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1. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโลก 
 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา วิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกจํานวนมาก ทําให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

อยู่ในภาวะชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกประเทศและองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ต่างก็หามาตรการ
เพ่ือรองรับการถดถอยของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างเต็มท่ี การดําเนินการมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกเริ่มฟ้ืนตัวมากข้ึน ท้ังนี้ ตามรายงาน World Tourism Barometer  ของ
องค์กรการท่องเท่ียวโลก (WTO) ระบุว่า ในปี 2553 ท่ัวโลกมีนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (ขาเข้า) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
7 หรือคิดเป็นจํานวนนักท่องเที่ยว 935 ล้านคน เป็นสัญญาณท่ีดีของการฟ้ืนตัว จากท่ีเคยลดลงร้อยละ 4 ในปี 2552 
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตัวมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
(Emerging economies) ยังคงเป็นกลไกหลักในการฟ้ืนตัวจากวิกฤตดังกล่าว 

 
เม่ือพิจารณาภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลกในปี 2553 พบว่า เอเชีย 

เป็นภูมิภาคแรกท่ีคาดว่าจะฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยในปี 2553 มีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 13 มีจํานวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนจาก 181 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 204 ล้านคน ในขณะท่ีอัฟริกา มีนักท่องเที่ยว 49 ล้านคน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เป็นอัตราท่ีใกล้เคียงกับปี 2552 เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก   
ฟีฟ่า 2010 สําหรับการท่องเที่ยวในตะวันออกกลาง มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 14 คิดเป็นจํานวนนักท่องเที่ยว 60 
ล้านคน ในขณะที่ ยุโรป มีการฟ้ืนตัวช้ากว่าภูมิภาคอ่ืน เนื่องจากการเดินทางโดยสายการบินได้รับผลกระทบจากการ
ปะทุของภูเขาไฟไอย์ยาฟยัลลาโยกูล (Eyjafjallajokull) ในประเทศไอซ์แลนด์และวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ก็มีสัญญาณ
ฟ้ืนตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง ส่วนภูมิภาคอเมริกา เร่ิมฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจเช่นกัน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผล
ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค รวมท้ังการขยายตัวของประเทศในละตินอเมริกา  

 
ท้ังนี้ องค์กรการท่องเที่ยวโลก (WTO) ระบุว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในปี 2554 ยังคงมีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4-5 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยการ
เติบโตในระยะยาวเล็กน้อย แต่ก็เพียงพอท่ีจะทําให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองขยายตัวตาม อย่างไรก็ดี 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ อาทิ การปรับเพ่ิมภาษีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือชดเชย
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ งานวิจัย Tourism 2020 Vision ของ WTO (รูปท่ี 1) คาดการณ์ว่า การ
ท่องเที่ยวท่ีเติบโตอย่างช้าๆ ในปี 2554 จะได้รับการชดเชยในระยะกลางและระยะยาว โดยในปี 2563 จํานวน
นักท่องเที่ยวขาเข้าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.9 พันล้านคน โดยนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาค (1.2 พันล้านคน) ยังคงมีบทบาท
สําคัญมากกว่านักเดินทางต่างถ่ิน (378 ล้านคน) 
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รูปท่ี 1 ประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าท่ัวโลก จําแนกรายภูมิภาค 

 
ที่มา: Tourism 2020 Vision, WTO. 

 
ท้ังนี้ภูมิภาคท่ีคาดว่าจะมีจํานวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ ยุโรป (717 ล้านคน) รองลงมาคือ 

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (397 ล้านคน) และอเมริกา (282 ล้านคน) ในขณะท่ีอัฟริกา คาดว่ามีการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวสูงกว่าร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวท่ัวโลกซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 4 
สําหรับภูมิภาคท่ีเร่ิมอ่ิมตัวคือ ยุโรปและอเมริกานั้น มีการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโต
ของจํานวนนักท่องเที่ยวโลก อย่างไรก็ตาม ยุโรปยังเป็นภูมิภาคท่ีมีจํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้ามากท่ีสุด แม้ว่าอัตรา
การเติบโตจะลดลงจากร้อยละ 60 ในปี 2538 เป็นร้อยละ 46 ในปี 2563 ก็ตาม  
 

นอกจากนี้ สัญญาณชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของการท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากทิศ
ทางการดําเนินงานท่ีมีความต่อเนื่องมาจนปี 2553 คือ การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ Business 
tourism อาทิ การจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ หรือการประชุมนานาชาติ เป็นต้น ซ่ึงกําลังทวีความสําคัญมากข้ึน 
เห็นได้จากประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษหรืองานขนาดใหญ่ (Mega events) แต่ละคร้ัง สามารถดึงนักธุรกิจและ
นักท่องเท่ียวเข้าร่วมงานได้เป็นจํานวนมาก ทําให้ประเทศเจ้าภาพกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการเข้าร่วมงาน
ประชุม และ/หรือการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ ท่ีสําคัญ อาทิ งานเวิลด์เอ็กซ์โปเซ่ียงไฮ้ 2010 (จีน) งานแสดง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคนานาชาติ (สหรัฐฯ) และการประชุม World Economic Forum (สวิตเซอร์แลนด์) 
เป็นต้น 
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2. อุตสาหกรรมไมซ์  
 
การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ เป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ อาทิ การเดินทางท่ีมี

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การฝึกอบรม การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล เป็นต้น 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในความหมายของการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ1 อุตสาหกรรมการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัล การจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ หรือท่ีเป็นท่ีรู้จักกันว่า MICE (Meeting, Incentive, 
Convention, และ Exhibition) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้รับ
การยอมรับมากข้ึนในฐานะกลไกสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท่ีมีการเติบโตสูงและมีความสําคัญต่อการ
สร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศ เนื่องจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ มีอํานาจซ้ือสูง 
และมีความต้องการสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพดี ท้ังอาหารและเครื่องด่ืม สายการบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่ง
สินค้า การเดินทางในประเทศ เป็นต้น ทําให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มไมซ์ จึงอยู่ในระดับท่ีสูงกว่านักท่องเที่ยวท่ัวไป
ประมาณ 2-3 เท่า2   

 

2.1 ความสาํคญัของอุตสาหกรรมไมซ์ 
 
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไมซ์ กําลังเป็นท่ีสนใจและได้รับการยอมรับมากข้ึนจากรัฐบาลประเทศ

ต่างๆ เนื่องจากนัยสําคัญทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้และสร้างงานจํานวนมากให้กับประเทศ ดังเห็นได้จากผล
การศึกษานัยทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศต่างๆ อาทิ  

 สหรัฐอเมริกา รายงาน Economic Significance of Meetings to the U.S. 
Economy ของ Convention Industry Council3 ระบุว่า ในปี 2552 การจัดกิจกรรมไมซ์ของสหรัฐฯ จํานวน 1.8 
ล้านคร้ัง ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่ากับ 106 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เกิดการจ้างงาน
รวม 1.7 ล้านตําแหน่ง ก่อรายได้จากการจ้างงาน 60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นภาษีท่ีรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน
ได้รับเป็นจํานวน 14.3 และ 11.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ และรายจ่ายซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ รวม 
263 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 มาเลเซีย ในปี 2550 มีรายงานว่ามีจํานวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ 1.013 ล้าน
คน4 (หรือร้อยละ 5 ของจํานวนนักท่องเที่ยว) สร้างรายได้ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 6.9 ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว) การกําหนดเป้าหมายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ในปี 2563 ไว้ท่ี 2.9 ล้านคน สร้างรายได้ 1.2 พันล้านเหรียญ

                                                            
1 เสรี วงส์ไพจิตร, การพัฒนาความพร้อม สู่เมืองแห่งการประชุม, มปพ, หน้า 1. 
2 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ   
  นานาชาติในประเทศไทย ปี 2552, IP&C: หน้า 44. 
3 The Economic Significance of Meetings to the U.S.Economy, February 17, 2011.  
4 MyCEB: Malaysia’s one-stop centre for MICE, เรียกดูจาก http://corporate.tourism.gov.my/mediacentre.asp?    
  Page=news_desk&news_id=285&subpage%2520=archive, เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 22.15 น. 
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สหรัฐฯ ช่วยสร้างงาน 16,700 ตําแหน่ง และมีแผนเพ่ิมกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เป็น 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 2563 แสดงถึงการให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์ของมาเลเซีย 

 สิงคโปร์ รายงานว่าในปี 25515 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของสิงคโปร์มีนักธุรกิจและนัก
เดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าประเทศ 3 ล้านคน คิดเป็นรายได้ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ไต้หวัน รายงานว่าในช่วงปี 2552-2554 อุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสร้างรายได้คิดเป็น
มูลค่า 83 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ6 และเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรม รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 70 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและงบลงทุนด้านต่างๆ 

 มาเก๊า รายงานว่าในปี 2551 นักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าสู่มาเก๊า7 จํานวน 1.12 ล้านคน 
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากรายจ่ายต่างๆ ท่ีไม่ใช่คาสิโน อาทิ การค้าปลีก ภัตตาคาร 
โรงแรม และสถานบันเทิง เป็นต้น 

 ฮ่องกง รายงานว่า ในปี 2551 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าสู่ฮ่องกงมากกว่า 1.17 
ล้านคน8  

 ไทย รายงานว่าในปี 2552 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าสู่ไทย 730,352 คน และ
สร้างรายได้รวมจากการใช้จ่ายของนักเดินทางกลุ่มไมซ์คิดเป็นมูลค่า 58,399.63 ล้านบาท9   
 

นอกจากนี้ การท่ีในปี 2548 สหประชาชาติ ได้รับรองให้หมวดการจัดข้อมูล “ผู้จัดงานประชุม
และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ” (Meeting and exhibition organizer) เป็นหนึ่งในหัวข้อข้อมูลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญแก่
อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังระดับท้องถ่ินและภาพรวมมากข้ึน รวมถึงการท่ีประเทศต่างๆ ริเร่ิมให้
มีการจัดต้ังสํานักงานจัดประชุม (Convention Bureau) ท้ังระดับท้องถ่ินและประเทศอีกไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งท่ัว
โลก10  

 

