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บทคดัย่อ

 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวดัขอนแก่น                    

เพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย และเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ใน

จงัหวดัขอนแก่น  เพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ อุตสาหกรรมไมซ์  และการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เพ่ือการเป็น 

ไมซ์ซิต้ี  วธีิดาํเนินการวจิยัไดใ้ชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชเ้คร่ืองมือ ในการ

วิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า จงัหวดัขอนแก่นมีศกัยภาพดา้นท่ีตั้งท่ีอยู่

บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก  ซ่ึงส่งผลดีในดา้นการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยง

ไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งจงัหวดัขอนแก่นยงัเป็นศนูยก์ลางใน  ดา้นการคา้ การลงทุนการศึกษา และ

การบริการทางการแพทย ์  และในภาพรวมของศกัยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า มีความพร้อม

และสามารถรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย และเพ่ือให้จงัหวดัขอนแก่นเป็นหน่ึงในไมซ์ซิต้ีของ

ประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั จึงควรท่ีจะพฒันาให้จงัหวดัขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ท่ีมีศกัยภาพดว้ย

การพฒันาในเร่ือง บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  การยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างความร่วม

มือในพ้ืนท่ี  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก และการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดั

ขอนแก่น

คาํสําคญั: ไมซ์ซิต้ี  ขอนแก่นไมซ์ซิต้ี  อุตสาหกรรมไมซ์  การพฒันาศกัยภาพ

ABSTRACT

 This article aims to study and analyze the capacity of MICE industry in Khon Kaen, and also to 

propose suggestions on how to improve the potentials of Khon Kaen for becoming a MICE city of 

Thailand. The process in this study involves both qualitative and quantitative research method.   The research 

instruments include questionnaire and indepth interview. It was found that Khon Kaen has great potential 

of its location which is on the East-West Economic Corridor or EWEC leading to an advantage in terms of 

transportation and logistics connecting other ASEAN countries. Moreover,  Khon Kaen is the center of commerce,

 investment, academics, and medical care. In the overall image of potentials for MICE industry, it was also found 
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that Khon Kaen is ready and able to become   a MICE city of Thailand. And to ensure that the province can be a 

competitive MICE city, what should be improved are: MICE personnel, standard of MICE industry, 

cooperation within the area, infrastructure and facilities, and tourism in Khon Kaen.

Keywords: MICE City, Khon Kaen MICE City, MICE Industry, Capacity Development

 

บทนํา

 ตั้งแต่ปี 2549 อุตสาหกรรมไมซ์กลายเป็นกลุ่มธุรกิจสาํคญัของโลกท่ีเติบโตเร็วกวา่ธุรกิจ  การท่องเท่ียว

โดยทัว่ไป ในปี 2556 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์มีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 6 แต่ในขณะท่ี

การท่องเท่ียวโดยทัว่ไปมีอตัราการเติบโตท่ีถดถอยคิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์มีสัดส่วน

ในตลาดการท่องเท่ียวสูงถึงร้อยละ 54 (ITB Berlin, 2014) ขณะท่ีอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียในช่วง 

6 ปีท่ีผ่านมา เม่ือเทียบกบัสัดส่วนในตลาดโลกท่ีจาํนวน ร้อยละ 19.9 และภูมิภาคเอเชียยงัเป็นศูนยก์ลางของ

การจัดงานตั้ งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่   ซ่ึงถือว่าอุตสาหกรรมไมซ์ของเอเชียขยายตัวต่อเน่ือง 

(MICE4business, 2014) 

 ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนให้ความสําคญักบัอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ยการจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

ดูแลและรับผดิชอบอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง เช่น ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวยีดนาม เพ่ือใหป้ระเทศ

ของตนมีศกัยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน ในปี 2555 ประเทศไทย

มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 9.50 ของรายไดท้ั้งหมดจากอุตสาหกรรมการท่อง

เท่ียว (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2555)  เกิดจากนกัเดินทางกลุ่มไมซ์ท่ีมีความสามารถ

ในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเท่ียวโดยทัว่ไป 2-3 เท่า  และประเทศไทยยงัให้ความสําคญักบัการพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการให้มีศกัยภาพสามารถเขา้สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยกาํหนด

แนวทางและนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการของประเทศ ผลกัดนั

ใหเ้กิดการพฒันาและต่ืนตวัทั้งทางดา้นสินคา้บริการ และทกัษะของผูใ้หบ้ริการ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกได ้ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 

2554) ซ่ึงหน่ึงในโครงการสาํคญัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีสิบเอด็

และสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศ  คือ โครงการไมซ์ซิต้ี (MICE City) ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีทางสาํนกังานส่งเสริม

การจดัประชุมและนิทรรศการไดเ้ลง็เห็นศกัยภาพของเมืองท่ีมีความพร้อม ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 

พทัยา ภูเก็ต และขอนแก่น (กองบรรณาธิการแบรนดเ์อจ, 2555) โดยไดพิ้จารณาความพร้อมของจงัหวดัต่างๆ 

ใน   3 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและดา้นการจดั

กิจกรรมไมซ์ในแต่ละประเภท  (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2556)

 จากผลสํารวจในโครงการสํารวจสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในปี 2555  พบว่าภาพรวม

ของ อุตสาหกรรมไมซ์ของจงัหวดัขอนแก่นมีมูลค่าสูงถึง 343 ลา้นบาท (สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ, 2556)  และดว้ยการท่ีเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเป็น

