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การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ในจังหวัดขอนแก่ นเพือ่ รองรับการเป็ นไมซ์ ซิตีข้ อง
ประเทศไทย
Khonkaen Mice Industry Development Towards Leading Mice City of Thailand
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ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ศ กั ยภาพอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นจัง หวัด ขอนแก่ น
เพื่อรองรับการเป็ นไมซ์ซิต้ ีของประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ใน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็ นไมซ์ซิต้ ีของประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อุตสาหกรรมไมซ์ และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อการเป็ น
ไมซ์ซิต้ ี วิธีดาํ เนินการวิจยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมือ ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีศกั ยภาพด้านที่ต้ งั ที่อยู่
บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่ งส่ งผลดีในด้านการคมนาคมขนส่ งและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
ไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นยังเป็ นศูนย์กลางใน ด้านการค้า การลงทุนการศึกษา และ
การบริ การทางการแพทย์ และในภาพรวมของศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า มีความพร้อม
และสามารถรองรั บการเป็ นไมซ์ซิต้ ี ของประเทศไทย และเพื่อให้จงั หวัดขอนแก่ นเป็ นหนึ่ งในไมซ์ซิต้ ี ของ
ประเทศไทยที่มีศกั ยภาพในการแข่งขัน จึงควรที่จะพัฒนาให้จงั หวัดขอนแก่นเป็ นเมืองไมซ์ที่มีศกั ยภาพด้วย
การพัฒนาในเรื่ อง บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างความร่ วม
มือในพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
ขอนแก่น
คําสํ าคัญ: ไมซ์ซิต้ ี ขอนแก่นไมซ์ซิต้ ี อุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนาศักยภาพ
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 อุตสาหกรรมไมซ์กลายเป็ นกลุ่มธุรกิจสําคัญของโลกที่เติบโตเร็ วกว่าธุรกิจ การท่องเที่ยว
โดยทัว่ ไป ในปี 2556 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์มีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นคิดเป็ น ร้อยละ 6 แต่ในขณะที่
การท่องเที่ยวโดยทัว่ ไปมีอตั ราการเติบโตที่ถดถอยคิดเป็ นร้อยละ 10 ซึ่ งส่ งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์มีสัดส่ วน
ในตลาดการท่องเที่ยวสู งถึงร้อยละ 54 (ITB Berlin, 2014) ขณะที่อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชี ยในช่วง
6 ปี ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับสัดส่ วนในตลาดโลกที่จาํ นวน ร้อยละ 19.9 และภูมิภาคเอเชียยังเป็ นศูนย์กลางของ
การจัด งานตั้ง แต่ ข นาดเล็ก ไปจนถึ ง ขนาดใหญ่ ซึ่ ง ถื อ ว่า อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องเอเชี ย ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง
(MICE4business, 2014)
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซี ยนให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์ดว้ ยการจัดตั้งหน่ วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง เช่น ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม เพื่อให้ประเทศ
ของตนมีศกั ยภาพในการเป็ นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซี ยน ในปี 2555 ประเทศไทย
มีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละปี คิดเป็ นร้ อยละ 9.50 ของรายได้ท้ งั หมดจากอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยว (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2555) เกิดจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มีความสามารถ
ในการใช้จ่ายสู งกว่านักท่องเที่ ยวโดยทัว่ ไป 2-3 เท่า และประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจบริ การให้มีศกั ยภาพสามารถเข้าสู่ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยกําหนด
แนวทางและนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การของประเทศ ผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาและตื่นตัวทั้งทางด้านสิ นค้าบริ การ และทักษะของผูใ้ ห้บริ การ เพื่อให้สามารถแข่งขันในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและตลาดโลกได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2554) ซึ่ งหนึ่ งในโครงการสําคัญที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่สิบเอ็ด
และสถานการณ์ปัจจุบนั ของประเทศ คือ โครงการไมซ์ซิต้ ี (MICE City) ซึ่งเป็ นนโยบายที่ทางสํานักงานส่ งเสริ ม
การจัดประชุมและนิ ทรรศการได้เล็งเห็นศักยภาพของเมืองที่มีความพร้อม ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่
พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น (กองบรรณาธิ การแบรนด์เอจ, 2555) โดยได้พิจารณาความพร้อมของจังหวัดต่างๆ
ใน 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านสถานที่ท่องเที่ยวและด้านการจัด
กิจกรรมไมซ์ในแต่ละประเภท (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2556)
จากผลสํารวจในโครงการสํารวจสถิ ติอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในปี 2555 พบว่าภาพรวม
ของ อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าสู งถึง 343 ล้านบาท (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ ม
และนิ ทรรศการ, 2556) และด้วยการที่ เป็ นจังหวัดที่ มีขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนเป็ น
เสมือนประตูการค้าเชื่ อมต่อภาคอีสานตอนบนกับกรุ งเทพมหานคร เป็ นศูนย์กลางเชื่ อมโยงเครื อข่ายการค้า