                                                            
5  Singapore Mice Sector To Stimulate Economic Growth, News By Singapore Company Formation Agent, เรียกดูจาก   
   http://www.articlesnatch.com/Article/Singapore-Mice-Sector-To-Stimulate-Economic-Growth--News-By-Singapore 
   -Company-Formation-Agent/867934#ixzz1Ha2PgfXh, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554, เวลา 11.54 น. 
6  CEI Asia - February 2011 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 5, เรียกดูจาก http://www.pagegangster.com/p/O3tUb/, เมื่อวันที่ 17        
   มีนาคม 2554, เวลา 17.06 น. 
7  จากการประเมินของ Jones Lang LaSalle, อ้างถึงใน Shamdasani, A., 2551, Higher prices coming. Macau Business,  
   กุมภาพันธ์ 2551, หน้า 97–102. 
8  เสรี วงส์ไพจิตร, หน้า 17. 
9  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานา 
   ชาติในประเทศไทย ปี 2552, หน้า 44-46. 
10 Cvent: Destination Guide, CVB – Convention & Visitors Bureau Directory, เรียกดูจาก http://www.cvent.   
   com/en/destination-guide/cvb.shtml. 
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จากรายงานสถิติในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถิติท่ีมีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ ICCA (International Congress and Convention 
Association) หรือ UFI (The Global Association of Exhibition Industry) และรายงานภาวะอุตสาหกรรมของ
ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับบริบทของอุตสาหกรรมไมซ์ใน 2 กลุ่ม คือ การจัดประชุมสมาคม
นานาชาติและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ เนื่องจากเป็นกลไกท่ีสําคัญในการสร้างรายได้และสร้างงานจํานวน
มากให้แก่ประเทศเจ้าภาพ/สถานท่ีจัดงาน ดังนั้น บทความนี้จึงขอนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมไมซ์
ใน 2 กลุ่มธุรกิจซ่ึงมีการจัดเก็บข้อมูล คือ ธุรกิจการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ (Association meetings) และ
ธุรกิจการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) ท้ังนี้การประชุมสมาคมนานาชาติจัดเป็นหนึ่งในประเภทของการ
ประชุมนานาชาติ (International Meetings) นอกเหนือไปจากการประชุมองค์กร (Corporate meetings)       
ดังรูปท่ี 2  
 

รูปท่ี 2 ประเภทการประชุมนานาชาติ (International meetings) 

 
ที่มา: ICCA Statistics Report 2000-2009 
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2.2 ธุรกิจการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ 
 

จากรายงานสถิติ ICCA11 (2551-2552) ระบุว่า ในปี 2552 องค์กรระหว่างประเทศมีการจัด
ประชุมสมาคมนานาชาติ (Association meeting) รวม 8,297 คร้ัง ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.8 อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า การประชุมกลุ่มนี้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.9 ต่อปี หรือกล่าวได้ว่า 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก 

  
รูปท่ี 3 ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจการจัดประชมุสมาคมนานาชาติ จําแนกรายภูมิภาค ปี 2543-2552 

 
ร้อยละ 

 
ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 

หมายเหตุ: ตัวเลข (%) คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ย ในปี 2544-2552 ของแต่ละภูมิภาค 
 
จากรูปท่ี 3 สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดธุรกิจการประชุมสมาคมนานาชาติท่ัวโลกยังคงกระจุกตัวอยู่

ในภูมิภาคยุโรป ซ่ึงมาจากหลายปัจจัย อาทิ สํานักงานใหญ่ขององค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนที่สําคัญของ
โลกจํานวนมากตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้ ระดับกําลังซ้ือท่ีค่อนข้างสูง โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนของรัฐบาล ทัศนคติของประชาชนท่ีเกื้อหนุน รวมท้ังการท่ีภูมิภาคนี้ ยังเป็นจุดหมายท่ีสําคัญของ
นักท่องเท่ียวท่ัวโลก อย่างไรก็ตาม ทิศทางนี้ เร่ิมเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากสถิติท่ีเร่ิมมีการกระจายตัวไปยัง

                                                            
11 ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 
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ภูมิภาคอ่ืนๆ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา แม้เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากผลกระทบของปัจจัยท่ีสําคัญ 4 กลุ่มคือ วิกฤต
เศรษฐกิจ โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมืองและสังคม ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก แต่จาก
ข้อมูลดังกล่าว ก็เป็นเคร่ืองยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงโอกาสการขยายตัวของการจัดประชุมสมาคมนานาชาติในภูมิภาค
อ่ืนๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และอัฟริกา 
 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมสถิติท่ีสําคัญของธุรกิจการจัดประชุม ปี 2543 และ 2552 
 

รายการ หน่วย 2543 2552 
1.จํานวนรวมการประชุม  คร้ัง 5,186 8,294 
2.จํานวนผู้เข้าประชุม  คน/คร้ัง 812 609 
3.ระยะเวลาการประชุม  วัน/คร้ัง 4.3 3.8 
4.ค่าลงทะเบียนเฉลี่ยต่อหัว  USD/คน/คร้ัง 414 509 
5.รายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวของผู้เข้าประชุม  USD/คน/คร้ัง 1,882 2,682 
6.ค่าลงทะเบียนรวมต่องาน  USD/คร้ัง 336,168 359,310 
7.รายจ่ายรวมต่องานของผู้เข้าประชุม  USD/คร้ัง 1,528,036 1,633,227 
8.ค่าลงทะเบียนรวมท้ังสิ้น  USD 1,743,367,248 2,980,117,140 
9.รายจ่ายรวมทั้งสิ้นของผู้เข้าประชุม  USD 7,924,396,582 13,545,987,000 

ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 
หมายเหตุ: USD คือ เหรียญสหรัฐฯ 

 
จากการประเมินรายจ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมท่ีจัดโดยองค์กรระหว่างประเทศ (Associate 

meeting) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในประเทศเจ้าภาพ/สถานท่ีจัดงาน พบว่า ในปี 2552 ธุรกิจการจัดประชุมท่ัว
โลกก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศเจ้าภาพ/สถานท่ีจัดงานจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นมูลค่า
รวมประมาณ 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 4.06 แสนล้านบาท (ตารางท่ี 1) ขณะท่ี ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การ
ขยายตัวเฉลี่ยของรายได้การจัดประชุมเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี  

 
จากตัวเลขข้างต้น จึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ท่ัวโลกให้การยอมรับและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) และการจัดงานแสดงสินค้า/
นิทรรศการ (Exhibition) ในฐานะท่ีเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เพ่ือสร้างรายได้และการจ้างงานจํานวนมากให้กับประเทศ ชดเชยกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงท่ี
เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟ้ืนตัวอย่างเต็มท่ี  
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2.3 ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) 
 

จากการสํารวจของ Business Strategies Group (BSG)12 พบว่า ในปี 2552 เอเชีย มีการจัด
งานแสดงสินค้า/นิทรรศการ 1,782 คร้ัง เม่ือรวมพ้ืนท่ีจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการท่ีขายได้ท้ังหมดคิดเป็นพ้ืนท่ี 14.9 
ล้าน ตร.ม. เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 213  (รูปท่ี 4) ในจํานวนนี้ คิดเป็นมูลค่าการจัดงานเท่ากับ 3,394.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 101,823 ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยจากการจัดงานแต่ละคร้ังคือ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
57 ล้านบาท ท้ังนี้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า มาเก๊าและเวียดนาม มีการขยายตัวของพ้ืนท่ีจัดงานในอัตราท่ีค่อนข้างรวดเร็ว 
กล่าวคือ มาเก๊า มีอัตราการเติบโต (ปี 2550-2552) เฉลี่ยร้อยละ 50 ต่อปี และเวียดนามมีการขยายตัว (ปี 2548-
2552) ร้อยละ 25 ต่อปี   
 

รูปท่ี 4 ประมาณการขายพ้ืนท่ีการจัดงานแสดงสนิค้าในช่วงปี 2552 จําแนกรายประเทศ 
 

ไทย
466.5 ตร.ม.

จีน ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย อนิเดีย
ไทย สงิคโปร์ ไตห้วัน มาเลเซีย อนิโดนีเซีย เวียดนาม
มาเก๊า ปากีสถาน ฟิลปิปินส์  

 
ประเทศ พ้ืนท่ี (,000 ตร.ม.) จํานวนงาน* 

 2548 2549 2550 2551 2552 (ครั้ง) 
จีน 3,761.7 5,568.2 6,716.2 7,647.5 8,163.2 514 
ญี่ปุ่น 2,156.7 2,174.2 2,196.7 2,056.7 1,977.5 326 
ฮ่องกง 523.2 776.2   803.7 781.7 787.0 88 
เกาหลีใต้ 515.2 528.0 694.5 745.7 774.7 154 
ออสเตรเลีย na 410.2 445.2 510.2 519.5 166 

                                                            
12  The trade fair industry in Asia, 6th edition, 2010.  
13  จากความผันผวนของค่าเงินสหรัฐฯ ทําให้การประมาณการเติบโตของธุรกิจนี้ จึงนิยมใช้พ้ืนที่เป็นหลัก 
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ประเทศ พ้ืนท่ี (,000 ตร.ม.) จํานวนงาน* 
(ครั้ง) 2548 2549 2550 2551 2552 

อินเดีย 475.2 431.5 648.2 693.5 703.5 112 
ไทย 274.2 380.5 373.7 471.7 466.5 75 
สิงคโปร์ 182.0 201.5 206.2 239.2 241.2 74 
ไต้หวัน 341.0 409.7 365.0 471.0 487.2 63 
มาเลเซีย 165.5 246.0 247.2 223.2 233.7 43 
อินโดนีเซีย 171.0 169.5 186.5 161.0 163.2 43 
เวียดนาม 63.5 109.0 113.5 140.7 141.2 47 
มาเก๊า na na 39.2 66.2 97.7 15 
ปากีสถาน 41.2 61.5 67.0 64.2 54.7 26 
ฟิลิปปินส์ 124.2 114.0 92.7 80.5 82.0 36 
รวม 8,795.0 11,170.0 12,711.5 13,777.0 14,903.2 1,782 

ที่มา: The Trade fair industry in Asia, BSG research & analysis, 2009. 