เสมือนประตูการคา้เช่ือมต่อภาคอีสานตอนบนกบักรุงเทพมหานคร เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงเครือข่ายการคา้ 

การลงทุนการบริการและการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอีสานพร้อมทั้งยงักา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางของอินโดจีน
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และจีนตอนใต ้ (ไทยพีอาร์, 2554) และจงัหวดัขอนแก่น ยงัเป็นศูนยก์ลางและท่ีตั้งของหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจระดบัภูมิภาค มีหน่วยงานมากกวา่ 200 แห่ง และยงัเป็นท่ีตั้งสถานกงสุลของสาธารณรัฐประชาชน

จีน เวียดนาม ลาว และเปรู ตลอดจนมีสถานศึกษา โรงพยาบาล และศูนยก์ารแพทยต่์างๆ ท่ีมีความทนัสมยั

อีกดว้ย (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2556)

 อีกทั้งขอนแก่นยงัมีความพร้อมทางดา้นสถานท่ีจดังานขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับได ้ 3,000 ท่ีนัง่และ

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายครอบพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง และสํานักงานจงัหวดัขอนแก่น (2555)               

ไดจ้ดัทาํแนวทางการพฒันาจงัหวดัระยะเร่งด่วนในแผนพฒันาจงัหวดัปี พ.ศ.2557-2560 มิติท่ี 3 กา้วสู่สากล โดย

การขยายโอกาสเพ่ิมศกัยภาพการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เพ่ือใหจ้งัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม

ขนส่ง ศูนยก์ลางการประชุมและการท่องเท่ียวซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้จงัหวดั

ขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 จงัหวดัของประเทศไทยสู่การเป็นนครเทคโนโลยสีารสนเทศและ การส่ือสาร (สาํนกังาน

ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2556)

 ดงันั้นผูว้ิจยั จึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์จงัหวดัขอนแก่นในดา้น

ต่างๆ  นาํขอ้มูลท่ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือการเป็น

ไมซ์ซิต้ีของประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพอีกแห่งหน่ึง

วตัถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น 

 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น  เพ่ือรองรับการเป็นไมซ์

ซิต้ีของประเทศไทย

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

 อุตสาหกรรมไมซ์ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อประเทศอย่างยิ่ง เพราะรายได้จาก

อุตสาหกรรมไมซ์จดัเป็นรายไดใ้นภาคบริการท่ีมีจาํนวนมากกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดดุลภาพ

การบริการเกินดุลและส่งผลให้ดุลการชาํระเงินของประเทศปรับตวัดีข้ึน อีกทั้ งยงัก่อให้เกิดการจ้างงาน

และสร้างรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงจากความสําคญัดงักล่าว จึงไดมี้การผลกัดนัให้เกิดไมซ์ซิต้ีใน

ประเทศไทยข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมบริการข้ึน แต่จากการศึกษาพบว่า ยงั

ไม่ไดมี้การกาํหนดอยา่งอยา่งชดัเจนว่า ในการพฒันาศกัยภาพเมืองให้เป็นไมซ์ซิต้ีนั้น จะประกอบดว้ยอะไร

บา้ง ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี จึงไดศึ้กษารูปแบบของนครแห่งไมซ์ในต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น 

เมืองมาเก๊า ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ เมืองกวัลาลมัเปอร์ ประเทศเวียดนาม (Indian Express Newspapers, 

2001; Sanjay and Aliana, 2007; Tan Cheong Su, 2007; Xin, 2008; Kashif Hussain, 2012; แสนดี สีสุทธิ

โพธ์ิ, ม.ป.ป.; สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2556) นาํมาประยกุตร่์วมกบัผลการศึกษาเร่ือง 

การพฒันากลยทุธ์การเสนอขอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมนานาชาติของประเทศไทย (ภูมิวจัน์ เดชอุ่ม, 2553) 

ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย  (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2554) การวิเคราะห์ศกัยภาพในการรองรับ

อุตสาหกรรมไมซ์ในเมืองลาสเวกัส  (Li-Ting and Zheng, 2012) และมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ 

(Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2012) เพ่ือนาํมาสรุปความหมายของไมซ์ซิต้ี และศกัยภาพของ

การเป็นไมซ์ซิต้ี  ดงัน้ี 
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 ไมซ์ซิต้ี คือเมืองท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการเป็นจุดหมายปลายของการท่องเท่ียวในรูปแบบไมซ์ 

โดยเมืองดงักล่าวน้ีจะตอ้งมีศกัยภาพในการรองรับการจดักิจกรรมไมซ์ใน  4 กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การประชุม

องคก์ร การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินคา้/นิทรรศการ  รวมถึงสามารถ

รองรับผูเ้ขา้ร่วมงานในแต่ละประเภทไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของเมืองเหล่านั้น  โดยมีศกัยภาพในการเป็นไมซ์ซิต้ี

ทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี

 (1) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

      เป็นการพิจารณาศกัยภาพในดา้นความทนัสมยัของโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง 

(Indian Express Newspapers, 2001)  รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของโดยรอบของเมืองเอ้ือต่อการจดักิจกรรมไมซ์ใน

ระดบัชาติและนานาชาติ เดินทางสะดวกสบาย (Xin, 2008) สามารถเช่ือมโยงภายในเมืองไดอ้ยา่งทัว่ถึง (แสนดี 

สีสุทธิโพธ์ิ, ม.ป.ป.) รวมทั้งระบบการส่ือสารและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการจดังาน 

 (2)  ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก  

        ในดา้นน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากผลการศึกษาของ Tan Cheong Su (2007) ซ่ึงพบวา่  เมืองท่ีจะเป็นจุด

หมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซื จะตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับการจดักิจกรรมไมซ์ 

เป็นศนูยก์ลางการจดัประชุมและนิทรรศการ และการเป็นศนูยก์ลางของการคา้และการลงทุน (Jaeho and Narui, 

2012) รวมทั้งมีความพร้อมของสถานท่ีจดังานและคุณภาพของส่ิงอาํนวยความสะดวก (มนสั ชยัสวสัดิ และ

คณะ, 2552) ซ่ึงจะตอ้งมีการเพ่ิมส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีการขยายอยา่งเพ่ิมข้ึน 

(Li-Ting and Zheng, 2012)โดยท่ีการใหบ้ริการดา้นท่ีพกั สถานท่ีจดังาน และสาธารณูปโภคต่างๆ เพียงพอต่อ

ความตอ้งการ (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2556)  

 (3)  ความมัน่คงและปลอดภยั  

  จากการศึกษาพบว่า ในดา้นความมัง่คงและปลอดภยัน้ี พบว่า ประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญั

กับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์โดยการนํามาตรฐาน MICE Security Management 

Standard (MSMS) หรือ TISI 22300 มุ่งเนน้ให ้ใหบ้ริการจดังาน ผูอ้อกงาน และผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ จดัทาํนโยบาย

ความปลอดภยัท่ีครอบคลุมทุกส่วนงาน (สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 2556) พร้อมทั้ง

มีการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภยัคุกคาม ความเส่ียงและอนัตรายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความ

ปลอดภยั (ภมิูวจัน ์เดชอุ่ม, 2553)

 (4) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีอ่ยู่ในท้องถิน่  

  Xin (2008) กล่าวไว้ว่า  ในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพสู่การเป็นไมซ์ซิต้ีนั้ น  จะต้องมี

การสนบัสนุนในดา้นนโยบาย ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีการสนบัสนุน

กิจกรรมทางการตลาดของงานแสดงสินคา้หรืองานไมซ์อ่ืนๆ พร้อมกบัการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูจ้ดังาน และ

นอกจากน้ีกจ็ะตอ้งมีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในระดบัทอ้งถ่ิน (Malaysia 

Convention & Exhibition Bureau, 2012) และความร่วมมือทางดา้นวิชาการจากสถานบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน 

(เทววีรรณ ปทุมพร, 2548)

 (5) ภาพลกัษณ์และส่ิงดงึดูดใจ   

  ในการท่ีจะพฒันาเมืองให้เป็นไมซ์ซิต้ีนั้น จะตอ้งมีคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงจะตอ้งมีการ

กาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดของเมือง ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของไมซ์แต่ละประเภท เช่น เมืองแห่งการจดัประชุม
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สัมมนา เมืองแห่งการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และเมืองแห่งงานแสดงสินคา้/นิทรรศการโดยการนาํจุดเด่น
ของตนเองมาปรับปรุงและพฒันา ซ่ึงรวมไปถึงการพฒันาใหเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ การลงทุน หรือ
เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถพฒันาไปสู่การเป็นนครแห่งไมซ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ได ้(Tan Cheong Su, 2007)  และ
มีการพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ของไมซ์ซิต้ีให้มี  ความยัง่ยืนดว้ยการนาํแนวคิดและการปฏิบติัไปสู่ผู ้
จดังานประชุมหรือผูจ้ดังานประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
(Jumyong, 2011) พร้อมกบัการมีส่ิงดึงดูดใจและแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี (ปรับปรุงจาก ณัฐกานต ์รองทอง, 
2552) และการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม (มนสั ชยัสวสัดิ และคณะ, 2552)
 (6) บุคลากรด้านไมซ์   
  Sanjay and Aliana (2007) และ แสนดี สีสุทธิโพธ์ิ (ม.ป.ป.) กล่าววา่บุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
นั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเป็นมืออาชีพสูงและมีทกัษะในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ สามารถใหบ้ริการครอบคลุม
และช่วยเหลือในการวางแผนให้กับนักท่องเท่ียว (Indian Express Newspapers, 2001) มีคุณสมบติัด้าน
การตอบสนองดว้ยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถทางวิชาการและการ
บริการ  (วิโรจน์ ระจิตดาํรงค,์ 2553)  พร้อมกบัมีการกระตุน้การพฒันาบุคลากรไมซ์/สร้างหลกัสูตรการเรียน
ดา้นไมซ์ (Nguyen, 2012)  

วธีิดาํเนินการวจิยั

 ในการศึกษาเร่ือง การพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือรองรับการเป็น  ไมซ์ซิต้ี

ของประเทศไทย มีแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

   ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 4 กลุ่มซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์

ในจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ หน่วยงานและองคก์รภาครัฐและเอกชน  ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ผูจ้ดังาน

หรือเจา้ภาพการจดังาน และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์  ดงัน้ี

ตารางที ่ 1  กลุ่มตวัอยา่ง วธีิการสุ่มตวัอยา่ง และเคร่ืองมือท่ีใชว้จิยั

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง วธีิการสุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 

(คน)
เคร่ืองมอืทีใ่ช้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน Purposive Sampling 14 แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางตรง Cluster Sampling 

Purposive sampling 

Snowball sampling

Simple  Random 

Sampling

18

ธุรกิจสนบัสนุน

4

ผูจ้ดังานหรือเจา้ภาพ ตวัแทนผูจ้ดังานหรือเจา้ภาพ 3

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมไมซ์

ตวัแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์
400

แบบสอบถาม
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 2. เคร่ืองมือ  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัออกเป็น 2  รูปแบบ ดงัน้ี