การลงทุนการบริ การและการคมนาคมขนส่ งในภูมิภาคอีสานพร้อมทั้งยังก้าวสู่ การเป็ นศูนย์กลางของอินโดจีน
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และจีนตอนใต้ (ไทยพีอาร์ , 2554) และจังหวัดขอนแก่น ยังเป็ นศูนย์กลางและที่ต้ งั ของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจระดับภูมิภาค มีหน่วยงานมากกว่า 200 แห่ ง และยังเป็ นที่ต้ งั สถานกงสุ ลของสาธารณรัฐประชาชน
จีน เวียดนาม ลาว และเปรู ตลอดจนมีสถานศึกษา โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย
อีกด้วย (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2556)
อีกทั้งขอนแก่นยังมีความพร้อมทางด้านสถานที่จดั งานขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้ 3,000 ที่นงั่ และ
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีความหลากหลายครอบพื้นที่ จงั หวัดใกล้เคียง และสํานักงานจังหวัดขอนแก่ น (2555)
ได้จดั ทําแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยะเร่ งด่วนในแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ.2557-2560 มิติที่ 3 ก้าวสู่สากล โดย
การขยายโอกาสเพิ่มศักยภาพการเป็ นมหานครแห่งอาเซี ยน เพื่อให้จงั หวัดขอนแก่นเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่ ง ศูนย์กลางการประชุ มและการท่องเที่ยวซึ่ งมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริ มให้จงั หวัด
ขอนแก่นเป็ น 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศไทยสู่การเป็ นนครเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสาร (สํานักงาน
ส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2556)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้สนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ศกั ยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์จงั หวัดขอนแก่นในด้าน
ต่างๆ นําข้อมูลที่มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการเป็ น
ไมซ์ซิต้ ีของประเทศไทยที่มีศกั ยภาพอีกแห่งหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศกั ยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็ นไมซ์
ซิต้ ีของประเทศไทย
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อุ ตสาหกรรมไมซ์ ถื อได้ว่าเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มีความสําคัญต่ อประเทศอย่างยิ่ง เพราะรายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์จดั เป็ นรายได้ในภาคบริ การที่มีจาํ นวนมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดดุลภาพ
การบริ ก ารเกิ น ดุ ล และส่ ง ผลให้ดุ ล การชํา ระเงิ น ของประเทศปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น อี ก ทั้ง ยัง ก่ อ ให้เ กิ ด การจ้า งงาน
และสร้ างรายได้ให้แก่ ธุรกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ อง ซึ่ งจากความสําคัญดังกล่าว จึ งได้มีการผลักดันให้เกิ ดไมซ์ซิต้ ี ใน
ประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริ การขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่า ยัง
ไม่ได้มีการกําหนดอย่างอย่างชัดเจนว่า ในการพัฒนาศักยภาพเมืองให้เป็ นไมซ์ซิต้ ีน้ นั จะประกอบด้วยอะไร
บ้าง ดังนั้นในการวิจยั ครั้ งนี้ จึ งได้ศึกษารู ปแบบของนครแห่ งไมซ์ในต่างประเทศ ซึ่ งได้แก่ ประเทศญี่ ปุ่น
เมืองมาเก๊า ประเทศจีน ประเทศสิ งคโปร์ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศเวียดนาม (Indian Express Newspapers,
2001; Sanjay and Aliana, 2007; Tan Cheong Su, 2007; Xin, 2008; Kashif Hussain, 2012; แสนดี สี สุทธิ
โพธิ์, ม.ป.ป.; สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2556) นํามาประยุกต์ร่วมกับผลการศึกษาเรื่ อง
การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย (ภูมิวจั น์ เดชอุ่ม, 2553)
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2554) การวิเคราะห์ศกั ยภาพในการรองรับ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นเมื อ งลาสเวกัส (Li-Ting and Zheng, 2012) และมาตรฐานอุ ต สาหกรรมไมซ์
(Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2012) เพื่อนํามาสรุ ปความหมายของไมซ์ซิต้ ี และศักยภาพของ
การเป็ นไมซ์ซิต้ ี ดังนี้
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ไมซ์ซิต้ ี คือเมืองที่มีศกั ยภาพและความพร้อมในการเป็ นจุดหมายปลายของการท่องเที่ยวในรู ปแบบไมซ์
โดยเมืองดังกล่าวนี้จะต้องมีศกั ยภาพในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ใน 4 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ การประชุม
องค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสิ นค้า/นิ ทรรศการ รวมถึงสามารถ
รองรับผูเ้ ข้าร่ วมงานในแต่ละประเภทได้อย่างเต็มศักยภาพของเมืองเหล่านั้น โดยมีศกั ยภาพในการเป็ นไมซ์ซิต้ ี
ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
(1) ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เป็ นการพิจารณาศักยภาพในด้านความทันสมัยของโครงสร้ างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง
(Indian Express Newspapers, 2001) รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโดยรอบของเมืองเอื้อต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ เดินทางสะดวกสบาย (Xin, 2008) สามารถเชื่อมโยงภายในเมืองได้อย่างทัว่ ถึง (แสนดี
สี สุทธิโพธิ์, ม.ป.ป.) รวมทั้งระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
(2) ด้ านสิ่ งอํานวยความสะดวก
ในด้านนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากผลการศึกษาของ Tan Cheong Su (2007) ซึ่ งพบว่า เมืองที่จะเป็ นจุด
หมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซื จะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์