 
ในภาพรวม รายได้จากงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในภูมิภาคเอเชียในปี 2552 มีมูลค่าเท่ากับ 

3.39 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (รูปท่ี 5) ขณะที่ในปี 2551 รายได้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.3 โดยท่ีจีนยังคงเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุด แม้ว่ารายได้ในปีท่ีผ่านมาของจีนมีมูลค่าเท่ากับ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 15 เป็นผลมาจากการให้ส่วนลดของผู้จัดงาน ซ่ึงเกิดข้ึนท่ัวประเทศ แม้แต่งานแสดงสินค้ากวางตุ้ง 
(Canton fair) ก็มีการให้ส่วนลดเป็นคร้ังแรกนับต้ังแต่มีการจัดงาน ขณะท่ีญี่ปุ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จาก 745 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เป็น 816 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินเยนมากกว่าการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยสําคัญ 
 

ในรูปของรายได้เฉลี่ยต่องานแสดงสินค้า ฮ่องกงยังเป็นประเทศผู้นําท่ีมีรายได้เฉลี่ยสูงท่ีสุด จาก
การท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่องานประมาณ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2552 ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีสูงกว่าญี่ปุ่นท่ีอยู่ในอันดับท่ี
สองประมาณร้อยละ 50 นั่นคือ รายได้เฉลี่ยต่องานเท่ากับ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจีนเป็นอีกตลาดหนึ่งท่ีมี
รายได้เฉลี่ยของงานสูงกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การนําของฮ่องกง เป็นผลมาจากการท่ีมีงานแสดงสินค้าจํานวน
น้อยคร้ัง แต่เป็นขนาดใหญ่ และมูลค่าของการจัดงานแต่ละคร้ังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง 
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รูปท่ี 5 ประมาณการรายได้ของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในเอเชีย ปี 2552 จําแนกรายประเทศ 
 

ไทย
149.4 M.US$

จีน ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง เกาหลีใต ้ ออสตรเลีย อนิเดีย

ไทย สงิคโปร์ ไตห้วัน มาเลเซีย อนิโดนีเซีย เวียดนาม

มาเก๊า ปากีสถาน ฟิลปิปินส์  
 

ประเทศ จํานวนงาน 
(ครั้ง) 

ประมาณรายได้ 
(Million USD) 

รายได้เฉลี่ย (Million 
USD) 

จีน 514 1,136.3 2.21 
ญี่ปุ่น 326 816.1 2.50 
ฮ่องกง 88 331.4 3.76 
เกาหลีใต้ 154 228.2 1.48 
ออสตรเลีย 166 175.9 1.06 
อินเดีย 112 157.2 1.40 
ไทย 75 149.4 1.99 
สิงคโปร์ 74 93.1 1.25 
ไต้หวัน 63 86.5 1.37 
มาเลเซีย 43 75.8 1.76 
อินโดนีเซีย 43 43.5 1.01 
เวียดนาม 47 41.9 0.89 
มาเก๊า 15 24.5 1.63 
ปากีสถาน 26 18.2 0.70 
ฟิลิปปินส์ 36 15.8 0.43 
รวม 1,782 3,394.1 1.90 

ที่มา: The Trade fair industry in Asia, BSG research & analysis, 2009. 
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ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจงานแสดงสินค้า/นิทรรศการของเอเชียมีการเติบโตอย่างมากคือ ร้อย
ละ 70 และในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีการขยายพ้ืนท่ีอย่างมาก (ร้อยละ 122) จาก 63,500 ตร.ม. ในปี 2548 
เป็น 141,250 ตร.ม. ในปี 2552 ขณะที่ การเติบโตของจีนก็เป็นไปตามคาดการณ์ โดยมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 117 
จาก 3.76 ล้านตร.ม. เป็น 8.16 ล้านตร.ม. และเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีมีพ้ืนท่ีจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการขนาด
ใหญ่เกิน 1 ล้านตร.ม. 

 
ประเทศท่ีมีการขยายพื้นท่ีค่อนข้างมาก (รูปท่ี 6) ได้แก่ ไทย (ร้อยละ 70) ปากีสถาน (ร้อยละ 

57) และฮ่องกง (ร้อยละ 50) โดยที่การเติบโตของฮ่องกงเป็นผลจากการขยายพ้ืนท่ีหลังการเปิดตัว Asia World 
Expo ในปี 2549 ด้านเกาหลีใต้ มีการขยายตัวร้อยละ 50 จากการขยายพ้ืนท่ีและการสนับสนุนของรัฐบาล ขณะท่ี 
ญี่ปุ่น เป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ียังมีผลประกอบการไม่ดีนัก คือ ลดลงร้อยละ 8 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เป็นผลจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับตํ่า และการให้ความสําคัญกับลูกค้าในประเทศเป็นหลัก 
 

รูปท่ี 6 พ้ืนท่ีแสดงสินค้า ในช่วงปี 2552-2554 จําแนกรายประเทศ 
 

ไทย
212.4 ตร.ม.

จีน ญ่ีปุ่ น อนิเดีย เกาหลีใต ้ ไทย สงิคโปร์

ฮ่องกง ออสตรเลีย ไตห้วัน มาเก๊า มาเลเซีย เวียดนาม

อนิโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลปิปินส์  
 

ประเทศ 2552 2553 2554 
 พ้ืนที่ ศูนย์ฯ พ้ืนที่ ศูนย์ฯ พ้ืนที่ ศูนย์ฯ 
จีน 3,816.8 92 4,113.5 95 4,113.5 95 
ญี่ปุ่น 350.6 12 350.6 12 350.6 12 
อินเดีย 257.4 12 257.4 12 257.4 12 
เกาหลีใต้ 223.2 12 223.2 12 236.3 12 
ไทย 212.4 8 212.4 8 223.0 9 
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ประเทศ 2552 2553 2554 
พ้ืนที่ ศูนย์ฯ พ้ืนที่ ศูนย์ฯ พ้ืนที่ ศูนย์ฯ 

สิงคโปร์ 162.6 3 203.6 4 203.6 4 
ฮ่องกง 151.9 3 151.9 3 151.9 3 
ออสตรเลีย 115.2 8 115.2 8 115.2 8 
ไต้หวัน 105.4 4 105.4 4 105.4 4 
มาเก๊า 76.7 2 76.7 2 76.7 2 
มาเลเซีย 71.2 4 71.2 4 71.2 4 
เวียดนาม 33.7 4 33.7 4 33.7 4 
อินโดนีเซีย 31.6 3 31.6 3 31.6 3 
ปากีสถาน na na 39.0 2 na na 
ฟิลิปปินส์ na na 26.2 3 na na 
รวม   6,012.2 176   

ที่มา: The Trade fair industry in Asia, BSG research & analysis, 2009. 

 
ในปี 2548 การขาดแคลนพ้ืนท่ีจัดแสดงสินค้าของเอเชีย เป็นปัจจัยท่ีหลายฝ่ายกังวล

ค่อนข้างมาก ดังนั้น จํานวนศูนย์แสดงสินค้าจึงเพ่ิมข้ึนจาก 101 แห่ง เป็น 176 แห่ง ในปี 2553 ในจํานวนนี้ จีนมี
สัดส่วนร้อยละ 54 ของท้ังหมด และมีพ้ืนท่ีแสดงสินค้าคิดเป็นร้อยละ 68 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มากกว่าอันดับ 2 คือ 
ญี่ปุ่น ประมาณ 11 เท่า ขณะท่ี ในปี 2553 จีนมีศูนย์การแสดงสินค้า 95 แห่ง รองลงมาคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มี 12 
แห่งเท่ากัน ในปี 2553 เอเชีย มีการก่อสร้างศูนย์การแสดงสินค้าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย อาทิ สิงคโปร์มี Marina Bay 
Sands ส่วนเกาหลีใต้ มีการขยายพื้นท่ีศูนย์การแสดงสินค้าท่ีสําคัญหลายแห่ง ซ่ึงทําให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก อาทิ 
Daegu Exhibition and Convention Center (EXCO Daegu) คาดว่าเสร็จในปี 2554 ขณะท่ี Busan Exhibition 
& Convention Center (BEXCO) และ Korea International Exhibition Center (KINTEX)  คาดว่าเสร็จในปี 
2555 เป็นต้น  

 

2.4 แนวโน้มทางธรุกิจ  
 

ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จีน ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การขายพ้ืนท่ีแสดงสินค้าในภูมิภาค
ขยายตัว จากการที่เศรษฐกิจและการส่งออกมีการขยายตัวค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับอินเดีย ซ่ึงการส่งออกไปยัง
ตลาดหลักยังคงมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ี ไต้หวัน มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนอย่างต่อเนื่อง และจํานวนผู้จัดงานและนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางไปเที่ยวชมงาน
แสดงสินค้าในไต้หวันมีทิศทางของการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สําหรับเกาหลี การเติบโตของธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า/
นิทรรศการเป็นผลมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลและการขยายศูนย์การแสดงสินค้าหลายแห่ง ขณะที่ ไทย ยังคง
ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยทางการเมือง เป็นหลัก 
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ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าของสิงคโปร์ ยังอยู่ในฐานะท่ีเข้มแข็ง จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศ
เติบโตได้ดี ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และการเปิดตัวของศูนย์แสดงสินค้าระดับโลกได้แก่ 
Marina Bay Sands ขณะท่ี ฮ่องกง มีการขยายพื้นท่ีของศูนย์แสดงสินค้าในปี 2552 ขนาด 20,000 ตร.ม. ท่ี Hong 
Kong Convention and Exhibition Centre ซ่ึงเชื่อมโยงกับการส่งออกของจีนท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้ธุรกิจนี้
ยังคงมีการขยายตัวได้ดีในปี 2553 และญี่ปุ่น เป็นตลาดแสดงสินค้าท่ีค่อนข้างปิด ยังคงมีปริมาณการขายพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา แม้ว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 2 ในปี 2553 ก็ตาม  
 

3. ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศท่ีสําคัญ 
 

ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากจีนและอินเดียแล้ว ประเทศท่ีมีความสําคัญและรัฐบาลของแต่ละ
ประเทศให้การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างชัดเจน ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน เขตบริหาร
พิเศษมาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ท้ังนี้ สภาพและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละ
ประเทศ สรุปได้ดังนี้  