  2.1 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก   ผูว้จิยัไดก้าํหนดประเดน็คาํถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

ประเภทหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเจา้ภาพหรือผูจ้ดังาน ท่ีมีประเด็นขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบั

1) บทบาทและความเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวดัขอนแก่น 2) มุมมองเก่ียวกับลกัษณะของ

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  และ 3) มุมมองเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย  

  2.2 แบบสอบถาม  โดยผูว้จิยัไดส้ร้างขอ้คาํถามจากเคร่ืองมือจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดมี้การกาํหนดประเด็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ใน จงัหวดัขอนแก่น

และแนวทางการพฒันาเพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งประเภทผูเ้ขา้ร่วมร่วมกิจกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น 

 ในการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช ้  ผูว้ิจยัไดมี้การทดสอบ โดยมีการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของขอ้คาํถามในแบบสัมภาษณ์กบัวตัถุประสงคจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ  เพ่ือให้มีความเขา้ใจและเหมาะสม พร้อมทั้ง

ไดมี้การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยนาํแบบสอบถามจาํนวน 40 ชุด  ไปทดลองใช ้ (Try out) และ

นาํผลท่ีไดไ้ปทดสอบความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่อยู ่

0.884 มากกวา่ 0.80 ถือไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

  3.1 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูว้จิยัไดมี้การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการเกบ็ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบ Content Analysis            

  3.2 ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีท่ีมีการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชแ้บบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั

 ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้นําข้อมูลทั้ งสองส่วนมาวิเคราะห์และสรุปผลในประเด็นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

และการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพอุตสาห

กรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น

ผลการวจิยั

 1. ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย

  1.1 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น

  จากการเกบ็รวมรวมขอ้มูลแบบสมัภาษณ์จากกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่นยงัอยู่

ในระดบัทอ้งถ่ิน และเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์  ซ่ึงตลาดกลุ่มไมซ์มีโอกาสเติบโตเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองดว้ยปัจจยัดา้นพ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงประเทศในอนุภาคลุ่มนํ้ าโขง ไดแ้ก่ ลาว ไทย เวียดนาม เขมร พม่า 

และจีนตอนใตแ้ละยงัเป็นศูนยก์ลางของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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และยงัพบวา่ ประเภทของกิจกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  กลุ่มการจดัประชุมและสมัมนา

ขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มวิชาชีพและวิชาการ  กลุ่มแสดงสินคา้และนิทรรศการ การจดักิจกรรมในกลุ่ม

น้ีเป็นลกัษณะของการกระตุน้ให้เกิดการคา้การลงทุนในพ้ืนท่ี และกลุ่มการประชุมและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็น

รางวลัเป็นกลุ่มท่ียงัมีจาํนวนค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงเป็นประเภทของการจดัเล้ียงมากกวา่การเดินทางท่องเท่ียว 

 ซ่ึงกลุ่มตลาดปัจจุบนัของอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดในประเทศ 

เน้นการจดักิจกรรมเพ่ือรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาชีพ นักศึกษา  กลุ่มราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน  ซ่ึงถือไดว้่านกัเดินทางกลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมาก 

และมีค่าใชจ่้ายต่อคนท่ีน้อยกว่า  แต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมของรายไดท้ั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใน การจดักิจกรรม

แต่ละคร้ังนั้น ถือไดว้า่มีจาํนวนท่ีมากเช่นกนั  โดยช่วงเวลาของการจดักิจกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่นนั้นจะมี

การจดังานต่อเน่ืองตลอดปี  แต่ในช่วงเดือนท่ีมีวนัหยดุยาว เช่น เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จะมีจาํนวน

การจดังานท่ีค่อนขา้งนอ้ย  และในปัจจุบนัผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดั

ขอนแก่นมีความกระตือรือร้นในการวางแผนเพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีดว้ย 

 1 .2 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของจังหวัดขอนแก่นท่ีมีส่งผลต่อศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ์ในพ้ืนท่ี

 ในการวิเคราะห์ลกัษณะสภาพแวดลอ้มของจงัหวดัขอนแก่น (SWOT Analysis) ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมา

จากการสํารวจขอ้มูลและการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในจงัหวดั

ขอนแก่น ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัน้ี

 (1) จุดแขง็  จงัหวดัขอนแก่นมีท่ีตั้งอยูบ่นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (EWEC) ซ่ึงส่งผล

ดีต่อจงัหวดัขอนแก่นในการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่ม

อนุภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นศนูยก์ลางการบริการดา้นการแพทย ์ ดา้นการศึกษา ศนูยก์ลางของ การบริหาร และบริการ

หน่วยงานภาครัฐประมาณ 260 แห่ง พร้อมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสถานกงสุลใหญ่ของประเทศจีน ประเทศลาว 

ประเทศเวยีดนาม และประเทศเปรู   

 นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีจดังานท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบศูนยป์ระชุม ห้องประชุมตามโรงแรมต่างๆ 

สถานท่ีจดังานในรูปแบบกลางแจง้ และมีท่ีพกั โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงต่างๆ ท่ีรองรับผูเ้ขา้ร่วม

งาน  พร้อมดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน และเขา้ร่วมงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นยงัมีราคาท่ีถูกกวา่และมีความ