เป็ นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ และการเป็ นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน (Jaeho and Narui,
2012) รวมทั้งมีความพร้อมของสถานที่จดั งานและคุณภาพของสิ่ งอํานวยความสะดวก (มนัส ชัยสวัสดิ และ
คณะ, 2552) ซึ่ งจะต้องมีการเพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีการขยายอย่างเพิ่มขึ้น
(Li-Ting and Zheng, 2012)โดยที่การให้บริ การด้านที่พกั สถานที่จดั งาน และสาธารณูปโภคต่างๆ เพียงพอต่อ
ความต้องการ (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2556)
(3) ความมัน่ คงและปลอดภัย
จากการศึ กษาพบว่า ในด้านความมัง่ คงและปลอดภัยนี้ พบว่า ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญ
กับ มาตรฐานความปลอดภัย ในอุ ต สาหกรรมไมซ์ โ ดยการนํา มาตรฐาน MICE Security Management
Standard (MSMS) หรื อ TISI 22300 มุ่งเน้นให้ ให้บริ การจัดงาน ผูอ้ อกงาน และผูใ้ ห้บริ การอื่นๆ จัดทํานโยบาย
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกส่ วนงาน (สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ 2556) พร้อมทั้ง
มี การดําเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับภัยคุกคาม ความเสี่ ยงและอันตรายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการรั กษาความ
ปลอดภัย (ภูมิวจั น์ เดชอุ่ม, 2553)
(4) การสนับสนุนจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทีอ่ ยู่ในท้ องถิน่
Xin (2008) กล่ า วไว้ว่ า ในการพัฒ นาเมื อ งให้ มี ศ ัก ยภาพสู่ ก ารเป็ นไมซ์ ซิ ต้ ี นั้ น จะต้อ งมี
การสนับสนุนในด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีการสนับสนุน
กิจกรรมทางการตลาดของงานแสดงสิ นค้าหรื องานไมซ์อื่นๆ พร้อมกับการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อผูจ้ ดั งาน และ
นอกจากนี้กจ็ ะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่ งเสริ มอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับท้องถิ่น (Malaysia
Convention & Exhibition Bureau, 2012) และความร่ วมมือทางด้านวิชาการจากสถานบันการศึกษาในท้องถิ่น
(เทวีวรรณ ปทุมพร, 2548)
(5) ภาพลักษณ์ และสิ่ งดึงดูดใจ
ในการที่จะพัฒนาเมืองให้เป็ นไมซ์ซิต้ ีน้ นั จะต้องมีคาํ นึ งถึงภาพลักษณ์ของเมือง ซึ่ งจะต้องมีการ
กําหนดตําแหน่งทางการตลาดของเมือง ให้อยูใ่ นรู ปแบบของไมซ์แต่ละประเภท เช่น เมืองแห่ งการจัดประชุม
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สัมมนา เมืองแห่ งการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และเมืองแห่ งงานแสดงสิ นค้า/นิ ทรรศการโดยการนําจุดเด่น
ของตนเองมาปรับปรุ งและพัฒนา ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาให้เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน หรื อ
เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นนครแห่งไมซ์ในรู ปแบบอื่นๆ ได้ (Tan Cheong Su, 2007) และ
มีการพัฒนาและปรับปรุ งภาพลักษณ์ของไมซ์ซิต้ ีให้มี ความยัง่ ยืนด้วยการนําแนวคิดและการปฏิบตั ิไปสู่ ผู้
จัดงานประชุ มหรื อผูจ้ ดั งานประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
(Jumyong, 2011) พร้อมกับการมีสิ่งดึงดูดใจและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ (ปรับปรุ งจาก ณัฐกานต์ รองทอง,
2552) และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรม (มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ, 2552)
(6) บุคลากรด้ านไมซ์
Sanjay and Aliana (2007) และ แสนดี สี สุทธิโพธิ์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่าบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
นั้น จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นมืออาชีพสูงและมีทกั ษะในการให้บริ การที่มีคุณภาพ สามารถให้บริ การครอบคลุม
และช่ วยเหลื อในการวางแผนให้กับนักท่ องเที่ ยว (Indian Express Newspapers, 2001) มี คุณสมบัติด้าน
การตอบสนองด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริ การ ความน่ าเชื่ อถือ และความสามารถทางวิชาการและการ
บริ การ (วิโรจน์ ระจิตดํารงค์, 2553) พร้อมกับมีการกระตุน้ การพัฒนาบุคลากรไมซ์/สร้างหลักสู ตรการเรี ยน
ด้านไมซ์ (Nguyen, 2012)
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็ น ไมซ์ซิต้ ี
ของประเทศไทย มีแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุ่มซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ หน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผูจ้ ดั งาน
หรื อเจ้าภาพการจัดงาน และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไมซ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่ มตัวอย่าง และเครื่ องมือที่ใช้วจิ ยั
จํานวน
เครื่องมือทีใ่ ช้
(คน)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน Purposive Sampling 14 แบบสัมภาษณ์
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรง
Cluster Sampling
18 เชิงลึก
Purposive sampling
ธุรกิจสนับสนุน
Snowball sampling
4
Simple Random
Sampling
3
ผูจ้ ดั งานหรื อเจ้าภาพ ตัวแทนผูจ้ ดั งานหรื อเจ้าภาพ
ผูเ้ ข้าร่ วม
ตัวแทนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไมซ์
แบบสอบถาม
400
กิจกรรมไมซ์
ประชากร

กลุ่มตัวอย่ าง

วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
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2. เครื่ องมือ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดประเด็นคําถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง และเจ้าภาพหรื อผูจ้ ดั งาน ที่ มีประเด็นข้อคําถามที่ เกี่ ยวกับ
1) บทบาทและความเกี่ ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นจัง หวัด ขอนแก่ น 2) มุ ม มองเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และ 3) มุ มมองเกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็ นไมซ์ซิต้ ีของประเทศไทย