 

3.1 ญี่ปุ่น 
 

ญี่ปุ่น เป็นประเทศท่ีได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ์ท่ีดีท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง 
โดยเฉพาะการประชุมสมาคมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) เนื่องจากมีความพร้อมในทุก
ด้าน ได้แก่ (1) การสนับสนุนจากบุคลากรไมซ์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพสูง (2) การต้อนรับและบริการตามธรรมเนียม
แบบด้ังเดิม (3) สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยและ และมีโรงแรมทุกระดับ 3,600 แห่ง (รวม 84,000 ห้อง)      
(4) โครงสร้างพ้ืนฐานมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีชั้นนําของโลก (5) สถานท่ีต่างๆ ได้รับการดูแลด้านการรักษา
ความสะอาดอย่างดีเย่ียมและมีความปลอดภัยค่อนข้างมาก (6) ศูนย์การประชุมฯ มีความหลากหลาย เฉพาะ
กรุงโตเกียวแห่งเดียว14 มีสถานท่ีจัดการประชุมฯ มากถึง 300 แห่ง รวมถึงศูนย์การประชุมฯ ขนาดใหญ่ อาทิ 
Tokyo International Exhibition Centre (Tokyo Big Sight) และ Tokyo International Forum และ        
(7) ท่ีสําคัญคือ ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จากปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้ว ญี่ปุ่นจึงเป็นท่ี 
ชื่นชอบอย่างมากของนักวางแผนการประชมุจากท่ัวโลก 

 
ขณะท่ี กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค (logistics)  ของ

ญี่ปุ่น เร่ิมจากมีเท่ียวบินตรงไปสู่เมืองหลักๆ ท่ัวโลก รวมทั้งเอเชีย เนื่องจากญี่ปุ่นถือเป็นศูนย์กลางทางการบินท่ี
สําคัญแห่งหนึ่งของโลก การเดินทางภายในประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อเวลา ในทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศ ตัวอย่างท่ีดีคือ รถไฟความเร็วสูงชินกันเซ็น (Shinkansen) ซ่ึงออกจากสถานีทุก 3 นาที และมี

                                                            
14 The secret of Japan's MICE success, เรียกดูจาก http://www.expresstravelworld.com/200801/edge04.shtml, เมื่อ  
   วันที่ 22 มีนาคม 2554, เวลา 15.10 น. 
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ความเร็ว 300 กม./ชม. รวมถึงการท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มีความพร้อมรองรับการ
ประชุมหรือกิจกรรมไมซ์ทุกประเภทแล้ว และการท่ีอุตสาหกรรมไมซ์ของญ่ีปุ่นได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย
ผู้จัดการประชุมวิชาชีพและการประชุมนานาชาติท่ีมีประสบการณ์อย่างมาก ทําให้บริษัทด้านการบริหารจัดการ
สถานท่ี สามารถจัดการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลได้ทุกประเภท 
 

ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซ่ึงแต่ละภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะความเอื้ออาทรและการคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นวัฒนธรรม
ท่ีดีงามของชาวญี่ปุ่นท่ีรับรู้กันเป็นอย่างดีท่ัวโลก เครือข่ายของสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ัวประเทศ ต่างก็ให้
การดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ข้อมูลต่างๆ ท่ีจําเป็นในภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ต้ังแต่สนามบิน โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟในเมืองสําคัญๆ และภัตตาคารจํานวนมากมีเมนูภาษาอังกฤษไว้ให้บริการ การ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทําให้ญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นประเทศท่ีนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ด้วยภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ี
ตรงกันข้ามกับในอดีตเป็นอย่างมาก  

 
โดยปกติ โรงแรมชั้นนําในเมืองหลักของญี่ปุ่นจะมีมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ โรงแรมเหล่านี้ 

ยังเพ่ิมเติมจุดเด่นทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เข้าไปในการบริการ ซ่ึงบริการเหล่านี้ แม้มีราคาท่ีค่อนข้างสูง แต่ก็
กล่าวได้ว่าคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการ เนื่องจากเป็นบริการท่ีมีความปลอดภัย สะอาด และสะดวกสบาย รวมท้ัง
โรงแรมแบบดั้งเดิมหรือ เรียวกัง (Ryokan) ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี สามารถตอบสนองการวางแผน 
งบประมาณ และความสนใจได้อย่างหลากหลาย 

 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานท่ัวโลกส่วนใหญ่มองว่า ญี่ปุ่นเป็นจุดหมายสําหรับกิจกรรมไมซ์ท่ีมีราคา

ค่อนข้างแพง ผู้จดังานส่วนใหญ่จึงนิยมจัดกิจกรรมไมซ์ในญี่ปุ่นเฉพาะกลุ่มท่ีมีกําลังซ้ือสูงและต้องการความประทับใจ
เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญ่ีปุ่น หรือ JNTO (Japan National Tourism 
Organization) พยายามท่ีจะเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นไม่ได้แพง
อย่างท่ีหลายคนคิด15 ราคาสินคา้และบริการอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างคงท่ีและมีความหลากหลายให้เลือกได้ตามกําลัง
ซ้ือ นักเดินทางสามารถหาทานอาหารกลางวันชั้นดีได้ในราคาเพียง 10 เหรียญสหรัฐฯ และของท่ีระลึกในร้านค้าท่ี
จําหน่ายสินค้าราคา 100 เยน เท่ากันทุกชิ้น หรือน้อยกว่า 1 เหรียญสหรัฐฯ อีกท้ังการเดินทางท่ัวประเทศมีความ
ปลอดภัยสูง ประชาชนมีความเป็นมิตรและยินดีต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจ ข้อมูลการท่องเที่ยวจํานวน
มากเริ่มมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายมาก เม่ือเทียบกับประเทศชั้นนําต่างๆ     
ของโลก 
 

ขณะท่ีเมืองแห่งการประชุมหรือ MICE City ทุกแห่งของญี่ปุ่น อาทิ เกียวโต นาโกย่า โยโกฮามา 
โอกินาวา นารา ชิซูโอกะ ฮอกไกโด และมัตสึโมโตะ เป็นต้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์

                                                            
15 The secret of Japan's MICE success. 
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อย่างเพียบพร้อม อาทิ โรมแรม ระบบขนส่ง ภัตตาคาร และการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากสํานักงานไมซ์ท้องถ่ิน  
ศูนย์การประชุมฯ ทุกแห่งมีการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง และการสนับสนุนการจัดงานสําหรับการประมูลงานสําคัญๆ 
ท้ังการประชุมนานาชาติ งานแสดงสินค้า/นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล รวมทั้งให้การต้อนรับและ
บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมของญี่ปุ่น ดังนั้น เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว การท่องเที่ยวใน
ญี่ปุ่นจึงให้ผลตอบแทนท้ังด้านความประทับใจและความคุ้มค่ามากกว่าเงินท่ีต้องจ่าย  

 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
แม้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีสํานักงานใหญ่ของบริษัทระดับโลกต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงฐาน

ลูกค้าและสนับสนุนการตลาดให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ได้เป็นอย่างมาก แต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
เท่าท่ีควร ก็เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้อุตสาหกรรมไมซ์ของญ่ีปุ่น สูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับจีนอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับ ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ของญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ทําให้มี
กิจกรรมทางการตลาดกับลูกค้าต่างประเทศค่อนข้างน้อย ฉะนั้น แม้อุตสาหกรรมไมซ์ญี่ปุ่นมีศักยภาพการแข่งขันท่ี
ค่อนข้างสูงในทุกด้าน แต่ก็มีบทบาทและความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับโลกไม่มากเท่าท่ีควร 

 
ด้วยเหตุนี้ สํานักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (JTA) จึงได้ริเร่ิมโครงการ "Japan MICE Year 2010" 

ข้ึน ภายใต้โปรแกรม Visit Japan Year 2010 ระยะท่ี 1หรือ “30 Million Foreign Visitors Project” ของ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญ่ีปุ่น หรือ JNTO (Japan National Tourism Organization) เพ่ือเรียก
ความสนใจของนักวางแผนไมซ์จากท่ัวโลกให้เข้ามาจัดกิจกรรมในญ่ีปุ่นมากข้ึน ในฐานะท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของ
กิจกรรมไมซ์อันดับ 1 ในเอเชีย  นอกจากนี้ JNTO ยังได้ริเร่ิมโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีเดียวกัน โดยจัดงาน
ร่วมกับสํานักงานไมซ์ต่างประเทศ อาทิ AIME (Asia-Pacific Incentives & Meetings Expo) ของออสเตรเลีย เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของญี่ปุ่น ซ่ึงผลจากการดําเนินการดังกล่าว ทําให้ผู้จัดงานจากประเทศต่างๆ เข้ามาจัด
กิจกรรมไมซ์ในญี่ปุ่นมากข้ึน อาทิ กลุ่มไมซ์อุตสาหกรรมยาของจีน 1,000 คน หรือบริษัทประกันชีวิตมาเลเซีย 600 
คน เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ JTA ยังได้กําหนดแผนปฏิบัติการขึ้นมารองรับเป้าหมายดังกล่าวในด้านการเพ่ิม

ศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีเรียกว่า MICE Action Plan16 ซ่ึงตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 
แผนงานหลักคือ แผนงานแรก โครงการพัฒนาบุคลากรท้ังในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ บุคลากรของ
องค์กรและบริษัทในอุตสาหกรรมไมซ์ ท้ังนี้ การฝึกอบรมในต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรไมซ์
และบริษัทจัดการประชุม ท่ีเรียกว่า Professional congress organizers (PCO) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นท่ีจัดโดยสถาบันไมซ์ระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทักษะความเป็นมืออาชีพจากการปฏิบัติงานจริง ขณะท่ีการ