คุม้ค่าในการใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัเมืองไมซ์แห่งอ่ืนๆ ท่ีมีอตัราสูงกวา่

 (2) จุดอ่อน  สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น และการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทั้งก่อนและหลงั

ยงัไม่มีความชัดเจนและความน่าดึงดูดใจเท่าท่ีควร เอกลกัษณ์ของพ้ืนท่ีไม่ได้รับการพฒันาและปรับปรุง 

มีเฉพาะสายการบินท่ีใหบ้ริการเสน้ทางบินในประเทศ  บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น ยงัอยู่

ในระดบัทอ้งถ่ินท่ียงัไม่มีความชาํนาญในการจดังาน พร้อมทั้งการประสานงานและ ความเช่ือมโยงการทาํงาน

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ยงัไม่มีความต่อเน่ืองใน การทาํงานมากนกั   

 (3) โอกาส  การท่ีจงัหวดัขอนแก่นได้รับคดัเลือกเป็นไมซ์ซิต้ีแห่งท่ี 5 ของประเทศไทย และเป็น

หน่ึงในสามเมืองท่ีไดรั้บคดัเลือกให้เป็นนครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลาดไมซ์ของจงัหวดัขอนแก่นมี 

ความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากเมืองไมซ์แห่งอ่ืนๆ ท่ียงัถือว่าเป็นตลาดกลุ่มใหม่ท่ีเข้ามา อีกทั้ ง

จงัหวดัขอนแก่นยงัมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอีสานส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
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ท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือ อธัยาศยัดี ให้การตอ้นรับท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง  และมีแนวโนม้ การเปิดเส้นทางบินของ

สายการบินในประเทศและระหวา่งประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 น้ี

 (4) อุปสรรค  การดาํเนินงานของนโยบายภาครัฐ การสนับสนุนงบประมาณการพฒันาส่วนต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ยงัไม่มีความชัดเจนเท่าใดนัก และการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ครอบคลุม

กลุ่มตลาดเป้าหมาย

 จะเห็นไดว้่า ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มของจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีศกัยภาพ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งท่ีตั้งท่ีมี

ความเช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบา้น จาํนวนสถานท่ีจดังานในพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับการจดังานไดห้ลากหลาย 

และการเป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการศึกษา การแพทย ์การคมนาคมขนส่ง และส่ิงท่ีตอ้งพฒันา

อยา่งเร่งด่วน ไดแ้ก่ ทกัษะของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งปรับปรุง

และพฒันาใหมี้ความน่าสนใจ และความเช่ือมโยงในการทาํงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์

ในจงัหวดัขอนแก่น

 1.3 การวเิคราะห์ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ี

ในการวิเคราะห์ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่นคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลจากการเก็บขอ้มูลแบบ

สัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น และการเก็บ

ขอ้มูลแบบสอบถามจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

 (1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  จากการศึกษาพบวา่ ภาพรวมของศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยูใ่นระดบั

ปานกลาง (X = 3.13, S.D.= 0.79)  ซ่ึงในดา้นการคมนาคมขนส่งทางบกระหวา่งจงัหวดัท่ีมีทางหลวงแผน่ดิน 

หมายเลข  2 จากกรุงเทพมหานครมายงัจงัหวดัขอนแก่น ดว้ยระยะทางประมาณ  449 กิโลเมตร สามารถเดินทาง

ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง รถไฟ และรถยนตส่์วนตวั การคมนาคมทางอากาศ มีสายการบินใหบ้ริการเส้นทาง

บินจากกรุงเทพมหานครมายงัจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 2 สายการบิน ให้บริการวนัละ 7 เท่ียวบินต่อวนั และ

เสน้ทางบินจากจงัหวดัเชียงใหม่มายงัจงัหวดัขอนแก่น สปัดาห์ละ 1 เท่ียวบิน และใหบ้ริการเฉพาะวนัเสาร์ และ

มีรูปแบบการใหบ้ริการขนส่งภายในจงัหวดัหลายประเภท ไดแ้ก่   รถตูโ้ดยสารประจาํทางรถสองแถว รถแทก็ซ่ี 

รถสามลอ้ และรถจกัรยานยนต ์และมีสภาพแวดลอ้มในเขตเมืองและ นอกเมืองใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรมไมซ์ดว้ย

 (2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  

  จากการศึกษาศกัยภาพของจงัหวดัขอนแก่นในดา้นน้ี พบวา่ ภาพรวมของส่ิงอาํนวยความสะดวกนั้น 

มีความพร้อมและสามารถรองรับการจดังาน ซ่ึงในทศันะของผูเ้ขา้ร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.77 , S.D.= 

0.75)  โดยท่ีมีสถานท่ีการจดังานหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ศูนยป์ระชุมอเนกประสงคก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น ห้องประชุมในโรงแรมลานอุทยานคณะเกษตรศาสตร์ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนประตูเมือง 

และสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ซ่ึงสถานท่ีจดังานเหล่าน้ีสามารถรองรับการจดังานไดห้ลายประเภท มีจาํนวน

โรงแรมและท่ีพกัประมาณ 5,263 หอ้ง ท่ีสามารถรองรับผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้งในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใหบ้ริการในสถานท่ีจดังานท่ีมีการจดัทาํเป็นแพค็เกจร่วม

กบัหอ้งประชุม เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูจ้ดังานหรือเจา้ภาพ และธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีให้

บริการในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นดว้ย 
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 (3) ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั  

