ยวชาญด้านบริการด้านการพักผ่อน แม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกลุ่ม
ไมซ์ เ ป็ น จ านวนมาก แต่ ส่ ว นใหญ่ คื อ การจั ด ประชุ ม (Meeting) และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง รางวั ล
(Incentives) ขององค์กร ยังขาดผู้วางแผนการประชุมระดับโลก (PCO's and AMC`s)
อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตยังมีการเข้าถึงการฝึกอบรมและการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์อย่างจากัด และไม่มีการฝึกอบรมด้านการศึกษาต่อเนื่องในชุมชนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลักสูตรด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่ องเที่ยว มี ความมุ่งมั่นและวางแผนการพัฒนาหลักสูตรไมซ์ในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับใน
สิง คโปร์ แ ละฮ่อ งกง โครงการนี้ ได้ รับ การสนั บสนุน จากโครงการ MICE Capabilities ของ TCEB
เพื่อให้หลักสูตรไมซ์ พร้อมใช้งานได้กระจายไปทั่วภูมิภาคซึ่งมีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์
9. โลจิสติกส์ (Logistics)
การเดินทางทางบกภายในจังหวัดภูเก็ตยังขาดความสะดวก และอาจมีราคาแพง
ตัวเลือกการเดินทางในท้องถิ่น ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊ก รถประจาทางรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว หรือรถแท็กซี่
บริการรถโดยสารประจาทางส่วนใหญ่จะถูกจากัด อยู่รอบเมืองภูเก็ต และจากสนามบิน มีบริการรถ
รับส่งภูเก็ต ให้บริการรถรับส่ง และการท่องเที่ยวในเกาะ และรอบเกาะ
ประชากรของภูเก็ตส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไปทางาน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีจราจร (Traffic Index) พบว่าระบบการขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตยัง
ขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency Index) โดยมีคะแนน 154.24 ในขณะที่ระยะเวลาในการเดินทาง
เฉลี่ยต่อครั้งที่ต้องใช้ใ นการขนส่งคือ 37.86 นาที หากเปรียบเทียบด้วยดัชนีการจราจร (Traffic
Index) ในภาพรวมพบว่าจังหวัดภูเก็ตยังมีคะแนนไม่เลวร้าย โดยได้รับคะแนน 162.99 ซึ่ งหาก
เปรียบเทียบกับเมืองสาคัญอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กรุงจาการ์ตา นครมะนิลา
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กรุงเทพมหานคร หรือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พบว่ายังมีสภาพการจราจรที่ดีกว่าเมืองสาคัญดังกล่าวมาก
อย่ างไรก็ ต ามภูเ ก็ ตยั ง มี ปั ญ หาการจราจรหากเปรีย บเที ย บกั บสิ ง คโปร์ และฮ่อ งกง ซึ่ ง เป็ น เมื อ ง
จุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง
หากเทียบกับเมืองจุดหมายปลายทางระดับรอง และเมืองจุดหมายพักผ่อนส่วน
ใหญ่ ยังพบว่าจังหวัดภูเก็ตยังมีคะแนนด้านการจราจรไม่ดีนัก โดยปัญหาการจราจรส่งผลให้ภูเก็ตจัด
อยู่เป็นเมืองที่มีปัญหาอันดับสองด้านการจราจร รองจากเกาะปีนัง (ดัชนีจราจร 171.09) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาด้านเวลาในการเดินทาง ซึ่งพบว่าดัชนีเวลาซึ่งใช้เวลาถึง 37.86 นาที ทาให้ภูเก็ตมี
ปัญหาการใช้เวลาเดินทางนานเป็นอันดับสองรองจากปีนัง ซึ่งใช้เวลา 39.1 นาทีโดยเฉลี่ย
ตารางที่ 5.58 การวิ เ คราะห์ ดั ชนี จ ราจร (Traffic Index) ของจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต เปรี ย บเที ยบกั บเมื อ ง
จุดหมายปลายทางระดับหนึ่ง และระดับสองในภูมิภาค
เมืองจุดหมายปลายทางที่เป็นคู่แข่ง
(Competitors)

เกาะปีนัง (Penang)
ภูเก็ต (Phuket)
เชียงใหม่ (Chiang Mai)
เมืองพัทยา (Pattaya)
เกาะบาหลี (Bali)
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
สิงคโปร์ (Singapore)
ฮ่องกง (Hong Kong)

ดัชนี
การจราจร
(Traffic
Index)

171.09
162
133.08
123.79
104.82
209.34
190.03
158.26
134.03

ดัชนีความไร้
ดัชนีเวลา
ประสิทธิภาพ
(หน่วย: นาที)
ด้านการจราจร
(Time Index
(Inefficiency
(in minutes))
Index)

39.1
37.86
30.77
31.3
25.81
44.42
41.92
42.51
40.27

229.45
154.24
109.29
123.66
88.43
264.94
189.31
173.85
143.27

ดัชนีการ
ปล่อยก๊าซ
CO2 (CO2
Emission
Index)

6,373.73
6,235.71
6,351.54
4,617.00
4,156.51
8,443.91
7,595.95
2,826.29
1,654.00

10. การตลาดจุดหมายปลายทาง (Destination Marketing)
ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญในการส่งเสริม และ
ประสานงานบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
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โดยสถานที่จัดประชุมชั้นนามักมีสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมที่มีความสามารถ
และเป็นอิสระซึ่งมีความสามารถในการทางานร่วมกั บผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อาทิ สถานที่จัด
งาน โรงแรม ผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ ฯลฯ ตลอดจนร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและรัฐบาล
ดั ง นั้ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม มี บ ทบาทส าคั ญ ในการท าเป้ า หมาย
การตลาดให้กับผู้ซื้อในการประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้า โดยมีความร่ว มมือด้านการ
ส่งเสริมการขายพื้นที่ในการจัดประชุม สนับสนุนตลาดไมซ์ โดยการกระตุ้นให้รัฐลงทุนในสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้การสนับสนุนทางการเงิน การจราจร การรักษาความปลอดภัย การให้อนุญาต
จัดกิจกรรมพิเศษ การให้เงินสมทบการจัดงาน รวมถึงการร่วมจัดทาข้อเสนอโครงการ ซึ่ งบทบาท
ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ภายในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 21 โครงสร้าง และบทบาทของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของภูเก็ต
การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเป็นเมืองรองรับ
การจัดงาน MICE เมื่อเปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในภูมิภาค สามารถได้รับ
ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.59 จุดแข็งและจุดอ่อนของภูเก็ตใน SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมี
ภาพลักษณ์ที่ดี และตอบรับกับกลุ่มรายได้สูง
- มรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แปลก
ตา และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง
- การเข้าถึงและการเชื่อมต่ออากาศที่ดี
- จานวนห้องพักมีอุปทานจานวนมาก
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิง
รางวัล
- มีการวางแผนพัฒนาภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางด้าน
นวัตกรรมสาหรับธุรกิจเทคโนโลยีระยะเริ่มต้น
กิจการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ที่ตั้งของจังหวัดมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
สาคัญ สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิคได้สะดวก
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จุดอ่อน (Weaknesses)
- ไม่มีแผนในการสร้างศูนย์ประชุมเฉพาะทาง
- ขาดภาพลักษณ์ในฐานะเป็นเมืองจุดหมาย
ปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์
- ขาดแผนแม่บทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
อย่างบูรณาการ และขาดตราสินค้าใน
อุตสาหกรรมไมซ์
- ขาดสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม และ
นิทรรศการในพื้นที่
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในภูมิภาค
- ขาดแนวทางส่งเสริมที่ชัดเจนในการดึงดูดตลาด
ต่างประเทศ
- การสนับสนุนจากรัฐบาลมีอย่างจากัด
- ห่วงโซ่อุปทาน และอุตสาหกรรมสนับสนุนส่วน
ใหญ่เน้นหนักด้านการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน ขาด
อุตสาหกรรมสนับสนุนไมซ์
- ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้วางแผนการ
ประชุมระหว่างประเทศรับทราบเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะเป็นจุดหมาย
ปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์
- ประเด็นเรื่องลอจิสติก และความแออัดของ
การจราจร
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ขาดความ
ตระหนักในแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อให้
จังหวัดภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค
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ตารางที่ 5.59 โอกาสและอุปสรรคของภูเก็ตใน SWOT Analysis (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)
- ความสนใจในระดับสูงต่อการพัฒนาศูนย์การ
ประชุมนานาชาติ
- ภาครัฐมีความสนใจการส่งเสริมอุตสาหกรรม
MICE อย่างมาก
- การลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานขนาด
ใหญ่เชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตกับภูมิภาค
- การพัฒนาด้านโรงแรมที่พักมีความเข้มแข็ง
- มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสานักงานส่งเสริม
การจัดประชุม และนิทรรศการในพื้นที่
- มีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่มีศักยภาพส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์
- แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมพัฒนา
จังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับ
ภูมิภาค
- การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเน้นตลาดใน
ระดับระหว่างประเทศ และตลาดในภูมิภาค

อุปสรรค (Weaknesses)
- ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน แต่
ให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมไมซ์ระดับค่อนข้าง
น้อย
- ภาพลักษณ์เชิงลบเนื่องจากปริมาณการท่องเที่ยว
เป็นหมู่คณะ (Mass Tourism) ซึ่งเพิ่มมากขึ้น
- การเติบโตของการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อ
สาธารณูปโภค และการบริการ
- ขาดห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยว
ของจังหวัด
- การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์มีระดับสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเมืองจุดหมาย
ปลายทางระดับรอง
- ความกังวลด้านความปลอดภัย และการรักษา
ความปลอดภัย (หลังจากเหตุการณ์สึนามิ และ
อุบัติเหตุทางน้าครั้งสาคัญ)

5.4.4 ลักษณะโมเดลธุรกิจของศูนย์ประชุมฯ
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประชุมรูปแบบต่างๆ ทาให้สามารถจาแนก
ประเภทของศูนย์ประชุม ได้ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ศู น ย์ ป ระชุ ม ที่ มี ก ารใช้ ง านโปรแกรมเดี ย ว (Stand Alone Convention
Centre) เป็นศูนย์ประชุมที่เน้นการใช้งานอาคารที่เน้นพื้นที่จัดประชุมเป็นหลัก
และมีพื้นที่ต่างๆ ที่สนับสนุนการประชุม เช่น พื้นที่ครัวและจัดเตรียมอาหาร พื้ นที่
เก็บของ เป็นต้น โดยตั้งอยู่เป็นอาคารเดียว ไม่มีโปรแกรมอื่นๆ เป็นโปรแกรมหลัก
ภายในโครงการ เช่ น โครงการ Tokyo International Forum เมื อ งโตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Centro De Convenciones De San Luis Potosi ประเทศ
เม็กซิโก และศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่
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2. ศู น ย์ ป ระชุ ม ที่ ตั้ ง อยู่ กั บ สนามบิ น (Airport Convention Centre) เป็ น ศู น ย์
ประชุมที่เน้นที่ตั้งในระยะที่อยู่ใกล้กับสนามบิน หรือมีการเชื่อมต่อมาจากสนามบิน
ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งศูนย์ประชุมในลักษณะนี้เป็น
ศู น ย์ ป ระชุ ม ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เช่ น โครงการ Miami
Airport Convention Center เป็นต้น
3. ศู น ย์ ป ระชุ ม ที่ มี โ รงแรมภายในโครงการ (In Comfort Convention Centre)
เป็นศูนย์ประชุมที่มีโรงแรมเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมหลักของโครงการ โดยการใช้โรงแรม
ที่มีแบรนด์ (Chain Hotel) มาตั้งอยู่ในโครงการ โดยมีการเชื่อมต่อกันระหว่างศูนย์
ประชุมกับโรงแรม เพื่ออานวยความสะดวกผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถพักแรมภายใน
โครงการได้ และง่ายต่อการเข้าร่วมประชุมมากขึ้น โดยศูนย์ประชุมที่มีโรงแรมอยู่
ภายในโครงการ ได้แก่ โครงการ Bali International Convention Centre (BICC)
เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยภายในโครงการมีโรงแรม The Westin Nusa
Dua Resort อยู่ภายในโครงการ หรือโครงการ Kigali Convention Center ประเทศ
รวันดา ที่มีโรงแรม Redisson Blu Hotel Kigali อยู่ภายในโครงการ
4. ศู น ย์ ป ระชุ ม แบบคอมเพล็ ก ซ์ (Complex Convention Centre) เป็ น ศู น ย์
ประชุมที่รวบรวมหลากหลายโปรแกรมอยู่ภายในโครงการเดียวกัน เพื่อตอบสนอง
การใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุมที่หลากหลายและสามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ในที่
เดียว เช่น โครงการ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์ประชุมขนาด
ใหญ่ที่ภายในโครงการประกอบด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า บ่อนคาสิโน พิพิธภัณฑ์
และโรงละคร เป็นต้น
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5.5 การวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างทีเ่ หมาะสมกับตลาด
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ในการสร้ า งที่ เ หมาะสมกั บ ตลาด ของศู น ย์ ป ระชุ ม นั้ น คณะ
ที่ปรึกษาได้ทาการศึกษาจากข้อมูลสถิติไมซ์ ข้อมูลการจัดงานประชุม และลักษณะทางกายภาพของ
ศูนย์ประชุมคู่แข่ง ซึ่งเมื่อทาการวิเคราะห์แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
เป็นการทดสอบถึงความต้องการใช้งานศูนย์ประชุมจริงๆ ของผู้จัดงาน ซึ่งจากเก็บตัวอย่าง มีองค์กรที่
ตอบแบบสอบถาม จานวน 26 องค์กร พบว่า องค์กร ร้อยละ 53.8 เป็นเจ้าของงาน (Event Owners)
และร้อยละ 46.2 เป็นผู้จัดงาน (Event Organizers) โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 22 ประเภทขององค์กรที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ จ าแนกในกลุ่ ม เจ้ า ของงาน (Event Owners) พบว่ า ประกอบไปด้ ว ย
อุตสาหกรรมการแพทย์ และดูแลสุขภาพ (Medical & Health Care) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.5
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพักผ่อน (Tourism & Hospitality) และธุรกิจการศึกษา (Education) คิด
เป็นร้อยละ 11.5 เท่ากัน อันดับสองคือ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) คิดเป็นร้อยละ 7.7 อันดับสาม คือ
การบริการธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.8 อันดับสี่ คือ การตลาด และ อาหาร และธุรกิจเกษตร คิดเป็นร้อย
ละ 3.8
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สาหรับกลุ่มผู้จัดงาน (Event Organizers) พบว่า ประกอบไปด้วย กลุ่ม Professional
Convention Organizers (PCOs) มากเป็นอับดับที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 15.4 อันดับสองคือ Event
Organizers คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.5 อั น ดั บ สาม คื อ Professional Convention Organizers (PCOs)
และ Entertainment Organizers คิ ดเป็ นร้ อยละ 7 และอั บดั บสี่ คื อ Destination Management
Companies (DMCs) คิดเป็นร้อยละ 3.8
1. ความต้องการลักษณะพื้นทีภ่ ายในศูนย์ประชุมภูเก็ต
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการลักษณะพื้นที่ภายในศูนย์ประชุมภูเก็ต ดังต่อไปนี้
- อับดับที่หนึ่ง ต้องการให้มี ห้องบอลรูม (Grand Ballroom) คิดเป็นความถี่ 20 หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 11.1
- อับดับที่สอง ต้องการให้มี ห้องประชุมย่อย (Breakout Meeting Rooms) คิดเป็นความถี่
19 หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.6
- อับดับที่สาม ต้องการให้มี ห้องจัดประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose Conference Hall)
คิดเป็นความถี่ 18 หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.0
- อับดับที่สี่ ต้องการให้มี ห้องแสดงสินค้า (Exhibition Hall) คิดเป็นความถี่ 12 หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 6.7% และพื้นที่ต้อนรับแขก (Welcome Center) คิดเป็นความถี่ 12 หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 6.7%
- อับดับที่ห้า ต้องการให้มี พื้นที่กลางสาหรับประชุมเครือข่าย (Networking Area) คิดเป็น
ความถี่ 11 หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.1% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.60 ลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการ
ลักษณะพื้นที่ที่ต้องการ

ความถี่

ร้อยละ

Grand Ballroom (ห้องบอลรูม)

20

11.1%

Breakout Meeting Rooms (ห้องประชุมย่อย)

19

10.6%

Multipurpose Conference Hall (ห้องจัดประชุมอเนกประสงค์)

18

10.0%

Exhibition Hall (ห้องแสดงสินค้า)

12

6.7%

Welcome Center (พื้นที่ต้อนรับแขก)

12

6.7%

Networking Area (พื้นที่กลางสาหรับประชุมเครือข่าย)

11

6.1%

Concert/Performance Auditorium (หอประชุมเพื่อการแสดง/คอนเสิร์ต)

10

5.6%
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ตารางที่ 5.60 ลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการ (ต่อ)
ลักษณะพื้นที่ที่ต้องการ

ความถี่

ร้อยละ

Business Center (ศูนย์ธุรกิจ)

10

5.6%

Hotels (โรงแรม)

8

4.4%

Media Rooms (ห้องสื่อ)

7

3.9%

Food Court & Restaurant (ร้านอาหาร ภัตตาคาร)

6

3.3%

Loading area (พื้นที่จัดการสินค้า)

6

3.3%

Lobby (ห้องโถง)

6

3.3%

Catering Area (พื้นที่เตรียมอาหาร)

4

2.2%

Large parking lot area for buses (ที่จอดรถ รองรับรถโดยสารขนาดใหญ่)

4

2.2%

Organizer Area/Room (พื้นที่/ห้องเตรียมงาน)

4

2.2%

VIP Room (ห้องรับรองแขกกิตติมศักดิ์)

4

2.2%

Outdoor Multipurpose Area (พื้นที่เอนกประสงค์ภายนอกอาคาร)

3

1.7%

Storage (คลังเก็บของ)

3

1.7%

Foyer / Pre-Function (ห้องโถงย่อย)

2

1.1%

Learning center / working space (ศูนย์เรียนรู้/พื้นที่ทางาน)

2

1.1%

Shopping Mall (ศูนย์การค้า)

2

1.1%

Arena/Stadium (สนามกีฬา)

1

0.6%

Art gallery (ศูนย์การแสดงศิลปะ)

1

0.6%

Convenient Store (ร้านสะดวกซื้อ)

1

0.6%

Halal Kitchen (ครัวฮาลาล)

1

0.6%

Bank / Exchange (ธนาคารและที่แลกเงิน)

1

0.6%

Rest Area (พื้นที่พักผ่อน)

1

0.6%

Changing Room & Locker (ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า)

1

0.6%
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2. ความต้องการระบบ และเทคโนโลยีภายในศูนย์ประชุมภูเก็ต
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ อ งการระบบ และเทคโนโลยี ภ ายในศู น ย์ ป ระชุ ม ภู เ ก็ ต
ดังต่อไปนี้
- อับดับที่หนึ่ง ต้องการให้มี ระบบเสียง และภาพ (AV System) คิดเป็นความถี่ 12 หรือ คิด
เป็นร้อยละ 17.9
- อับดับที่สอง ต้องการให้มี ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และไวไฟ (ICT,
Broadband & WIFI) คิดเป็นความถี่ 11 หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.4
- อับดับที่สาม ต้องการให้มี ผนังแบ่งห้องที่ยืดหยุ่น (Flexible Wall) คิดเป็นความถี่ 10 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.9
- อับดับที่สี่ ต้องการให้มี บอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Information Board) คิดเป็น
ความถี่ 8 หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.9%
- อับดับที่ห้า ต้องการให้มี เก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายได้ (Movable Seats) คิดเป็นความถี่ 4 หรือ คิด
เป็นร้อยละ 6.0% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.61 ระบบ และเทคโนโลยีภายในศูนย์ประชุมภูเก็ตที่ต้องการ
ระบบ และเทคโนโลยีภายในศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

ความถี่

ร้อยละ

AV System (ระบบเสียง และภาพ)

12

17.9%

ICT, Broadband & WIFI (ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และไวไฟ)

11

16.4%

Flexible Wall (ผนังแบ่งห้องที่ยืดหยุ่น)

10

14.9%

Digital Information Board (บอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)

8

11.9%

Movable Seats (เก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายได้)

5

7.5%

High ceiling (เพดานสูง)

4

6.0%

LED Wall (ผนังแอลอีดี)

3

4.5%

Stage (เวที)

3

4.5%

Local Architecture (สถาปัตยกรรมท้องถิ่น)

2

3.0%

Outdoor Green Area (พื้นที่สีเขียวภายนอกอาหาร)

2

3.0%

Simultaneous Interpretation System (ระบบรองรับการแปลภาษาเวลาจริง)

2

3.0%

Stable Electricity Supply (ระบบไฟฟ้าที่เสถียร)

2

3.0%

Translator Facilities (ห้องสาหรับผู้แปลภาษา)

2

3.0%

Network / Internet Printing (ระบบสั่งพิมพ์งานออนไลน์)

1

1.5%
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3. ระยะเวลาเดินทางทีเ่ หมาะสมจากสนามบินมายังศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางจากสนามบินมายังศูนย์
ประชุมภูเก็ต เฉลี่ยอยู่ที่ 25.96 นาที (S.D. = 6.93) โดยมีรายละเอียดดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.43 ระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสมจากสนามบินมายังศูนย์ประชุมภูเก็ต
ค่าเฉลี่ย (นาที)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

25.96

6.93

ค่าต่าสุด (นาที)

ค่าสูงสุด (นาที)

15

40

4. ระยะเวลาเดินทางทีเ่ หมาะสมจากศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ตไปยังโรงแรมโดยรอบ
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางจากสนามบินมายังศูนย์
ประชุมภูเก็ต เฉลี่ยอยู่ที่ 7.42 นาที (S.D. = 3.01) โดยมีรายละเอียดดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.62 ระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสมจากศูนย์ประชุมภูเก็ตไปยังโรงแรมโดยรอบ
ค่าเฉลี่ย (นาที)
7.42

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.01

ค่าต่าสุด (นาที)

ค่าสูงสุด (นาที)

3

15

5. ศักยภาพการรองรับสูงสุดของศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต (Theatre Style)
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังว่า ศักยภาพการรองรับสูงสุดของศูนย์ประชุม ภูเก็ต ในการจัดห้อง
ประเภท Theatre Style ควรมีศักยภาพ 3,000 ถึง 5,000 ที่นั่ง มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อย
ละ 69.2 อันดับสอง ได้แก่ ศักยภาพ 2,000 ถึง 3,000 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ อันดับสาม
ได้แก่ ศักยภาพ 5,000 ถึง 8,000 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 7.7 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
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80.0%
69.2%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

19.2%
7.7%

10.0%

3.8%

0.0%
2,000 – 3,000 Seats

3,000 – 5,000 Seats

5,000 – 8,000 Seats

More than 8,000 Seats

แผนภูมิที่ 23 ศักยภาพการรองรับสูงสุดของศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต (Theatre Style)
6. จานวนห้องประชุมย่อยที่ตอ้ งการ
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังว่าจานวนห้องประชุมย่อยที่ต้องการ ภายในศูนย์ประชุมภูเก็ต มาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งควรมีจานวน 10-20 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 65.4 อันดับสอง ได้แก่ จานวน 20-30
ห้อง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ อันดับสาม ได้แก่ มากกว่า 30 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 15.4 โดยมี
รายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
70.0%

65.4%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
19.2%

20.0%

15.4%

10.0%
0.0%
10 – 20 Rooms

20 – 30 Rooms

More than 30 Rooms

แผนภูมิที่ 24 จานวนห้องประชุมย่อยที่ต้องการ
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7. (หากศูนย์ประชุมภูเก็ต มีโรงแรมภายในพื้นที่) จานวนห้องในโรงแรมที่ท่านคิดว่าเหมาะสม
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังว่า หากศูนย์ประชุมภูเก็ต มีโรงแรมภายในพื้นที่ จานวนห้องใน
โรงแรมที่ท่านคิดว่าเหมาะสม มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดว่า ควรมีจานวน 200-300 ห้อง คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 อันดับสอง ได้แก่ จานวน 300-400 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ อันดับสาม ได้แก่
400-500 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 15.4 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
60.0%
53.8%
50.0%

40.0%

30.0%
19.2%

20.0%

15.4%
11.5%

10.0%

0.0%
200 – 300 Keys

300 - 400 Keys

400 – 500 Keys

More than 500 Keys

แผนภูมิที่ 25 จานวนห้องในโรงแรมที่ท่านคิดว่าเหมาะสม
8. ความต้องการลักษณะการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ประชุมภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการลักษณะการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ประชุมภูเ ก็ต โดยเรียงจาก
สัดส่วนความต้องการจากมากไปน้อย ได้ดังต่อไปนี้
- อันดับหนึ่ง ต้องการให้มีสถานที่จอดรถ 2 จุด สาหรับห้องแสดงสินค้า และห้องประชุม
(Providing 2 Car Drop off for Exhibition hall and Meeting Room) ต้องการจุดขน
ถ่ายสินค้าใกล้คลังเก็บของ (Loading Bay next to Storage Area) และจุดขนถ่ายสินค้า
ใกล้ห้องแสดงสินค้า (Loading Bay next to Exhibition Hall) คิดเป็นร้อยละ 84.6
- อันดับสอง ต้องการให้มีจุดขนถ่ายสินค้าใกล้พื้นที่เตรียมอาหาร (Loading Bay next to
Catering Area) คิดเป็นร้อยละ 80.8
- อันดับสาม ต้องการให้มีห้องโถงย่อย หน้าห้องแสดงสินค้า/ห้องประชุม (Providing Sub
Foyer for each program (Exhibition / Meeting) คิดเป็นร้อยละ 57.7 โดยมี
รายละเอียดปรากฏ ในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.63 ความต้องการลักษณะการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ประชุมภูเก็ต
ความต้องการลักษณะการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ประชุมภูเก็ต
สถานที่จอดรถ 2 จุด สาหรับห้องแสดงสินค้า และห้องประชุม
(Providing 2 Car Drop off for Exhibition hall and Meeting Room)
จุดขนถ่ายสินค้าใกล้คลังเก็บของ (Loading Bay next to Storage Area)
จุดขนถ่ายสินค้าใกล้ห้องแสดงสินค้า
(Loading Bay next to Exhibition Hall)
จุดขนถ่ายสินค้าใกล้พื้นที่เตรียมอาหาร
(Loading Bay next to Catering Area)
ห้องโถงย่อย หน้าห้องแสดงสินค้า/ห้องประชุม
(Providing Sub Foyer for each program (Exhibition / Meeting)
การแบ่งห้องแสดงสินค้าจากห้องแกรนด์บอลรูม
(Separating Exhibition Hall from Grand Ballroom)
การแบ่งห้องแสดงสินค้าจากห้องประชุม
(Separating Exhibition Hall from Meeting Room Zone)