2.2 แบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างข้อคําถามจากเครื่ องมือจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้มีการกําหนดประเด็นข้อคําถามเกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ใน จังหวัดขอนแก่น
และแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรั บการเป็ นไมซ์ซิต้ ี ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างประเภทผูเ้ ข้าร่ วมร่ วมกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น
ในการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ผูว้ ิจยั ได้มีการทดสอบ โดยมีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์กบั วัตถุประสงค์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเข้าใจและเหมาะสม พร้อมทั้ง
ได้มีการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด ไปทดลองใช้ (Try out) และ
นําผลที่ได้ไปทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ อยู่
0.884 มากกว่า 0.80 ถือได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั ได้แบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบ Content Analysis
3.2 ข้อมูลเชิงปริ มาณ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ที่มีการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติเป็ นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้แบบ
มาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ทั้ง นี้ ผูว้ ิ จัย ได้นํา ข้อ มู ล ทั้ง สองส่ ว นมาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ วิ เ คราะห์
สถานการณ์ปัจจุบนั ของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
และการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาห
กรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจยั
1. ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการเป็ นไมซ์ซิต้ ีของประเทศไทย
1.1 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ปั จจุบนั อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นยังอยู่
ในระดับท้องถิ่น และเป็ นช่วงเริ่ มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งตลาดกลุ่มไมซ์มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น
เนื่ องด้วยปั จจัยด้านพื้นที่ที่เป็ นจุดเชื่อมโยงประเทศในอนุภาคลุ่มนํ้าโขง ได้แก่ ลาว ไทย เวียดนาม เขมร พม่า
และจีนตอนใต้และยังเป็ นศูนย์กลางของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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และยังพบว่า ประเภทของกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มการจัดประชุมและสัมมนา
ขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มวิชาชีพและวิชาการ กลุ่มแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ การจัดกิจกรรมในกลุ่ม
นี้ เป็ นลักษณะของการกระตุน้ ให้เกิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ และกลุ่มการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัลเป็ นกลุ่มที่ยงั มีจาํ นวนค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็ นประเภทของการจัดเลี้ยงมากกว่าการเดินทางท่องเที่ยว
ซึ่ งกลุ่มตลาดปั จจุบนั ของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มตลาดในประเทศ
เน้นการจัดกิ จกรรมเพื่อรองรับนักเดิ นทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ ได้แก่ กลุ่มวิชาชี พ นักศึกษา กลุ่มราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งถือได้ว่านักเดินทางกลุ่มเหล่านี้ เป็ นกลุ่มที่มีจาํ นวนมาก
และมีค่าใช้จ่ายต่อคนที่น้อยกว่า แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของรายได้ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นใน การจัดกิจกรรม
แต่ละครั้งนั้น ถือได้วา่ มีจาํ นวนที่มากเช่นกัน โดยช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นนั้นจะมี
การจัดงานต่อเนื่ องตลอดปี แต่ในช่วงเดือนที่มีวนั หยุดยาว เช่น เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จะมีจาํ นวน
การจัดงานที่ค่อนข้างน้อย และในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัด
ขอนแก่นมีความกระตือรื อร้นในการวางแผนเพื่อรองรับการเป็ นไมซ์ซิต้ ีดว้ ย
1.2 ลัก ษณะสภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกของจั ง หวัด ขอนแก่ น ที่ มี ส่ ง ผลต่ อ ศัก ยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่
ในการวิเคราะห์ลกั ษณะสภาพแวดล้อมของจังหวัดขอนแก่น (SWOT Analysis) ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมา
จากการสํารวจข้อมูลและการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้
(1) จุดแข็ง จังหวัดขอนแก่นมีที่ต้ งั อยูบ่ นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ซึ่ งส่ งผล
ดีต่อจังหวัดขอนแก่นในการเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงสู่ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อนุภาคลุ่มนํ้าโขง เป็ นศูนย์กลางการบริ การด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ศูนย์กลางของ การบริ หาร และบริ การ
หน่ วยงานภาครัฐประมาณ 260 แห่ ง พร้อมทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของสถานกงสุ ลใหญ่ของประเทศจีน ประเทศลาว
ประเทศเวียดนาม และประเทศเปรู
นอกจากนี้ ยงั มีสถานที่จดั งานที่หลากหลายทั้งในรู ปแบบศูนย์ประชุ ม ห้องประชุ มตามโรงแรมต่างๆ
สถานที่จดั งานในรู ปแบบกลางแจ้ง และมีที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่างๆ ที่รองรับผูเ้ ข้าร่ วม
งาน พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และเข้าร่ วมงานในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นยังมีราคาที่ถูกกว่าและมีความ