  ซ่ึงจงัหวดัขอนแก่นไดมี้การดาํเนินโครงการติดตั้งกลอ้งซีซีทีวีจาํนวน 1,000 จุด ตามบริเวณ สถาน

ท่ีจดังาน โรงแรม เส้นทางการจราจร และพ้ืนท่ีจุดเส่ียง เพ่ือให้เฝ้าระวงัการเกิดเหตุอนัตรายต่างๆ  ซ่ึงเป็น

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในจงัหวดัขอนแก่น รวมทั้งการจดัให้มีการจดัระเบียบ

การใช้พ้ืนท่ีสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลจากผู ้เข้าร่วมงานเก่ียวกับศักยภาพ 

อุตสาหกรรมไมซ์ใน ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.41 , S.D. = 0.90) 
  อย่างไรก็ตาม ในด้านความมัน่คงและปลอดภยัของจังหวดัขอนแก่น ยงัถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีมี
ความปลอดภยัสูง หากพิจารณาการเปรียบเทียบอตัราการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีระหว่างจงัหวดัขอนแก่น
และจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองไมซ์เช่นเดียวกนั  จะเห็นไดว้า่สถิติอาชญากรรมในพ้ืนท่ีของจงัหวดั
ขอนแก่นมีอตัราท่ีนอ้ยกวา่ โดยในปี 2553-2555 สถิติการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีใน 3 กลุ่มคดี คือคดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวญั คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย/เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพยข์องจังหวดัขอนแก่น
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 729 คดีต่อปี ในขณะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1,957 คดีต่อปี (ปรับปรุงจาก สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ, 2556)

 (4) ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

  สําหรับการสนับสนุนการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในจังหวดัขอนแก่นนั้น พบว่า 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ดว้ยการเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และคณะกรรมการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์ของจงัหวดั

ขอนแก่น การทาํงานของคณะกรรมการดงักล่าวน้ี มีลกัษณะค่อยไปค่อยเป็น ยงัไม่มีผูท่ี้เป็นหน่วยงานหลกั

ในการดาํเนินการ เน่ืองจากเป็นการแต่งตั้งตามบทบาทหนา้ท่ีหลกัของแต่ละหน่วยงาน และนาํมาปรับใชก้บั

การพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น นอกจากน้ียงัไดมี้การดาํเนินการในจดัทาํขอ้มูลสถิติของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในโครงการฐานขอ้มูล MICE Intelligence เป็นการทาํงานร่วมกันระหว่างสํานักงาน

ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ ศนูยว์จิยัธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานและคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และมีการพฒันา แอพลิเคชัน่บนมือถือสมาร์ทโฟนช่ือ ประชุมเมืองไทย D-MICE @ Khon Kaen  

ท่ีสามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีการจดังานในจงัหวดัขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานและองคก์รทางการท่อง

เท่ียวไดจ้ดัทาํแผนท่ีจงัหวดัขอนแก่นและติดตั้งตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลในการเดินทางภายใน

จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงในอนาคตมีแนวทางในการจดัทาํฐานขอ้มูลในรูปแบบ QR Code เพ่ือใหมี้ความสะดวกใน

การใชง้าน และนอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่นไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน

ฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เช่น การติดตั้งจุดบริการ 

Free WIFI การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด การปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งภายในจงัหวดั การทาํโครงการ

สมาร์ทแทก็ซ่ี เป็นตน้   และจากการเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีความคิดเห็นต่อการสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน นั้น พบวา่ ภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.58 , S.D. = 0.75)  

 (5) ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงดึงดูดใจ     

  จากการศึกษา พบวา่ จงัหวดัขอนแก่นไดน้าํเสนอภาพลกัษณ์ของเมืองผา่นการนาํตราสญัลกัษณ์ของ

ไมซ์ซิต้ี ดว้ยการนาํการนาํแคน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีของภาคอีสาน ภาพประตูเมืองขอนแก่น และดอกราชพฤกษ์

หรือดอกคูณมาจัดทาํเป็นสัญลกัษณ์ของขอนแก่นไมซ์ซิต้ี และมีการประกาศใช้ร่วมกันทั้ งจังหวดั  และ

จงัหวดัขอนแก่นยงัมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ อุทยานแห่ง
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ชาติภูเวียง อุทยานภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูเกา้-ภูพานคาํ อุทยานแห่งชาตินํ้ าพอง และอุทยานกลว้ยไมช้า้ง

กระ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเพณี พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง (พระอาราม

หลวง)  ปราสาทเปือยนอ้ยหรือพระธาตุกู่ทอง  หมู่บา้นงูจงอาง หมู่บา้นเต่า สิมอิสานวดัไชยศรี ประเพณีผกูเส่ียว 

รวมทั้งยงัมีตลาดตน้ตาล สถานท่ีพกัผ่อนยามคํ่าคืน สัตวข์อนแก่น  หอศิลปวฒันธรรม ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง 

โฮมมูนมงัเมืองขอนแก่น และหา้งเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น   

 อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของผูเ้ข้าร่วมงานยงัมีความคิดเห็นต่อศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวและ

ส่ิงดึงดูดใจในจงัหวดัขอนแก่น อยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.18. , S.D. = 0.78)  ถึงแมว้่าจงัหวดัขอนแก่น

จะมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท  แต่สถานท่ีเหล่านั้นไม่ได้ดึงดูดใจให้ผูค้นเดินทางเขา้มาท่อง

เท่ียว  เน่ืองจากยงัขาดความน่าสนใจ ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ี  โดดเด่นไม่ไดมี้การดูแลและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

รวมทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งอยู่ห่างไกล การเขา้ถึงแต่ละแห่งยงัไม่สะดวก และใชเ้วลาในการเดินทาง

ค่อนขา้งนาน จึงทาํใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวก่อนและหลงัเขา้ร่วมงานยงันอ้ยอยู ่ 

 (6) ดา้นบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

  จากผลการศึกษา  พบว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น โดยส่วนใหญ่เป็น

บุคลากรผูท่ี้เป็นเจา้ภาพหรือผูจ้ดังาน เป็นบุคลากรในโรงแรมและท่ีพกัท่ีมีบริการสถานท่ีจดังาน และธุรกิจรับ

จดังานอีเวน้ทท่ี์อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น  และส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนบุคลากรเหล่าน้ี คือการมีอธัยาศยัดี มีความ

เป็นมิตรและใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวมทั้งมีการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของผูค้นในภาคอีสาน

ท่ีให้ความสาํคญักบัผูท่ี้เดินทางมาจากต่างถ่ิน ก็จะตอ้งให้การตอ้นรับท่ีอบอุ่น และดูแลเป็นอยา่งดีเสมือนเป็น

ญาติสนิท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํขวญัของ เทศบาลนครขอนแก่นท่ีวา่ “ตอ้นรับประดุจญาติ มิตรภาพตอ้งมาก่อน” 

ซ่ึงช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนศกัยภาพของบุคลากรในดา้นน้ีเป็นอยา่งดี โดยภาพรวมของศกัยภาพดา้นบุคลากร

อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.42 , S.D.= 0.79)  แต่อยา่งไรก็ตามบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น 

ยงัตอ้งมีการพฒันาทกัษะและความสามารถทางวิชาการเพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้

บริการดา้นน้ี สามารถวางแผนการจดังาน และการท่องเท่ียวให้กบัผูบ้ริการดว้ย  ซ่ึงจงัหวดัขอนแก่นมีขอ้ได้

เปรียบในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในดา้นน้ีดว้ยการมีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ี

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง อยา่งเช่น คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีเปิดสอนในระดบั

ปริญญาตรีเปิดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจดัการการโรงแรมและอีเวน้ท ์สาขาการจดัการการท่องเท่ียว 

ระดบัปริญญาโท เปิดสอนสาขาการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรค ์ ซ่ึงไดมี้การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบั

อุตสาหกรรมไมซ์ในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และระดบัปริญญาเอก สาขาการจดัการนวตักรรมการท่องเท่ียวและ

บริการ โดยจะเป็นการเลือกเรียนและทาํวิจยัในสาขาท่ีนกัศึกษามีความสนใจและความถนดั ทาํใหส้ามารถผลิต

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นน้ีไดโ้ดยตรง  

 2. การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น  เ พ่ือรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของ                 

ประเทศไทย

  จากการศึกษาและวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของจังหวัดขอนแก่นและ

การวเิคราะห์ศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่นทั้ง 6 ดา้น พบวา่ จงัหวดัขอนแก่นมีจุดเด่นดา้น

ท่ีตั้งท่ีอยูใ่นเสน้ทางของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตกหรือ East-West Economic Corridor : EWEC 

และเช่ือมโยงไปสู่ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้การเป็นศูนยก์ลางในหลายๆ ดา้น มีสถาน
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กงสุลต่างประเทศในพ้ืนท่ีมีสถานท่ีจดังานและท่ีพกัท่ีสามารถรองรับได ้  การคมนาคมสะดวกสบายทั้งทางบก

และทางอากาศ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวและความเป็นมิตรของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นต่างสนบัสนุนในการ

เป็นไมซ์ซิต้ีแห่งท่ีหา้ของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้

มีศกัยภาพสูงและสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมดา้นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นจุดหมาย

ปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดบัชาติ ระดบัอาเซียน และระดบันานาชาติ 

 ดงันั้น ในการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือการเป็นไมซ์ซิต้ีนั้น จะตอ้งมี

การพฒันาโดยการนําแผน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการพฒันา ซ่ึงประเทศไทยได้วาง

นโยบายการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไว ้  โดยเร่ิมตั้งแต่การวางกรอบนโยบายรัฐบาลดา้นเศรษฐกิจใน

ภาคการท่องเท่ียว และการบริการท่ีมุ่งส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการประชุมและแสดงสินคา้ระหวา่ง

ประเทศ พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ การเสนอตวัเป็นเจา้ภาพการจดักิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่  และ

พฒันาธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ (สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2554) พร้อมทั้งยงัมีการระบุในแผน

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559) ในเร่ืองการปรับโครงสร้าง  ภาคบริการให้

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินคา้และบริการใหมี้ศกัยภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2554) แผนพฒันาการท่องเท่ียวปี 2555-2559 ไดก้ล่าวถึงการพฒันาสินคา้และการบริการ และ

การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยระบุถึงอุตสาหกรรมไมซ์ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีสาํคญัอีกประเภท

หน่ึง พร้อมกนัน้ีสํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (2554) ได้จดัทาํแผนพฒันาอุตสาหกร

รมไมซ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 ดว้ยการวางกลยุทธ์ขององค์กร ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียในปี 2559 เพ่ิมรายไดเ้ขา้ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ และสร้าง

ศกัยภาพทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่ตลาดโลก พร้อมกนัน้ีสํานักงานจงัหวดัขอนแก่น 

(2555) ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี  (พ.ศ. 2557-2560) ดว้ยนโยบาย การพฒันาจงัหวดัขอนแก่นสู่มหานคร