ต้องการ

ไม่ต้องการ

84.6%

15.4%

84.6%

15.4%

84.6%

15.4%

80.8%

19.2%

57.7%

42.3%

38.5%

61.5%

30.8%

69.2%

9. ความสนใจในการเข้ามาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่างแสดงความสนใจในการเข้ามาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 96.2
โดยมีรายละเอียด ปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
ไม่สนใจ, 3.8%

สนใจ, 96.2%

สนใจ

ไม่สนใจ

แผนภูมิที่ 26 ความสนใจในการเข้ามาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
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10. ระดับราคาค่าเช่าพื้นทีท่ ี่ท่านคิดว่าเหมาะสม (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ ตร.ม. ต่อวัน)
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าระดับราคาค่าเช่าพื้นที่ที่เหมาะสม (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ตร.ม. ต่อวัน) เฉลี่ยอยู่ที่ 9.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 301.35 บาทต่อ ตร.ม. ต่อวัน (S.D. =
4.33) โดยมีรายละเอียดดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.64 ระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสมจากศูนย์ประชุมภูเก็ตไปยังโรงแรมโดยรอบ
ค่าเฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อ ตร.ม. ต่อวัน)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

ค่าต่าสุด (ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อ ตร.ม. ต่อวัน)

ค่าสูงสุด (ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อ ตร.ม. ต่อวัน)

9.12

4.33

3

20

11. กิจกรรมที่สนใจมาจัดในศูนย์ประชุมภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความสนใจว่าจะมาจัดกิจกรรมในศูนย์ประชุมภูเก็ต โดยมีค่าเฉลี่ยของจานวน
ผู้เข้าร่วมงาน (คน/ครั้ง) จาแนกตามประเภทของกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้
- การจัดประชุม (Meetings)

เฉลี่ยอยู่ที่ 18.27 คน/ครั้ง (S.D. = 6.07)

- การท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Incentive)

เฉลี่ยอยู่ที่ 29.62 คน/ครั้ง (S.D. = 10.38)

- การจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญ่

เฉลี่ยอยู่ที่ 1,248.08 คน/ครัง้ (S.D. = 935.57)

- งานแสดงสินค้า (Exhibition)

เฉลี่ยอยู่ที่ 119.23 คน/ครั้ง (S.D. = 66.87)

ตารางที่ 5.65 ค่าเฉลี่ยจานวนคน/ครั้ง ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเข้ามาจัดงานในศูนย์ประชุมภูเก็ต
ประเภทงาน

ค่าเฉลี่ย
(คน/ครั้ง)

การจัดประชุม
18.27
(Meetings)
การท่องเที่ยวเชิงรางวัล
29.62
(Incentive)
การจัดประชุมนานาชาติ
1,248.08
ขนาดใหญ่ (Convention)
งานแสดงสินค้า
119.23
(Exhibition)
(ผู้จัดแสดง)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

ค่าต่าสุด (คน/
ครั้ง)

ค่าสูงสุด (คน/
ครั้ง)

6.07

8

30

10.38

15

60

935.57

250

3,000

66.87

50

300
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กลุ่ม ตัวอย่างที่แสดงความสนใจว่าจะมาจัดกิจกรรมในศูนย์ประชุมภูเก็ต โดยมีค่าเฉลี่ยของ
จานวนกิจกรรมต่อปี จาแนกตามประเภทของกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้
- การจัดประชุม (Meetings)

เฉลี่ยอยู่ที่ 3.19 กิจกรรม/ปี (S.D. = 1.81)

- การท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Incentive)

เฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 กิจกรรม/ปี (S.D. = 2.95)

- การจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญ่

เฉลี่ยอยู่ที่ 1.17 กิจกรรม/ปี (S.D. = 0.71)

- งานแสดงสินค้า (Exhibition)

เฉลี่ยอยู่ที่ 1.54 กิจกรรม/ปี (S.D. = 0.71)

ตารางที่ 5.66 ค่าเฉลี่ยจานวนกิจกรรม/ปี ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเข้ามาจัดงานในศูนย์ประชุมภูเก็ต
ประเภทงาน

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
(จานวน มาตรฐาน (Standard
Deviation)
กิจกรรม/ปี)

การจัดประชุม
(Meetings)
การท่องเที่ยวเชิงรางวัล
(Incentive)
การจัดประชุม
นานาชาติขนาดใหญ่
(Convention)
งานแสดงสินค้า
(Exhibition)

ค่าต่าสุด (จานวน
กิจกรรม/ปี)

ค่าสูงสุด (จานวน
กิจกรรม/ปี)

3.19

1.81

1

10

4.19

2.95

1

12

1.17

0.71

0

4

1.54

0.71

1

4

12. กิจกรรมสันทนาการที่สนใจจะเข้ามาจัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต โดยเรียงอันดับจากมากไปน้อย พบว่า
- อันดับหนึ่ง คือ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local traditional performances) และ
กิจกรรมเสริมสร้างทีม (Team building activities) คิดเป็นร้อยละ 92.3
- อันดับสอง คือ เลี้ยงอาหารเย็น (Gala dinner) คิดเป็นร้อยละ 84.6
- อันดับสาม คือ เลี้ยงต้อนรับ (Welcome dinner) คิดเป็นร้อยละ 80.8
- อันดับสี่ คือ กิจกรรมวัฒนธรรม (Cultural activities) และ ท่องเที่ยวชมวิว (Local
sightseeing) คิดเป็นร้อยละ 76.9
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- อันดับห้า คือ การแสดงดนตรี (Music performances) และ กีฬา (Sports) คิดเป็นร้อยละ
73.1 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมติ ่อไปนี้

การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local traditional…

92.3%

กิจกรรมเสริมสร้างทีม (Team building activities)

92.3%

เลี้ยงอาหารเย็น (Gala dinner)

84.6%

เลี้ยงต้อนรับ (Welcome dinner)

80.8%

กิจกรรมวัฒนธรรม (Cultural activities)

76.9%

ท่องเที่ยวชมวิว (Local sightseeing)

76.9%

การแสดงดนตรี (Music performances)

73.1%

กีฬา (Sports)

73.1%

กิจกรรมครอบครัว (Family activities)

69.2%

ช็อปปิ้ง (Shopping)

65.4%

บริการสุขภาพ และความงาม (Health & beauty services)

61.5%

การเรียนด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (Spiritual…
การเยียมชมธุรกิจ/อุตสาหกรรมท้องถิ่น (Offsite visit to…

53.8%
38.5%

แผนภูมิที่ 27 กิจกรรมสันทนาการที่สนใจจะเข้ามาจัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต
13. ความคาดหวังต่อการให้การสนับสนุนโดยภาครัฐต่อการจัดกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคาดหวังต่อการให้การสนับสนุนโดยภาครัฐต่อการจัด
กิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต โดยเรียงอันดับจากมากไปน้อย พบว่า
- อันดับหนึ่ง คือ ช่องพิเศษสาหรับการตรวจคนเข้าเมือง (Fast lane at immigration) คิด
เป็นร้อยละ 96.2
- อันดับสอง คือ การสนับสนุนการยื่นข้อเสนอ (Bidding support schemes) คิดเป็นร้อยละ 92.3
- อันดับสาม คือ การต้อนรับพิเศษที่สนามบิน (Personal welcome at the airport) คิดเป็น
ร้อยละ 88.5
- อันดับสี่ คือ การส่งเสริมการตลาด (Marketing campaigns and promotions) และ
ช่องทางพิเศษ (Priority Lane to skip the lines) และสนับสนุนด้านบริการวีซ่าขาเข้า
(Visa on Arrival application) คิดเป็นร้อยละ 84.6
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- อันดับห้า คือ การให้บริการตรวจสถานที่ และการสนับสนุนโดยภาครัฐ (Facilitating and
orchestrating site inspections, government involvement, and other related
activities) และ การตลาดนานาชาติ (International Road Shows) คิดเป็นร้อยละ 80.8
โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้

ช่องพิเศษสาหรับการตรวจคนเข้าเมือง (Fast lane…
การสนับสนุนการยื่นข้อเสนอ (Bidding support…
การต้อนรับพิเศษที่สนามบิน (Personal welcome…
การส่งเสริมการตลาด (Marketing campaigns…
ช่องทางพิเศษ (Priority Lane to skip the lines)
สนับสนุนด้านบริการวีซ่าขาเข้า (Visa on Arrival…
การให้บริการตรวจสถานที่ และการสนับสนุนโดย…
การตลาดนานาชาติ (International Road Shows)
บัตรกานัลสาหรับผู้เข้าร่วมงาน (Gift vouchers for…
ป้ายต้อนรับแสดงชื่องาน (Signage display for…
สนับสนุนด้านการแสดง/กิจกรรม (Support in…
ข้อมูล และสนับสนุนด้านศุลกากรสาหรับการแสดง…
การตรวจคนเข้าเมือง และการรับกระเป๋าที่สะดวก…
ตรวจเอกสารสาหรับการนาเข้าสินค้าเพื่อการจัด…
ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (Industry…
บริการตรวจสอบการจัดงาน (Auditing schemes)
การตรวจสุขภาพ (Health control checking…

96.2%
92.3%
88.5%
84.6%
84.6%
84.6%
80.8%
80.8%
76.9%
76.9%
73.1%
69.2%
69.2%
61.5%
61.5%
57.7%

46.2%

แผนภูมิที่ 28 ความคาดหวังต่อการให้การสนับสนุนโดยภาครัฐต่อการจัดกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต
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5.6 การลงทุนสร้างศูนย์ประชุม
1. ข้อเสนอแนะแผนทางด้านการเงินที่แสดงถึงทางเลือกในการลงทุนแบบต่างๆ การให้สิทธิ
ประโยชน์จากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการลงทุน แนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐ และ
ความเป็นไปได้ที่เอกชนจะมาเป็นผูล้ งทุน หรือ พันธมิตรการลงทุน (Partner)
โครงการศึกษาตลาด และความพร้อมของพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองจุดหมาย
ปลายทาง เสนอแนะว่าควรมีการจัดสร้าง และพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต แห่งใหม่ ซึ่งมี
ขนาดพื้นที่มากกว่าศูนย์ประชุมของรัฐ และภาคเอกชนในโรงแรมต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการดาเนิน
โครงการจึงควรให้เอกชนเข้าร่วมดาเนินการ ซึ่งความร่วมมือของเอกชนในการดาเนินการร่วมกับภาครัฐ
นั้น สามารถดาเนินการภายใต้รูปแบบของสัญญาอยู่ 4 ประเภท คือ สัญญาบริการ (Service contract)
ทาสัญญาเช่าดาเนินการระยะยาว (Leasehold Contract) สัญญากิจการร่วมค้า (Joint Venture) และ
สัญญาสัมปทาน (Concession) ซึ่งรูปแบบสัญญาดังกล่าวมักนิยมนามาใช้สาหรับการพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน เป็นต้น เป็นส่วนใหญ่
สัญญารูปแบบแรก คือ สัญญาบริการ (Service contract) จะเป็นการกาหนดให้เอกชน
เข้ า ท างาน ปฏิ บั ติ ก าร (Operation) หรื อ บริ ห ารงาน (Management) ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นการ
ให้บริการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียกเก็บค่าบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการ
ซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ห รื อ ส านั ก งานต่ า งๆ โดยเอกชนคู่ สั ญ ญาจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป ของค่ า
ดาเนินงานนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้รับบริการโดยตรงซึ่งภาคเอกชนต้องแบบรับความ
เสี่ ยงด้า นอุ ป สงค์เ อง (Service contract with demand risk) หรือ เป็ นค่ า ตอบแทนแบบคงที่ต ายตั ว
(Service contract with fixed fee) ซึ่งภาครัฐชาระค่าบริการที่กาหนดคงที่ตายตัวให้กับภาคเอกชน โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับระดับอุปสงค์ ซึ่งภายใต้รูปแบบที่สอง ภาครัฐจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อุปสงค์ของตลาด
สัญญาแบบที่สอง คือ สัญญาเช่าดาเนินการระยะยาว (Leasehold Contract) จะเป็น
การกาหนดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่ภาครัฐมีการดาเนินโครงการลงทุนและก่อสร้างส่วนของ
งานที่ ใ ช้ ใ นโครงการอยู่ แ ล้ ว โดยให้ เ อกชนลงทุ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามโครงงาน
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(Operation) เท่านั้น อันเป็นการรับความเสี่ยงด้านการติดตั้งระบบและการดาเนินงาน เอกชนจึงอยู่ใน
ฐานะคู่ สั ญ ญาเช่ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานของโครงงานจากภาครั ฐ และจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากการ
ดาเนินงานของตน ซึ่งมักจะทาเป็นข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าได้ให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าในช่วงเวลาที่ตก
ลงกัน โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของภาครัฐผู้ให้เช่าอยู่ ส่วนผู้เช่าภาคเอกชนจะ
ได้รับสิทธิเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชาระค่าตอบแทน และเมื่อสิ้นสุดสัญญา ทรัพย์สินยัง
เป็นของภาครัฐ หรือผู้เช่าอาจเลือกใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งปกติราคา
ตามสิทธิเลือกซื้อนั้นจะมีมูลค่าต่ากว่าราคาตลาด
สัญญาแบบที่สาม คือ กิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะเป็นการที่หน่วยงานรัฐจัดหา
ทุนมาใช้ในการทาโครงการโดยให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนด้วย (Resource pooling) ดังนั้นสัญญาใน
รูปแบบนี้จึงมี ลั กษณะของการร่วมกันดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ และเอกชนทั้งในด้านการกาหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการรับความเสี่ยง
สัญญาแบบที่สี่ คือ สัญญาสัมปทาน (Concession) จะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้า
มาดาเนินงานแทนหน่วยงานรัฐภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งหน่วยงานรัฐก็จะมีสถานะเป็นเพียงผู้กากับดูแล
การดาเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น เอกชนผู้รับสัญญาจะมีหน้าที่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตนเอง
ในการดาเนินการตามโครงการตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบโครงการการก่อสร้าง ไปจนถึงการให้บริการและ
การบารุงรักษา
อย่างไรก็ดี สัญญาทั้งสี่รูปแบบดังกล่าว ยังมีรายละเอียดของสัญญาที่แตกต่างกันออกไป
ได้อีกตามความเหมาะสมของโครงการที่หน่วยงานรัฐจัดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ดังนี1้
1.
2.
3.
4.
5.
1

Design-Build-Maintain (DBM)
Design – Build – Operate (DBO)
Design-Build-Operate-Maintain (DBOM)
Design – Build – Finance – Operate/Maintain (DBFO, DBFM หรือ DBFO/M)
Build – Transfer – Operate (BTO)

ค ถ า ส ถ ล สุ ต . ( 2556) . ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ส่ ว น บุ ค ค ล ( Individual Study) เ รื่ อ ง ก ร ณี ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ค า นิ ย า ม ก า ร
“ร่วมลงทุน” ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556. เสนอต่อสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ ตามหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557
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6. Build – Operate – Transfer (BOT)
7. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)
8. Build – Own – Operate (BOO)
จากรูปแบบต่างๆ ของสัญญาร่วมลงทุนของภาคเอกชนในกิจการของรัฐ จะเห็นได้ว่ามี
ความแตกต่างกันในเรื่องสาคัญอยู่สี่เรื่อง คือ เรื่องการลงทุน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ การ
บริหารและดาเนินงาน และการบารุงรักษา ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ รูปแบบของสัญญาร่วมลงทุน
รูปแบบของสัญญาร่วม
ลงทุน

DBM

DBO

DBOM

DBFOM

การลงทุน

รัฐ

รัฐ

รัฐ

เอกชน

กรรมสิทธิ

รัฐ

รัฐ

รัฐ

รัฐ

การบริการดาเนินการ
การบารุงรักษา

รัฐ
เอกชน

เอกชน
รัฐ

เอกชน
เอกชน

เอกชน
เอกชน

BTO

BOT

BOPT

BOO

รัฐและ
เอกชน
รัฐและ
เอกชน
เอกชน
เอกชน

รัฐและ
เอกชน
รัฐและ
เอกชน
เอกชน
เอกชน

รัฐและ
เอกชน
รัฐและ
เอกชน
เอกชน
เอกชน

รัฐและ
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน

การจัด สร้า ง และพั ฒ นาศู นย์ ป ระชุ มนานาชาติ จัง หวัด ภู เก็ ต มี ก ารคั ดเลื อกพื้ นที่ ที่
ราชพัสดุ หมายเลข ภก.197 บริเวณสะพานหิน โดยภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้พัฒนาโครงการ โดยการ
จัด สร้ าง และบริห ารงานศู นย์ ประชุ ม นานาชาติ จั งหวั ดภู เก็ ต ดั งนั้ นรู ป แบบของสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ที่
เหมาะสมกับโครงการจึงควรเป็นรูปแบบสัญญาประเภท Build-Operate-Transfer (BOT) ซึ่งมีการลงทุน
ร่ว มระหว่า งภาครั ฐ ซึ่ งเป็ น เจ้ า ของที่ดิ น และภาคเอกชนซึ่ ง ลงทุ นก่ อ สร้า ง และบริ ห ารจั ดการ โดย
กรรมสิทธิ์ตลอดอายุโครงการเป็นของเอกชน และโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐหลังสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการ
ส่วนการบริการดาเนินการ และการบารุงรักษา เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของภาคเอกชน ตลอดอายุของ
โครงการ
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2. ข้อมูลค่าใช้จา่ ยสาหรับการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานทางการเงิน เพื่อมา
วิเคราะห์อปุ สงค์และวิเคราะห์ทางการเงิน
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแผนทางการเงินที่แสดงถึงทางเลือกในการลงทุน
แบบต่างๆ ดาเนินการโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดย
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
(1) การประเมินค่า/ประมาณการต้นทุนของโครงการ
1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment cost)
เป็นการประเมินค่าต้นทุนเริ่มแรกที่กิจการต้องจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ที่นามาใช้
ในโครงการนั้นและไม่ต้องลงทุนเพิ่มในระหว่างช่วงอายุของโครงการ หรือการหากระแสเงินสดจ่ายลงทุน
เริ่มแรกนั่นเอง จะใช้ราคาคงที่หรือราคาที่แท้จริง (constant or real prices) โดยใช้ราคาในปีใดปีหนึ่ง
เป็นปีฐาน (base year) การคานวณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก ณ ที่ตั้งโครงการ (project gate
price) มีดังนี้
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก = ราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง +
(cash outflow)
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องจนกระทั่งสินทรัพย์นนั้ ใช้งานได้
ดังนั้น ราคาตลาดนอกจากจะประกอบด้วยแล้วยังรวมถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
ค่าการตลาด (เช่น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกด้วย) และหากกรณีที่โครงการมีเงินอุดหนุนจะต้องนา
เงินอุดหนุนไปหักออกจากราคาตลาดหรือราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ด้วย
1.2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost)
นอกจากต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ในการลงทุ น เริ่ ม แรกของ
โครงการแล้ว ยังต้องพิจารณาวิเคราะห์ถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา
ของโครงการลงทุ น อี ก ด้ ว ยซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น ชั ด แจ้ ง (Explicit cost) อั น ประกอบด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าใช้จ่ายคงที่) และค่าใช้จ่ายดาเนินการ (ค่าใช้จ่ายผันแปร)
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ทั้ งนี้ โครงการจ่า ยลงทุ นในสิ นทรั พย์ ในความหมายของค าว่า “สิน ทรั พย์ ”
(assets) จะมีความหมายมากกว่าอาคาร เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ต่างๆ โดยรวมถึงซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
(Computer Software) ที่กิจการได้จ่ายลงทุนไปทั้งหมด เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารดาเนินงาน
ของกิจการ ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน (intangible assets) แต่สาหรับการวิเคราะห์และการ
ประเมิ นโครงการจ่ายลงทุนของสินทรัพย์ประเภทนี้ จะใช้วิธีการแบบเดียวกันกับสินทรัพย์ที่มีตัวตน
(tangible assets) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการจ่ายลงทุน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ
ขั้นตอน 1 กาหนดทางเลือกและศึกษา
ทางเลือกโครงการจ่ายลงทุน
ขั้นตอน 2 การประมาณกระแสเงินสดของ
โครงการ (ใช้หลักการต้นทุนทาง
การเงิน และหลักการผลตอบแทน
ด้านการเงินของโครงการจ่าย
ลงทุน)
ขั้นตอน 3 การวิเคราะห์และประเมินค่า
โครงการ
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กาหนดประเภทโครงสร้างของการจ่ายลงทุน
การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการจ่ายลงทุน
จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การประมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ
ส่วนที่ 2 การประมาณกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดาเนินงาน
โครงการ
การวิเคราะห์ประเมินค่าโครงการ
โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
สาหรับการประเมินโครงการจ่ายลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
เครื่องมือกลุ่มแรก เป็นกลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุนแบบ
ไม่ปรับค่าของเวลา หรือเครื่องมือที่ไม่ได้เน้นการคานึงถึงเรื่องมูลค่า
ของเงินตามเวลา (Time value of money) เช่น Ranking by
Inspection, Payback Period: PB และ Rate of Return on
Investment: ROI
เครื่องมือกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุน
แบบปรับค่าของเวลา โดยการวิเคราะห์จะต้องมีการปรับค่ากระแส
เงินสดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายลงทุนทั้งหมด และผลประโยชน์สุทธิ
รายปีของโครงการนั้นให้ถูกต้องตามหลักการของมูลค่าเงินตามเวลา
(Time value of money) เนื่องจากโครงการลงทุนใช้ระยะ
เวลานานหลายปี เช่น Net Present Value: NPV, Internal Rate
of Return: IRR, Benefit- Cost Ratio : BCR, Profitability
Index: PI
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ขั้นตอน 4 การวิเคราะห์สรุปกาหนดเกณฑ์การ เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการจ่ายลงทุน
ที่มีทั้งเกณฑ์ที่เกิดจาก
ตัดสินใจ และการตัดสินใจของ
เครื่องมือที่ไม่ได้มีการปรับค่าของเวลา และที่มีการปรับค่าของเวลา
เครื่องมือประเมินโครงการลงทุน ซึ่งหากพิจารณาเรื่องความเสี่ยงจากมูลค่าของเงินตามเวลาของ
โครงการลงทุนที่เป็นโครงการระยะยาวแล้ว การเลือกใช้เกณฑ์ที่มี
การปรับค่าของเวลาว่ามีความสมเหตุสมผลและถูกต้องมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามการประเมินโครงการตามเกณฑ์ของเครื่องมือต่าง ๆ
นั้น
จะต้องคานึงและทราบถึงข้อดี-ข้อเสียของเกณฑ์ในแต่ละ
เครื่องมือเป็นอย่างดี จึงจะทาให้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจ่าย
ลงทุน และผลตอบแทนด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) แนวทางการวิเคราะห์การผลตอบแทนด้านการเงิน
แนวทางการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงิน ดาเนินการโดยยึดหลักสาคัญ 2 ประการ
ได้แก่
2.1) หลักการเพิ่มรายได้ (Income Generation)
สาหรับหลักการเพิ่มรายได้ (Income Generation) พิจารณากระแสเงินสุดที่เป็นรายได้
โดยตรงจากการดาเนินโครงการ เป็นกระแสเงินสดที่เป็นผลกาไรจากการดาเนินการ และการประกอบการ
อาทิ รายรับที่สามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นจากค่าบริการ ค่าเช่า เป็นต้น
2.2) หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhance Efficiency) และหลักความประหยัดต้นทุน (Cost
Saving)
สาหรับหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhance Efficiency) และหลักความประหยัด
ต้นทุน (Cost Saving) จะนาไปใช้ใน โดยลักษณะพื้นฐานของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
(relevant cash flows) ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์นี้จะไม่ใช่กระแสเงินสดที่เป็นกาไรทางบัญชี แต่ต้อง
เป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่เป็นผลมาจากทางเลือกของการลงทุนที่กิจการใช้ (ไม่คิด
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง) และกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็นกระแสเงินสดส่ว น
เพิ่มหลังภาษี (incremental after-tax cash flows) ประเภทของกระแสเงินสดของโครงการลงทุน 3
ประเภทหลัก คือ
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 เงินลงทุนเริ่มแรก (Initial Investment) ได้แก่ ราคาซื้อสินทรัพย์ใหม่, ค่าขนส่ง
และติ ด ตั้ ง , รายรั บ จากการขายสิ น ทรั พย์ เ ก่ า , ค่ า อบรมการการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ,
เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนค่าเสียโอกาส
 กระแสเงินสดดาเนินงานของโครงการ (Operating cash flow) ได้แก่ รายรับ,
ค่าใช่จ่ายการดาเนินงานต่างๆ ของโครงการลงทุน, ภาษี และผลของภาษีอัน
เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคา
 กระแสเงินสดเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Terminal or shut-down cash flow) ได้แก่
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ได้รับกลับคืน และกระแสเงินสดสุทธิหลังภาษีจากการขาย
สินทรัพย์ สาหรับการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการจ่ายลงทุนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 การประมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ (Cash Outflow)
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ หมายถึง จานวนเงินสดที่ธุรกิจได้จ่ายออกไปเพื่อเป็นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ
กระแสเงินสดจ่ายลงทุน = ราคาทุนของสินทรัพย์ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง + ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) หมายถึง ผลต่างของจานวนเงินสดรับกับเงิน
สดจ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานของทางเลือกโครงการที่ได้นาไปใช้ โดยอาจเกิดเป็นกระแสเงินเงินสดรับ
ส่วนเพิ่ม : จากการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น, เงินสดรับที่เพิ่มขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานเมื่อนาทางเลือกนั้น ๆ มาใช้ หรืออาจเป็นกระแสเงินสดจ่ายส่วนเพิ่ม : ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นมาจากทางเลือกที่ได้นามาใช้
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์กระแสเงินสดในขั้นตอนที่ 2 นี้ จะต้องคานึงถึงทั้งหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Enhance Efficiency) และหลักความประหยัดต้นทุน (Cost Saving) เพื่อใช้การวิเคราะห์
กระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการเป็นไปได้อย่างถูกต้องมากที่สุด โดยโครงการนั้นได้กาหนดผลประโยชน์
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ที่ต้องการไว้แล้ว แต่พิจารณาหาทางเลือกที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายต่าสุด (cost effectiveness) แก่องค์การเอง
(3) เครื่องมือการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และผลตอบแทนด้านการเงิน
การวิเคราะห์ประเมินค่าโครงการเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนของ

3.1) การประเมินค่า/ประมาณการต้นทุนของโครงการ
3.1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Initial investment cost)
เป็นการประเมินค่าต้นทุนเริ่มแรกที่กิจการต้องจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ที่นามาใช้
ในโครงการนั้นและไม่ต้องลงทุนเพิ่มในระหว่างช่วงอายุของโครงการ หรือการหากระแสเงินสดจ่ายลงทุน
เริ่มแรกนั่นเอง จะใช้ราคาคงที่หรือราคาที่แท้จริง (constant or real prices) โดยใช้ราคาในปีใดปีหนึ่ง
เป็นปีฐาน (base year) การคานวณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก ณ ที่ตั้งโครงการ (project gate
price) มีดังนี้
กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรก = ราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง +
(cash outflow)
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นใช้งานได้
ดังนั้น ราคาตลาดนอกจากจะประกอบด้วยแล้วยังรวมถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
ค่าการตลาด (เช่น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกด้วย) และหากกรณีที่โครงการมีเงินอุดหนุนจะต้องนา
เงินอุดหนุนไปหักออกจากราคาตลาดหรือราคาทุนมูลค่าสินทรัพย์ด้วย
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3.1.2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost)
นอกจากต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง ในการลงทุ น เริ่ ม แรกของ
โครงการแล้ว ยังต้องพิจารณาวิเคราะห์ถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา
ของโครงการลงทุ น อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น ชั ด แจ้ ง (Explicit cost) อั น ประกอบด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายลงทุน (ค่าใช้จ่ายคงที่) และค่าใช้จ่ายดาเนินการ (ค่าใช้จ่ายผันแปร)

3.2) แนวทางการวิเคราะห์การผลตอบแทนด้านการเงิน
แนวทางการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินดาเนินการโดยยึดหลักสาคัญ 2 ประการ
ได้แก่
1) หลั ก การเพิ่ ม รายได้ (Income Generation) ส าหรั บ หลั ก การเพิ่ ม รายได้
(Income Generation) พิจารณากระแสเงินสุดที่เป็นรายได้โดยตรงจากการดาเนินโครงการ เป็นกระแส
เงินสดที่เป็นผลกาไรจากการดาเนินการ และการประกอบการ อาทิ ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น
2) หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ( Enhance Efficiency) และหลักความประหยัด
ต้ น ทุ น (Cost Saving) ส าหรั บ หลั ก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (Enhance Efficiency) และหลั ก ความ
ประหยัด ต้ น ทุ น (Cost Saving) จะน าไปใช้ ใน โดยลั ก ษณะพื้ นฐานของกระแสเงิน สดที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงการลงทุน (relevant cash flows) ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์นี้จะไม่ใช่กระแสเงินสดที่เป็นกาไรทาง
บัญชี แต่ต้องเป็นกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่เป็นผลมาจากทางเลือกของการลงทุนที่
กิจการใช้ (ไม่คิดกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง) และกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็น
กระแสเงินสดส่วนเพิ่มหลังภาษี (incremental after-tax cash flows)
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(4) เครื่องมือการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และผลตอบแทนด้านการเงิน
การวิเคราะห์ประเมินค่าโครงการเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนศูนย์ประชุมนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต จะอยู่ในขั้นที่ 3 ของขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินสาหรับการ
ประเมินโครงการจ่ายลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุนแบบไม่ปรับค่าของเวลา เป็นเครื่องมือการประเมิน
โครงการลงทุนที่ไม่ได้เน้นการคานึงถึงเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (Time value of money) มีทั้งหมด 3
เครื่องดังนี้
 การใช้วิธี Ranking by Inspection
เป็นวิธีการประเมินโครงการโดยใช้การตรวจสอบด้วยการจัดเรียงลาดับความสาคัญของโครงการ โดย
พิจารณาเพียงปริมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนและผลประโยชน์ของโครงการ เช่น มีโครงการทางเลือก
ในการลงทุน คือ โครงการ A และ B ซึ่ งทั้งสองโครงการนี้มีปริมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเท่ากั น
ผลประโยชน์ในแต่ละปีที่ได้รับเท่ากัน แต่โครงการ B ให้ผลประโยชน์ติดต่อกันหลายปี มากกว่าโครงการ A
ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ B โดยการพิจารณาตรวจสอบเพื่อเรียงลาดับความสาคัญของ
โครงการนี้ จะไม่คานึงถึงการปรับค่าของเวลา
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)
เป็นเครื่องมือประเมินโครงการที่คานึงระยะเวลาที่ผลประโยชน์สุทธิจากการดาเนินงาน (ผลกาไรที่ได้รับ
แต่ละปีรวมกัน โดยเป็นกาไรสุทธิหลังหักภาษี ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคาของ ทรัพย์สิน) เท่ากับค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเริ่มแรกของโครงการ เป็นการพิจารณาเพียงจานวนปีที่ได้รับผลประโยชน์คุ้มกับค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน ดังนั้น หากดาเนินงานแล้วผลประโยชน์คุ้มกับจานวนเงินที่ลงทุนได้ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด
หรือคุ้มทุนได้รวดเร็วที่สุดก็จะดี เพราะสามารถลดความเสี่ยงการผันผวนค่าเงินในด้านระยะเวลาได้ โดย
ส่วนใหญ่แล้ว เกณฑ์การตัดสิ นในแบบระยะคืนทุนนี้ จะเป็นที่นิยมใช้กันมากในวงการธุรกิจหรือกรณีที่มี
ความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนจึงต้องเลือกโครงการที่ให้ผลประโยชน์คืนเร็วในระยะเวลาอันสั้น เพราะสามารถนา
เงินที่ถอนทุนได้ไปลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในกิจการอื่น ๆ ต่อไป
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ระยะเวลาคืนทุน (PB(

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Co)

=

ผลประโยชน์สทุ ธิเฉลี่ยต่อปี (Rt)

ข้อบกพร่องของการใช้เครื่องมือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)
1.) ไม่พิจารณาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังระยะคืนทุน โดยเกณฑ์การตัดสินใจนี้ คือเลือกโครงการ
ลงทุนทีมีระยะคืนทุนยิ่งเร็วยิ่งดี ลักษณะเช่นนี้จะนาไปสู่การเรียงลาดับการลงทุนที่ผิดพลาด เพราะบาง
โครงการใช้ระยะเวลาคืนทุนนานก็จริง แต่หลังระยะคืนทุนแล้วอาจให้ผลประโยชน์เข้ามามหาศาลก็เป็นได้
ขณะที่โครงการซึ่งมีระยะคืนทุนสั้นอาจให้ผลประโยชน์เข้ามาหลังระยะคืนทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2.) ไม่วัดความสามารถในการสร้างกาไรของโครงการ แต่ชี้ให้เห็นสภาพคล่องของโครงการ และให้
ความสาคัญกับโครงการที่มีสภาพคล่องสูงสุดเท่านั้น
3.) เกณฑ์นี้ไม่ให้ความสาคัญกับมูลค่าของเงิน ทั้งด้านค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์สุทธิรายปีที่
เกิดขึ้นต่างเวลากัน นั่นคือให้ความสาคัญกับมูลค่าของเงินในอนาคตเท่ากับมูลค่าของเงินจานวนเท่ากันใน
ปัจจุบัน
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment : ROI)
เครื่องมืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ จะวัดค่าของโครงการในรูปอัตราส่วนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของผลประโยชน์สุทธิจากการดาเนินงานต่อการลงทุน

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI(

ผลประโยชน์สทุ ธิเฉลี่ยจากการดาเนินการ
=

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก

x 100

การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ค่า ROI สูงสุดเป็นอันดับแรกและลดหลั่นลงมาตามลาดับ
โดยที่เกณฑ์นี้มีข้อบกพร่องดังเช่นสองเกณฑ์ที่ผ่านมาคือ นอกจากจะไม่คานึงถึงระยะเวลาของการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ ยังจะให้ความสาคัญกับมูลค่าของเงินในอนาคตเท่ากับมูลค่าของเงินจานวนเท่ากันในปัจจุบัน
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กลุ่มเครื่องมือประเมินโครงการลงทุนแบบปรับค่าของเวลา
เป็นเครื่องมือการประเมินโครงการลงทุน โดยการนาวิธีการปรับค่ากระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายลงทุนทั้งหมด และผลประโยชน์สุทธิรายปีของโครงการนั้นให้ถูกต้องตามหลักการของมูลค่าเงิน
ตามเวลา (Time value of money) เนื่องจากโครงการลงทุนใช้ระยะเวลานานหลายปี ซึ่งปกติแล้วใน
การลงทุนมักจะต้องจ่ายเงินลงทุนทันที แต่ผลประโยชน์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีนั้น จะค่อย ๆ
ทยอยเข้ามาในอนาคต ซึ่งมูลค่าของเงินในอนาคต จะน้อยกว่ามูลค่าของเงินปัจจุบัน (เช่น เงิน 100 บาท
ในปัจจุบันนี้ จะมีมูลค่ามากกว่า เงิน 100 บาทในอีก 1 ปีหรือ 2 ปีข้างหน้า)
ซึ่งถ้าอายุของโครงการมีเพียงปีเดียวก็จะไม่มีปัญหาในการตัดสินใจเลือกลงทุน เนื่องจากค่าของ
เงินจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า โครงการส่วนใหญ่มีอายุโครงการมากว่า 1 ปีขึ้นไป
ประกอบกับผลประโยชน์สุทธิของแต่ละโครงการแตกต่างกันในแต่ละปี หรือกรณีบางโครงการอาจมี
ผลประโยชน์สุทธิ สูง-ต่าสลับกันในแต่ละปี มูลค่าของเงินมีความแตกต่างกันแต่ละปี เป็นการยากต่ อนัก
ลงทุนที่จะตัดสินใจเลือกว่าโครงการใดเหมาะแก่การลงทุน การใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องมี
ความละเอียดรอบคอบในการปรับค่าของเวลาสาหรับรายการค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ทุกรายการของ
โครงการให้มาอยู่บนฐานเวลาเดียวกันในเบื้องต้นก่อน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกั บมูลค่าของเงินตามเวลาที่ต้อง
พิจารณาถึง ดังนี้
มูลค่าของเงินในอนาคต (Future Value) หรือ FVn
หมายถึง มูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้
หลักการ Compounding process กระบวนการคิดมูลค่าทบต้น การคานวณดอกเบี้ยโดยการนาดอกเบี้ย
ของแต่ละงวดมารวมเป็นเงินต้นของงวดต่อ ๆ ไปในอนาคต (ทบต้น) ทาให้ดอกเบี้ยที่จะได้รับในงวดถัด ๆ
ไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น) เพราะดอกเบี้ยของงวดที่ผ่านมาได้
ถูกรวมอยู่ในเงินต้น จึงเป็นที่มาของคาว่า “ดอกเบี้ยทบต้น”
Future Value (FV1) = Present Value (PV) x (1 + i)
หรือ
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กรณีใช้วิธีการเปิดตาราง โดยหามูลค่าของเงินในอนาคต โดยการเปิดตารางจะใช้กรณีดังต่อไปนี้
 จ่ายลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วรอรับเงินในอนาคต ที่ระยะเวลา n ปี เปิดตาราง FVIF (Future
Value of Interest Factor) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVn = PV (FVIFi%,n)

 หากจ่ายลงทุนเป็นรายงวด โดยที่มูลค่าเงินจ่ายลงทุนในอนาคตแต่ละงวดเท่ากันทุกปลายงวด
(Future Value of Ordinary Annuity : FVA) เปิดตาราง FVIFA (Future Value of Interest
Factor of Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVAn = Rt (FVIFAi%,n)
 หากจ่ายลงทุนเป็นรายงวด โดยที่มูลค่าเงินจ่ายลงทุนในอนาคตแต่ละงวดเท่ากันทุกต้นงวด
(Future Value of An Annuity Due : FVA Due) เปิดตาราง FVIFA (Future Value of
Interest Factor of Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVAn (DUE( = Rt (FVIFAi%,n)(1+i(

* หากใช้เครื่องคานวณทางการเงิน ค่า RT คือสัญลักษณ์ PMT บนเครื่องคานวณ
 หากจ่ายลงทุนเป็นรายงวด โดยที่มูลค่าเงินจ่ายลงทุนในอนาคตแต่ละงวดไม่เท่ากัน (Future
Value of on Uneven Cash Flow Stream) เปิดตาราง FVIF (Future Value of Interest
Factor) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
FVn = ∑𝒏𝒕=𝟏 𝑪𝑭𝒕 (𝑭𝑽𝑰𝑭𝒊%,𝒏−𝒕 )
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PV

=

มูลค่าปัจจุบัน (Present value)

I

=

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

INT

=

จานวนดอกเบี้ยรับต่อปี (บาท)

FVn

=

มูลค่าในอนาคต (Future value) ในงวดที่ n

n

=

จานวนงวด

Rt

=

เงินจ่ายลงทุนเป็นรายงวดในลักษณะที่จ่ายเท่ากันทุกงวด

CFt

=

เงินจ่ายลงทุนเป็นรายงวดในลักษณะที่จ่ายลงทุนแต่ละงวดไม่เท่ากัน

มูลค่าของเงินปัจจุบัน (Present Value) หรือ PV
หมายถึง คือ มูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กาหนดไว้
Present Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เช่น เงิน 1 ล้านบาทวันนี้มีค่า
มากกว่า เงิน 1 ล้านบาทในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า เหตุผลก็คือเงินในวันนี้สามารถนาไปลงทุนได้เลยทันที
ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา เงินในปัจจุบัน (Present Value) เมื่อคิดเป็นค่าเงินในอนาคต (Future
Value) จะเพิ่มขึ้น (มากขึ้น) หรือในทางกลับกันค่าของเงินในอนาคต (Future Value) เมื่อคิดมาเป็นค่า
ในปัจจุบัน (Present Value) จะลดลง (น้อยลง) Present Value จะช่วยให้ทราบมูลค่า ณ ปัจจุบันของ
เงิ น ในอนาคต โดยการค านวณจากอั ต ราดอกเบี้ ย ย้ อ นเวลากลั บ มา ถื อ เป็ น กระบวนการลดค่ า
(Discounting Process)
Present Value (PV) =

𝑭𝑽𝒏
(𝟏+𝒊)𝒏

กรณีใช้วิธีการเปิดตาราง โดยหามูลค่าของเงินในอนาคต โดยการเปิดตารางจะใช้กรณี
ดังต่อไปนี้
PV = FVn (PVIFi%,n)
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 กรณีรับหรือจ่ายเงินในอนาคต ณ ปลายงวดเท่ากันทุกงวด (Present value of an
annuity( ที่ระยะเวลา n ปี เปิดตาราง PVIFA (Present Value Interest Factor of An
Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
PVAn = Rt (PVIFAi%,n)
 กรณีรับหรือจ่ายเงินในอนาคต ณ ต้นงวดเท่ากันทุกงวด (Present value of an annuity
Due) ที่ระยะเวลา n ปี เปิดตาราง PVIFA (Present Value Interest Factor of An
Annuity) ที่ I % และ n งวด ใช้สูตร
PVAn = Rt(PVIFAi%,n)(1+i(
PV

=

มูลค่าปัจจุบัน (Present value)

I

=

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

PVAn =

มูลค่าปัจจุบันของเงินเท่ากันทุกงวด

n

=

จานวนงวด

Rt

=

เงินที่รับเป็นรายงวดในลักษณะเท่ากันทุกงวด

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการลงทุนแบบปรับค่าของเวลา
 มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์สทุ ธิ (Net Present Value : NPV)
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ หมายถึง ผลรวมของผลประโยชน์สทุ ธิซึ่งได้มีการปรับค่าของเวลาแล้ว
กาหนดให้
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NPV

=

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิจากโครงการ

Bt

=

ผลประโยชน์จากโครงการในปีที่ t

Ct

=

ค่าใช้จ่ายของโครงการในปีที่ t

t

=

ปีของโครงการมีค่าตัง้ แต่ 1 ถึง n

n

=

อายุโครงการมีค่าตั้งแต่ (project life)

r

=

อัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน
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สูตรแบบที่ 1
NPV = ∑nt=1

𝐵𝑡

- ∑nt=1

(1+𝑟)𝑡

𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

สูตรแบบที่ 2
NPV = ∑nt=1

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

กรณีโครงการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (initial cost : Co)
สูตรแบบที่ 3
NPV = - Co +

𝐵1 −𝐶1
(1+𝑟)1

+………+

𝐵𝑛 −𝐶
(1+𝑟)𝑛

หรือ ∑nt=1

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน IRR หมายถึง อัตราส่วนลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบัน
ของผลประโยชน์ เ ท่ า กั บมู ล ค่ าปั จ จุบั น ของค่ าใช้ จ่า ย หรื อ อั ตราความสามารถของเงิ น ทุ นที่ ท าให้ ผ ล
ประโยชน์คุ้มกับค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (อัตราส่วนลดที่ทาให้ NPV = 0)
สูตรการหาค่า IRR คือการหาค่า r ที่ทาให้
∑nt=0 =

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

การคานวณหาค่า IRR ให้ใช้วิธีลองผิดลองถูก ควบคู่กันกับเข้าสูตรบัญญัติไตรยางศ์ประมาณค่า
ในช่วง (interpolation) โดยต้องดู NPV เป็นหลัก นั่นคือ เลือกอัตราส่วนลด (r) อัตราหนึ่งมาคานวณ
- ถ้าอัตราส่วนลด (r1 ) ที่เลือกมาทาให้ NPV ติดลบแสดงว่า r1 ที่เลือกมามีค่าสูงเกินไป
นั่นคือ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนแพงมากไม่คุ้ม
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- ถ้าอัตราส่ วนลด (r2 ) ที่เลือกมาทาให้ NPV เป็นบวกแสดงว่า r2 ที่เลือกมามีค่าต่า
เกินไป นั่นคือ ต้องเสียดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนไปแล้วในอัตรา r2% ผลประโยชน์ยังคงมากกว่าค่าใช้จ่าย
ดังนั้น อัตราส่วนลด (r) ที่ทาให้ NPV เท่ากับศูนย์ได้นั้นน่าจะอยู่ระหว่าง r1 และ r2 โดย
นาค่า r1 ,r2และ NPV จาก r1 และ r2 มาเข้าสูตรประมาณค่าในช่วงดังนี้
IRR = r ตัวต่า + ผลต่างของ r ทั้งสอง

{ 𝑁𝑃𝑉ของ 𝑟ตัวต่า}
ผลต่างของ 𝑁𝑃𝑉 ที่ใช้ 𝑟 ทั้งสอง

 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit- Cost Ratio : BCR)
การที่โครงการหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุนนั้น มูลค่าของผลประโยชน์ที่
ได้หักลดแล้ว ควรจะมากกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่ได้หักลดแล้วเช่นกัน พิจารณาสูตรต่อไปนี้
BCR =

𝑷𝑽𝑩
𝑷𝑽𝑪

=

𝑵𝑷𝑽+𝑷𝑽𝑪
𝑷𝑽𝑪

=

1+

𝑵𝑷𝑽
𝑷𝑽𝑪

ด้ ว ยเหตุ นี้ หากถ้ า BCR > 1 จะมี ผ ลให้ NPV > 0 ดั ง นั้ น เกณฑ์ ทั้ ง สองจึ ง มี ค วาม
เทียบเท่ากัน โดยค่า BCR ของโครงการหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการ
ในอนาคตที่ ป ระเมิ น ได้ เ พี ย งประการเดี ย ว แต่ ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ อั ต ราส่ ว นลด (r) กระแสค่ า ใช้ จ่ า ยและ
ผลประโยชน์ด้วย
 ดัชนีความสามารถในการทากาไร (Profitability Index : PI)
ดัชนีความสามารถในการทากาไร (PI) คือ อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของกระแสดเงินสดรับของโครงการ
หารด้วยค่าสัมบูรณ์ของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายลงทุน หรือเป็นอัตราส่วน ระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสดเงินสดเข้าสุทธิกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรก
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PI =

𝐶𝑡
}
(1+𝐾)𝑡

{∑n
𝑡=1

𝐼

PI

=

ดัชนีการทากาไร

I

=

เงินจ่ายลงทุนเริ่มแรก

K

=

อัตราดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

Ct

=

กระแสเงินสดได้รับสุทธิในแต่ละงวด

t

=

ปีที่ 1 ถึงปีที่ n

n

=

จานวนงวด

3. แนวทางในการดาเนินธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ค่าก่อสร้าง
การศึกษาแนวทางในการดาเนินธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ค่าก่อสร้าง สามารถ
แบ่งแยกการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะภายใน 3 ปี อันประกอบไปด้วย
- เดือนที่ 0

จ่ายค่าที่ดิน

- เดือน 1 - 15 จ่ายค่าบริการออกแบบ

มูลค่า 277,875,000 ล้านบาท
มูลค่า 27,364,786

ล้านบาท

- เดือนที่ 12 - 36 จ่ายค่าก่อสร้างและควบคุมงาน มูลค่า 809,215,804 ล้านบาท
- รวมต้นทุนโครงการทั้งหมด

มูลค่า 1,114,455,589 ล้านบาท

โดยมีแผนการก่อสร้างโดยภาพรวม แบ่งออกได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5.67 แนวทางในการดาเนินธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ค่าก่อสร้าง
หน่วย : บาท
รายการงบกระแสเงินสด

ปีที่
-2

-1

0

รวมทั้งสิ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ราคาที่ดิน บริเวณสะพานหิน พื้นที่ทั้งสิ้น 12,350 ตารางวา

(277,875,000)

(277,875,000)

ค่าถมดิน 49,400 ตร.ม. ตรม. ละ 1 คิว +20%
พื้นที่อาคาร ทั้งหมด 21,567 ตารางเมตร
พื้นที่จัดประชุม (Front of House) ทั้งหมด 12,940 ตร.ม.
พื้นที่ส่วนบริการ (Back of House) ทั้งหมด 8,627 ตร.ม.