คุม้ ค่าในการใช้จ่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมืองไมซ์แห่งอื่นๆ ที่มีอตั ราสูงกว่า
(2) จุดอ่อน สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลัง
ยังไม่ มีความชัดเจนและความน่ าดึ งดู ดใจเท่ าที่ ควร เอกลักษณ์ ของพื้นที่ ไม่ ได้รับการพัฒนาและปรั บปรุ ง
มีเฉพาะสายการบินที่ให้บริ การเส้นทางบินในประเทศ บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น ยังอยู่
ในระดับท้องถิ่นที่ยงั ไม่มีความชํานาญในการจัดงาน พร้อมทั้งการประสานงานและ ความเชื่อมโยงการทํางาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ยงั ไม่มีความต่อเนื่องใน การทํางานมากนัก
(3) โอกาส การที่ จงั หวัดขอนแก่ นได้รับคัดเลื อกเป็ นไมซ์ ซิต้ ี แห่ งที่ 5 ของประเทศไทย และเป็ น
หนึ่ งในสามเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นนครแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดไมซ์ของจังหวัดขอนแก่นมี
ความน่ า สนใจและมี ค วามแตกต่ า งจากเมื อ งไมซ์ แ ห่ ง อื่ น ๆ ที่ ย งั ถื อ ว่า เป็ นตลาดกลุ่ ม ใหม่ ที่ เ ข้า มา อี ก ทั้ง
จังหวัดขอนแก่นยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีสานส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
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ที่มีความเอื้อเฟื้ อ อัธยาศัยดี ให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง และมีแนวโน้ม การเปิ ดเส้นทางบินของ
สายการบินในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงสู่การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้
(4) อุปสรรค การดําเนิ นงานของนโยบายภาครั ฐ การสนับสนุ นงบประมาณการพัฒนาส่ วนต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมไมซ์ ย งั ไม่ มี ค วามชัด เจนเท่ า ใดนัก และการประชาสั ม พัน ธ์ ย งั ไม่ ค รอบคลุ ม
กลุ่มตลาดเป้ าหมาย
จะเห็ นได้ว่า ลักษณะของสภาพแวดล้อมของจังหวัดขอนแก่ นที่ มีศกั ยภาพ ได้แก่ ตําแหน่ งที่ ต้ งั ที่ มี
ความเชื่อมโยงสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวนสถานที่จดั งานในพื้นที่ที่สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลาย
และการเป็ นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึ กษา การแพทย์ การคมนาคมขนส่ ง และสิ่ งที่ ตอ้ งพัฒนา
อย่างเร่ งด่วน ได้แก่ ทักษะของผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ตอ้ งปรับปรุ ง
และพัฒนาให้มีความน่าสนใจ และความเชื่อมโยงในการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
ในจังหวัดขอนแก่น
1.3 การวิเคราะห์ศกั ยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็ นไมซ์ซิต้ ี
ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์จากผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น และการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจากผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (X = 3.13, S.D.= 0.79) ซึ่ งในด้านการคมนาคมขนส่ งทางบกระหว่างจังหวัดที่มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 จากกรุ งเทพมหานครมายังจังหวัดขอนแก่น ด้วยระยะทางประมาณ 449 กิโลเมตร สามารถเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ และรถยนต์ส่วนตัว การคมนาคมทางอากาศ มีสายการบินให้บริ การเส้นทาง
บินจากกรุ งเทพมหานครมายังจังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 สายการบิน ให้บริ การวันละ 7 เที่ยวบินต่อวัน และ
เส้นทางบินจากจังหวัดเชียงใหม่มายังจังหวัดขอนแก่น สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน และให้บริ การเฉพาะวันเสาร์ และ
มีรูปแบบการให้บริ การขนส่ งภายในจังหวัดหลายประเภท ได้แก่ รถตูโ้ ดยสารประจําทางรถสองแถว รถแท็กซี่
รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ และมีสภาพแวดล้อมในเขตเมืองและ นอกเมืองให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ดว้ ย
(2) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
จากการศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในด้านนี้ พบว่า ภาพรวมของสิ่ งอํานวยความสะดวกนั้น
มีความพร้อมและสามารถรองรับการจัดงาน ซึ่ งในทัศนะของผูเ้ ข้าร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.77 , S.D.=
0.75) โดยที่มีสถานที่การจัดงานหลายรู ปแบบ ได้แก่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ห้องประชุมในโรงแรมลานอุทยานคณะเกษตรศาสตร์ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนประตูเมือง
และสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ซึ่ งสถานที่จดั งานเหล่านี้ สามารถรองรับการจัดงานได้หลายประเภท มีจาํ นวน
โรงแรมและที่พกั ประมาณ 5,263 ห้อง ที่สามารถรองรับผูใ้ ช้บริ การ รวมทั้งในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไมซ์ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการให้บริ การในสถานที่จดั งานที่มีการจัดทําเป็ นแพ็คเกจร่ วม
กับห้องประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูจ้ ดั งานหรื อเจ้าภาพ และธุรกิจบริ การอาหารและเครื่ องดื่มที่ให้
บริ การในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นด้วย
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(3) ด้านความมัน่ คงและปลอดภัย
ซึ่ งจังหวัดขอนแก่นได้มีการดําเนินโครงการติดตั้งกล้องซี ซีทีวีจาํ นวน 1,000 จุด ตามบริ เวณ สถาน
ที่จดั งาน โรงแรม เส้นทางการจราจร และพื้นที่จุดเสี่ ยง เพื่อให้เฝ้ าระวังการเกิ ดเหตุอนั ตรายต่างๆ ซึ่ งเป็ น
ความร่ วมมือของหน่ วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการจัดให้มีการจัดระเบียบ