                                                            
16 Japan MICE Year” Kicks in; Skill-training Programs Get Started to Cultivate Human Resources, เรียกดูจาก  
    http://www.tokyotomo.com/article/topics/japan-mice-year/, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554, เวลา 18.31 น. 
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ฝึกอบรมในประเทศ สํานักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ก็จัดหลักสูตรฝึกอบรมในโตเกียวและโอซาก้า และเชิญวิทยากร
จากสถาบันระหว่างประเทศเข้ามาถ่ายทอดความรู้  และแผนงานท่ีสอง สํานักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีแผนเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าและบริการไมซ์ท่ีสําคัญของโลก 7 รายการ โดยเฉพาะ IMEX งานแสดงสินค้าและบริการด้าน
ไมซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีแฟรงเฟิร์ต เยอรมัน     

 
ขณะเดียวกัน JNTO ยังได้จัดงานร่วมกับสํานักงานไมซ์ต่างประเทศ อาทิ AIME (Asia-Pacific 

Incentives & Meetings Expo) ของออสเตรเลีย เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์ในญี่ปุ่น ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้จัดงานไมซ์จากประเทศต่างๆ เร่ิมจัดกิจกรรมไมซ์ในญี่ปุ่นมากข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดต้ังสํานักงานไมซ์โดยเฉพาะข้ึน คือ Japan Congress and Convention 
Bureau (JCCB)17 ข้ึนในปี 2538 ทดแทนองค์กรท่ีมีอยู่เดิมคือ Japan Convention Promotion Association 
(JCPA) โดยมีพันธมิตรในการก่อต้ัง คือ กระทรวงการคมนาคม องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น หรือ Japan 
National Tourist Organization (JNTO) สํานักงานไมซ์ระดับท้องถ่ิน ศูนย์การประชุมนานาชาติ บริษัทเอกชน 
ตัวแทนท่องเที่ยว ขนส่ง และซัพพลายเออร์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยท่ี JCCB ยังทําหน้าท่ีริเร่ิมและดูแลโครงการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการประชุมฯ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน 

 
อย่างไรก็ตาม ปรากฎการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 ท่ีนํามาซ่ึงวิกฤต

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และการร่ัวไหลของสารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณท่ีสูงกว่าปกติ ทําให้ต่างชาติขาดความ
ม่ันใจในการเดินทางมาประเทศญ่ีปุ่น เห็นได้จากการที่สถานทูตในกรุงโตเกียวถึง 25 แห่ง ประกาศปิดทําการ
ชั่วคราว และรัฐบาลประเทศต่างๆ ท่ัวโลก อาทิ อังกฤษ อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ เร่ิมเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยง
การเดินทางเข้าญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน สายการบินเอเชียและยุโรป มีท้ังการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนเส้นทางและ
ตารางบิน เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวท่ัวโลก ต่างก็ชะลอการเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม หรือ
จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย เหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ก็ได้สั่งงดกิจกรรมชมซากุระบาน หรือ    
ฮานามิ ท่ีสวนสาธารณะอูเอโนะ กรุงโตเกียว เป็นคร้ังแรก หลังจากท่ีมีการจัดงานอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่หลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพ่ือแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัย และข่มใจตนเอง ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนท่ัวญี่ปุ่น 
นับต้ังแต่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ 

 
เหตุการณ์ดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของญี่ปุ่นและของประเทศต่างๆ 

ท่ัวโลกเช่นกัน อาทิ การยกเลิกการประชุมสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมท่ัวโลกท่ีเมืองซับโปโร ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 
21 มีนาคม 2554 เป็นต้น ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศเป็นจํานวนมาก
เช่นกัน ซ่ึงจะมีผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศต่างๆ อาทิ ไทย นักธุรกิจกลุ่มไมซ์จากญี่ปุ่นท่ีเดินทางมาไทยแต่

                                                            
17 JCCB Overview, เรียกดูจาก http://www.jccb.or.jp/eng/index.html, 19 มีนาคม 2554 เวลา 22.54 น. 
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ละปีมีสัดส่วนร้อยละ 10 หรือ 40,000 คน จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท้ังหมด 400,000 คน18 ซ่ึงจากเหตุการณ์คร้ังนี้  
ทําให้มีความเป็นไปได้ท่ีตลาดกลุ่มนี้จะลดลงในช่วงเวลา 6-12 เดือน ซ่ึงผู้ประกอบการไทยมองว่า เม่ือปัญหาต่างๆ  
คลี่คลายลงแล้ว บริษัทญี่ปุ่นท่ีไปลงทุนในประเทศต่างๆ จะมุ่งกลับไปจัดประชุมสัมมนาที่ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศแม่ 
ขณะท่ีบริษัทท่ีต้ังในญี่ปุ่นเองก็เดินทางจัดประชุมภายในประเทศเพื่อช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ19 

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 

 
การประชุมองค์กรนานาชาติ/บริษัท และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการครั้งสําคัญท่ีมีการจัดข้ึนท่ี

ญี่ปุ่นในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา20 (2544-2554) มีดังนี้  
1. FIFA World Cup Korea/Japan, 2002 
2. 10th Conference of Parties (COP 10), 2010 
3. 18th APEC Economic Leaders' Meeting, 2010 
4. 34th G8 summit, 2008 

 

3.2 เกาหลีใต้ 
 
ย้อนกลับไปในปี 2543 การแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่า ปี 2543 ในเกาหลีใต้ยังคงเป็นเหตุการณ์ท่ี

ประทับใจและอยู่ในความทรงจําของคนท่ัวโลก อย่างไรก็ดีเกาหลีใต้ยังไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอสําหรับรองรับ
การประมูลการจัดประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ แต่พัฒนาการอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน
มาได้เปลี่ยนแปลงเกาหลีใต้ไปสู่ประเทศท่ีมีเสน่ห์และมีทักษะความรู้ความสามารถเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไมซ์ขนาด
ใหญ่ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน 

 
จากการจัดอันดับเมืองแห่งการประชุมของ UIA แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างช้าๆ แต่มีความ

ต่อเนื่องของอันดับโลกของเกาหลีใต้ในแต่ละปี โดยในปี 2551 เกาหลีใต้มีอันดับโลกเพ่ิมข้ึน 3 อันดับ21 (จากอันดับ
ท่ี 15 ในปี 2550 เป็นอันดับท่ี 12 ในปี 2551) หลังการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขององค์กรระหว่างประเทศกว่า 
300 รายการ ในปี 2551 ขณะท่ี การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 ก็ได้รับคําชื่นชม

                                                            
18 สสปน. ยอมรับอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับผลกระทบ หลังสึนามิถล่ม, วันจันทร์ ที่ 14 มี.ค. 2554, http://www.mcot.net/cfcustom/   
   cache_page/181132.html, เรียกดูเม่ือวันที่ 7 เมษายน 2554, เวลา 16.45 น. 
19 สสปน. ส่ังปรับแผนรับมือผลกระทบสึนามิ-กระชับโรดโชว์เร็วขึ้น, ASTVผู้จัดการออนไลน์,31 มีนาคม 2554 เวลา 21:39 น., http:// 

www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9540000040993, เรียกดูเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา17.24 น. 
20 Attracting MICE with Japanese Treats, เรียกดูจาก http://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20110101/14-15.pdf, เมื่อวันที่  
   23 มีนาคม 2554, เวลา 19.50 น. 
21 CEI Asia – October 2009 (ฉบับ Sponsored supplement, Korea), หน้า 3, เรียกดูจาก www.cei.asia/download/cei_ 
   102009_korea.pdf, เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2554, เวลา 15.55 น. 
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อย่างดีจากประเทศสมาชิก นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังเร่ิมโครงการพัฒนาศูนย์การประชุมนานาชาติในประเทศท้ังหมด
อีกคร้ัง ท่ีเรียกว่า Star Brand Conventions เพ่ือสนับสนุนสํานักงานไมซ์ท้องถ่ินท่ัวประเทศ ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/แสดงสินค้า/นิทรรศการระดับนานาชาติ 

 
ผลพลอยได้ท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า/นิทรรศการ

นานาชาติในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา คือ การเติบโตของสํานักงานไมซ์ท่ีต้ังข้ึนท่ัวประเทศเพื่อสนับสนุนตลาดให้กับ
ศูนย์การประชุมฯ ดังกล่าว แต่ละเมืองมีการจัดต้ังสํานักงานของตนเอง เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับเมืองและ
ประสานการติดต่อระหว่างเมืองต่างๆ แม้ว่าในช่วงแรก อาจเป็นท่ีสับสนของผู้มาติดต่อ แต่สํานักงานไมซ์แต่ละแห่งก็
พยายามสร้างจุดเด่นท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพ่ือดึงดูดผู้จัดงานจากภายนอก ขณะท่ีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เกาหลี ดูแลการตลาดในภาพรวม 

 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กําหนดแนว

ทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์การประชุมฯ ชั้นนําท่ัว
ประเทศ เพ่ือทําให้เกาหลีใต้ เป็นประเทศท่ีมีจุดหมายของกลุ่มไมซ์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน กรณีของเกาะเชจู
เป็นตัวอย่างท่ีดี22 เกาะนี้อยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีและไม่ปรากฏชื่อบนแผนที่ของไมซ์เม่ือ 10 ปีก่อน แต่เป็นท่ีรู้จัก
อย่างดีสําหรับชาวเกาหลีในฐานะสถานท่ีพักผ่อนช่วงวันหยุด และชาวญี่ปุ่น แต่ในปี 2544 ภาพดังกล่าวก็เร่ิม
เปลี่ยนไป เม่ือมีการก่อสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติเกาะเชจู (ICC Jeju) ข้ึน ซ่ึงสามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ 
4,300 คน ซ่ึงมีขนาดใหญ่พอสําหรับรองรับการประชุมของบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ Standard Chartered, 
Hewlett-Packard China, Nissan Taiwan และ Bayer China เป็นต้น ขณะท่ี ปูซาน ก็เป็นสถานท่ีของกิจกรรม
ไมซ์ท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ซ่ึงมีศูนย์การประชุมฯ ขนาดใหญ่ หรือ Bexco ท่ีรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 5,800 
คน กรุงโซล ก็มีศูนย์การประชุมฯ ท่ีมีชื่อเสียงคือ Coex ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดงานไมซ์ประมาณปีละ 2,000 รายการ โดย 
Coex แห่งนี้ ได้รับการก่อสร้างในปี 2522 มีพ้ืนท่ีจัดแสดงสินค้ารวม 450,000 ตร.ม. และมีห้องประชุมรวม 54 ห้อง 