(14,834,400)

(14,834,400)

พื้นที่จอดรถ 12,998 ตร.ม. (ได้ทั้งกรณีลานจอดและอาคาร)
ค่าตกแต่งภายใน เฉพาะพื้นที่หน้าบ้านที่จัดประชุม
80% ของค่าก่อสร้าง

(188,711,250) (188,711,250) (377,422,500)
(70,189,200)

(70,189,200)

(140,378,400)

(181,160,000) (181,160,000)

ค่างานระบบพิเศษ เฉพาะพื้นที่ Grand Ballroom 5,000
ตารางเมตรคิดเป็น 10% ของค่าก่อสร้าง Grand Ballroom
ค่าเฟอร์นิเจอร์ เฉพาะห้อง Grand Ballroom และ Meeting
Room โดยที่ Grand Ballroom 5,000 ตารางเมตร และห้อง
ประชุม 3,600 ตารางเมตร
คิดเป็น 10% ของค่าก่อสร้างของ 2 พื้นที่นี้

(8,750,000)

(8,750,000)

(15,050,000)

(15,050,000)

ค่าเผื่อในการก่อสร้าง 3%

(11,063,930)

(11,063,930)

(27,364,786)

ค่าแรงงานในการก่อสร้าง 3%
รวมต้นทุนโครงการทั้งหมด

(11,063,930)

(11,063,930)

(27,364,786)
(1,114,455,589(

4. ต้นทุนอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการก่อสร้าง
โดยตรง ค่าอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบเสียง
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการก่อสร้าง
โดยตรง ค่าอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบเสียง จาแนกเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ค่าตกแต่งภายใน เฉพาะพื้นที่หน้าบ้านที่จัดประชุม คิดเป็น 80% ของค่าก่อสร้าง
- ค่างานระบบพิเศษ เฉพาะพื้นที่ Grand Ballroom 5,000 ตารางเมตร คิดเป็น 10%
ของค่าก่อสร้าง Grand Ballroom

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 142

- ค่าเฟอร์นิเจอร์ เฉพาะห้อง Grand Ballroom และ Meeting Room และ Grand
Ballroom 5,000 ตารางเมตร และห้องประชุม 3,600 ตารางเมตร คิดเป็น 10% ของ
ค่าก่อสร้างของ 2 พื้นที่
- ค่าเผื่อในการก่อสร้าง คิดเป็น 3% ของต้นทุนก่อสร้าง
- ค่าแรงงานในการก่อสร้าง คิดเป็น 3% ของต้นทุนก่อสร้าง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.68 ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หน่วย : บาท
รายการงบกระแสเงินสด

ปีที่
-2

-1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ค่าตกแต่งภายใน
เฉพาะพื้นที่หน้าบ้านที่จัดประชุม 80% ของค่าก่อสร้าง
ค่างานระบบพิเศษ
เฉพาะพื้นที่ Grand Ballroom 5,000 ตารางเมตร
คิดเป็น 10% ของค่าก่อสร้าง Grand Ballroom
ค่าเฟอร์นิเจอร์ เฉพาะห้อง Grand Ballroom และ Meeting
Room โดยที่ Grand Ballroom 5,000 ตารางเมตร และห้อง
ประชุม 3,600 ตารางเมตร
คิดเป็น 10% ของค่าก่อสร้างของ 2 พื้นที่นี้

0

รวมทั้งสิ้น

(181,160,000) (181,160,000)
(8,750,000)

(8,750,000)

(15,050,000)

(15,050,000)

ค่าเผื่อในการก่อสร้าง 3%

(11,063,930)

(11,063,930)

(27,364,786)

ค่าแรงงานในการก่อสร้าง 3%
รวมต้นทุนโครงการทั้งหมด

(11,063,930)

(11,063,930)

(27,364,786)
(259,689,572(

5. ประมาณการงบประมาณทั้งหมด
การประมาณการงบประมาณทั้งหมด จาแนกเป็น การประมาณการกระแสเงินสดรับจาก
โครงการซึ่งดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และบริหารจัดการศูนย์ประชุมนานาชาติ
ร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กับผู้จัดงาน และเจ้าของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต
ตลอดอายุโครงการ โดยมีสมมติฐานของกระแสเงินสดรับ ตามรายละเอียดดังนี้
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หน้า | 5 - 143

ตารางที่ 5.69 สมมติฐานของกระแสเงินสดรับ
ที่

รายการสมมติฐาน

มูลค่า

หน่วย

แหล่งอ้างอิง

1 ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือจัด 373
เลี้ยงขนาดใหญ่ ขนาดความจุ
5,000 คน
2 ค่าเช่าพื้นที่โถงใหญ่
373

บาท/ตร.ม./วัน

อัตราเฉลี่ยเปรียบเทียบราคา
ค่าเช่าในภูเก็ต ณ. ปี 2561

บาท/ตร.ม./วัน

3 ค่าเช่าพื้นที่ห้องประชุมย่อย
4,500 คน
* 150 ตร.ม. ต่อห้อง = 24 ห้อง
4 ค่าเช่าพื้นที่ห้องโถงของห้อง
ประชุมย่อย
5 ค่าเช่าพื้นที่ห้องรับแขก วี.ไอ.พี
(V.I.P. Lounge)
6 ค่าเช่าพื้นที่ร้านอาหาร / คาเฟ่

373

บาท/ตร.ม./วัน

อัตราเฉลี่ยเปรียบเทียบราคา
ค่าเช่าในภูเก็ต ณ. ปี 2561
อัตราเฉลี่ยเปรียบเทียบราคา
ค่าเช่าในภูเก็ต ณ. ปี 2561

373

บาท/ตร.ม./วัน

373

บาท/ตร.ม./วัน

3,904

บาท/ตร.ม./เดือน

7 อัตราการเข้าใช้พื้นที่
(Occupancy Rate)

30%

8 อัตราการเติบโตของการเข้าใช้
พื้นที่ (Occupancy Growth
Rate)

5%

ในช่วงปีแรก เติบโตปีละ 5%
จนถึงร้อยละ 60 ในปีที่ 7 และ
คงที่หลังจากนั้น
ในช่วงปีแรก เติบโตปีละ 5%
จนถึงร้อยละ 60 ในปีที่ 7 และ
คงที่หลังจากนั้น

อัตราเฉลี่ยเปรียบเทียบราคา
ค่าเช่าในภูเก็ต ณ. ปี 2561
อัตราเฉลี่ยเปรียบเทียบราคา
ค่าเช่าในภูเก็ต ณ. ปี 2561
อัตราเฉลี่ยเปรียบเทียบราคา
ค่าเช่าในภูเก็ต ณ. ปี 2561
การวิเคราะห์จากที่ปรึกษา

การวิเคราะห์จากที่ปรึกษา

โดยค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ขนาดความจุ 5,000 คน ค่าเช่าพื้นที่โถง
ใหญ่ ค่าเช่าพื้นที่ห้องประชุมย่อย 4,500 คน จานวน 24 ห้อง ค่าเช่าพื้นที่ห้องโถงของห้องประชุมย่อย
และค่าเช่าพื้นที่ห้องรับแขก วี.ไอ.พี (V.I.P. Lounge) คิดจากค่าเฉลี่ยราคาค่าเช่าพื้นที่ห้องจัดแสดงสินค้า
สัมมนาหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน โดยราคามีหน่วยเป็น บาท/ตาราง
เมตร/วัน ดังในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.70 ราคาค่าเช่าพื้นที่ห้องจัดแสดงสินค้า สัมมนาหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต2
สถานที่ (ห้องจัดแสดงสินค้า สัมมนาหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่(
SIAM A - Novotel Phuket Resort

พื้นที่
(ตร.ม.(
108

54,000

ราคา
(บาท/ตร.ม./วัน(
500

ราคา (บาท(

Angsana Ballroom - Angsana Laguna Phuket
Anchan OR Orchid OR Tabak OR Phaktob Room Angsana Laguna Phuket

358

95,000

265

60

22,500

375

Plaza Grand Ballroom - Deevana Patong Resort & Spa

565

169,500

300

Luna Terrace - Crowne Plaza Phuket Panwa Beach

200

60,000

300

Tamarind Bay - Cape Panwa Hotel Phuket

66

33,000

500
373

ค่าเฉลี่ย (Average)

สาหรับราคาค่าเช่าพื้นที่ร้านอาหาร / คาเฟ่ คิดจากค่าเฉลี่ยการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในจังหวัด
ภูเก็ต โดยเป็นค่าเช่ารายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 5.71 ราคาค่าเช่าพื้นที่ห้องจัดแสดงสินค้า สัมมนาหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ (พื้นที่เชิงพาณิชย์(
ร้านขนาด 2.5 x 2.5 เมตร สูง 2.5 เมตร
(ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เดิม)
ร้านขนาด 2.5 x 2.5 เมตร สูง 2.5 เมตร
(ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เดิม)

พื้นที่
(ตร.ม.(

ราคา (บาท(

ราคา
(บาท/ตร.ม./เดือน(

6.25

35,000

5,600

6.25

39,000

6,240

ร้านขนาด 2.5 x 2 เมตร (หาดป่าตอง)

5

30,000

6,000

ร้านขนาด 1.5 x 2 เมตร (ถนนไสน้าเย็น หาดป่าตอง)

3

10,000

3,333

ภูเก็ตแอร์พอท อเวนิว 2.5 x 2 เมตร

5

5,000

1,000

ตลาดนาคา 2 x 2 เมตร

4

5,000

1,250

ค่าเฉลี่ย (Average)

3,904

2

สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แหล่งที่มา https://www.venuee.co/
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การประมาณการกระแสเงิ น สดจ่ า ยจากโครงการซึ่ ง ดาเนิ น การร่ วมกั บ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการ
ออกแบบ และบริหารจัดการศูนย์ประชุมนานาชาติ ร่วมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กับผู้
จัดงาน และเจ้าของสถานที่จัดประชุมในจังหวัดภูเก็ต ตลอดอายุโครงการ โดยมีสมมติฐานของกระแสเงิน
สดจ่าย ดังนี้
ตารางที่ 5.72 การประมาณการกระแสเงินสดจ่าย
ที่ รายการสมมติฐาน
1 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

มูลค่า
2.50%

หน่วย
ร้อยละ/ปี

2 ต้นทุนการดาเนินงาน

30.00%

ร้อยละ/รายได้

3 ค่าบารุงรักษา และซ่อมบารุง

30.00%

4 ค่าการตลาด

3,000,000

ร้อยละ/ต้นทุน
ผันแปร
บาท/ปี

5 ค่าสาธารณูปโภค

5,000,000

บาท/ปี

6 อัตราส่วนคิดลด (คิดที่ต้นทุน
ทางการเงินเฉลี่ยขององค์กร
WACC)

9.72%

ร้อยละ/ปี

7 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00%

ร้อยละ/ปี

8 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
(Corporate Income Tax)

20%

ต่อปี

สิทธิทางภาษีจาก BOI งดเว้นการเก็บ
ภาษี 7 ปีแรก

9 อัตราดอกเบี้ยในโครงการ

6.18%

ร้อยละ/ปี

อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 3 ธนาคาร
พาณิชย์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
และธนาคาร) ชาระหมดภายในเวลา 8
ปี
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แหล่งอ้างอิง
อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย 2561
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)
การวิเคราะห์จากที่ปรึกษา
การวิเคราะห์จากที่ปรึกษา
แผนการตลาด (ปรับเพิ่มตามอัตราเงิน
เฟ้อ)
แผนการตลาด (เริ่มปีแรก หลังจากนั้น
ปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ)
คิดที่อัตราส่วน Equity = 30% ที่
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 18 ต่อปี
และ Debt = 70% ที่อัตราดอกเบี้ย
MLR เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
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การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) หรือการประมาณกระแสเงินสดที่ได้รบั จาก
การดาเนินงานโครงการ ฯ สุทธิคือ ผลต่างของจานวนเงินสดรับกับเงินสดจ่ายที่เกิดจากการดาเนินงาน
ของทางเลือกโครงการที่ได้นาไปใช้ โดยอาจเกิดเป็นกระแสเงินเงินสดรับส่วนเพิ่ม : จากผลกระทบที่ได้รับ
ในการดาเนินงานของโครงการ ฯ เช่น ขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น หรือเงินสดรับที่เพิ่มขึน้
จากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเมือ่ นาทางเลือกนั้น ๆ มาใช้ หรืออาจเป็นกระแสเงินสด
จ่ายส่วนเพิ่ม : ในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นมาจากทางเลือกที่ได้นามาใช้ ซึ่งสามารถ
แสดงกระแสเงินสดสุทธิ ได้ดังรายละเอียดของตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.73 การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างจนถึงปีที่ 15
รายการงบกระแสเงินสด (หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ราคาที่ดนิ บริเวณสะพานหิน พืน้ ที่ทั้งสิ้น 12,350 ตารางวา
ค่าถมดิน 49,400 ตร.ม. ตรม. ละ 1 คิว +20%
พืน้ ที่อาคาร ทั้งหมด 21,567 ตารางเมตร
พืน้ ที่จอดรถ 12,998 ตารางเมตร (ได้ทั้งกรณีลานจอดและอาคาร)
ค่าตกแต่ง และสถาปัตยกรรมภายใน เฉพาะพืน้ ที่หน้าบ้านที่จัดประชุม 80%
ค่างานระบบพิเศษ เฉพาะพืน้ ที่ Grand Ballroom 5,000 ตารางเมตร
คิดเป็น 10% ของค่าก่อสร้าง Grand Ballroom
ค่าเฟอร์นิเจอร์ เฉพาะห้อง Grand Ballroom และ Meeting Room
ค่าเผื่อในการก่อสร้าง 3%
ค่าแรงงานในการก่อสร้าง 3%
ค่าบริการงานออกแบบ 3.5% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
ค่าบริการควบคุมงาน 3.5% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
ต้นทุนการดาเนินงาน
ค่าบารุงรักษา และซ่อมบารุง
ค่าการตลาด
ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีจ่าย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปีที่
-2
(452,144,874)
(277,875,000)
(14,834,400)

ปีที่
-1
(437,727,304)

ปีที่
0
(640,214,347)

(188,711,250)
(70,189,200)

(188,711,250)
(70,189,200)
(181,160,000)
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ปีที่
2
(349,734,673)

ปีที่
3
(350,361,171)

ปีที่
4
(351,029,535)

ปีที่
5
(214,199,131)

ปีที่
6
(214,960,485)

ปีที่
7
(215,773,424)

ปีที่
8
(276,043,414)

ปีที่
9
(276,344,095)

ปีที่
10
(276,652,292)

ปีที่
11
(276,968,194)

ปีที่
12
(277,291,994)

ปีที่
13
(277,623,889)

ปีที่
14
(277,964,081)

ปีที่
15
(278,312,778)

(154,696,992)
(48,831,598)
(3,075,000)
(5,000,000)
(137,543,645)
515,656,641

(154,696,992)
(48,967,160)
(3,151,875)
(5,375,000)
(137,543,645)
515,656,641

(154,696,992)
(49,111,737)
(3,230,672)
(5,778,125)
(137,543,645)
515,656,641

(154,696,992)
(49,265,975)
(3,311,439)
(6,211,484)
(137,543,645)
515,656,641

(154,696,992)
(49,430,569)
(3,394,225)
(6,677,346)
515,656,641

(154,696,992)
(49,606,266)
(3,479,080)
(7,178,147)
515,656,641

(154,696,992)
(49,793,867)
(3,566,057)
(7,716,508)
515,656,641

(154,696,992)
(49,878,486)
(3,655,209)
(7,909,420)
(59,903,307)
515,656,641

(154,696,992)
(49,965,221)
(3,746,589)
(8,107,156)
(59,828,137)
515,656,641

(154,696,992)
(50,054,124)
(3,840,254)
(8,309,835)
(59,751,087)
515,656,641

(154,696,992)
(50,145,250)
(3,936,260)
(8,517,581)
(59,672,112)
515,656,641

(154,696,992)
(50,238,654)
(4,034,666)
(8,730,520)
(59,591,162)
515,656,641

(154,696,992)
(50,334,393)
(4,135,533)
(8,948,783)
(59,508,188)
515,656,641

(154,696,992)
(50,432,525)
(4,238,921)
(9,172,503)
(59,423,140)
515,656,641

(154,696,992)
(50,533,111)
(4,344,894)
(9,401,815)
(59,335,966)
515,656,641

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
166,509,406

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
165,921,968

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
165,295,470

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
164,627,106

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
301,457,510

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
300,696,156

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
299,883,217

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
239,613,227

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
239,312,546

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
239,004,349

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
238,688,447

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
238,364,647

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
238,032,752

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
237,692,560

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
237,343,863

(8,750,000)

(21,891,829)

(11,063,930)
(11,063,930)
(5,472,957)
(13,682,393)

(15,050,000)
(11,063,930)
(11,063,930)
(13,682,393)

(3,000,000)
(137,543,645)
-

(137,543,645)
-

(137,543,645)
-

ค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ขนาดความจุ
5,000 คน
ค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ถงใหญ่
ค่าเช่าพืน้ ทีห่ ้องประชุมย่อย 4,500 คน
ค่าเช่าพืน้ ทีห่ ้องโถงของห้องประชุมย่อย
ค่าเช่าพืน้ ทีห่ ้องรับแขก วี.ไอ.พี (V.I.P. Lounge)
ค่าเช่าพืน้ ทีร่ ้านอาหาร / คาเฟ่
รวมกระแสเงินสดโครงการ

ปีที่
1
(349,147,235)

(452,144,874)

(437,727,304)

(640,214,347)

หน้า | 5 - 148

ตารางที่ 5.74 การประมาณกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) ตั้งแต่ปีที่ 16 ถึง ปีที่ 30
รายการงบกระแสเงินสด (หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ราคาที่ดนิ บริเวณสะพานหิน พืน้ ที่ทั้งสิ้น 12,350 ตารางวา
ค่าถมดิน 49,400 ตร.ม. ตรม. ละ 1 คิว +20%
พืน้ ที่อาคาร ทั้งหมด 21,567 ตารางเมตร
พืน้ ที่จอดรถ 12,998 ตารางเมตร (ได้ทั้งกรณีลานจอดและอาคาร)
ค่าตกแต่ง และสถาปัตยกรรมภายใน เฉพาะพืน้ ที่หน้าบ้านที่จัดประชุม 80%
ค่างานระบบพิเศษ เฉพาะพืน้ ที่ Grand Ballroom 5,000 ตารางเมตร
คิดเป็น 10% ของค่าก่อสร้าง Grand Ballroom
ค่าเฟอร์นิเจอร์ เฉพาะห้อง Grand Ballroom และ Meeting Room
ค่าเผื่อในการก่อสร้าง 3%
ค่าแรงงานในการก่อสร้าง 3%
ค่าบริการงานออกแบบ 3.5% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
ค่าบริการควบคุมงาน 3.5% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
ต้นทุนการดาเนินงาน
ค่าบารุงรักษา และซ่อมบารุง
ค่าการตลาด
ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต)
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีจ่าย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ขนาดความจุ
5,000 คน
ค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ถงใหญ่
ค่าเช่าพืน้ ทีห่ ้องประชุมย่อย 4,500 คน
ค่าเช่าพืน้ ทีห่ ้องโถงของห้องประชุมย่อย
ค่าเช่าพืน้ ทีห่ ้องรับแขก วี.ไอ.พี (V.I.P. Lounge)
ค่าเช่าพืน้ ทีร่ ้านอาหาร / คาเฟ่
รวมกระแสเงินสดโครงการ
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ปีที่
16
(278,670,193)

ปีที่
17
(279,036,543)

ปีที่
18
(279,412,051)

ปีที่
19
(279,796,947)

ปีที่
20
(280,191,466)

ปีที่
21
(280,595,848)

ปีที่
22
(281,010,339)

ปีที่
23
(281,435,192)

ปีที่
24
(281,870,667)

ปีที่
25
(282,317,029)

ปีที่
26
(282,774,550)

ปีที่
27
(283,243,508)

ปีที่
28
(283,724,191)

ปีที่
29
(284,216,891)

ปีที่
30
(284,721,908)

(154,696,992)
(50,636,211)
(4,453,517)
(9,636,861)
(59,246,612)
515,656,641

(154,696,992)
(50,741,889)
(4,564,855)
(9,877,782)
(59,155,025)
515,656,641

(154,696,992)
(50,850,209)
(4,678,976)
(10,124,727)
(59,061,147)
515,656,641

(154,696,992)
(50,961,236)
(4,795,951)
(10,377,845)
(58,964,923)
515,656,641

(154,696,992)
(51,075,040)
(4,915,849)
(10,637,291)
(58,866,294)
515,656,641

(154,696,992)
(51,191,688)
(5,038,746)
(10,903,223)
(58,765,198)
515,656,641

(154,696,992)
(51,311,253)
(5,164,714)
(11,175,804)
(58,661,576)
515,656,641

(154,696,992)
(51,433,807)
(5,293,832)
(11,455,199)
(58,555,362)
515,656,641

(154,696,992)
(51,559,425)
(5,426,178)
(11,741,579)
(58,446,493)
515,656,641

(154,696,992)
(51,688,183)
(5,561,832)
(12,035,118)
(58,334,903)
515,656,641

(154,696,992)
(51,820,160)
(5,700,878)
(12,335,996)
(58,220,523)
515,656,641

(154,696,992)
(51,955,437)
(5,843,400)
(12,644,396)
(58,103,283)
515,656,641

(154,696,992)
(52,094,095)
(5,989,485)
(12,960,506)
(57,983,112)
515,656,641

(154,696,992)
(52,236,220)
(6,139,222)
(13,284,519)
(57,859,938)
515,656,641

(154,696,992)
(52,381,898)
(6,292,703)
(13,616,632)
(57,733,683)
515,656,641

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

204,433,135

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
236,986,448

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
236,620,098

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
236,244,590

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
235,859,694

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
235,465,175

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
235,060,793

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
234,646,302

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
234,221,449

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
233,785,974

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
233,339,612

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
232,882,091

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
232,413,133

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
231,932,450

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
231,439,750

91,994,911
147,191,858
58,876,743
6,132,994
7,027,000
230,934,733
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6. การประเมินความคุ้มทุนของโครงการ โดยการวิเคราะห์ และประเมินค่าโครงการโดย
ใช้เครื่องมือประเมินโครงการลงทุน ประเภทไม่ปรับค่าเวลา และประเภทปรับค่าเวลา
ผลการประเมินความคุ้มทุนของโครงการ โดยการวิเคราะห์ และประเมินค่าโครงการโดย
ใช้เครื่องมือประเมินโครงการลงทุน ประเภทไม่ปรับค่าเวลา และประเภทปรับค่าเวลา ตามสมการ
ดังต่อไปนี้
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)
ระยะเวลาคืนทุน (PB) = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก (Co)/ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยต่อปี (Rt)

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return on Investment : ROI)
เครื่องมืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ จะวัดค่าของโครงการในรูปอัตราส่วนซึ่งคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลประโยชน์สุทธิจากการดาเนินงานต่อการลงทุน
ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยจากการดาเนินการ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
=
(ROI(

x
100

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก

- มูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์สทุ ธิ (Net Present Value : NPV)
NPV = ∑nt=1

𝐵𝑡
(1+𝑟)𝑡

- ∑nt=1

𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

- ดัชนีความสามารถในการทากาไร (Profitability Index : PI)
PI =

{∑n
𝑡=1

𝐶𝑡
}
(1+𝐾)𝑡

𝐼

- อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
สูตรการหาค่า IRR คือการหาค่า r ที่ทาให้
∑nt=0 =
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𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡
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ตารางที่ 5.75 ผลการประเมินความคุ้มทุนของการลงทุนสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต
ที่
1

2
3

4
5

เครื่องมือประเมินโครงการลงทุน
ผลการคานวณระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period : PB)

ผลลัพธ์
คืนทุนนับตั้งแต่ปีที่ 6 ปี 11 เดือน นับจากเริ่มดาเนินการ
โดยมีเม็ดเงินเข้าหลังคืนทุนตลอดระยะเวลา 30 ปีรวมเป็น
เงิน 5,454,188,987 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
มากกว่าร้อยละ 100 และมากกว่าเงินลงทุน
(Rate of Return on Investment : ROI) คิดเป็น 456.46 เท่า
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ
ให้ผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
(Net Present Value : NPV)
สุทธิ เท่ากับ 382,316,549.27 บาท ภายในช่วงระยะเวลา
โครงการ 30 ปี
ดัชนีความสามารถในการทากาไร
3.25 เท่า
(Profitability Index : PI)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน
ร้อยละ 12.6 ซึ่งมากกว่าอัตราส่วนคิดลด คิดที่ต้นทุน
(Internal Rate of Return: IRR)
ทางการเงินเฉลี่ยขององค์กร (WACC) ที่ร้อยละ 9.72 ต่อปี

7. การวิเคราะห์สรุปกาหนดเกณฑ์การตัดสินใจ และการตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือประเมิน
โครงการลงทุน
ผลสรุปการวิเคราะห์สรุปกาหนดเกณฑ์การตัดสินใจ และการตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือ
ประเมินโครงการลงทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.76 การตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือประเมินโครงการลงทุน
ชื่อเครื่องมือประเมิน
เกณฑ์ในการ
ลาดับ โครงการลงทุนที่
ผลลัพธ์
วิเคราะห์สรุป
ตัดสินใจของเครือ่ งมือ
เลือกใช้
1. Payback Period : PB เลือกโครงการที่ให้ค่า PB คืนทุนนับตั้งแต่ 6 ปี 11 เดือน เป็นโครงการที่น่าสนใจในการลงทุน
ต่าสุด หมายถึงมี
ในการจ่ายลงทุน มีเม็ดเงินเข้า เนื่องจากสร้างกระแสเงินสดตลอด
ระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด หลังคืนทุนตลอดระยะเวลา 25 โครงการจานวนมาก แต่เนื่องจาก
ปีรวมเป็นเงิน 5,454,188,987 ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6.11 ปี จึง
ล้านบาท
ควรพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการ
อื่นๆ
2. Rate of Return on เลือกโครงการที่มีค่า ROI มากกว่าร้อยละ 100 และ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมาก
Investment : ROI สูงสุด (หรือเลือก ROI ที่ มากกว่าเงินลงทุนคิดเป็น
ถึง 456.46 เท่า จึงเป็นโครงการที่
สูงที่สุดเป็นอันดับแรกและ
456.46 เท่า
น่าสนใจในการลงทุน
ลดหลั่นลงมาตามลาดับ)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 151

ตารางที่ 5.76 การตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือประเมินโครงการลงทุน (ต่อ)
ชื่อเครื่องมือประเมิน
เกณฑ์ในการ
ลาดับ โครงการลงทุนที่
ตัดสินใจของเครือ่ งมือ
เลือกใช้
3. Net Present Value :
NPV > 0
NPV
(คุ้มค่าแก่การลงทุน)
NPV < 0
(ไม่สมควรลงทุน)
NPV = 0 (เท่าทุน)
4. Profitability Index : PI
PI > 1
(คุ้มค่าแก่การลงทุนและ
ยอมรับทางเลือกนี้)
PI < 1
(ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและ
ไม่ยอมรับทางเลือกนี้)
PI = 1
(เสมอตัวหรือเท่าทุน)
5.
Internal Rate of
IRR > r
Return: IRR
(คุ้มค่าแก่การลงทุนและ
ยอมรับทางเลือกนี้)
IRR < r
(ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและ
ไม่ยอมรับทางเลือกนี้)
IRR = r
(เสมอตัวหรือเท่าทุน)
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ผลลัพธ์

วิเคราะห์สรุป

ให้ผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่า ให้ผลตอบแทนเท่ากับ 382,316,549.27
ปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ บาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 0 จึงคุ้มค่าใน
เท่ากับ 382,316,549.27 บาท
การลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลา
โครงการ 30 ปี
3.25 เท่า
ให้ผลตอบแทน 3.25 เท่าซึ่งมากกว่า 1
จึงคุ้มค่าแก่การลงทุนและยอมรับ
ทางเลือกนี้

ร้อยละ 12.6 ซึ่งมากกว่า ให้ผลตอบแทนร้อยละ 12.6 ซึ่งมากกว่า
อัตราส่วนคิดลด คิดที่ต้นทุน
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยขององค์กร
ทางการเงินเฉลี่ยขององค์กร (WACC) ที่ร้อยละ 9.72 ต่อปี จึงมีความ
(WACC) ที่ร้อยละ 9.72 ต่อปี
คุ้มค่าในการลงทุน
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5.7 การศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างศูนย์ประชุม
5.7.1 กระบวนการในการหาศักยภาพของพื้นทีท่ ี่เหมาะสม
ในกระบวนการหาศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างศูนย์ประชุมนั้น ผู้วิจัยได้
จัดทาแผนและกระบวนการ ลาดับขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินพื้นที่ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต
กฎหมายผังเมืองรวมภูเก็ต
ข้อมูลจากมุมมอง
ต่างประเทศและภูมิภาค
(International /
Regional Perspective)
ข้อมูลจากมุมมองผู้ที่
เกี่ยวข้องในประเทศ
(Domestic and Local
Perspective)

5.7.2 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มโซนพื้นที่ที่เหมาะสม
โซนทีม่ ศี กั ยภาพ (Potential Location)
เกณฑ์ในการหาศักยภาพของทาเล

5.7.3

Key Consideration for Location

ทาเลที่มีศักยภาพ
Possible Location
เกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง (Site Identification)

5.7.4

+
วิเคราะห์
1. ข้อดี – ข้อเสีย
2. ข้อมูลสภาพในปัจจุบัน กายภาพ / กฎหมาย /
สิ่งแวดล้อม / เศรษฐกิจ / สังคม
3. การมีส่วนร่วมกับประชาชน

ที่ดิน 3 แปลงที่มีศักยภาพ
3 Site Selections

แผนภูมิที่ 28 กระบวนการในการหาศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสม
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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5.7.2 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มโซนพื้นที่ที่เหมาะสม
ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะที่เป็นแนวยาวและมีภูเขา
ตรงกลางเกาะ ทาให้ภูเก็ตถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ผนวกกับพื้นทางตอน
เหนือของเกาะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบป่าชายเลน ทาให้ภูเก็ตมีการแบ่งโซนออกเป็น 3 ส่วน ทั้งนี้
ภูเก็ตยังมีพื้นที่ตรงกลางเกาะที่เป็นเส้นทางเชื่อมกันระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทาให้พื้นที่
บริเวณนั้นเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของเกาะภูเก็ตที่ในปัจจุบันนับว่าเป็นศูนย์กลางด้วยการที่เป็น
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร จึงทาให้ภูเก็ตสามารถแบ่งพื้นที่หลักในการ
วิเคราะห์ที่ตั้งในครั้งนี้ 4 โซน คือ
1.
2.
3.
4.