การใช้ พ้ื น ที่ ส าธารณะในจัง หวัด ขอนแก่ น ซึ่ งจากการเก็ บ ข้อ มู ล จากผู้เ ข้า ร่ ว มงานเกี่ ย วกับ ศัก ยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ใน ด้านความมัน่ คงและปลอดภัย พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.41 , S.D. = 0.90)
อย่า งไรก็ต าม ในด้า นความมัน่ คงและปลอดภัย ของจัง หวัด ขอนแก่ น ยัง ถื อ ได้ว่า เป็ นเมื อ งที่ มี
ความปลอดภัยสู ง หากพิจารณาการเปรี ยบเทียบอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ระหว่างจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเมืองไมซ์เช่นเดียวกัน จะเห็นได้วา่ สถิติอาชญากรรมในพื้นที่ของจังหวัด
ขอนแก่นมีอตั ราที่นอ้ ยกว่า โดยในปี 2553-2555 สถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ใน 3 กลุ่มคดี คือคดีอุกฉกรรจ์
และสะเทื อนขวัญ คดี ประทุ ษร้ ายต่ อชี วิตร่ างกาย/เพศ และคดี ประทุ ษร้ ายต่ อทรั พย์ของจังหวัดขอนแก่ น
โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 729 คดีต่อปี ในขณะที่จงั หวัดเชียงใหม่โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,957 คดีต่อปี (ปรับปรุ งจาก สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2556)
(4) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยูใ่ นท้องถิ่น
สําหรั บการสนับสนุ นการจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ อยู่ในจังหวัดขอนแก่ นนั้น พบว่า
หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนให้ความร่ วมมือในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด
ขอนแก่น การทํางานของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ มีลกั ษณะค่อยไปค่อยเป็ น ยังไม่มีผูท้ ่ีเป็ นหน่ วยงานหลัก
ในการดําเนิ นการ เนื่ องจากเป็ นการแต่งตั้งตามบทบาทหน้าที่หลักของแต่ละหน่ วยงาน และนํามาปรับใช้กบั
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่ น นอกจากนี้ ยงั ได้มีการดําเนิ นการในจัดทําข้อมูลสถิ ติของ
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นโครงการฐานข้อ มู ล MICE Intelligence เป็ นการทํา งานร่ ว มกัน ระหว่า งสํา นัก งาน
ส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ ศูนย์วจิ ยั ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมีการพัฒนา แอพลิเคชัน่ บนมือถือสมาร์ ทโฟนชื่ อ ประชุมเมืองไทย D-MICE @ Khon Kaen
ที่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่การจัดงานในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งหน่ วยงานและองค์กรทางการท่อง
เที่ยวได้จดั ทําแผนที่จงั หวัดขอนแก่นและติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลในการเดินทางภายใน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งในอนาคตมีแนวทางในการจัดทําฐานข้อมูลในรู ปแบบ QR Code เพื่อให้มีความสะดวกใน
การใช้งาน และนอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยูใ่ นจังหวัดขอนแก่นได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างพื้น
ฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เช่น การติดตั้งจุดบริ การ
Free WIFI การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด การปรับปรุ งระบบการคมนาคมขนส่ งภายในจังหวัด การทําโครงการ
สมาร์ทแท็กซี่ เป็ นต้น และจากการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มีความคิดเห็นต่อการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่อยูใ่ นท้องถิ่น นั้น พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.58 , S.D. = 0.75)
(5) ด้านภาพลักษณ์และสิ่ งดึงดูดใจ
จากการศึกษา พบว่า จังหวัดขอนแก่นได้นาํ เสนอภาพลักษณ์ของเมืองผ่านการนําตราสัญลักษณ์ของ
ไมซ์ซิต้ ี ด้วยการนําการนําแคน ซึ่งเป็ นเครื่ องดนตรี ของภาคอีสาน ภาพประตูเมืองขอนแก่น และดอกราชพฤกษ์
หรื อ ดอกคู ณ มาจัด ทํา เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องขอนแก่ น ไมซ์ ซิ ต้ ี และมี ก ารประกาศใช้ร่ ว มกัน ทั้ง จัง หวัด และ
จังหวัดขอนแก่นยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่ ง
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ชาติภูเวียง อุทยานภูผาม่าน อุทยานแห่ งชาติภูเก้า-ภูพานคํา อุทยานแห่ งชาติน้ าํ พอง และอุทยานกล้วยไม้ชา้ ง
กระ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (พระอาราม
หลวง) ปราสาทเปื อยน้อยหรื อพระธาตุก่ทู อง หมู่บา้ นงูจงอาง หมู่บา้ นเต่า สิ มอิสานวัดไชยศรี ประเพณี ผกู เสี่ ยว
รวมทั้งยังมีตลาดต้นตาล สถานที่พกั ผ่อนยามคํ่าคืน สัตว์ขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
โฮมมูนมังเมืองขอนแก่น และห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
อย่า งไรก็ ต าม ในทัศ นะของผูเ้ ข้า ร่ ว มงานยัง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ศัก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
สิ่ งดึงดูดใจในจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.18. , S.D. = 0.78) ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่น
จะมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายประเภท แต่ ส ถานที่ เ หล่ า นั้น ไม่ ไ ด้ดึ ง ดู ด ใจให้ผูค้ นเดิ น ทางเข้า มาท่ อ ง
เที่ยว เนื่องจากยังขาดความน่าสนใจ ความเป็ นเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นไม่ได้มีการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ งอยู่ห่างไกล การเข้าถึงแต่ละแห่ งยังไม่สะดวก และใช้เวลาในการเดินทาง
ค่อนข้างนาน จึงทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนและหลังเข้าร่ วมงานยังน้อยอยู่
(6) ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
จากผลการศึ กษา พบว่า บุ คลากรในอุ ตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่ น โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