 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ของเกาหลีใต้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการจัดอันดับ

เมืองแห่งการประชุมท่ัวโลกของ UIA จากอันดับ 181 ในปี 2544 มาอยู่ท่ีอันดับท่ี 11 ในปี 2552 และยังคงมี
แนวโน้มเพ่ิมอันดับข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าว เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยท่ีสําคัญ23 คือ การ
เพ่ิมศูนย์การประชุมนานาชาติ โดยมีการก่อสร้างศูนย์การประชุมฯ ท่ัวประเทศ อาทิ Coex (2543) Exco (2544) 
Bexco (2544) ICC Jeju (2546) Kintex (2548) Ceco (2548) Kim Daejung CC (2548) Daejeon CC (2548) 

                                                            
22 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 24, เรียกดูจาก http://www.cei.asia/content/E-Magazine/2010/43,  
   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554, เวลา 21.32 น. 
23 เร่ืองเดียวกัน. 
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เป็นต้น และ ปัจจัยท่ีสอง การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดต้ังสํานักงานไมซ์24 หรือ CVB (Convention and 
Visitor Bureau) ในเมืองท่องเที่ยวท่ีสําคัญต่างๆ อาทิ Daegu CVB (2546) Busan CVB (2547) Jeju CVB (2548) 
Seoul CVB (2548) Daejeon CVB (2548) และ Gwangju CVB (2550) เป็นต้น  

 
อย่างไรก็ตาม จุดเด่นท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของเกาหลีใต้ คือ การประสานความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถ่ินอย่างลงตัว ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของการประชุมนานาชาติในหัวเมืองท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ โดยในปี 2546 สัดส่วนการประชุมระหว่างกรุงโซลและภูมิภาคคือ 53:47 แต่ในปี 
2549 สัดส่วนก็เปลี่ยนเป็น 46:54 ซ่ึงสะท้อนถึงความสําเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค25  

      
นอกจากนี้ ในปี 2552 รัฐบาลกําหนดให้ไมซ์เป็น “อุตสาหกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” 

(New growth engine) เนื่องจากศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลให้ รัฐบาลเกาหลีใต้ หันมาให้ความสนใจในการ
ทุ่มงบประมาณเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านไมซ์ให้มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ให้เป็นทางเลือกท่ีดี
สําหรับนักวางแผนกิจกรรมไมซ์จากท่ัวโลก 

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 

 
การประชุมองค์กรนานาชาติ/บริษัท และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการครั้งสําคัญท่ีมีการจัดข้ึนท่ี

เกาหลีใต้ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา26 (2544-2554) มีดังนี้  
1. Football World Cup in 2002  
2. 53rd PATA Annual Conference, 2004 
3. Telecom Asia and ITU, 2004 
4. General meeting of the World Association of Newspapers, 2005 
5. World Library Congress Seoul, 2006 
6. International Diabetes Congress, 2006 
7. 60th International Astronauts Congress 
8. 9th World Congress on Sleep Apnea (1,500 คน) 
9. 2009 Herbalife Extravaganza (ผู้เข้าชม 25,000 คน) 
10. G20 (7,000 คน, ผู้นําจาก 35 ชาติ, ผู้บริหารธุรกิจ 100 ราย) 

                                                            
24 Meeting Trends: Global, Asia and Korea, เรียกดูจาก http://convention.visitkorea.or.kr/convention/bbs/ content/ 
   658253_attach1_1.pdf, เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2554, เวลา 19.28 น. 
25 Meeting Trends: Global, Asia and Korea. 
26 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 24. 
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3.3 ฮ่องกง 
 

ฮ่องกง แม้ว่าต้องเผชิญกับวิกฤตหลายครั้ง อาทิ วิกฤตทางการเงินในเอเชีย การแพร่ระบาดของ
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือซารส์ (Sars) และโรคไข้หวัดนก (Avian flu) ซ่ึงทําให้การท่องเท่ียวของ
ฮ่องกงได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงปี 2545-2546 และ 2552 ตามลําดับ แต่ฮ่องกงก็ได้เรียนรู้จากวิกฤต
เหล่านั้น และปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีข้ึนในทุกคร้ัง ศูนย์การประชุมนานาชาติแห่งแรก ได้รับการปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน และเปิดศูนย์การประชุมฯ แห่งท่ีสองในแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญเม่ือปี 2548 รวมถึงการจัดต้ัง
สํานักงานไมซ์ในปี 2551 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของฮ่องกง 

 
หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2540 ท่ีมีการเปล่ียนผ่านเข้าสู่การปกครองของจีน ประชาชนและ

สื่อมวลชนมองภาพอนาคตของฮ่องกงค่อนไปในทางลบ รวมถึงความจําเป็นของอุตสาหกรรมการประชุมและแสดง
สินค้า ซ่ึงในช่วงนั้น ประชาชนไม่คิดว่าการขยายพ้ืนท่ีศูนย์การประชุมฯ มีความจําเป็นมากนัก ต่อมา ฮ่องกงก็ต้อง
เผชิญกับวิกฤตการเงินเอเชียและการระบาดของโรคซารส์ แต่ท้ังสองเหตุการณ์ก็มีผลกระทบเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
ปัจจุบัน ฮ่องกง ยังคงได้รับการขนานนามว่าเมืองหลวงทางธุรกิจของเอเชีย (Business capital of Asia) และยังคง
เดินหน้าในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่คิดว่า ผู้ท่ีเดินทางมาฮ่องกงส่วนใหญ่เพราะต้องการ
เดินทางต่อไปยังจีน แต่ปัจจุบัน กลับเป็นว่านักท่องเท่ียวจากจีนท่ีต้องการมาฮ่องกงมีจํานวนมากกว่านักเดินทางขา
เข้า  

 
ศูนย์การประชุมฯ แห่งแรกของฮ่องกงคือ Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

(HKCEC) ได้รับการเปิดตัวในช่วงปลายปี 2531 และเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของเอเชียท่ีผนวก
โรงแรมและศูนย์การประชุมนานาชาติ เข้าไว้ด้วยกัน มีขนาดพ้ืนท่ี 25,000 ตร.ม. แม้จะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่
เพียงพอในเวลานั้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นข้อจํากัดอย่างมาก ขณะท่ีสภาพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งฮ่องกง คือ Hong 
Kong Trade Development Council (HKTDC) ท่ีได้รับก่อต้ังข้ึนในช่วงเวลาท่ีการเดินทางเข้าจีนหยุดชะงัก
เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ก็มีส่วนช่วยให้ศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้ กลายเป็นสถานท่ีจัดงานถึง 38,371 
รายการ โดยการจัดงานแสดงสินค้าเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคัญ ประกอบกับทําเลท่ีต้ังของฮ่องกงท่ีมีความได้เปรียบจาก
การมีพรมแดนติดต่อกับ Pearl river delta ทําให้ฮ่องกงได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี
ดังกล่าวค่อนข้างมาก ท้ังสองปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ศูนย์การประชุมฯ แห่งแรกของฮ่องกง จําเป็นต้องมีการขยาย
พ้ืนท่ีคร้ังใหญ่ในปี 2540 ภายใต้วงเงิน 620 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และครั้งท่ีสองในปี 2552 จํานวน 180 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงทําให้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่าของพ้ืนท่ีเดิม27 แต่กระนั้น ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในบางช่วงเวลา 

 
ความต้องการพ้ืนท่ีจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้คณะบริหารเกาะ

ฮ่องกงตัดสินใจก่อสร้างศูนย์การประชุมฯ แห่งใหม่ข้ึนในปี 2548 โดยศูนย์การประชุมฯ แห่งท่ีสอง หรือ 

                                                            
27 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 16. 
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AsiaWorld-Expo ต้ังอยู่บนเกาะลันเตา (Lantau) ใกล้กับสนามบินนานาชาติแห่งใหม่บนเกาะเช็คแล็ปก็อก (Chek 
Lap Kok) แม้ว่าสนามบินแห่งนี้ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในช่วงแรก แต่ต่อมาก็ได้รับการพิสูจน์ว่ามีส่วน
สําคัญอย่างมากกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของฮ่องกง และเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจย้ายสถานท่ีจัดงาน 
Asian Aerospace จากสิงคโปร์28 มาจัดท่ีฮ่องกงในปี 2547 ขณะท่ี บริษัทจัดงานแสดงสินค้าก็ให้ความสนใจมาจัด
งานท่ีศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้เพ่ิมข้ึนจากความสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงทําให้มีผู้เข้าชมงานท่ีศูนย์การประชุมฯ 
แห่งใหม่นี้ปีละประมาณ 144,000 คน  

 
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีก่อน เกาะลันเตาท่ีมีชื่อเสียงเฉพาะด้านการท่องเท่ียวเท่านั้น ยังไม่มี

การเชื่อมโยงกับสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ แต่ปัจจุบันศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้มีการเชื่อมต่อกับสนามบินแห่งใหม่
ด้วยรถไฟฟ้า และการพัฒนาต่างๆ ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สถานท่ีท่ีมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับสนามบิน
ก็ได้รับความนิยมจากผู้จัดงานมากข้ึน อาทิ โรงแรมและภัตตาคารที่เร่ิมได้รับความนิยมใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม
ต่อเนื่อง (Post-event) เพ่ือขยายเครือข่ายธุรกิจ ขณะเดียวกัน นักเดินทางท่ีรอต่อเคร่ืองบินก็สามารถเข้าเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้า เพ่ือเข้าชมงานต่างๆ ได้เช่นกัน ขณะท่ี Hong Kong Disneyland ก็ให้สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ
เท่ียวสวนสนุกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์เช่นกัน 

  
จากท่ีกล่าวมาแล้ว ฮ่องกง จึงเป็นเมืองแห่งการพัฒนาท่ีไม่หยุดนิ่ง ซ่ึงทําให้ได้รับความนิยมจากผู้