แห่งอาเซียน ในแผนงานการเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ การลงทุน   การบริการ และการเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ

การจดัประชุม  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือการเป็น

ไมซ์ซิต้ีของประเทศไทยท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบกบัการนาํขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

มาพฒันาเป็นแนวทางท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 6 แนวทาง ดงัน้ี

 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1 ควรปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะภายในจังหวดัขอนแก่น ให้มีระเบียบและอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูท่ี้เดินทางเขา้มา

  1.2 ควรปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เอ้ืออาํนวยต่อการจดังานประเภท

ต่างๆ มากข้ึน

 2. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

  2.1 ควรปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีบริเวณการจดังานให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

ใชบ้ริการ และมีสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ เช่น หอ้งนํ้าสาธารณะ

  2.2 ควรมีการปรับปรุงศูนยป์ระชุมกาญจนาภิเษกใหส้ามารถรองรับการจดังานไดม้ากข้ึน เพ่ิมพ้ืนท่ี

การจดังาน
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 3. ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั    

  3.1 ควรมีการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยท่ีเกิดจากความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายในพ้ืนท่ี

จงัหวดัขอนแก่น

 4. ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  

  4.1 ควรจัดทําเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือจัดทําข้อมูลต่างๆ เ ก่ียวกับ

อุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น

 5. ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงดึงดูดใจ 

  5.1 ควรพฒันาความเช่ือมโยงในแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น ใหมี้ความดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว

มากยิง่ข้ึน

  5.2 พฒันาฐานขอ้มูล Khon Kaen MICE & Tourism เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัของจงัหวดั

ขอนแก่น

  5.3 ควรปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในจงัหวดัขอนแก่น ใหมี้สภาพท่ีดีอยูเ่สมอ

  5.4 ควรมีการส่งเสริมเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่นในการเป็นไมซ์ซิต้ี เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจใหก้บัผูจ้ดังานและผูเ้ขา้ร่วมงาน

 6. ดา้นบุคลากรดา้นไมซ์ 

  6.1 ควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมไมซ์ใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง

  6.2 เพ่ิมทกัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้กบับุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

จงัหวดัขอนแก่น

  6.3 เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดว้ยการจดักิจกรรมอบรม  เชิงปฏิบติัการ และ

การศึกษาดูงานในเมืองไมซ์แห่งอ่ืนๆ ในประเทศและต่างประเทศ

สรุปผล

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํใหเ้ห็นวา่จงัหวดัขอนแก่นนบัเป็นอีกเมืองไมซ์ท่ีมีศกัยภาพ ดว้ยการ

เป็นศนูยก์ลางในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษาการบริการ ดา้นการแพทย ์

การคมนาคมขนส่ง ศูนยก์ลางดา้นการคา้และการลงทุน และรวมไปถึงการเป็นดา้น  การบริการและการท่อง

เท่ียว ซ่ึงท่ีตั้งของจงัหวดัยงัอยูบ่นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West  Economic Corridor : 

EWEC) ท่ีสามารถเช่ือมโยงการเดินทางไปยงัประเทศในอนุภาคลุ่มนํ้าโขง พร้อมนโยบายการพฒันาของรัฐบาล

ท่ีส่งเสริมใหจ้งัหวดัขอนแก่นเป็นประตูสู่อาเซียนอีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะห์

ศกัยภาพของจงัหวดัขอนแก่น พบว่า มีภาพรวมของศกัยภาพ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีมีระบบการคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีสถานท่ีจดั

งานท่ีรองรับการจดังานไดห้ลากหลาย จาํนวนโรงแรมและท่ีพกัท่ีมีมากกวา่ 5,000 หอ้ง พร้อมดว้ยธุรกิจบริการ

อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีมีเพียงพอ ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั ดว้ยการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในบริเวณจุดสาํคญั

บริเวณภายในเมือง สถานท่ีจดังาน และเสน้ทางการจราจรท่ีสาํคญั ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชนท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไมซ์จงัหวดัขอนแก่น การจดัทาํฐานขอ้มูลไมซ์ใน
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พ้ืนท่ี ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิง  ดึงดูดใจ ท่ีจะตอ้งมีการสร้างและพฒันาอตัลกัษณ์ เพ่ิมกิจกรรมการท่องเท่ียว และ

ในดา้นบุคลากรดา้นไมซ์ เพ่ิมทกัษะการให้บริการท่ีเป็นสากล ทกัษะภาษาองักฤษและภาษาของกลุ่มประเทศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมถึงการนาํศกัยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิด

ประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี

ข้อเสนอแนะ

 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกนัผลกัดนัให้มีการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกร

รมไมซ์อยา่งจริงจงั 

 2. การใหค้วามร่วมมือท่ีเพ่ิมข้ึนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน

การพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์

 3. การส่งเสริมการจดังานในจงัหวดัขอนแก่น ดว้ยการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแต่ละประเภทเขา้

ร่วมเป็นผูส้นบัสนุนการจดังาน ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของของท่ีระลึก เอกสารประกอบการเขา้ร่วม หรืออ่ืนๆ 

ตามท่ีหน่วยงานเหล่านั้นเห็นสมควร

กติตกิรรมประกาศ

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง แผนพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ เพ่ือรองรับการเป็น

ไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  และไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภทบณัฑิตศึกษา ประจาํปี 2557 จากสาํนกังานคณะ
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