บุคลากรผูท้ ี่เป็ นเจ้าภาพหรื อผูจ้ ดั งาน เป็ นบุคลากรในโรงแรมและที่พกั ที่มีบริ การสถานที่จดั งาน และธุรกิจรับ
จัดงานอีเว้นท์ที่อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น และสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ คือการมีอธั ยาศัยดี มีความ
เป็ นมิตรและให้บริ การด้วยความเต็มใจ รวมทั้งมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของผูค้ นในภาคอีสาน
ที่ให้ความสําคัญกับผูท้ ี่เดินทางมาจากต่างถิ่น ก็จะต้องให้การต้อนรับที่อบอุ่น และดูแลเป็ นอย่างดีเสมือนเป็ น
ญาติสนิท ซึ่ งสอดคล้องกับคําขวัญของ เทศบาลนครขอนแก่นที่วา่ “ต้อนรับประดุจญาติ มิตรภาพต้องมาก่อน”
ซึ่งช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรในด้านนี้เป็ นอย่างดี โดยภาพรวมของศักยภาพด้านบุคลากร
อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.42 , S.D.= 0.79) แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น
ยังต้องมีการพัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อให้มีความเป็ นมืออาชีพในการให้
บริ การด้านนี้ สามารถวางแผนการจัดงาน และการท่องเที่ยวให้กบั ผูบ้ ริ การด้วย ซึ่ งจังหวัดขอนแก่นมีขอ้ ได้
เปรี ยบในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านนี้ดว้ ยการมีสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนในระดับอุดมศึกษาที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง อย่างเช่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิ ดสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี เปิ ดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
ระดับปริ ญญาโท เปิ ดสอนสาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งได้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และระดับปริ ญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและ
บริ การ โดยจะเป็ นการเลือกเรี ยนและทําวิจยั ในสาขาที่นกั ศึกษามีความสนใจและความถนัด ทําให้สามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ได้โดยตรง
2. การพัฒ นาศัก ยภาพอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นจัง หวัด ขอนแก่ น เพื่ อ รองรั บ การเป็ นไมซ์ ซิ ต้ ี ข อง
ประเทศไทย
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกของจัง หวัด ขอนแก่ น และ
การวิเคราะห์ศกั ยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นทั้ง 6 ด้าน พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีจุดเด่นด้าน
ที่ต้ งั ที่อยูใ่ นเส้นทางของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกหรื อ East-West Economic Corridor : EWEC
และเชื่ อมโยงไปสู่ ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนได้ การเป็ นศูนย์กลางในหลายๆ ด้าน มีสถาน
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กงสุ ลต่างประเทศในพื้นที่มีสถานที่จดั งานและที่พกั ที่สามารถรองรับได้ การคมนาคมสะดวกสบายทั้งทางบก
และทางอากาศ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและความเป็ นมิตรของคนในพื้นที่ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เป็ นต่างสนับสนุนในการ
เป็ นไมซ์ซิต้ ีแห่งที่หา้ ของประเทศไทยได้เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้
มีศกั ยภาพสู งและสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ เพื่อเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
ดังนั้น ในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการเป็ นไมซ์ซิต้ ีน้ นั จะต้องมี
การพัฒ นาโดยการนํา แผน และนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ งมาเป็ นแนวทางในการพัฒ นา ซึ่ ง ประเทศไทยได้ว าง
นโยบายการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไว้ โดยเริ่ มตั้งแต่การวางกรอบนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจใน
ภาคการท่องเที่ยว และการบริ การที่มุ่งส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการประชุมและแสดงสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ พัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ การเสนอตัวเป็ นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ และ
พัฒนาธุ รกิ จบริ การที่มีศกั ยภาพ (สํานักงานเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี , 2554) พร้ อมทั้งยังมีการระบุในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในเรื่ องการปรับโครงสร้าง ภาคบริ การให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ นค้าและบริ การให้มีศกั ยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2555-2559 ได้กล่าวถึงการพัฒนาสิ นค้าและการบริ การ และ
การสร้างความเชื่อมัน่ และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยระบุถึงอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่ งเป็ นตลาดที่สาํ คัญอีกประเภท
หนึ่ ง พร้ อมกันนี้ สํานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ (2554) ได้จดั ทําแผนพัฒนาอุตสาหกร
รมไมซ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 ด้วยการวางกลยุทธ์ขององค์กร ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชี ยในปี 2559 เพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ และสร้ าง
ศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่ ตลาดโลก พร้ อมกันนี้ สํานักงานจังหวัดขอนแก่ น
(2555) ได้จดั ทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ด้วยนโยบาย การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่มหานคร
แห่ งอาเซี ยน ในแผนงานการเป็ นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริ การ และการเป็ นศูนย์กลางธุ รกิจ
การจัดประชุม