จัดงานท่ัวโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพัฒนา
เป็นอย่างดีและเป็นมิตรกับธุรกิจค่อนข้างมาก การเดินทางท่ีคล่องตัวช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกในการ
ทําธุรกิจ เร่ิมต้ังแต่การเดินทางเข้าเมืองโดยไม่ต้องขอวีซ่าสําหรับพลเมืองมากกว่า 150 ประเทศ และเชื่อมต่อจาก
สนามบินเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงศูนย์การประชุมฯ โรงแรม ภัตตาคาร และสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ 
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว  
 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
Meetings and Exhibitions Hong Kong (MEHK) หรือสํานักงานไมซ์ของฮ่องกง ได้รับการ

จัดต้ังข้ึนในช่วงปลายปี 2551 โดย Hong Kong Tourism Board ในปีแรก MEHK มีการจัดต้ังสํานักงานสาขาใน
ตลาดท่ีสําคัญท่ัวโลก 14 แห่ง รวมท้ังโซล นิวเดลี และเซ่ียงไฮ้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์มากกว่า 350 กลุ่ม 
มีการจัดต้ังเคาน์เตอร์เฉพาะกลุ่มไมซ์ท่ีสนามบิน และมีตัวแทน MEHK และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานรัฐท่ีสําคัญทุก
แห่ง เข้าร่วมสนับสนุนด้านโลจิสติกซ์อย่างเต็มท่ี ผู้บริหารของบริษัทจัดงานบางรายกล่าวว่า  “MEHK ช่วยติดต่อ
ประสานงานและให้คําปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การทํางานในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การวางแผนไปจนถึงพิธีเปิดงาน 
และการจัดเลี้ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

                                                            
28 เร่ืองเดียวกัน. 
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MEHK กลายเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างย่ิงสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของฮ่องกง ในการช่วยติดต่อ
ประสานงานและสร้างความสนใจให้แก่นักวางแผนการประชุมจากท่ัวโลกได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังช่วยสนับสนุนการ
ดําเนินงานต่างๆ ระหว่างการจัดงาน อาทิ การจัดแสดงทางวัฒนธรรมและบริการข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ 
หน่วยงานแห่งนี้ ยังให้บริการจองต๋ัวการแสดงและสถานท่ี อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะของฮ่องกง ซ่ึงหากเป็นในช่วง 10 ปี
ก่อนบริการแบบนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย  
 

ขณะเดียวกัน ฮ่องกงได้ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ศูนย์
การประชุมฯ แห่งใหม่ หรือ AsiaWorld-Expo บนเกาะลันเตา กลายเป็นทางเลือกใหม่สําหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท่ี
ไม่ต้องการจัดงานในเมืองท่ีแออัด ซ่ึงสอดรับกับทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีต้องการองค์ประกอบด้าน CSR มากข้ึน 
เกาะลันเตาจึงเข้ามาตอบสนองจุดนี้ได้พอดี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฮ่องกงเร่ิมมองเห็นคุณค่าของไมซ์ชัดเจนมากข้ึน 
จึงผนวกส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เข้าไว้กับโครงการพัฒนาเมืองในทุกๆ ด้าน อาทิ โครงการพัฒนาวัฒนธรรม 
หรือท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (Cruise Terminal) ก็มีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักธุรกิจไมซ์ ซ่ึง
สามารถใช้ได้ในช่วงท่ีมิใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว 

 
ปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของฮ่องกงก็คือ  การท่ีบริษัท

จัดการประชุมท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกหลายรายเลือกเข้ามาต้ังสํานักงานใหญ่ของภูมิภาคในฮ่องกง อาทิ Imagination 
ในปี 2545 WorldEvents ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดงานอุตสาหกรรมยา เข้ามาต้ังสํานักงานใหญ่ภูมิภาคในปี
เดียวกัน และ MCI group ในปี 2551 และจัดต้ังสํานักงานสาขาในภูมิภาคอีก 15 แห่ง ขณะเดียวกัน บริษัทจัดการ
ประชุมฯ ในประเทศก็เร่ิมพัฒนาคุณภาพการให้บริการมากข้ึนเช่นกัน 

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 

 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา29 (2544-2554) ฮ่องกงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุม

นานาชาติ/ประชุมองค์กร และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการคร้ังสําคัญๆ หลายคร้ัง อาทิ   
 
- Meetings and Conferences 
1. ITU Telecom World, 2006 (ผู้เข้าชม 62,000 คน) 
2. 11th Asian Oceanian Congress of Radiology, 2006 (1,700 คน) 
3. Sino International Freight Forwarders Conference, 2008 (1,300 คน) 
4. 47th Orient and Southeast Asian Lions (OSEAL) Forum, 2008 (6,000 คน) 
5. Clinton Global Initiative, 2008 (600 คน) 
6. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS), 2009 (5,800 คน) 
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7. Mobile Asia Congress, 2009 (3,500 คน) 
8. Asian Patent Attorneys’ Association, 2009 (1,200 คน) 
9. 27th CINP World Congress, 2010 (3,500คน) 
- Exhibitions 
1. Asian Aerospace, 2007 (ผู้เข้าชม 11,000 คน) 
2. VinExpo Asia-Pacific, 2008 (ผู้เข้าชม 8,900 คน) 
3. HK Jewellery Fair attracts, 2010 (ผู้เข้าชม 19,000 คน) 

 

3.4 ไต้หวัน 
 
ในช่วง 10 ปีก่อน อุตสาหกรรมไมซ์ในไต้หวัน ส่วนใหญ่เน้นการจัดแสดงสินค้าเพ่ือการส่งออก

เป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่การนําเสนอเพ่ือให้ไต้หวันเป็นทางเลือก ในการจัดการประชุม      
นานาชาติฯ สําหรับผู้จัดงานไมซ์นั้น ยังขาดความชัดเจนจากภาครัฐในการเข้ามาให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการเข้า
ประมูลการประชุมขององค์กรระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีต้องทําล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 ปี  

 
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา สถานการณ์เร่ิมเปลี่ยนไป เม่ือรัฐบาลไต้หวันเห็นถึง

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์มากข้ึน จึงได้เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้
โครงการ “Meet Taiwan” ท้ังนี้ รัฐบาลไต้หวันคาดว่า ในช่วงปี 2552-54 อุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสร้างรายได้คิด
เป็นมูลค่า 83 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ30 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมนี้ รัฐบาลจึงได้อนุมัติ
งบประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้โครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและงบลงทุนด้านต่างๆ อาทิ การ
ฝึกอบรมบุคลากร การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการบูรณาการทุกภาคส่วน เป็นต้น  

 
แม้ว่าไต้หวันมีโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของภูมิภาค แต่โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีมีอยู่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีการ
วางแผนระยะยาวเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศด้านต่างๆ รวมทั้งศูนย์การประชุมนานาชาติฯ ท่ีสําคัญ
ของประเทศ คือ TWTC Nangang Exhibition Hall (ระยะท่ี 2) ท่ีเร่ิมการก่อสร้างเพื่อขยายพื้นท่ีเช่นกัน ท้ังนี้ ศูนย์
การประชุมฯ แห่งนี้ ได้รับการเปิดตัวในปี 2551 และต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา ศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้ ก็ได้รับการ
มอบหมายให้เป็นสถานท่ีจัดงานไมซ์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศหลายรายการ อาทิ การประชุมฯ HSBC และ 
Herbalife เป็นต้น ขณะเดียวกัน สมาคมธุรกิจการค้าในประเทศ ก็ให้การสนับสนุนศูนย์การประชุมฯ แห่งนี้เป็น
อย่างดีเช่นกัน แต่กระนั้น ความต้องการห้องประชุมเพ่ิมเติมก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างเพื่อขยายพื้นท่ีของ
ศนูย์การประชุมฯ แห่งนี้ (ระยะท่ี 2) คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการได้ในปี 2556 ซ่ึงจะเปลี่ยน Nangang 
ให้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ท่ีสมบูรณ์แบบ พร้อมกับห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ 60 ห้อง 

                                                            
30 CEI Asia - February 2011 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 5. 
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อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐบาลไต้หวันเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ์และเข้ามาให้การ
สนับสนุนมากข้ึน แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว อุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดของอุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีน ซ่ึงทําให้นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถเข้ามาลงทุนได้อย่างเต็มท่ี ขณะเดียวกัน 
ไต้หวันก็ไม่สามารถลงนามในข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี (FTA) กับต่างประเทศได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม อุปสรรคท่ี
สําคัญดังกล่าวได้รับการผ่อนคลายลงจากการเจรจาระหว่างรัฐบาลท้ังสองประเทศ จนนําไปสู่การลงนามในข้อตกลง
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Cooperation Framework Agreement31 (ECFA) กับจีน เม่ือ
เดือนมิถุนายน 2553 ท่ีผ่านมา ซ่ึงทําให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันเริ่มมีอนาคตสดใสมากข้ึน  

 
ข้อตกลงน้ี นอกจากจะช่วยให้ไต้หวันมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มข้ึนแล้ว 

ยังช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันและอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องสามารถขยายตัวมากข้ึน เพราะนอกจาก
ไต้หวันสามารถลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้าหรือ FTA กับประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงช่วยให้ไต้หวันเข้าเป็นส่วนของ
ระบบเศรษฐกิจโลกเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้แล้ว การลงนามใน ECFA ยังทําให้ไต้หวันสามารถให้บริการ
จัดการประชุมในจีนได้ตราบเท่าท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขในกรอบข้อตกลงดังกล่าว ในทางกลับกัน ข้อตกลงน้ีจะช่วยดึง
บริษัทจีนให้เข้ามาจัดประชุมในไต้หวัน หรือร่วมมือกับบริษัทไต้หวันในการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการได้มากข้ึน 
ความร่วมมือท่ีเพ่ิมข้ึนและการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ คาดว่ามีส่วนช่วยเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก 

 
สมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งชาติของจีน32 (Chinese National Federation of Industries; 

CNFI) ให้ความเห็นว่า ข้อตกลงดังกล่าว เป็นการเปิดศักราชใหม่ทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในขณะท่ีตลาดไต้หวันมีขนาดเล็กและบริษัทจัดการประชุมก็ยังมีขนาดเล็กเช่นกัน แต่ภายหลังลงนามใน
ข้อตกลงน้ีจะนําไปสู่ ก้าวต่อไปคือ การลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ซ่ึงจะช่วยให้ไต้หวันเพ่ิมการ
ส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากข้ึน   