โซนตอนเหนือของเกาะ
โซนศูนย์กลางของเกาะ
โซนภูเก็ตตะวันออก
โซนภูเก็ตตะวันตก

ภาพที่ 5.1 การแบ่งโซนพื้นทีเ่ พื่อการวิเคราะห์
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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1. โซนตอนเหนือของเกาะ
พื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่พื้นที่ตอนเหนือของเกาะ ที่เชื่อมต่อกับจังหวัดพังงาด้วยสะพาน
สารสิน มีความหลากหลายของธรรมชาติโดยมีอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งมี่ทั้งพื้นที่ชายทะเลและป่า
ชายเลน มีความหนาแน่นของประชากรน้อย ไม่ พลุกพล่าน และมีการคมนาคมที่สะดวก ถนนกว้าง
และอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยพื้นที่หลักที่สามารถทาการพัฒนาศูนย์ประชุมได้มี 3 พื้นที่
คือ พื้นทีไ่ ม้ขาว พื้นทีส่ นามบินและพื้นทีบ่ ้านเมืองใหม่

ภาพที่ 5.2 โซนตอนเหนือของเกาะ
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ส าหรับพื้นที่ ท าเลตอนเหนื อของเกาะที่ ค ณะผู้วิจัยได้ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ โดย
แบ่งเป็น 1.1 พื้นที่ไม้ขาว 1.2 พื้นที่สนามบิน และ 1.3 พื้นที่บ้านเมืองใหม่ มีรายละเอียดของพื้นที่ใน
ตารางและภาพดังนี้
ตารางที่ 5.77 การเปรียบเทียบพื้นที่ในโซนตอนเหนือของเกาะ
1.1
พื้นที่ไม้ขาว
ที่ตั้ง
ตอนเหนือสุดของเกาะ
บริเวณท่าฉัตรไชยถึง
หาดไม้ขาว
ระยะจากสนามบิน
17 กม.
เวลาที่ใช้จากสนามบิน 18 – 23 นาที
จานวนช่องจราจร
4 + 2 ช่องจราจร
ของถนนหลัก
ขนส่ง บขส.
ไม่มี
มวลชน LRT
- สถานีท่าฉัตรไชย
- สถานีประตูเมือง
Bus
ไม่มี
จานวนสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่สาคัญ
1
สถานที่ราชการ
5
โรงพยาบาล
1
สถาบันการศึกษา
3
ศูนย์การค้า / ตลาด 3
สถานบันเทิง
1
โรงแรม 3 – 5 ดาว
5
ประเด็น
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1.2
พื้นทีส่ นามบิน
บริเวณรอบสนามบิน

1.3
พื้นทีบ่ ้านเมืองใหม่
บริเวณชุมชนเมืองใหม่
ติดถนนเทพกระษัตรี

1 กม.
4 นาที
4 + 2 ช่องจราจร

5.8 กม.
7 นาที
4 + 2 ช่องจราจร

ไม่มี
- สถานีสนามบิน
- สถานีเมืองใหม่
- สถานีสนามบิน

ไม่มี
- สถานีโรงเรียน
เมืองถลาง
ไม่มี

0
1
0
1
0
2
7

0
0
0
2
1
0
0
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ภาพที่ 5.3 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นทีไ่ ม้ขาว
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ภาพที่ 5.4 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นทีส่ นามบิน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.5 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นทีบ่ ้านเมืองใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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2. โซนศูนย์กลางของเกาะ
พื้น ที่ โ ซนนี้ นั บ ว่า เป็ น ศู น ย์ ก ลางของเกาะภู เ ก็ ต เป็ น ที่ตั้ ง ของอนุ ส าวรี ย์ ท้ า วเทพ
กระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่เกาะ พื้นที่โซนนี้มีความหนานแน่นของประชากร
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักของอาเภอถลาง มีสิ่งอานวยความสะดวก ถนนกว้างและ
ใกล้สนามบินภูเก็ต โดยพื้นที่หลักที่สามารถทาการพัฒนาศูนย์ประชุมได้มี 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ถลาง
พื้นทีเ่ ชิงทะเล พื้นที่อนุสาวรีย์และพื้นทีเ่ กาะแก้ว

ภาพที่ 5.6 โซนศูนย์กลางของเกาะ
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ส าหรั บ พื้ น ที่ โ ซนศู น ย์ ก ลางของเกาะที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 4 พื้ น ที่ โดย
แบ่ ง เป็ น 2.1 พื้ น ที่ ถ ลาง 2.2 พื้ น ที่ เ ชิ ง ทะเล 2.3 พื้ น ที่ อ นุ ส าวรี ย์ และ 2.4 พื้ น ที่ เ กาะแก้ ว มี
รายละเอียดของพื้นที่ในตารางและภาพดังนี้
ตารางที่ 5.78 การเปรียบเทียบพื้นที่ในพื้นทีโ่ ซนศูนย์กลางของเกาะ
ประเด็น
ที่ตั้ง

ระยะจากสนามบิน
เวลาที่ใช้จาก
สนามบิน
จานวนช่องจราจร
ของถนนหลัก
ขนส่ง บขส.
มวลชน LRT
Bus

2.1
พื้นทีถ่ ลาง
บริเวณตัวเมือง
อาเภอถลาง

2.2
พื้นทีเ่ ชิงทะเล
พื้นที่ตาบลเชิง
ทะเล และอ่าวบาง
เทา

2.4
พื้นทีเ่ กาะแก้ว
พื้นที่ตาบลเกาะ
แก้วและต้นถนน
บายพาสแถวสาม
แยกบางคู

19 กม.
33 นาที

2.3
พื้นทีอ่ นุสาวรีย์
บริเวณพื้นที่รอบๆ
อนุสาวรีย์ จุดตัด
ของถนนเทพ
กระษัตรีและถนน
ศรีสุนทร
18.8 กม.
24 นาที

17.1 กม.
17 นาที
6 ช่องจราจร

4 ช่องจราจร

8 ช่องจราจร

8 ช่องจราจร

ไม่มี
- สถานีถลาง
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
- สถานีโรงเรียน
เชิงทะเลฯ

ไม่มี
ไม่มี
- สถานีอนุสาวรีย์ - สถานีเกาะแก้ว
ไม่มี
ไม่มี

0
2
1
2
4
3
13

1
0
0
2
2
1
0

จานวนสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่สาคัญ
0
สถานที่ราชการ
6
โรงพยาบาล
1
สถาบันการศึกษา
1
ศูนย์การค้า / ตลาด 5
สถานบันเทิง
1
โรงแรม 3 – 5 ดาว 0
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22.4 กม.
32 นาที

0
2
0
3
4
3
3
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ภาพที่ 5.7 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นทีถ่ ลาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.8 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นทีเ่ ชิงทะเล
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.9 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่อนุสาวรีย์
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.10 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีเ่ กาะแก้ว
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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3. โซนภูเก็ตตะวันออก
พื้นที่โซนนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณตัวเมืองภูเก็ต มีความหนาแน่นของประชากรสูง แต่มี
ถนนที่แคบเนื่องจากเป็นพื้นที่เมืองเก่า แต่ส่วนที่ ต่อขยายจากเมืองเก่า จะเป็นถนนที่มีขนาดกว้างขึ้น
แต่ไกลจากสนามบิน พื้นที่นี้มีความพร้อมในด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบมากกว่าโซนอื่น โดย
พื้นที่หลักที่สามารถทาการพัฒนาศูนย์ประชุมได้มี 4 พื้นที่ คือ ทาเลราชภัฏ – บขส.ใหม่ พื้นที่ภูเก็ต
เมืองใหม่ พื้นทีเ่ จ้าฟ้า – นาคา และพื้นทีส่ ะพานหิน

ภาพที่ 5.11 โซนภูเก็ตตะวันออก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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สาหรับพื้นที่โซนภูเก็ตตะวันออกที่คณะ

ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ โดย

แบ่งเป็น 3.1 พื้นที่ราชภัฏ - บขส. 3.2 พื้นที่ภูเก็ตเมืองใหม่ 3.3 พื้นที่เจ้าฟ้า – นาคา และ 3.4 พื้นที่
สะพานหิน มีรายละเอียดของพื้นที่ในตารางและภาพดังนี้
ตารางที่ 5.79 การเปรียบเทียบพื้นที่ในโซนภูเก็ตตะวันออก
ประเด็น
ที่ตั้ง

ระยะจากสนามบิน
เวลาที่ใช้จาก
สนามบิน
จานวนช่องจราจร
ของถนนหลัก
ขนส่ง บขส.
มวลชน LRT

3.1
พื้นทีร่ าชภัฎ–
บขส.
บริเวณ ม.ราชภัฏฯ
ถนนเทพกระษัตรี
จุดตัดกับถนน
รัษฎานุสรณ์

3.2
พื้นทีภ่ ูเก็ต
เมืองใหม่
พื้นที่บริเวณรอบ
แยกดาราสมุทร
ตรงจุดสิ้นสุดถนน
บายพาสเข้าถนน
เจ้าฟ้าตะวันตก

29 กม.
31 นาที
6 ช่องจราจร

บขส.2
- สถานีขนส่ง
- สถานีราชภัฏฯ
Bus
ไม่มี
จานวนสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่สาคัญ
1
สถานที่ราชการ
3
โรงพยาบาล
1
สถาบันการศึกษา
2
ศูนย์การค้า / ตลาด 2
สถานบันเทิง
0
โรงแรม 3 – 5 ดาว 1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

3.3
พื้นทีเ่ จ้าฟ้า-นาคา

3.4
พื้นทีส่ ะพานหิน
บริเวณรอบๆ พื้นที่
สะพานหิน ถนน
ภูเก็ต และถนน
กระ

30 กม.
29 นาที

พื้นที่บริเวณรอบ
สามแยกวัดนาคา
ตลอดถนนเจ้าฟ้า
ตะวันตกจนถึง
จุดตัดถนนเจ้าฟ้า
สวนหลวง
32.8 กม.
31 นาที

8 ช่องจราจร

6 ช่องจราจร

4 ช่องจราจร

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
- สถานีห้องสมุดฯ
สถานีสะพานหิน
ไม่มี

2
2
2
7
14
2
2

1
0
1
2
5
1
1

3
7
1
5
0
1
0

35.5 กม.
39 นาที
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ภาพที่ 5.12 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีร่ าชภัฏ – บขส.
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.13 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นทีภ่ ูเก็ตเมืองใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.14 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีเ่ จ้าฟ้า – นาคา
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.15 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีส่ ะพานหิน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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4. โซนภูเก็ตตะวันตก
พื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่ชายทะเลหลักของภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวอย่างชัดเจน โซนนี้
จะไกลจากสนามบิน ถนนมีความแคบเนื่องจากเป็นเส้นทางเลียบภูเขา แต่จะมีความหนาแน่นของ
นักท่องเที่ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่โรงแรม สถานบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดย
พื้นที่หลักที่สามารถทาการพัฒนาศูนย์ประชุมได้มี 3 พื้นที่ คือ พื้นที่กมลา พื้นที่ป่าตอง และพื้นที่กะ
ตะกะรน

ภาพที่ 5.16 โซนภูเก็ตตะวันตก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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สาหรับโซนภูเก็ตตะวันตกที่ คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ โดยแบ่งเป็น 4.1
พื้นทีก่ มลา 4.2 พื้นที่ป่าตอง และ 4.3 พื้นทีก่ ะตะกะรน มีรายละเอียดของพื้นที่ในตารางและภาพดังนี้
ตารางที่ 5.80 การเปรียบเทียบพื้นที่ในโซนภูเก็ตตะวันตก
ประเด็น
ที่ตั้ง
ระยะจากสนามบิน
เวลาที่ใช้จากสนามบิน
จานวนช่องจราจร
ของถนนหลัก
ขนส่ง บขส.
มวลชน LRT
Bus

4.1
พื้นที่กมลา
บริเวณหาดกมลา

4.2
พื้นทีป่ ่าตอง
บริเวณหาดป่าตอง

23.1 กม.
40 นาที
6 ช่องจราจร

33.6 กม.
58 นาที
4 ช่องจราจร

ไม่มี
ไม่มี
- สถานีภูเก็ต
แฟนตาซี
- สถานีบิ๊กซี กมลา
จานวนสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่สาคัญ
1
สถานที่ราชการ
2
โรงพยาบาล
1
สถาบันการศึกษา
1
ศูนย์การค้า / ตลาด 1
สถานบันเทิง
2
โรงแรม 3 – 5 ดาว
13
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4.3
พื้นที่กะตะกะรน
บริเวณหาดกะตะ
และหาดกะรน
48.8 กม.
52 นาที
2 ช่องจราจร

ไม่มี
ไม่มี
- สถานีการไฟฟ้า
ป่าตอง

ไม่มี
ไม่มี
- สถานีวงเวียนกะรน
- สถานีกะตะ
ไนท์พลาซ่า

0
2
1
2
4
2
32

6
2
1
2
4
4
24
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ภาพที่ 5.17 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีก่ มลา
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.18 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีป่ ่าตอง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.19 สภาพพื้นที่ ผังเมืองรวมและสิง่ อานวยความสะดวกในพื้นทีก่ ะตะกะรน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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เนื่องจากภูเก็ตมีทาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพหลายแห่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและธรรมชาติ
ซึ่งมาจากการที่คณะที่ปรึกษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลทาเลจากการลงพื้นที่จริงและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตนั้น ในปัจจุบันในบางทาเลได้มีการใช้ประโยชน์ค่อนข้าง
หนาแน่นแล้ว ทาให้ไม่มีที่ดินที่พร้อมต่อการพัฒนาโครงการศูนย์ประชุมภูเก็ต ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา
ได้รับข้อมูลโซนทาเลที่ยังมีที่ดินเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่ดินเปล่าจังหวัดภูเก็ต ที่
รวบรวมโดยบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากัด ทาให้ทราบถึงที่ดินเปล่าเหล่านั้น ซึ่ งมีทั้งหมด 12 แปลง
ที่ดิน กระจายไปทั่วจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี่ที่ตั้งดังนี้
1. พื้นที่หัวเกาะ

7. พื้นที่เชิงทะเล

2. พื้นที่ไม้ขาว

8. พื้นที่เกาะแก้ว

3. พื้นที่หมากปก

9. พื้นที่วงเวียนนิมิต

4. พื้นที่เมืองใหม่

10. พื้นที่สะพานหิน

5. พื้นที่บางโรง

11. พื้นที่เหมืองเจ้าฟ้า

6. พื้นที่อนุสาวรีย์ฯ

ภาพที่ 5.20 ทาเลที่ตั้งของที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ของ จ.ภูเก็ต
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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จากที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ 12 แปลง ซึ่งมีทั้งที่ดินรัฐและเอกชนนั้น คณะที่ปรึกษาได้ทาการ
ผนวกกับโซนที่มีศักยภาพทั้ง 14 โซนตามที่ศึกษาไปข้างต้น ทาให้พบว่า มีที่ดิน 10 แปลงตั้งอยู่ในโซน
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์ประชุมภูเก็ตได้ ทั้งหมด 7 โซน คือ
1. โซน 1.1 ไม้ขาว
2. โซน 1.3 บ้านเมืองใหม่
3. โซน 2.2 เชิงทะเล
4. โซน 2.3 อนุสาวรีย์
5. โซน 2.4 เกาะแก้ว
6. โซน 3.3 เจ้าฟ้า
7. โซน 3.4 สะพานหิน
โดยพื้นที่โซนที่มีศักยภาพทั้ง 7 โซนนี้ ที่ปรึกษาจะนาไปวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์การหาศักยภาพ
ของทาเลที่ตั้ง (Key Consideration for Location) ในขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 5.21 ทาเลที่ตั้งของที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ในพื้นที่โซนที่มีศักยภาพ 7 โซน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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5.7.3 การวิเคราะห์ศักยภาพของทาเลที่ตั้ง
1) เกณฑ์การหาศักยภาพของทาเลที่ตั้ง (Key Consideration for Location)
ในการหาศักยภาพของทาเลที่ตั้ง คณะที่ปรึกษาได้อ้างอิงเกณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ โดยใช้เกณฑ์จาก บริษัท เกนนิ่ง เอดจ์ (Gaining Edge) ในการประเมินที่ตั้งใน
โครงการนี้ ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลือกทาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพนั้น มีหัวข้อในการประเมินทั้งหมด
6 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 5.81 เกณฑ์การหาศักยภาพของทาเลที่ตั้ง (Key Consideration for Location)
สัดส่วนคะแนน
1

สามารถเข้าถึงโรงแรม 3 – 5 ดาวได้
ต้องมีโรงแรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ โดยโรงแรมนั้นๆ จะต้องมีห้องพักอย่าง
น้อย 200 ห้อง มีแบรนด์ของโรงแรมเป็นที่รู้จัก และมีระดับ 3 – 5 ดาว
โดยที่ตั้งของโรงแรมสามารถเข้าถึงด้วยระยะการเดิน 20 นาทีจากศูนย์
ประชุมฯ อย่างน้อย 5 แห่ง และเข้าถึงโรงแรมในระยะที่สามารถขับรถ
ได้ 20 นาที อย่างน้อย 15 แห่ง โดยสิ่งที่ใช้ชี้วัด มีดังนี้
 จานวนโรงแรม 3 – 5 ดาว ในระยะการเดิน 20 นาที
 จานวนโรงแรม 3 – 5 ดาว ในระยะการขับรถ 20 นาที
2 สามารถเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย
ต้องตั้งอยู่ในทาเลที่สามารถเข้าถึงผู้คนในท้องถิ่นได้ง่ายและจานวนมาก
โดยมีความหลากหลายของงานที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ โดยสิ่งที่ใช้ชี้วัด มีดังนี้
 ความหนาแน่นของชุมชนในพื้นที่
 จานวนงานที่จัดขึ้นในระดับท้องถิ่น
 จานวนงานที่จัดขึ้นในระดับนานาชาติ
3 สามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกและแหล่งบันเทิงได้ง่าย
ต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นท าเลที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกอย่ า ง
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร แหล่งบันเทิงได้ง่าย โดยสามารถเข้าถึงใน
ระยะที่สามารถเดินได้ อีกทั้งพื้นที่ต้องมีความหลากหลายของกิจกรรม
เพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเดินทางไปเที่ยวหรือ
พักผ่อนต่อได้
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ตารางที่ 5.81 เกณฑ์การหาศักยภาพของทาเลที่ตั้ง (Key Consideration for Location) (ต่อ)
สัดส่วนคะแนน
3

สามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกและแหล่งบันเทิงได้ง่าย
โดยสิ่งที่ใช้ชี้วัด มีดังนี้
 ความหลากหลายของสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่
 จานวนของสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่
4 ใกล้หรือเชื่อมต่อกับสนามบินได้ง่าย
ต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นท าเลที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง สนามบิ น ได้ ง่ า ย โดยค านึ ง ถึ ง
ระยะทาง ความยากง่ายและระยะเวลาในการเข้าถึงสนามบิน โดยสิ่งที่
ใช้ชี้วัด มีดังนี้
 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสนามบิน
 ระยะทางจากสนามบิน
5 มีการเดินทางที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
ต้องตั้งอยู่ในทาเลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการใช้ยานพาหนะสัญจร
แบบต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงด้วยระบบขนส่งมวลชนในการ
เดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดต่างๆ ในเมืองของผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยสิ่งที่ใช้ชี้วัด มีดังนี้
 ชนิดของสถานีขนส่งมวลชนที่ผ่านในพื้นที่
6 การพิจารณาอื่นๆ
มีการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยเกณฑ์ 5 ข้อ คือ สามารถเข้าถึงสถานที่จัด
ประชุมรูปแบบพิเศษอื่นๆได้ง่าย สามารถขยายพื้นที่โครงการในอนาคต
ได้ มีศักยภาพที่สามารถกระตุ้นให้เอกชนสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้
สภาพการจราจรการขนส่งผูค้ นและสินค้า ความปลอดภัยในพื้นที่

15 %

15 %

10 %

15 %

ทั้งนี้ ในการประเมินโซนที่มีศกั ยภาพทั้ง 7 โซน เป็นการประเมินภาพรวมศักยภาพของพื้นที่
จึงมีการใช้เกณฑ์ในการประเมินข้อ 1 – 5 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 85% ในการเลือกทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม
ที่สุด 3 พื้นที่ แล้วเมื่อได้ทาเลที่ตั้ง 3 พื้นทีแ่ ล้วจึงนาไปประเมินในเกณฑ์ข้อที่ 6 ในลาดับต่อไป เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการเลือกพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ
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2) รายละเอียดการประเมินทาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ (Possible Location)
ตารางที่ 5.82 รายละเอียดการประเมินทาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
จานวนของสิ่งอานวยความสะดวก
แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน

กลุ่มโซน

โซน

ทาเลที่ตงั้

จานวนการจัดงานในระดับท้องถิ่น

จานวนการจัดงานในระดับนานาชาติ

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด

ห้างเฉพาะทาง

ศูนย์กีฬา

พื้นที่สาธารณะ / แลนด์มาร์ค

แหล่งการเรียนรู้ / พิพิธภัณฑ์

กีฬาเอ็กซ์ตรีม / ผจญภัย

สถานที่พักผ่อน

สถานบันเทิง / การแสดงโชว์

ระยะทาง (กิโลเมตร)

ระยะเวลา (นาที)

ระบบขนส่งมวลชน

ความกว้างถนนหลัก

การสัญจรที่มี
ประสิทธิภาพ

ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่
(คน/ตร.กม.)