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อการเป็ น
ไมซ์ซิต้ ี ของประเทศไทยที่ เกิ ดจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบกับการนําข้อเสนอแนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
มาพัฒนาเป็ นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 6 แนวทาง ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการขนส่ ง สาธารณะภายในจัง หวัด ขอนแก่ น ให้มี ร ะเบี ย บและอํา นวย
ความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่เดินทางเข้ามา
1.2 ควรปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เอื้ออํานวยต่อการจัดงานประเภท
ต่างๆ มากขึ้น
2. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
2.1 ควรปรั บปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ บริ เวณการจัดงานให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้บริ การ และมีสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ เช่น ห้องนํ้าสาธารณะ
2.2 ควรมีการปรับปรุ งศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกให้สามารถรองรับการจัดงานได้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่
การจัดงาน
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3. ด้านความมัน่ คงและปลอดภัย
3.1 ควรมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความปลอดภัย ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของหลายๆ ฝ่ ายในพื้ น ที่
จังหวัดขอนแก่น
4. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยูใ่ นท้องถิ่น
4.1 ควรจัด ทํา เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้า นอุ ต สาหกรรมไมซ์ เพื่ อ จัด ทํา ข้อ มู ล ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น
5. ด้านภาพลักษณ์และสิ่ งดึงดูดใจ
5.1 ควรพัฒนาความเชื่อมโยงในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
มากยิง่ ขึ้น
5.2 พัฒนาฐานข้อมูล Khon Kaen MICE & Tourism เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลที่ สําคัญของจังหวัด
ขอนแก่น
5.3 ควรปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญในจังหวัดขอนแก่น ให้มีสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ
5.4 ควรมีการส่ งเสริ มเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในการเป็ นไมซ์ซิต้ ี เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูจ้ ดั งานและผูเ้ ข้าร่ วมงาน
6. ด้านบุคลากรด้านไมซ์
6.1 ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.2 เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้กบั บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
จังหวัดขอนแก่น
6.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบตั ิการ และ
การศึกษาดูงานในเมืองไมซ์แห่งอื่นๆ ในประเทศและต่างประเทศ
สรุปผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นนับเป็ นอีกเมืองไมซ์ที่มีศกั ยภาพ ด้วยการ
เป็ นศูนย์กลางในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการศึกษาการบริ การ ด้านการแพทย์
การคมนาคมขนส่ ง ศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน และรวมไปถึงการเป็ นด้าน การบริ การและการท่อง
เที่ยว ซึ่ งที่ต้ งั ของจังหวัดยังอยูบ่ นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor :
EWEC) ที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศในอนุภาคลุ่มนํ้าโขง พร้อมนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล
ที่ส่งเสริ มให้จงั หวัดขอนแก่นเป็ นประตูสู่ อาเซี ยนอีกแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย ซึ่ งจากการศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีภาพรวมของศักยภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีระบบการคมนาคม
ระบบสาธารณู ปโภค ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่เพียงพอ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีสถานที่จดั
งานที่รองรับการจัดงานได้หลากหลาย จํานวนโรงแรมและที่พกั ที่มีมากกว่า 5,000 ห้อง พร้อมด้วยธุรกิจบริ การ
อาหาร และเครื่ องดื่มที่มีเพียงพอ ด้านความมัน่ คงและปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในบริ เวณจุดสําคัญ
บริ เวณภายในเมือง สถานที่จดั งาน และเส้นทางการจราจรที่สาํ คัญ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จงั หวัดขอนแก่น การจัดทําฐานข้อมูลไมซ์ใน
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พื้นที่ ด้านภาพลักษณ์และสิ่ ง ดึงดูดใจ ที่จะต้องมีการสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ เพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
ในด้านบุคลากรด้านไมซ์ เพิ่มทักษะการให้บริ การที่เป็ นสากล ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการนําศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่
ข้ อเสนอแนะ
1. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ร่ วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกร
รมไมซ์อย่างจริ งจัง
2. การให้ความร่ วมมือที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
3. การส่ งเสริ มการจัดงานในจังหวัดขอนแก่น ด้วยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละประเภทเข้า
ร่ วมเป็ นผูส้ นับสนุนการจัดงาน ซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของของที่ระลึก เอกสารประกอบการเข้าร่ วม หรื ออื่นๆ
ตามที่หน่วยงานเหล่านั้นเห็นสมควร
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่ อง แผนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อรองรับการเป็ น
ไมซ์ซิต้ ีของประเทศไทย หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2557 จากสํานักงานคณะ
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