การเข้าถึง
สนามบิน

ในระยะการขับรถ 20 นาที

ความเป็นชุมชน

ในระยะการเดิน 20 นาที

จานวนของ
โรงแรม 3 – 5 ดาว

เหนือ

1.1

ไม้ขาว

4

15

450.89

0

3

2

0

1

0

0

0

1

0

17.0

18

LRT

4+2

เหนือ

1.3

บ้านเมืองใหม่

0

10

184.76

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

5.8

7

LRT

4+2

กลาง

2.2

เชิงทะเล

6

31

311.46

0

3

5

0

3

0

0

0

2

0

19.0

33

สมาร์ท บัส

4

กลาง

2.3

อนุสาวรีย์

0

32

743.00

1

0

1

2

0

0

1

0

0

0

18.8

24

LRT

8

กลาง

2.4

เกาะแก้ว

2

29

304.85

0

2

2

2

2

0

0

0

2

1

22.4

32

LRT

8

ตะวันออก

3.3

เจ้าฟ้า

4

29

889.71

1

1

3

3

0

1

0

1

3

0

32.8

31

no

6

ตะวันออก

3.4

สะพานหิน

6

28

889.71

7

3

3

0

1

1

5

0

1

1

35.5

39

LRT

4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 181

จากนั้น ที่ปรึกษาได้ทาการตั้งระดับคะแนนในการประเมินเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อ เพื่อนาไปคิด
สัดส่วนเปอร์เซ็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ตารางที่ 5.83 ระดับคะแนนเกณฑ์การหาศักยภาพของทาเลที่ตั้ง
1 สามารถเข้าถึงโรงแรม 3 – 5 ดาวได้

25 %

5 = มีโรงแรมมากกว่า 5 แห่งในระยะการเดิน 20 นาที และมากกว่า 15 แห่งในระยะการขับรถ 20 นาที
4 = มีโรงแรมมากกว่า 5 แห่งในระยะการเดิน 20 นาที แต่น้อยกว่า 15 แห่งในระยะการขับรถ 20 นาที
3 = มีโรงแรมน้อยกว่า 5 แห่งในระยะการเดิน 20 นาที แต่มากกว่า 15 แห่งในระยะการขับรถ 20 นาที
2 = มีโรงแรมน้อยกว่า 5 แห่งในระยะการเดิน 20 นาที และน้อยกว่า 15 แห่งในระยะการขับรถ 20 นาที
1 = ไม่มีโรงแรมในระยะการเดิน 20 นาที และน้อยกว่า 15 แห่งในระยะการขับรถ 20 นาที

2 สามารถเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย

20 %

5 = มีความหนาแน่นประชากรสูง มีทั้งงานนานาชาติและงานท้องถิ่นจานวนมาก
4 = มีความหนาแน่นประชากรสูง มีทั้งงานนานาชาติและงานท้องถิ่นจานวนน้อย
3 = มีความหนาแน่นประชากรปานกลางถึงสูง มีงานนานาชาติและงานท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
2 = มีความหนาแน่นประชากรน้อย มีทั้งงานนานาชาติและงานท้องถิ่น แต่มีจานวนน้อย
1 = มีความหนาแน่นประชากรน้อย มีงานนานาชาติและงานท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

3 สามารถเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกและแหล่งบันเทิงได้ง่าย

15 %

5 = มีความหลากหลายมากกว่า 5 ประเภท และมีจานวนมาก
4 = มีความหลากหลายมากกว่า 5 ประเภท แต่มีจานวนน้อย
3 = มีความหลากหลายมากกว่า 3 - 4 ประเภท และมีจานวนมาก
2 = มีความหลากหลายมากกว่า 3 - 4 ประเภท แต่มีจานวนน้อย
1 = มีความหลากหลายมากกว่า 1 - 2 ประเภท และมีจานวนน้อย

4 ใกล้หรือเชื่อมต่อกับสนามบินได้ง่าย

15 %

5 = สามารถเดินทางไปยังสนามบินได้ภายใน 10 นาที
4 = สามารถเดินทางไปยังสนามบินได้ภายใน 20 นาที
3 = สามารถเดินทางไปยังสนามบินได้ภายใน 30 นาที
2 = สามารถเดินทางไปยังสนามบินได้ภายใน 45 นาที
1 = สามารถเดินทางไปยังสนามบินได้ภายใน 60 นาที

5 มีการเดินทางที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

10 %

5 = มีสถานี LRT และ Smart Bus ภายในพื้นที่
4 = มีสถานี LRT และสามารถเชื่อมต่อไปยัง Smart Bus ได้ภายใน 1 สถานี
3 = มีสถานี LRT ประเภทเดียว
2 = มีสถานี Smart Bus ประเภทเดียว
1 = ไม่มีสถานีขนส่งมวลชน เน้นการขนส่งทางรถยนต์

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 182

ผลจากการประเมินโซนที่มีศักยภาพ ตามระดับคะแนนและสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ มีดังนี้
ตารางที่ 5.84 ผลจากการประเมินโซนที่มีศักยภาพ ตามระดับคะแนนและสัดส่วนเปอร์เซ็นต์

1.1

ไม้ขาว

เหนือ

1.3

บ้านเมืองใหม่

กลาง

2.2

เชิงทะเล

กลาง

2.3

อนุสาวรีย์

กลาง

2.4

เกาะแก้ว

ตะวันออก

3.3

เจ้าฟ้า

ตะวันออก

3.4

สะพานหิน

ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน

การสัญจรที่มีประสิทธิภาพ

เหนือ

การเข้าถึงสนามบิน

ทาเลที่ตั้ง

สิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่

โซน

ความเป็นชุมชน

กลุ่มโซน

จานวนโรงแรม 3 – 5 ดาว

หัวข้อเกณฑ์ในการประเมิน

25 %
3
15%
1
5%
5
25%
3
15%
3
15%
3
15%
5
25%

20 %
3
12%
1
4%
3
12%
3
12%
3
12%
4
16%
5
20%

15 %
4
12%
5
15%
3
9%
4
12%
3
9%
3
9%
2
6%

15 %
2
6%
1
3%
3
9%
2
6%
4
12%
5
15%
5
15%

10 %
3
6%
4
8%
2
4%
3
6%
3
6%
1
2%
3
6%

รวม

85 %
15
51%
12
35%
16
59%
15
51%
16
54%
16
57%
20
72%

จากผลการประเมินโซนที่ มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์ประชุมฯ ภูเก็ตนั้น โดย
สัดส่วน 85% เป็นสัดส่วนที่สามารถวัดค่าได้ด้วยระดับคะแนน โดยในสัดส่วนที่มี่ 85% นั้น มีคะแนน
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่สะพานหิน (72%) พื้นที่เชิงทะเล
(59%) และพื้นที่เจ้าฟ้า (57%) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะที่ปรึกษาจะนาไปวิเคราะห์ ต่อในการพิจารณาด้วย
เกณฑ์อื่นๆ อีกสัดส่วน 15% ที่เหลือ
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แผนภูมิที่ 29 กราฟผลการประเมินโซนที่มศี ักยภาพตามเกณฑ์ต่างๆ
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จากผลการประเมินโซนที่ มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์ประชุมฯ ภูเก็ตนั้น โดย
สัดส่วน 85% เป็นสัดส่วนที่สามารถวัดค่าได้ด้วยระดับคะแนน โดยในสัดส่วนที่มี่ 85% นั้น มีคะแนน
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่สะพานหิน (72%) พื้นที่เชิงทะเล
(59%) และพื้นที่เจ้าฟ้า (57%) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะที่ปรึกษาจะนาไปวิเคราะห์ เพื่อระบุที่ตั้งเป้าหมาย
ของโครงการในลาดับขั้นตอนต่อไป
5.7.4 การศึกษาและคัดเลือกที่ตั้งโครงการ (Site Selection)
1) เกณฑ์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อระบุที่ตั้งเป้าหมายของโครงการ (Site
Identification)
การพิจารณาเกณฑ์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อระบุที่ตั้งเป้าหมายของโครงการ
เป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์การหาศักยภาพของทาเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นเกณฑ์ข้อที่ 6 (15%) เป็นการ
พิจารณาอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมในการก่อสร้างสร้างศูนย์ประชุมในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้การ
วัดทางด้านคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 5 ข้อ คือ
-

สามารถเข้าถึงสถานที่จัดประชุมรูปแบบพิเศษอื่นๆได้ง่าย
สามารถขยายพื้นที่โครงการในอนาคตได้
มีศักยภาพที่สามารถกระตุ้นให้เอกชนสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้
สภาพการจราจรการขนส่งผู้คนและสินค้า
ความปลอดภัยในพื้นที่

1.1

ไม้ขาว

เหนือ

1.3

บ้านเมืองใหม่
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ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน

15 %
3
9%
2
6%

85 %
15
51%
12
35%

รวมทั้งหมด

ความปลอดภัยในพื้นที่

สัดส่วนทีว่ ัดด้วยระดับคะแนน

เหนือ

การจราจรและการขนส่ง

ทาเลที่ตั้ง

กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โซน

ขยายได้ในอนาคต

กลุม่
โซน

เข้าถึงทีป่ ระชุมแบบพิเศษ

การพิจารณาอื่นๆ

สัดส่วนทีว่ ัดด้วย Checklist

ตารางที่ 5.85 ผลจากการประเมินโซนที่มีศักยภาพ ด้วยเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ

100%
60%
41%
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2.2

เชิงทะเล

กลาง

2.3

อนุสาวรีย์

กลาง

2.4

เกาะแก้ว

ตะวันออก 3.3

เจ้าฟ้า

ตะวันออก 3.4

สะพานหิน

ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน
ระดับ
สัดส่วน

15 %
4
12%
4
12%
5
15%
5
15%
3
9%

85 %
16
59%
15
51%
16
54%
16
57%
20
72%

รวมทั้งหมด

ความปลอดภัยในพื้นที่

สัดส่วนทีว่ ัดด้วยระดับคะแนน

กลาง

การจราจรและการขนส่ง

ทาเลที่ตั้ง

กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โซน

ขยายได้ในอนาคต

กลุม่
โซน

เข้าถึงทีป่ ระชุมแบบพิเศษ

การพิจารณาอื่นๆ

สัดส่วนทีว่ ัดด้วย Checklist

ตารางที่ 5.85 ผลจากการประเมินโซนที่มีศักยภาพ ด้วยเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ (ต่อ)

100%
71%
63%
69%
72%
81%

จากผลการประเมินโซนที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์ประชุมฯ ภูเก็ตนั้น พื้นที่ที่
เหมาะสมกับการก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่สะพานหิน (81%) พื้นที่เชิงทะเล (72%)
และพื้นที่เจ้าฟ้า (71%) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะที่ปรึกษาจะนาไปวิเคราะห์ เพื่อระบุที่ตั้งเป้าหมายของ
โครงการในลาดับขั้นตอนต่อไป
2) การวิเคราะห์ที่ตั้งเป้าหมายจานวน 3 แห่ง
พื้นที่สะพานหิน พื้นที่เชิงทะเล และพื้นที่เจ้าฟ้า เป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกให้เป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างศูนย์ ประชุมฯ จากผลการประเมินโซนที่มีศักยภาพ เพื่อให้ทราบถึง
สภาพเชิงลึกของพื้นที่มากขึ้น คณะที่ปรึกษาจึงทาการศึกษาข้อดี ข้อเสีย ข้อมูลสภาพในปัจจุบัน
กายภาพ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยการใช้การ
วิเคราะห์แบบ SWOT Analysis เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
การก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ ภูเก็ต
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พื้นที่สะพานหิน (Saphan Hin)
พื้นที่สะพานหินตั้งอยู่ในเขตตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต โดยอยู่ในพื้นที่การดูแลของเทศบาล
ตาบลวิชิต ซึ่งมีประชากรในพื้นที่ 49,824 คนในพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นคิดเป็น
889.71 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่สะพานหินจัดว่าเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เขต
เมืองเก่าที่มีอาคารโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ในรูปแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีส (Chino Portuguese)
และเป็ น แหล่ ง วั ฒ นธรรมของภู เ ก็ ต ทั้ ง ทางด้ า นอาหารและศิ ล ปะพื้ น เมื อ ง ซึ่ ง พื้ น ที่ ส ะพานหิ น มี
องค์ประกอบต่างๆ ของพื้นที่ ดังรูป

ภาพที่ 5.22 องค์ประกอบของพื้นที่สะพานหิน
พื้นที่สะพานหินเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายขององค์ประกอบต่างๆ ภายในพื้นที่ ด้วยข้อ
ได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่ใกล้เมืองเก่าและเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองภูเก็ต ทาให้พื้นที่สะพานหินใกล้กับ
สิ่งอานวยความสะดวกหลากหลายประเภท โดยมีทั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศูนย์ การค้า และ
โรงแรม อีกทั้งในบริเวณรอบๆ พื้นที่สะพานหินยังมีศูนย์กีฬาต่างๆ ของจังหวัด มีพื้นที่สวนสาธารณะ
และมีเวทีกลาง สะพานหิน ซึ่งเป็นที่จัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงงานที่จัดขึ้น
ในพื้นที่มีทั้งงานในระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงหลายงาน อย่างเช่น งานมาราธอน
Phukethon งาน Phuket Bike Week งานเทศกาลกินเจภูเก็ต งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต งาน
ผ้อต่อ งานภูเก็ตฮาลาล และงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เป็นต้น

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หน้า | 5 - 187

ตารางที่ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่นาเสนอของพื้นที่สะพานหินและการวิเคราะห์พื้นที่แบบ
SWOT Analysis
รูปแปลงที่ดิน

โซน
ขนาดที่ดนิ ที่เสนอ
ผู้ถือครองที่ดิน

3 – ภูเก็ตตะวันออก
30 – 3 – 50 ไร่ (คิดเป็น 12,350 ตารางวา)
ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ หมายเลข ภก – 197
(ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม)
ราคาประเมิน
18,525,000 บาท
กฎหมายผังเมือง สีส้ม – ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ข้อดี
ข้อเสีย
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
• ทาเลตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ใกล้กับสถานที่ • เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเก่า ทาให้ถนน
สาคัญของจังหวัดภูเก็ต
แคบ การจราจรจึงติดขัด ซึ่ง การสร้างศูนย์
ประชุมฯ ควรใช้ถนนเส้นทางอื่นเพื่อเลี่ยง
• อยู่ติดกับรถไฟ LRT สถานีสะพานหิน ทา
เมืองเก่าในการเข้าถึงศูนย์ประชุมฯ
ให้เข้าถึงและเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดอื่น
ของเมืองได้ง่าย แม้ในระยะการเดิน
• ระยะเดินทางจากสนามบินใช้เวลานานกว่า
พื้นที่อื่นๆ
• เป็นที่ดินราชพัสดุ ใช้งบลงทุนน้อยกว่า
• ตั้งอยู่ในชุมชนหนาแน่น จึงมีที่ดินจากัด
• ที่ตั้งใกล้กับทะเลและสวนสาธารณะ
และขยายในอนาคตได้ยาก
• มีความเป็นชุมชนและเข้าถึงถึงวิถีชีวิตของ
คนภูเก็ตได้ง่าย
• เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
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โอกาส (Opportunity)
• ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงแหล่งบันเทิง
โรงแรม และสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ
ได้ง่าย ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถ
เดินทางไปพักผ่อนในพื้นที่ได้
• สามารถสร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ได้มากกว่าเพราะตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความ
หนาแน่นสูง สามารถดึงคนในชุมชนมาเข้า
ร่วมกับศูนย์ประชุมฯ ได้
• สามารถสร้างโอกาสในการจัดงานมากขึน้
เนื่องจากที่ตั้งเดิม มีงานท้องถิ่นและ
นานาชาติจัดขึ้นหลายงาน

อุปสรรค (Threat)
• พื้นที่ใกล้ทะเลและพื้นที่เมืองเก่าเดิมเป็นที่
ลุ่ม จึงทาให้น้าท่วมได้ง่าย
• เนื่องจากภูเก็ตเป็นเกาะ จึงมีปัญหาด้าน
ไฟฟ้าตกและน้าประปาที่ไม่เพียงพอ
• พื้นที่อยู่ใกล้กบั โรงเผาขยะ อาจทาให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
• ต้นทุนต่างๆ ในภูเก็ต มีราคาสูง

พื้นที่เชิงทะเล (Cherng Thalay)
พื้นที่เชิงทะเล ตั้งอยู่ในเขตตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง โดยอยู่ในพื้นที่การดูแลของเทศบาล
ตาบลเชิงทะเล ซึ่งมีประชากรในพื้นที่ 11,555 คน ในพื้นที่ 37.10 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น
คิดเป็น 311.46 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นน้อยทางประชากร แต่ว่า
เป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจานวนมาก เนื่องจากพื้นที่เชิงทะเลอยู่ใกล้กับหาดบางเทา
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทาให้พื้นที่มีโรงแรมจานวนมาก อีกทั้งพื้นที่นี้อยู่ตอนกลางของเกาะภูเก็ต จึง
ทาให้เข้าถึงสนามบินได้ง่าย ผนวกกับยังมีเส้นทางการขนส่งรถสมาร์ทบัสของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
จากัด อีกด้วย ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตได้
ด้ว ยข้อ ได้เ ปรีย บจากการเป็ น พื้ นที่ ใ กล้ ช ายทะเล พื้ น ที่เ ชิ ง ทะเลเป็ นพื้ น ที่ที่ เ น้น เพื่อ การ
พักผ่อน ทาให้องค์ประกอบหลักๆ ของพื้นที่มีโรงแรมระดับบนเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะพื้นที่ภายใน
โครงการลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket) ที่มีโรงแรมภายในโครงการหลายโรงแรมและมีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ภายในที่รองรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
รู้จั ก กั นเป็ น อย่ า งดี เนื่ องจากมี ก ารจั ด งานระดับ นานาชาติ ที่ โ ด่ งดั ง อย่ า งเช่ น งาน Phuket Bay
Regatta งานมาราธอน Laguna Phuket International Marathon และงานแข่ ง ขั น ไตรกี ฬ า
Laguna Phuket Triathlon เป็นต้น
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ภาพที่ 5.23 องค์ประกอบของพื้นที่เชิงทะเล
ตารางที่ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่นาเสนอของพื้นที่เชิงทะเลและการวิเคราะห์พื้นที่แบบ SWOT
Analysis
รูปแปลงที่ดิน

โซน
ขนาดที่ดนิ ที่เสนอ
ผู้ถือครองที่ดิน
ราคาประเมิน
กฎหมายผังเมือง

2 – ตอนกลางของเกาะ
39 – 2 - 36 ไร่ (คิดเป็น 15,836 ตารางวา)
ที่ดินเอกชน
20,000 บาทต่อตารางวา (ถนนบ้านดอน – เชิงทะเล) ข้อมูลจากกรมธนารักษ์
ราคาโดยประมาณ 316,720,000 ล้านบาท
สีส้ม – ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
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ข้อดี

ข้อเสีย
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
• ทาเลตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลและเป็น
• เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง Smart Bus ซึ่งยัง
แหล่งพักผ่อนที่มีโรงแรม 3-5 ดาวจานวน
ไม่สามารถขนส่งคนได้จานวนมากได้
มาก โดยเฉพาะลากูน่า ภูเก็ตที่มีชื่อเสียง
เท่าที่ควร จึงควรขยายถนนเพื่อรองรับรถ
และมีพื้นที่ขนาดใหญ่
มากขึ้นหรือมีบริการรถเชื่อมต่อจาก
สนามบินได้
• มีรถ Smart Bus เชื่อมต่อจากสนามบิน
และไปพื้นที่ชายหาดฝั่งตะวันตกได้ง่าย
• ความหลากหลายของกิจกรรมยังมีไม่มาก
พอ เพราะพื้นที่มุ่งเน้นไปเพื่อการพักผ่อน
• ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน เดินทางง่าย
• มีชาวต่างชาติในพื้นที่จานวนมาก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
• ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงแหล่งบันเทิง และ • พื้นที่ใกล้ทะเล จึงทาให้น้าท่วมได้ง่ายและ
โรงแรมได้ง่าย ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
มีผลกระทบจากลมทะเลได้ง่าย
สามารถเดินไปโรงแรมได้
• เนื่องจากภูเก็ตเป็นเกาะ จึงมีปัญหาด้าน
• สร้างโอกาสในการจัดงานมากขึ้น เพราะ
ไฟฟ้าตกและน้าประปาที่ไม่เพียงพอ
ชาวต่างชาติรู้จักกันดี เพราะเป็นพื้นที่จัด • ต้นทุนต่างๆ ในภูเก็ต มีราคาสูง
งาน Bay Regatta ไตรกีฬาและมาราธอน
• ชุมชนมีความหนาแน่น และสามารถ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจได้ดี
พื้นที่เจ้าฟ้า (Chao Fah)
พื้นที่เจ้าฟ้า ตั้งอยู่ในเขตตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต โดยอยู่ในพื้นที่การดูแลของเทศบาล
ตาบลวิชิต ซึ่งมีประชากรในพื้นที่ 49,824 คนในพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นคิดเป็น
889.71 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่เจ้าฟ้าจัดว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนต่อขยายจากพื้นที่ใจกลางเมือง
โดยตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ป่าตองและพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะได้ โดย
ถนนสายหลักเป็นถนนที่มีขนาดกว้าง ทาให้การขนส่งทางถนนมีความสะดวก แต่ยังขาดระบบขนส่ง
มวลชนอยู่ และด้วยเป็นพื้นที่เป็นโซนเมืองใหม่ ทาให้มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในบริเวณพื้นที่นี้
หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการศูนย์การค้า อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ห้างเทสโก้
โลตัสภูเก็ต ห้างแมคโครภูเก็ต และห้างคิง พาวเวอร์ภูเก็ต เป็นต้น
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ภาพที่ 5.24 องค์ประกอบของพื้นทีเ่ จ้าฟ้า
ตารางที่ 5.4 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บแปลงที่ ดิ นที่น าเสนอของพื้ นที่ เจ้ าฟ้ าและการวิ เคราะห์ พื้ นที่แบบ SWOT
Analysis
รูปแปลงที่ดิน

โซน
ขนาดที่ดนิ ที่เสนอ
ผู้ถือครองที่ดิน
ราคาประเมิน
กฎหมายผังเมือง

3 – ภูเก็ตตะวันออก
90 – 0 – 39.1 ไร่ (คิดเป็น 36,039.1 ตารางวา)
ที่ดินเอกชน
15,000 บาทต่อตารางวา (ถนนเหมืองเจ้าฟ้า) ข้อมูลจากกรมธนารักษ์
ราคาโดยประมาณ 540,586,500 ล้านบาท
สีเหลือง – ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ข้อดี

ข้อเสีย
จุดอ่อน (Weakness)
• ไม่มีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่นี้ ทาให้
เข้าถึงได้ยากกว่าพื้นที่อื่นๆ
• ชุมชนรอบข้างเป็นชุมชนใหม่ที่เป็นส่วนต่อ
ขยายจากเขตเมืองเก่า จึงทาให้ไม่มี
เอกลักษณ์และส่วนร่วมกับวิถีชีวิตคนภูเก็ต
เท่าที่ควร
• การจราจรค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากเป็น
เส้นทางไปยังตอนใต้ ของเกาะภูเก็ต

จุดแข็ง (Strength)
• ทาเลตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองที่ใกล้กับ
สถานที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต
• ทาเลใกล้ศูนย์การค้าหลายแห่ง
• ถนนที่ตัดผ่านเป็นถนนขนาดใหญ่ เป็น
ถนนเลี่ยงเมือง อีกทั้งมีทาง เข้าออกได้
หลายทาง ทาให้สามารถจัดการกับ
การจราจรได้
• มีที่ดินเปล่าที่สามารถพัฒนาโครงการได้
จานวนมาก ซึ่งง่ายต่อการขยายโครงการ
ในอนาคต
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
• ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงศูนย์การค้าหลาย • พื้นที่ใกล้ทะเล จึงทาให้น้าท่วมได้ง่ายและ
แห่งและมีหลากหลายประเภท เช่น Duty
มีผลกระทบจากลมทะเลได้ง่าย
Free ร้านของที่ระลึก ทาให้พื้นที่นี้มี
• เนื่องจากภูเก็ตเป็นเกาะ จึงมีปัญหาด้าน
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่โดยสารกันมาเป็น
ไฟฟ้าตกและน้าประปาที่ไม่เพียงพอ
หมู่คณะ
• ต้นทุนต่างๆ ในภูเก็ต มีราคาสูง
• มีที่ดินเปล่าจานวนมาก ทาให้สามารถ
พัฒนาโปรแกรมอาคารได้มากขึ้น
นอกเหนือจากศูนย์ประชุมฯ
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5.8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
5.8.1 การศึกษาคู่แข่งในภูมิภาคเพื่อวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ หมาะสมกับศูนย์ประชุม
ในการศึกษาข้อเสนอแนะโครงการที่เหมาะสมกับศูนย์ประชุมภูเก็ตนั้น คณะที่ปรึกษา
ได้ทาการศึกษาคู่แข่งศูนย์ประชุมในระดับภูมิภาคเพื่อศึกษาลักษณะต่างๆ ของการพัฒนาโครงการ ไม่
ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ จุดเด่น พื้นที่จัดประชุม การจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ประชุม สิ่งอานวย
ความสะดวก การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ประชุม ทาเลที่ตั้งและบริบทแวดล้อมโครงการ และมี
ลักษณะเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ได้ทาการเลือกศูนย์ประชุม คู่แข่ง
ระดับ City Convention มาทั้งหมด 5 โครงการจาก 3 เมือง ดังต่อไปนี้
1. เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
- ศูนย์ประชุม Setia SPICE Convention Centre (SPICE)
- ศูนย์ประชุม Penang Waterfront Convention Centre (PWCC)
2. เกาะเซนโตซ่า ประเทศสิงคโปร์
- ศูนย์ประชุม Resorts World Convention Centre
3. เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- ศูนย์ประชุม Bali International Convention Centre (BICC)
- ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC)
โดยการศึกษาศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาคเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมกับศูนย์
ประชุมภูเก็ตนั้น มีรายละเอียดการศึกษาและเปรียบเทียบ ดังนี้
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ตารางที่ 5.86 รายละเอียดของศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาค
ศูนย์ประชุม

Setia SPICE
Convention Centre

Penang Waterfront
Convention Centre
โครงการในอนาคต 2564

Resort World Sentosa
Convention Centre

Bali International
Convention Centre (BICC)

Bali Nusa Dua
Convention Centre
(BNDCC)

ปีนัง, มาเลเซีย
2560 (2017)
คอมเพล็กซ์
ย่านชุมชนและโรงงาน
ที่ใกล้กับสนามบิน
10 นาที (6.1 กม.)
20 นาที
รถบัสสาธารณะ
63 ไร่ (ทั้งโครงการ)
97,400
1,133
453 ห้อง (เปิดปี 2563)

ปีนัง, มาเลเซีย
2564 (2021)
คอมเพล็กซ์
ย่านชุมชนและโรงงาน
ที่ใกล้กับสนามบิน
20 นาที (14.5 กม.)
ไม่ระบุ
รถบัสสาธารณะ
81 ไร่ (ทั้งโครงการ)
381,000
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

เซนโตซ่า, สิงคโปร์
2553 (2010)
ศูนย์ประชุม + โรงแรม
ย่านแหล่งบันเทิง พักผ่อน
และสวนสนุก
28 นาที (โดยรถแท็กซี่)
ไม่ระบุ
รถบัส/รถเคเบิ้ล/รถไฟฟ้า MRT
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
1,543 ห้อง (ทั้งโครงการ)

บาหลี, อินโดนีเซีย
2541 (1998)
ศูนย์ประชุม + โรงแรม
ย่านแหล่งท่องเที่ยว
และโรงแรม
20 นาที (10 กม.)
25 นาที
ไม่มี
ไม่ระบุ
12,727
รถยนต์ 220 คัน รถบัส 6 คัน
334 ห้อง

บาหลี, อินโดนีเซีย
2554 (2011)
อาคารเดียว
ย่านแหล่งท่องเที่ยว
และโรงแรม
20 นาที (10 กม.)
25 นาที
ไม่มี
ไม่ระบุ
50,000
รถยนต์ 600 คัน รถบัส 9 คัน
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รูปภาพ

ที่ตั้ง
ปีที่เปิดศูนย์ฯ
โมเดลธุรกิจ
บริบท
การเข้าถึง

สนามบิน
ใจกลางเมือง
ขนส่งมวลชน
ขนาดที่ดินโดยประมาณ
พื้นที่อาคารทั้งหมด (ตร.ม.)
จานวนที่จอดรถ (คัน)
จานวนห้องโรงแรม (ถ้ามี)
โปรแกรมอื่นๆ ในโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

• สนามอารีน่า 10,000 ที่นั่ง
• สระว่ายน้า
• ศูนย์ต้อนรับแขก

• ศูนย์การค้า
• คอนโดมีเนียม
• อาคารสานักงาน

• Waterpark
• S.E.A. Aquarium
• Universal Studio
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ตารางที่ 5.87 รายละเอียดพื้นที่จัดการประชุมของศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาค
ศูนย์ประชุม

Setia SPICE
Convention Centre

Resort World Sentosa
Convention Centre

Bali International
Convention Centre (BICC)

Bali Nusa Dua
Convention Centre (BNDCC)

4,500
4 ฮอลล์ย่อย
8,000
4,000
3,000
3,600

6,000
3 ฮอลล์ขนาดกลาง / 9 ฮอลล์ขนาดเล็ก
6,500
4,000
3,000
6,000

1,961
1
2,300
1,080
1,220
2,000

4,400
5 ฮอลล์ย่อย
4,800
2,400
2,400
3,680

รูปภาพ

ขนาดพื้นที่จัดประชุมที่ใหญ่ที่สุด (ตร.ม.)
จานวนการแบ่งพื้นที่ฮอลล์ย่อย
รูปแบบการจัด Theatre
ที่นั่ง
Banquet
Classroom
Cocktail
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การเปรียบเทียบสิ่งอานวยความสะดวกของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค
ตารางที่ 5.88 สิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาค
สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องศูนย์ธุรกิจ
ห้องรองรับแขกพิเศษ
ห้องเลขานุการ
เลาจน์และคาเฟ่
ห้องปฐมพยาบาล
คลังสินค้าและพื้นที่เก็บของ
ระบบภาพและเสียง
ระบบไฟฟ้าต่างๆ
ระบบสื่อสารสนเทศ
การออกแบบรองรับผู้พิการ
ระบบความปลอดภัย
ร้านอาหารและฟู้ดคอร์ท
พื้นที่จัดเตรียมอาหาร
ห้องล็อกเกอร์/เปลี่ยนเสื้อผ้า
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ห้องละหมาด

Setia SPICE
Convention
Centre

Resort World
Sentosa
Convention
Centre

Bali
International
Convention
Centre (BICC)

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Bali Nusa Dua
Convention
Centre (BNDCC)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

ข้อเสนอแนะสิง่ อานวยความสะดวก
จากการศึกษาสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์ประชุม คู่แข่งในระดับภูมิภาค พบว่า ศูนย์
ประชุมส่วนใหญ่มีสิ่งอานวยความสะดวกค่อนข้างครบ โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกมาตรฐานที่ควรมี
อยู่ในทุกศูนย์ประชุม คือ ระบบภาพและเสียง ระบบสื่อสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้าที่
สามารถรองรับการใช้งานได้ และระบบความปลอดภัย ส่วนสิ่งอานวยความสะดวกทางด้านกายภาพ
โดยพื้นที่พื้นฐานที่จะต้องมี คือ พื้นที่ห้องศูนย์ธุรกิจ ห้องรองรับแขกพิเศษ พื้นที่เลาจน์และคาเฟ่ พื้นที่
เก็บของ ร้านอาหารหรือฟู้ดคอร์ท ห้องปฐมพยาบาล และห้องละหมาด ส่วนพื้ นที่ที่สามารถเพิ่มใน
ศูนย์ประชุม เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ ห้องเลขานุการ พื้นที่จัดเตรียม
อาหารขนาดใหญ่ ห้องล็อกเกอร์และเปลี่ยนเสื้อผ้า และพื้นที่พักผ่อน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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การเปรียบเทียบความยั่งยืนของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค
ตารางที่ 5.89 ความยั่งยืนของศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาค
ศูนย์ประชุม
Setia SPICE
Convention Centre

Resort World Sentosa
Convention Centre

Bali International
Convention Centre
(BICC)
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ความยั่งยืน
การออกแบบอาคารและบริหารจัดการภายในอาคารที่ยั่งยืน
• ใช้พลังงานโซล่าร์จากแสงอาทิตย์ (Hybrid Solar Powered)
• การเปิดช่องแสงที่หลังคา (Skylight) เพื่อให้แสงเข้าสู่อาคารมากขึ้น
• การออกแบบให้หลังคาเป็น หลังคาเขียว (Green Roof) และยังเป็นสวน
บนดาดฟ้า เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคารทางหลังคา
• การออกแบบอาคารโดยใช้มาตรฐานอาคารเขียว และได้ใบรับรอง
มาตรฐานอาคารเขียว
การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
• ให้ความรู้แก่เด็กในชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การออกแบบอาคารและบริหารจัดการภายในอาคารที่ยั่งยืน
• ใช้พลังงานโซล่าร์จากแสงอาทิตย์ (Solar Powered)
• ประหยัดการใช้น้าและมีการกักเก็บน้าฝนไว้ใช้
• ใช้งานเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 24 – 25 องศาเซลเซียส และลด
ปริมาณการใช้งานลง 20%
• ออกแบบอาคารให้มีหลังคาเขียว (Green Roof) เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อน (Heat Islands)
• ลดปริมาณการใช้ขยะและมีการแยกขยะ โดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce
Reuse และ Recycle และผลที่ได้ สามารถลดขยะได้ 32.9%
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ยั่งยืน
• ใช้วัสดุรีไซเคิลในศูนย์ประชุมมากขึ้น 50.8%
การออกแบบอาคารและบริหารจัดการภายในอาคารที่ยั่งยืน
• มีการติดตามและประเมินผลสม่าเสมอในการการวัดผลกระทบของอาคาร
ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
• ลดปริมาณมลพิษและแก็สเรือนกระจกในอาคาร
• อบรมพนักงานเรื่องวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• เชิญชวนผู้เกี่ยวข้องกับอาคาร ผู้ใช้งานอาคาร ผู้จดั งานร่วมมือกันเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 5.89 ความยั่งยืนของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค (ต่อ)
ศูนย์ประชุม
Bali International
Convention Centre
(BICC)

Bali Nusa Dua
Convention Centre
(BNDCC)

ความยั่งยืน
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ยั่งยืน
• ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อให้ลดการขนส่งสินค้าและวัสดุ
• ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในศูนย์ประชุม
• ลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
• การจ้างงานคนในท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
• ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริการที่แสดงถึงความเป็นบาหลี
การออกแบบอาคารและบริหารจัดการภายในอาคารที่ยั่งยืน
• การออกแบบภูมิทัศน์ในโครงการด้วยต้นไม้ต่างๆ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพันธุ์
ไม้ในเขตป่าร้อนชื้นที่แสดงความเป็นบาหลี
• ออกแบบอาคารให้รับแสงธรรมชาติได้มาก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในอาคาร
• ออกแบบอาคารให้สามารถรับลมธรรมชาติ ให้อาคารถ่ายเทอากาศได้
สะดวก และห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร เพราะจะทาให้เกิดมลพิษ
• ออกแบบอาคารให้มีเปลือกอาคาร 2 ชั้น เพื่อให้อาคารมีความเย็น และลด
ภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศได้
• นาน้าที่ผ่านการใช้งานในอาคารมาใช้รดน้าต้นไม้
• มีระบบบาบัดน้าเสียที่ดี ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ยั่งยืน
• อาหารเสิร์ฟด้วยจาน ชามและช้อนถาวร เพื่อไม่ให้เกิดขยะ
การร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
• ใช้วัตถุดิบในการทาอาหารจากท้องถิ่น เพื่อลดระยะทางในการขนส่ง และ
ยังสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะสิง่ อานวยความสะดวก
เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดทะเลและมีบริบททางวัฒนธรรมและสังคมคล้ายคลึงกับ
คู่แข่งในภูมิภาค ทาให้การออกแบบอาคารและการบริหารจัดการอาคารต้องคานึงถึงการสร้างความ
ยั่งยืน ซึ่งหัวใจของความยั่งยืน คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในการก่อสร้างศูนย์ประชุมภูเก็ต
จะต้องคานึงถึงเรื่องความยั่งยืนของปัจจัยเหล่านี้ด้วย
ในด้านการออกแบบอาคาร ภูเก็ตมีบริบทเป็น ทะเล เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเดิมอยู่
แล้ว ทาให้ตอ้ งคานึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ โดยการออกแบบและก่อสร้างอาคารจะต้องลดปริมาณ
มลพิษต่างๆ ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการปล่อยฝุ่นควัน การใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน กระบวนการการใช้น้าในอาคารและการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยออกสู่
ธรรมชาติ ทั้งนี้ในการออกแบบอาคารจาเป็นต้องมีการผ่านการประเมิน EIA ก่อน ซึ่งเป็นการจัดการ
ในเบื้องต้น การพัฒนาโครงการโดยใช้มาตรฐานอาคารเขียว และการให้ความสาคัญกับการประหยัด
พลังงาน ศูนย์ประชุมภูเก็ตจาเป็นต้องพัฒนาโครงการโดยใช้เกณฑ์อาคารเขียว เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มในราคาค่าเช่าพื้นที่จัดประชุม และสร้าง
ความพึงพอใจในการใช้อาคารได้อีกด้วย
ในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในศูนย์ประชุม ศูนย์ประชุมควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในท้องถิ่น
ของภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ อาหารในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนและระยะ
ทางการขนส่ง อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรี
ไซเคิลได้ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ในด้านความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ศูนย์ประชุมควรใช้ทรัพยากรบุคคลจากในท้องถิ่น มา
เป็นผู้ให้บริการในศูนย์ประชุม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ทั้งนี้ การใช้ทรัพยากรบุคคล
ท้องถิ่นมาทางานในศูนย์ประชุม ผู้บริหารศูนย์ประชุมสามารถดึงเอาเอกลักษณ์ของภูเก็ต มาสร้าง
รูปแบบการบริการแบบภูเก็ตในศูนย์ประชุมได้ โดยที่คนในท้องถิ่นกลุ่มนี้อาจมีความเชี่ยวชาญในด้าน
นี้อยู่แล้ว
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การเปรียบเทียบการวางผังอาคารของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค
1. ศูนย์ประชุม Setia SPICE Convention Centre เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ 5.25 การวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Setia SPICE Convention Centre
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ภาพที่ 5.26 การวิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงของศูนย์ประชุม Setia SPICE Convention Centre
ผลการวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Setia SPICE Convention Centre
จากการวิ เ คราะห์ ผั ง ของศู น ย์ ป ระชุ ม Setia SPICE Convention Centre สามารถสรุ ป
ลักษณะเด่นของการจัดผังได้ดังนี้
1. สามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ได้ 2 ทาง โดยการแบ่งชั้นระหว่างชั้นที่มี พื้นที่จัดเลี้ยง (Hall)
และพื้นที่ห้องประชุม (Meeting Room) และมีจุดจอดรถ (Drop off) ทั้ง 2 ชั้น
2. ที่จอดรถอยู่ภายในอาคารทั้งหมด และสามารถเข้าถึงศูนย์ประชุมได้ทุกชั้น
3. มี พื้ น ที่ ห้ อ งโถงขนาดใหญ่ (Grand Foyer) รองรั บ ห้ อ งจั ด เลี้ ย งขนาดใหญ่ (Grand
Ballroom) และห้องประชุม (Meeting Room) ห้องใหญ่
4. มีจุดต้อนรับแขก (Welcome Center) สาหรับห้องประชุมย่อยที่ชั้นลอย (Mezzanine)
5. มีพื้นที่หลังบ้านและบริการ (Back of House) อยู่หลังห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ (Grand
Ballroom) ทาให้ง่ายต่อการขนส่ง
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2. ศูนย์ประชุม Resort Worlds Sentosa Convention Centre
เกาะเซนโตซ่า ประเทศสิงคโปร์

ภาพที่ 5.27 การวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Resort Worlds Convention Centre
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ภาพที่ 5.28 การวิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงของศูนย์ประชุม Resort Worlds Convention Centre
ผลการวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Resort Worlds Convention Centre
จากการวิเคราะห์ผัง ของศูนย์ประชุม Resort Worlds Convention Centre สามารถสรุป
ลักษณะเด่นของการจัดผังได้ดังนี้
1. ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ (Grand Ballroom) มีขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งได้ 3 ห้องขนาด
กลาง หรือ 9 ห้องขนาดเล็ก
2. มีการแยกพื้นที่ห้องโถง (Lobby) ออกเป็น 2 ฝั่ง เพื่อกระจายคนและแยกการเข้าถึง
3. ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ (Grand Ballroom) ในแต่ละฝั่ง มีห้องโถง (Foyer) ในตัว
4. ที่จอดรถอยู่ภายในอาคาร
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3. ศูนย์ประชุม Bali International Convention Centre (BICC)
เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพที่ 5.29 การวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Bali International Convention Centre
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ภาพที่ 5.30 การวิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงของศูนย์ประชุม
Bali International Convention Centre
ผลการวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Bali International Convention Centre
จากการวิเคราะห์ผัง ของศูนย์ประชุม Bali International Convention Centre สามารถ
สรุปลักษณะเด่นของการจัดผังได้ดังนี้
1. มีจุดจอดรถ (Drop Off) 2 จุดที่แยกส่วนห้องหลักกับห้องประชุม (Meeting Room)
2. การจัดแปลนแยกเป็นห้องๆ ที่หลากหลายต่อการใช้งาน เช่น Exhibition Hall,
Auditorium, Gallery และ Conference Room โดยตั้ ง อยู่ แ ยกกั น เป็ น ห้ อ งๆ ไม่ ไ ด้
เน้นความคอมเพล็กซ์ (Complex)
3. ในแต่ละฟังก์ชั่นอาคาร (Function) ของศูนย์ประชุม จะมีห้องโถง (Foyer) ขนาดย่อย
เป็นของตัวเอง
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4. พื้นที่จัดงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (Largest Hall) แบ่งพื้นที่ไม่ได้ จึงมีห้องอื่นๆ รองรับการ
ใช้งานที่มีความจุแตกต่างกันไป
5. ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Centre เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพที่ 5.31 การวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Centre
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ภาพที่ 5.32 การวิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงของศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Centre tion

ผลการวิเคราะห์การจัดผังของศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Centre
จากการวิเคราะห์ผัง ของศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Centre สามารถสรุป
ลักษณะเด่นของการจัดผังได้ดังนี้
1. มีจุดจอดรถ (Drop off) 2 จุดที่ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ (Grand Ballroom)
2. การจัดแปลนแยกเป็นห้องเป็นกลุ่มๆ เพื่อทีจ่ ะขยายพื้นที่ห้องประชุมได้
3. ในแต่ละฟังก์ชั่นอาคาร (Function) ของศูนย์ประชุม จะมีห้องโถงย่อย (Lobby) เป็นของ
ตัวเอง
4. ห้องจัดเลี้ยงหรือจัดแสดงขนาดเล็ก (Small Hall) อยู่ชั้นบน เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
5. มีระเบียง (Terrace) เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ สามารถจัดงานได้
ข้อเสนอแนะการจัดผังศูนย์ประชุม
จากการวิเคราะห์ผังของศูนย์ประชุมคู่แข่งในระดับภูมิภาค สามารถสรุปลักษณะเด่นของการ
จัดผังและเสนอแนะการจัดผังได้ดังนี้
1. การจัดให้จุดจอดรถ (Drop off) มี 2 จุด เพื่อให้สามารถกระจายผู้เข้าร่วมประชุมได้ ไม่
แออัดจนเกินไป
- จุ ด จอดรถ (Drop off) แยก 2 จุ ด ของห้ อ งจั ด เลี้ ย งขนาดใหญ่ (Grand
Ballroom) เพื่อให้กระจายคนในกรณีที่มีการแบ่งฮอลล์ (Hall) จัดงาน
- จุดจอดรถ (Drop off) แยก 2 จุด โดยแยกเป็นจุดจอดที่ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
(Grand Ballroom) และส่วนห้องประชุม (Meeting Room)
2. การจัด ให้ มี ห้อ งโถง (Lobby) หรือ (Foyer) ย่อ ย เพื่อ ง่า ยต่ อการจั ดงานและบริ หาร
จัดการผู้เข้าร่วมประชุม
3. ฮอลล์ (Hall) ต่างๆ สามารถแบ่งพื้นที่ภายในให้ได้หลากหลายที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน
4. การแยกชั้น / โซน ระหว่างพื้นที่จัดแสดงสินค้า (Exhibition Hall) ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวนมาก กับ
5. ห้องประชุม (Meeting Room) ที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยในเรื่องความเป็นส่วนตัว
ของผู้เข้าร่วมประชุม
6. ที่จอดรถสามารถเข้าถึงได้ง่าย และควรอยู่ในพื้นที่ภายในอาคาร
7. ควรมีพื้นที่จัดงานภายนอกอาคาร (Outdoor Area) สาหรับการจัดงานแบบต่างๆ เช่น
จัดแสดงสินค้า (Exhibition), จัดเลี้ยงอาหาร (Dining), งานแต่งงาน (Wedding)
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การวิเคราะห์ขนาดพื้นที่จัดประชุมกับศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาค เพื่อหาขนาดความจุที่
เหมาะสมของศูนย์ประชุมภูเก็ต
ในการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่จัดประชุมของศูนย์ประชุม คณะที่ปรึกษาได้ทาการวิเคราะห์โดย
การหาตาแหน่ง (Positioning) บนกราฟเทียบกับคู่แข่ง โดยการใช้แกนตั้งเป็นขนาดความจุของพื้นที่
จัดประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีหน่วยเป็น ตารางเมตร และแกนนอนเป็น ขนาดพื้นที่ของห้องประชุม
ย่อย มีหน่วยเป็นตารางเมตร ทั้งนี้ คณะที่ ปรึกษาได้นาข้อมูลโครงการศูนย์ประชุม ทั้งในภูเก็ตและ
จังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย มาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งรายละเอียดของความจุในพื้นที่จัดประชุมขนาดใหญ่
ที่สุด และขนาดพื้นที่และขนาดพื้นที่ของห้องประชุมย่อย มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.90 ขนาดความจุของพื้นที่จัดประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและขนาดพื้นที่ของห้องประชุมย่อย
ของศูนย์ประชุมคู่แข่ง
ศูนย์ประชุม
Duangchanok (ภูเก็ต)
Hilton Arcadia (ภูเก็ต)
Phuket Graceland (ภูเก็ต)
Angsana Laguna (ภูเก็ต)
Le Meridien (ภูเก็ต)
CMECC (เชียงใหม่)
PEACE (พัทยา)
PSUIC (หาดใหญ่)
KICE (ขอนแก่น)
SPICE (ปีนัง)
Resort Worlds (สิงคโปร์)
BICC (บาหลี)
BNDCC (บาหลี)

ขนาดความจุของ
พื้นที่จัดประชุมที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด
(คน)

ขนาดพื้นที่ของห้อง
ประชุมย่อย
(ตร.ม.)

จานวน
ห้องประชุม
ย่อย
(ห้อง)

ขนาดพื้นที่ห้อง
ประชุมย่อยเฉลี่ย
(ตร.ม.)

1,038
500
700
400
980
11,340
10,062
3,500
10,000
8,000
6,500
2,300
4,800

532
838
837
440
522
4,690
2,167
400
981
1,345
506
3,742
4,029

4
6
4
9
6
27
19
8
7
14
9
25
32

133
140
209
49
87
174
114
50
140
96
56
150
126

จากข้อมูลในตาราง ในส่วนของศูนย์ประชุมคู่แข่งในภูมิภาค พบว่า สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ศูนย์ประชุมปีนังและสิงคโปร์ จะมีขนาดความจุที่มีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับงานจัด
แสดงสินค้า (Exhibition) ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็น บาหลี จะเป็นกลุ่มที่เน้นทั้งการจัดงานแสดงสินค้า
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(Exhibition) และการจัดประชุม (Meeting) ในอัตราส่วนที่พอๆ กัน ขนาดของพื้นที่จัดประชุมขนาด
ใหญ่และพื้นที่ห้องประชุมย่อยจึงมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมาก จากนั้นได้นาข้อมาวิเคราะห์ตาแหน่ง
บนกราฟ ซึ่งได้กราฟดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 5.33 กราฟแสดงตาแหน่งของศูนย์ประชุม เมื่อเปรียบเทียบด้วยขนาดความจุของ
พื้นที่จัดประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและขนาดพื้นที่ของห้องประชุมย่อย
จากกราฟ จะเห็นได้ว่า ตาแหน่งของขนาดความจุของพื้นที่จัดประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ
ขนาดพื้นที่ของห้องประชุมย่อย นั้นแบ่งออกได้เป็นกลุ่มๆ โดยกลุ่ม บน เป็นกลุ่มคู่แข่งศูนย์ประชุม
ภายในประเทศ ที่เป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ มีความจุมากกว่า 10,000 ที่นั่ง รองลงมา คือ กลุ่มคู่แข่ง
ศูนย์ประชุมในภูมิภาคจะอยู่ในระดับกลาง มีขนาดความจุ 4,000 – 5,000 ที่นั่ง ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ
กลุ่มคู่แข่งศูนย์ประชุม ในภูเก็ต ที่เกาะกลุ่มกันด้านล่าง โดยมีพื้นที่การจัดประชุมน้อยและมีขนาด
ความจุประมาณ 1,000 ที่นั่ง ประกอบกับ สถิติไมซ์ของภูเก็ต การจัดงานที่เกิดขึ้นในภูเก็ตส่วนใหญ่
เป็นการประชุม (Meeting) และการท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Incentive) ซึ่งเป็นไปแนวทางเดียวกับ
บาหลี ที่เน้นการจัดประชุมและมีพื้นที่การจัดประชุมพอๆ กับพื้นที่จัดเลี้ยงหรือพื้นที่จัดแสดงสินค้า
ทาให้ในการแข่งขันกับศูนย์ประชุมในภูมิภาคนั้น ศูนย์ประชุม ภูเก็ต ควรจะต้องแข่งกับบาหลี โดยคิด
ขนาดความจุ 5,000 ที่นั่ง เป็นเส้นแบ่งเกณฑ์พื้นที่ โดยเมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความจุศูนย์
ประชุมภูเก็ตแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ
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1. กรณี A เป็นขนาดที่มีความจุต่ากว่า 5,000 ที่นั่ง เป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่ความ
ต้องการทางด้านการตลาดและการจัดงานที่ภูเก็ต ยังมีไม่มากพอ แต่ก็ยังมีความต้องการ
พื้นที่จัดประชุมขนาดใหญ่อยู่
2. กรณี B เป็นขนาดที่มีความจุ 5,000 – 6,500 ที่นั่ง เป็นขนาดความจุที่มากกว่าบาหลี แต่
ไม่ ม ากกว่ า สิ ง คโปร์ ซึ่ ง เป็ น ขนาดความจุ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ศู น ย์ ป ระชุ ม ภู เ ก็ ต ให้ มี
ความสามารถในการแข่งกันกับคู่แข่งในภูมิภาคได้
3. กรณี C เป็นขนาดที่มีความจุประมาณ 8,000 ที่นั่ง สาหรับการขยายพื้นที่โครงการใน
อนาคต เพื่อให้สามารถแข่งขันกับปีนังได้
ทั้งนี้ ได้ทาการวิเคราะห์ร่วมกับสถิติการจัดประชุมนานาชาติระหว่างเมืองจุดหมายปลายทาง
ของ ICGA ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า
ตารางที่ 5.91 จานวนการจัดการประชุมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน จาแนกตามประเทศและจาแนก
ตามเมืองจุดหมายปลายทางในปี พ.ศ. 2560
จาแนกตามประเทศ
อันดับ
ประเทศ
จานวนงาน
1 ไทย
163
2 สิงคโปร์
160
3 มาเลเซีย
112
4 อินโดนีเซีย
89
5 ฟิลิปปินส์
56

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

จาแนกตามเมืองจุดหมายปลายทาง
อันดับ
เมือง
จานวนงาน
1 กรุงเทพฯ
110
2 กัวลาลัมเปอร์
65
3 บาหลี
40
4 เชียงใหม่
21
5 ยอร์กยาการ์ต้า
15
6 ปีนัง
15
7 จาการ์ต้า
13
8 ภูเก็ต
8
9 กูชิง
7
10 พัทยา
6
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ภาพที่ 5.34 กราฟแสดงตาแหน่งของศูนย์ประชุม เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดประชุมนานาชาติ
ระหว่างเมืองจุดหมายปลายทางของ ICGA
การจัดงานประชุมนานาชาติที่ภูเก็ต ยังมีน้อยอยู่ มีเพียง 8 งาน ในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
สถานที่ประชุมไม่เอื้อต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสในการจัด
งานเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน มีการจัดงานประชุมนานาชาติมากถึง 163 งาน และเชียงใหม่
ยังเป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาค ดังนั้ น ภูเก็ตจึงต้องมีศูนย์ประชุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อการเพิ่มโอกาส
ในการจัดงานประชุมนานาชาติได้มากขึ้น
5.8.2 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับศูนย์ประชุมภูเก็ต
จากการศึกษาขนาดความจุผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสมกับศูนย์ประชุม ภูเก็ต ที่
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับ คือ 3,000 ที่นั่ง 5,000 ที่นั่ง และ 8,000 ที่นั่ง และจากการสรุปผล
พบว่า ขนาด 5,000 ที่นั่ง เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดกับภูเก็ตและมีความสามารถแข่งขันกั บศูนย์
ประชุมคู่แข่งในภูมิภาคได้ จึงนาขนาดความจุ 5,000 ที่นั่งมาคานวณหาพื้ นที่ในการก่อสร้างเบื้องต้น
ซึ่งมีขนาดพื้นที่ ดังนี้
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ตารางที่ 5.92 ขนาดความจุของพื้นที่จัดประชุมของศูนย์ประชุมภูเก็ต
พื้นที่
พื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
พื้นที่ห้องประชุมย่อย

เกณฑ์ในการคิดพื้นที่
สัดส่วน
หน่วย
1
ตร.ม. ต่อคน
90% ของความจุคนในห้องจัดแสดงสินค้า
หรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่

ขนาดความจุ
(คน)
5,000
4,500

ตารางที่ 5.93 ขนาดพื้นที่อาคารของศูนย์ประชุมภูเก็ต
พื้นที่
พื้นที่หน้าบ้าน (Front of House)
พื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ขนาดความจุ 5,000 คน
พื้นที่โถงใหญ่
พื้นที่ห้องประชุมย่อย 4,500 คน

เกณฑ์ในการคิดพื้นที่
สัดส่วน
หน่วย
60% ของพื้นที่อาคารทั้งหมด
1
ตร.ม. ต่อคน
45%
0.8

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
12,940
5,000

ของพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือ
จัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ตร.ม. ต่อคน

2,250

ของพื้นที่ห้องประชุมย่อย
ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ของพื้นที่อาคารทั้งหมด
ของพื้นที่หน้าบ้าน
*เป็นสัดส่วนพื้นที่ที่หักลบจากพื้นที่
ส่วนเก็บของและสินค้า

1,440
150
500
8,627
2,588
6,039

3,600

* 150 ตร.ม. ต่อห้อง = 24 ห้อง

พื้นที่ห้องโถงของห้องประชุมย่อย
พื้นที่ห้องรับแขก วี.ไอ.พี (V.I.P. Lounge)
พื้นที่ร้านอาหาร / คาเฟ่
พื้นที่หลังบ้าน (Back of House)
พื้นที่ส่วนเก็บของและสินค้า
พื้นที่อื่นๆ
- พื้นที่ห้องศูนย์ธุรกิจ
- พื้นที่สานักงาน
- พื้นที่ห้องละหมาด
- พื้นที่ทางสัญจร
- พื้นที่ครัวและการจัดเตรียมอาหาร
- พื้นที่โหลดสินค้า
- พื้นที่ห้องงานระบบและส่วนบริการ
- พื้นที่ห้องน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
- พื้นที่ห้องล็อกเกอร์
- พื้นที่ห้องปฐมพยาบาล
รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด
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ตารางที่ 5.94 ขนาดพื้นที่ที่จอดรถของศูนย์ประชุมภูเก็ต

จานวนที่จอดรถขั้นต่าตาม
กฎหมาย
ที่จอดรถรถยนต์

เกณฑ์ในการคิดพื้นที่
จานวนรถ
(คัน)
สัดส่วน
หน่วย
240 ตร.ม. ต่อคัน
90
หารด้วยพื้นที่อาคารทั้งหมด
12% ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
600

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
7,500

(คิดจากสัดส่วนที่จอดรถของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค)

12.5 ตร.ม. ต่อคัน (2.5x5 ตร.ม.)
0.25% ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่

ที่จอดรถบัส

13

624

-

8,124
4,874
12,998

(คิดจากสัดส่วนที่จอดรถของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค)

48
รวมพื้นที่ส่วนจอดรถ
พื้นที่ทางสัญจรในพื้นที่จอดรถ
60%
รวมพื้นที่ที่จอดรถของศูนย์ประชุม

ตร.ม. ต่อคัน (12x4 ตร.ม.)
ของพื้นที่ส่วนจอดรถ

จากการคิดขนาดพื้ นที่ที่เหมาะสมกับศูนย์ประชุม ภูเก็ต ที่มีความสามารถในการ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมในห้องจัดแสดงสินค้าหรือห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ได้ถึง 5,000 คน ทาให้
สามารถสรุปขนาดของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดได้เป็น 21,567 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่หน้าบ้าน
หรือพื้นที่จัดประชุม (Front of House) ขนาด 12,940 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 60% และพื้นที่
หลังบ้านหรือพื้นที่ส่วนบริการ (Back of House) ขนาด 8,627 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 40%
ทั้งนี้ขนาดพื้นที่เหล่านี้ยังไม่นับรวมพื้นที่จอดรถ เนื่องจากที่จอดรถสามารถเป็นตัวเลือกในการก่อสร้าง
ศูนย์ประชุมว่าต้องการจอดรถภายนอกอาคารหรือการก่อสร้างอาคารจอดรถรวมกับอาคารศูนย์
ประชุม โดยใช้พื้นที่ 12,998 ตารางเมตรเป็นพื้นที่ที่จอดรถ แต่ในกรณีที่ก่อสร้างรวมกัน จะทาให้พื้นที่
ทั้งหมดของอาคารศูนย์ประชุม ภูเก็ต มีขนาดเป็น 34,565 ตารางเมตร
ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษา ได้มีการเพิ่มข้อเสนอแนะโครงการในอนาคต ในกรณีที่มีการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจัดงานประชุมให้รองรับคนได้มากขึ้นถึงความจุ 8,000 ที่นั่ง เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับศูนย์ประชุมอื่นๆ เช่น ปีนังและเซนโตซ่า จึงมีการคิดคานวณพื้นที่ในกรณีการก่อสร้างศูนย์
ประชุมขนาด 8,000 ที่นั่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งแสดง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.95 ขนาดความจุของพื้นที่จัดประชุมของศูนย์ประชุมภูเก็ต
พื้นที่
พื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
พื้นที่ห้องประชุมย่อย

เกณฑ์ในการคิดพื้นที่
สัดส่วน
หน่วย
1
ตร.ม. ต่อคน
90% ของความจุคนในห้องจัดแสดงสินค้า
หรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่

ขนาดความจุ
(คน)
8,000
7,200

ตารางที่ 5.96 ขนาดพื้นที่อาคารของศูนย์ประชุมภูเก็ต
พื้นที่
พื้นที่หน้าบ้าน (Front of House)
พื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ขนาดความจุ 5,000 คน
พื้นที่โถงใหญ่
พื้นที่ห้องประชุมย่อย 4,500 คน

เกณฑ์ในการคิดพื้นที่
สัดส่วน
หน่วย
60% ของพื้นที่อาคารทั้งหมด
1
ตร.ม. ต่อคน
45%
0.8

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
20,704
8,000

ของพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือ
จัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ตร.ม. ต่อคน

3,600

ของพื้นที่ห้องประชุมย่อย
ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
ของพื้นที่อาคารทั้งหมด
ของพื้นที่หน้าบ้าน
*เป็นสัดส่วนพื้นที่ที่หักลบจากพื้นที่
ส่วนเก็บของและสินค้า

2,304
240
800
13,803
4,141
9,662

5,760

* 150 ตร.ม. ต่อห้อง = 24 ห้อง

พื้นที่ห้องโถงของห้องประชุมย่อย
พื้นที่ห้องรับแขก วี.ไอ.พี (V.I.P. Lounge)
พื้นที่ร้านอาหาร / คาเฟ่
พื้นที่หลังบ้าน (Back of House)
พื้นที่ส่วนเก็บของและสินค้า
พื้นที่อื่นๆ
- พื้นที่ห้องศูนย์ธุรกิจ
- พื้นที่สานักงาน
- พื้นที่ห้องละหมาด
- พื้นที่ทางสัญจร
- พื้นที่ครัวและการจัดเตรียมอาหาร
- พื้นที่โหลดสินค้า
- พื้นที่ห้องงานระบบและส่วนบริการ
- พื้นที่ห้องน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
- พื้นที่ห้องล็อกเกอร์
- พื้นที่ห้องปฐมพยาบาล
รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด
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ตารางที่ 5.97 ขนาดพื้นที่ที่จอดรถของศูนย์ประชุมภูเก็ต

จานวนที่จอดรถขั้นต่าตาม
กฎหมาย
ที่จอดรถรถยนต์

เกณฑ์ในการคิดพื้นที่
จานวนรถ
(คัน)
สัดส่วน
หน่วย
240 ตร.ม. ต่อคัน
144
หารด้วยพื้นที่อาคารทั้งหมด
12% ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
960

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
12,000

(คิดจากสัดส่วนที่จอดรถของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค)

12.5 ตร.ม. ต่อคัน (2.5x5 ตร.ม.)
0.25% ของความจุห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่

ที่จอดรถบัส

20

960

-

12,960
7,776
20,736

(คิดจากสัดส่วนที่จอดรถของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค)

48
รวมพื้นที่ส่วนจอดรถ
พื้นที่ทางสัญจรในพื้นที่จอดรถ
60%
รวมพื้นที่ที่จอดรถของศูนย์ประชุม

ตร.ม. ต่อคัน (12x4 ตร.ม.)
ของพื้นที่ส่วนจอดรถ

ส าหรั บ ขนาดพื้ น ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม ภู เ ก็ ต ในกรณี ที่ มี ก ารปรั บ ขนาดความจุ ใ ห้ มี
ความสามารถในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุม 8,000 คนในห้องจัดแสดงสินค้าหรือห้องจัดเลี้ยงขนาด
ใหญ่ ทาให้สามารถสรุปขนาดของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดได้เป็น 34,507 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่
หน้าบ้านหรือพื้นที่จัดประชุม (Front of House) ขนาด 20,704 ตารางเมตร และพื้นที่หลังบ้านหรือ
พื้นที่ส่วนบริการ (Back of House) ขนาด 13,803 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่อีก 20,736 ตารางเมตร
เป็นพื้นที่ที่จอดรถ แต่ในกรณีที่ก่อสร้างรวมกัน จะทาให้พื้ นที่ทั้งหมดของอาคารศูนย์ประชุม ภูเก็ต มี
ขนาดเป็น 55,243 ตารางเมตร
ในการขยายพื้นที่ศูนย์ประชุมให้มีขนาดรองรับความจุ 8,000 ที่นั่ง นั้น สามารถสรุป
พื้นที่ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอีก 12,940 ตารางเมตร โดยเพิ่มพื้นที่หน้าบ้านหรือพื้นที่จัดประชุม (Front of
House) ขนาด 7,764 ตารางเมตร และเพิ่มพื้นที่หลังบ้านหรือพื้นที่ส่วนบริการ (Back of House)
ขนาด 5,176 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่จอดรถต้องขยายพื้นที่อีก 7,738 ตารางเมตร
5.8.3 การจัดที่นั่งรูปแบบต่างๆ ของพื้นที่จัดประชุมของศูนย์ประชุมภูเก็ต
ส าหรั บ การจั ด ที่ นั่ ง รู ป แบบต่ า งๆ นั้ น คณะที่ ป รึ ก ษาได้ ศึ ก ษามาตรฐานการคิ ด
คานวณรูปแบบที่นั่งศูนย์ประชุมจากต่างประเทศ ซึ่งมีวธิ ีการคิดและรูปแบบการจัดที่นั่งในศูนย์ประชุม
ภูเก็ต ดังนี้
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ตารางที่ 5.98 ขนาดความจุของพื้นที่จัดประชุมของศูนย์ประชุมภูเก็ต
เกณฑ์ในการคิดความจุ
สัดส่วน
หน่วย
แบบ Theatre
1
ตร.ม. ต่อคน
แบบ Cocktail
0.8 ตร.ม. ต่อคน
แบบ Banquet
1.6 ตร.ม. ต่อคน (10 คนต่อโต๊ะ)
แบบ Classroom
1.9 ตร.ม. ต่อคน
รูปแบบ

ขนาดความจุ
5,000 ที่นั่ง

ขนาดความจุ
8,000 ที่นั่ง

5,000
6,250
3,125
2,632

8,000
10,000
5,000
4,211

278

444

(คิดจากสัดส่วนที่นั่งของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค)

แบบ Booth

18

ตร.ม. ต่อคน
(คิดจากสัดส่วนที่นั่งของคู่แข่งศูนย์ประชุมในภูมิภาค)

ทั้ ง ในการจั ด การพื้ น ที่ จั ด เลี้ ย ง (Grand Ballroom) หรื อ พื้ น ที่ จั ด แสดงสิ น ค้ า
(Exhibition hall) ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ค วามจุ ม ากที่ สุ ด นั้ น ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ ฮ อลล์ (Hall) ให้
สามารถแบ่งการขายพื้นที่ได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 – 4 ฮอลล์ เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดงาน
5.8.4 ความต้องการทางด้านโรงแรม
จากการศึกษาเกณฑ์ ในการเลือกที่ตั้งส าหรับศูนย์ประชุม ระบุเกณฑ์ข้อที่ 1 ว่ า
จะต้องมีโรงแรมมากกว่า 5 แห่งในระยะการเดิน 20 นาที และมากกว่า 15 แห่งในระยะการขับรถ 20
นาที ซึ่งจากการประเมินทาเลที่ตั้งแล้วใน 3 พื้นที่ที่ทาการเลือก คือ พื้นที่ สะพานหิน เชิงทะเล และ
เจ้าฟ้า ซึ่งในพื้นที่สะพานหินและเชิงทะเล ไม่มีความจาเป็นในการสร้างโรงแรมในโครงการ เนื่องจาก
2 พื้นที่นี้มีโรงแรมหลายแห่งในระยะที่เดินได้และขับรถเข้าถึงได้รวดเร็ว แต่สาหรับในพื้นที่เจ้าฟ้าควร
มีการก่อสร้างโรงแรมอีก 1 โรงแรม แต่ถ้าพื้นที่สะพานหินหรือเชิงทะเล จะทาการก่อสร้างโรงแรมใน
โครงการ ก็สามารถทาได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้น โรงแรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ จะต้องเป็น โรงแรมที่มีห้องพักอย่างน้อย 200 ห้องขึ้นไป
มีแบรนด์ของโรงแรมเป็นที่รู้จัก และมีระดับ 3 – 5 ดาว
เพื่อให้โรงแรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น และมีความเหมาะสมกับ
ภูเก็ต คณะที่ปรึกษาจึงมีการแจกแบบสอบถามแก่ผู้จัดงานเพื่อสอบถามถึงลักษณะโรงแรมที่เหมาะสม
ในโครงการ พบว่า โรงแรมจะต้องมีห้องพัก 200 – 300 ห้อง
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บทที่ 6
สรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

6.1 ความเหมาะสมของการก่อสร้างศูนย์ประชุมภูเก็ต
ภูเก็ต จัดว่าเป็นเมืองที่อยู่ในกลุ่มเมืองจุดหมายปลายทางระดับสอง (Second Tier MICE
Destination) ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศมีการผลักดันกลุ่มเมืองระดับนี้ให้มีการจัดงานไมซ์มากขึ้น
โดยมีการสร้างสาธารณูปโภคสาหรับการรองรับการจัดงานประชุมทางธุรกิจหรือประชุมองค์กรใน
เมืองกลุ่มดังกล่าว มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดตั้งสานักงานส่งเสริมการประชุมของเมือง
ตนเองขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกการจัดประชุมต่างๆ เช่น มาเลเซีย เกาหลี ญี่ ปุ่น และอินโดนีเซีย
เป็นต้น และมีการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการจัดประชุมแบบครบวงจร เป็นการบูรณาการระหว่าง
โรงแรม รีสอร์ต และสถานที่การจัดการประชุม ซึ่งภูเก็ตมีองค์ประกอบของเมือง และโครงสร้างพ้น
ฐานที่พร้อมทั้งในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภูเก็ตจึง โอกาสในการพัฒนาเมืองด้วย
ไมซ์ และก่อสร้างศูนย์ประชุมภูเก็ต เพื่อรองรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ อีกทั้ง แนวทางการพัฒนาเมือง
ด้วยไมซ์ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตอีกด้วย
ประสิทธิภาพของตลาดไมซ์ภูเก็ตในปัจจุบัน (Phuket’s current MICE performance)
- ภูเก็ต เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในภูเก็ตกว่า 9 ล้านคน เพื่อมา
ท่องเที่ยวและพักผ่อน ซึ่งคิดเป็น 14 % ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยกว่า 62 ล้านคน
- มีนักเดินไมซ์ในภูเก็ตประมาณ 762,188 คนในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคิดเป็น 2% ของนักเดินทางไมซ์ใน
ประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีตลาดของไมซ์ภายในประเทศ มากกว่า 35 ล้านคน เป็นชาวเอเชีย
(75%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและอินเดีย (อ้างอิงรายงานของ C9Hotelworks และ สสปน.)
- ในปัจจุบันกิจกรรมไมซ์ในภูเก็ตถูกดาเนินการโดยผู้จัดงานในท้องถิ่นและเน้นกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงรางวัล (Incentive Group) จากต่างประเทศ (อ้างอิงรายงานของ
C9Hotelworks)
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การวางตาแหน่งของตลาดไมซ์ในภูเก็ต (Phuket’s MICE positioning)
- แบรนด์ไมซ์ของภูเก็ตในระดับนานาชาติ ควรผลักดันด้วยภาพลักษณ์ของประเทศไทย
- ภูเก็ตต้องเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานประชุมทั่วไป
และจัดประชุมนานาชาติที่มีภาพลักษณ์เมืองสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ อย่างเดียวกับ
บาหลี ปีนัง และเกาะเซนโตซ่า สิงคโปร์ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าท้องถิ่น

6.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า
ลูกค้าที่มีศักยภาพของตลาดไมซ์ในภูเก็ต (Phuket’s Potential Target Markets)
- สร้างภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่ม
ลูกค้าที่จัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเชิงรางวัล
- ตั้งเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังจ่ายสูงจากกลุ่มเอเชีย โดยจะต้องมีการออกแบบพื้นที่
การจัดประชุมให้สามารถยืดหยุ่นได้
- จากลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพนั้นส่งผลต่อลักษณะงานในศูนย์ประชุม ดังนี้
 การจัดงานเป็นการประชุมขนาดกลางประมาณ 4,500 คนขึ้นไป ในระดับงานของ
ภูมิภาค
 การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สมาร์ทซิตี้
ความยั่งยืน โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาจัดงานในภูเก็ต
เพื่อสอดคล้องกับภาพลักษณ์
 การจัดงานประเภทกีฬา ยังคงสร้างแรงดึงดูดกลุ่มนักกีฬาในประเทศและภูมิภาค
เช่น งานปั่นจักรยาน แข่งเรือใบ มาราธอน และกี ฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme) และยัง
สร้างโอกาสเพิ่มขึ้นด้วยการจัดการแสดดงโชว์และความบันเทิงต่างๆ
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6.3 ขนาดที่เหมาะสม รูปแบบ และสถานที่ที่เหมาะสมที่จะสร้าง
ขนาดที่เหมาะสมของศูนย์ประชุมภูเก็ต เป็นศูนย์ประชุม ที่มีขนาดพื้นที่จัดแสดงสินค้าหรือ
พื้นที่จัดเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่สุดที่มีความจุ 5,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นขนาดความจุที่มากกว่าบาหลี แต่ไม่
มากกว่าสิงคโปร์ ซึ่งเป็นขนาดความจุ ที่นั่งที่ทาให้ ภูเก็ตมีความสามารถในการแข่งกันกับคู่แข่งใน
ภูมิภาคได้ ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการจัดงานมากขึ้น ต้องมีการขยายพื้นที่ให้สามารถรองรับได้ถึง
8,000 ที่นั่งได้ โดยรูปแบบของศูนย์ประชุม จะเป็นศูนย์ประชุมที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่และเพียบพร้อม
ประกอบกับต้องมีการนาเอกลักษณ์ของภูเก็ตมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างของภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมภูเก็ต ทะเลของภูเก็ต ความหลากหลายของอาหารและกีฬาทางน้าที่เป็นจุดเด่นของภูเก็ต
ทั้งนี้การก่อสร้างศูนย์ประชุมภูเก็ต ยังต้องมีการออกแบบให้เป็นอาคารยั่งยืน เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้
ชายทะเลและแห่งธรรมชาติ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาได้จากท้องถิ่นและแรงงานคนภูเก็ตมาร่วมงานกัน
ในศูนย์ประชุมภูเก็ต
การคั ด เลื อ กที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมนั้ น ได้ พิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพของที่ ตั้ ง ด้ ว ยเกณฑ์ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากลแล้ว พบว่า มี 3 พื้นที่ คือ พื้นที่สะพานหิน พื้นที่เชิงทะเล และพื้นที่เจ้าฟ้า ซึ่งแต่ละ
ทาเลที่ตั้งนั้นมีมีข้อได้เปรียบและเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. พื้นที่สะพานหิน เป็นทาเลใกล้ใจกลางเมืองที่ใกล้กับสถานที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต
ความเป็นชุมชนและเข้าถึงถึงวิถีชีวิตของคนภูเก็ตได้ง่าย อยู่ ใกล้กับรถไฟรางเบา (LRT) สถานีสะพาน
หิน ทาให้เข้าถึงได้ง่าย มีที่ดินของรัฐ และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการจัดงาน เนื่องจากที่ตั้งเดิม มีงาน
ระดับท้องถิ่นและนานาชาติจัดขึ้นหลายงาน แต่ ข้อด้อยของพื้นที่นี้ คือ มีระยะทางไกลจากสนามบิน
ถนนแคบและมีการจราจรติดขัด
2. พื้นที่เชิงทะเล เป็นทาเลที่มีระยะทางใกล้กับสนามบิน ใกล้ทะเลและแหล่งพักผ่อนที่
มีโรงแรมระดับ Chain ของต่างประเทศหลายแห่ง ทาให้ในพื้นที่มีชาวต่างชาติในพื้นที่จานวนมาก
ประกอบกับมีโอกาสในการจัดงานระดับสากล จึงเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ โดยเป็นพื้นที่จัดงาน Bay
Regatta ไตรกีฬาและมาราธอน แต่ข้อด้อย คือ ที่ดินน้อยที่สามารถพัฒนาได้เหลือน้อยและมี Smart
Bus เพียงอย่างเดียว ซึ่งยังไม่สามารถขนส่งคนได้จานวนมากได้เท่าที่ควร
3. พื้นที่เจ้าฟ้า เป็นทาเลใกล้ใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์การค้าหลายแห่ง ทาให้พื้นที่นี้มี
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่โดยสารกันมาเป็นหมู่คณะจานวนมาก แต่ข้อด้อย คือ จานวนโรงแรมชั้นนายัง
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มีค่อนข้างน้อย ไม่มีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่และชุมชนรอบข้างยังเป็นชุมชนใหม่ที่เป็นส่วนต่อขยาย
จากเขตเมืองเก่า จึงทาให้ไม่มีเอกลักษณ์และส่วนร่วมกับวิถีชีวิตคนภูเก็ตเท่าที่ควร
สาหรับความต้องการทางด้านโรงแรมนั้น ในพื้นที่สะพานหินและเชิงทะเล ไม่มีความจาเป็น
ในการสร้างโรงแรมในโครงการ เนื่องจาก 2 พื้นที่นี้มีโรงแรมหลายแห่งในระยะที่เดินได้และขับรถ
เข้าถึงได้รวดเร็ว แต่สาหรับในพื้นที่เจ้าฟ้าควรมีการก่อสร้างโรงแรมอีก 1 โรงแรม แต่ถ้าพื้นที่สะพาน
หินหรือเชิงทะเล จะทาการก่อสร้างโรงแรมในโครงการก็สามารถทาได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงการและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ โรงแรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ จะต้องเป็น โรงแรมที่มี
ห้องพักอย่างน้อย 200 ห้องขึ้นไป มีแบรนด์ของโรงแรมเป็นที่รู้จัก และมีระดับ 3 – 5 ดาว และ
การแจกแบบสอบถามแก่ผู้จัดงาน ถึงลักษณะโรงแรมที่เหมาะสมในโครงการ พบว่า โรงแรมจะต้องมี
ห้องพัก 200 – 300 ห้อง จึงจะเหมาะสมกับศูนย์ประชุมภูเก็ต
6.4 การหาทุนสาหรับสร้าง แนวทางการบริหารงานศูนย์ประชุมภูเก็ต
สาหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของศูนย์ประชุมภูเก็ต โดยใช้รูปแบบการ
ร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) โดยรัฐจะเป็นผู้จัดที่ดินราชพัสดุ ภก.-197 บริเวณพื้นที่สะพานหิน
ให้ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 12,350 ตารางวา (ที่ดินของพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมินที่ตั้งเป็นอันดับ 1) และ
ภาคเอกชนจะเป็นผู้บริหารและลงทุนในส่วนของการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย
ทั้งหมด 21,567 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่หน้าบ้านหรือพื้นที่จัดงานประชุม 12,940 ตารางเมตร
และพื้นที่สนับสนุนหรือบริการอาคารอีก 8,627 ตารางเมตร รวมไปถึงมีพื้นที่จอดรถอีก 12,998
ตารางเมตร สาหรับการก่อสร้างอาคารจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปีและมีการใช้งานหลังจากการ
ก่อสร้าง 30 ปี และผลจากการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน สาหรับนักลงทุนและผู้ดูแลอาคาร พบว่า
สามารถแบ่งเงินในการลงทุน โดยใช้เงินกู้ 70% และเงินทุนอีก 30% ที่ค่า WACC เท่ากับ 9.72%
สาหรับโครงการผลการตอบแทนการเงินของศูนย์ประชุมภูเก็ต จะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ
382,316,549.27 บาท และค่าอัตราผลการตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 12.6% ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่
น่าสนใจในการลงทุนเนื่องจากสร้างกระแสเงินสดตลอดโครงการจานวนมาก แต่เนื่องจากระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 6.11 ปี จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ
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