 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
จุดเด่นท่ีมีส่วนเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันเป็นอย่างมาก มาจาก 3 ปัจจัยท่ีสําคัญ

คือ ปัจจัยแรก การท่ีไต้หวันเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ไต้หวันจึงมีความพร้อมในระดับหนึ่งในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ซ่ึงเป็นธุรกิจใหม่ของโลก และการมีเครือข่ายธุรกิจการค้าท่ีเข้มแข็ง ก็เป็นปัจจัยเสริมท่ี
ทําให้ไต้หวันมีโอกาสค่อนข้างมากในการประมูลการจัดประชุมนานาชาติขององค์กรและธุรกิจระหว่างประเทศ 

                                                            
31 Bright Future for MICE Industry after ECFA Signature, เรียกดูจาก http://www.freesun.be/news/index.php/ bright-

future-for-mice-industry-after-ecfa-signature, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554, เวลา 21.19 น. 
32

 Bright Future for MICE Industry after ECFA Signature. 
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รวมท้ังการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้จัดงานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ปัจจัยท่ีสอง การมีสํานักงานไมซ์ท่ีดูแลการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะและ ปัจจัยสุดท้าย การปรับเส้นทางการบินของสายการบินแห่งชาติ ในปี 2552 
เพ่ือให้มีเท่ียวบินตรงจากไต้หวันไปยังเมืองสําคัญของจีน 21 เมืองในทุกสัปดาห์ ทําให้มีโอกาสดีในการต้อนรับนัก
เดินทางกลุ่มไมซ์ขนาดใหญ่จากจีน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
นอกจากนี้ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไต้หวันท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญและต้องการเดินทางมา

เย่ียมชม นั่นคือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นสถานท่ีเก็บ
สมบัติและวัตถุโบราณจีนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซ่ึงประเมินมูลค่ามิได้มากกว่า 620,000 ชิ้น33 จากพระราชวงศ์จีนทุก
ราชวงศ์ รวมถึงยุคทองท้ัง 5 ของประวัติศาสตร์จีน  

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 

 
การประชุมนานาชาติ/ประชุมองค์กร และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการคร้ังสําคัญท่ีมีการจัดข้ึนท่ี

ไต้หวันในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา34 (2544-2554) มีดังนี้  
1. Herbalife University Asia Pacific, 2009 (12,000 คน) 
2. Perfect (China) Conference, 2010 (5,200 คน) 
3. Bayer China Conference, 2010 (3,000 คน) 
 

3.5 มาเก๊า 
 

มาเก๊า ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งบันเทิงท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย เช่นเดียวกับลาสเวกัส

ของสหรัฐฯ35 รวมท้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของภูมิภาคนี้ ทําให้ได้รับการคาดหมายว่าเอเชียกําลังก้าว
ข้ึนมามีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจโลกแทนที่สหรัฐฯ ทําให้นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ เร่ิมให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนในภูมิภาคนี้มากข้ึน ส่งผลให้ภาคเอกชนกลายเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาคไปโดยปริยาย ท่ีผ่านมา เห็นได้ชัดว่า แม้มาเก๊าสามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างชาติได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่การเติบโตอย่างมาก ทําให้มาเก๊าเร่ิมประสบกับข้อจํากัดของโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับ

                                                            
33 โปรแกรมการท่องเที่ยวไต้หวัน 5 วัน 4 คืน, เรียกดูจาก http://www.travelprothai.com/index.php/travelprothai-photo/ 

shangrila-photo/item/118-ไต้หวัน-5-วัน-4-คืน-มาตรฐาน?tmpl=component&print=1, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554, เวลา 
20.45 น. 

34 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 36. 
35 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 22. และ Aliana Man Wai LEONG, 2007, Macau MICE TourismWith  

   a Closer Review of The Las Vegas and Atlantic City Experiences, Vol.1 No.2, Dec.30，2007. 
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อุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ สนามบิน โรงแรม ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานจึงเป็น
สิ่งจําเป็นเพ่ือให้รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีการขยายพื้นท่ีศูนย์ประชุมฯ 
โรงแรม และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึงความเป็นมืออาชีพของบุคลากร เร่ิมพบเห็นมากข้ึน ด้วย
องค์ประกอบเหล่านี้ คาดว่า มาเก๊าจะกลายเป็นผู้เล่นรายใหม่ในเอเชียท่ีก้าวข้ึนมามีบทบาทสําคัญในวงการไมซ์
ระดับโลกในไม่ช้า  

 
แม้ว่ามาเก๊า มีโรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไป หลายแห่งท่ีสามารถทําหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการ

ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ขนาดใหญ่ แต่การแข่งขันจากฮ่องกงด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางการบินท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกและระยะทางท่ีไม่ไกลจากมาเก๊า กลายเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้คณะผู้บริหารต้องพิจารณา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการเดินทางจากฮ่องกง เพราะแม้ว่ามาเก๊ามีบริการ
เดินทางด้วยเรือเฟอร์ร่ีจากฮ่องกง (HK/Macau Ferry Terminal) แต่ก็มิใช่ทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์เท่าท่ีควร โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) อย่างไรก็ตาม บริการเรือเฟอร์ร่ี CotaiJet 
ในปี 2552 ได้เป็นตัวแปรสําคัญท่ีเข้ามาช่วยคล่ีคลายสถานการณ์ให้ดีข้ึน แต่กระนั้น ยังมีผู้จัดงานมองว่า มาเก๊าอาจ
ยังไม่เข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของนักเดินทางกลุ่มไมซ์  

 
แม้ว่ามาเก๊าจะยังไม่อาจเทียบได้กับหลายๆ พ้ืนท่ีในเอเชีย แต่ด้วยนโยบายเปิดกว้างรับการ

ลงทุนจากต่างชาติ ทําให้มาเก๊าได้รับการตอบรับจากลงทุนรายใหญ่ท่ัวโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินลงทุนหลายพันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ท้ังโรงแรมและคาสิโน อาทิ Wynn (2549) Fisherman's Wharf (2549) MGM Grand (2550) 
Ponte 16 Theme Park (2551) Sofitel (2551) Grand Lisboa (2551) Wynn Encore (2553) และ Mandarin 
Oriental (2552) เป็นต้น ขณะท่ี ศูนย์การประชุมฯ แห่งใหม่ คือ Venetian complex ได้รับการเปิดตัวในปี 2550 
ทําให้เป็นศูนย์การประชุมฯ ท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของมาเก๊า นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การประชุมฯ อ่ืนๆ ท่ีทยอยเปิดตัว
เช่นกัน อาทิ Fisherman's Wharf, Macau Forum และ Macau Dome รวมถึง Macau Tower ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้รองรับการประชุมและแสดงสินค้าได้เพ่ิมข้ึน  

 
นอกจากนี้ การพัฒนาท่ีดินในโครงการต่างๆ บนพ้ืนท่ีระหว่างเกาะ Coloane และ Taipa 

กลายเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนามาเก๊าสมัยใหม่ กล่าวคือการทยอยเปิดตัวของโรงแรมขนาดใหญ่ อาทิ Venetian 
ในปี 2550 และ City of Dreams ในปี 2552 รวมถึงกลุ่ม Grand Hyatt ซ่ึงทําให้อุตสาหกรรมไมซ์มาเก๊ามีความ
แข็งแกร่งมากข้ึน เช่นเดียวกับกลุ่ม Sands China ก็มีแผนเปิดโรงแรมในปี 2554 และแผนขยายพ้ืนท่ีต่อเนื่องพร้อม
กัน นอกจากนี้การจัดงาน IIFA ในปี 2552 ยังเป็นเสมือนเคร่ืองหมายประกันคุณภาพของ Cotai Strip ท่ีไม่เพียง
ดึงดูดผู้ชมงานหลายพันคนเท่านั้น แต่การออกอากาศไปสู่ต่างประเทศ ยังเป็นการอวดโฉมหน้ามาเก๊าสมัยใหม่ให้แก่
ผู้ชมหลายพันล้านคนท่ัวโลก ผลท่ีตามมาคือ นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากอินเดียมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ขณะเดียวกัน  
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มาเก๊าสมัยใหม่ ได้รับการปรับปรุงในหลายๆ ด้าน เพ่ือให้มีศักยภาพท่ีสามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) กลุ่มใหญ่ ซ่ึงทําให้มาเก๊ามีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ขนาด 1,000 
คนจาก Hagemeyer (Australia) ในปี 2551 พร้อมกับการต้อนรับแบบ Roman gala ในห้อง Colosseum ของ 
Fisherman’s Wharf หลังจากนั้นเม่ือ Herbalife เข้าครอบครองกิจการ Cotai Arena ในปี 2551 ก็ได้นํานัก
เดินทางกลุ่มไมซ์จํานวน 7,500 คนเข้ามาจัดประชุมในโรงแรมแห่งนี้เช่นกัน ขณะท่ีกลุ่มไมซ์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ก็เร่ิม
เดินทางเข้ามายังมาเก๊ามากข้ึน  

 
ในอนาคตมาเก๊ามีแผนปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งของประเทศท่ีสําคัญคือ (1) แผน

ปรับปรุงสนามบินมูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสิ่งอํานวยความสะดวก การปรับปรุงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี มูลค่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือขยายศักยภาพสนามบินให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่ม
เท่าตัว หรือ 12 ล้านคน/ปี36 (2) แผนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าในปี 2554 เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างมาเก๊าและ Cotai Strip 
และเชื่อมต่อระหว่างพรมแดนจีนและสนามบิน อย่างไรก็ตาม ระบบโลจิสติกส์ของไมซ์ เป็นสิ่งท่ีรบกวนใจผู้จัดงาน
หลายราย โดยเฉพาะกลุ่มกอล์ฟ ผู้จัดงานบางรายจึงเลือกย้ายไปจัดในเมืองจูไห่ของจีนท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกันและใช้เวลา
เดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ีเพียงไม่กี่นาที 

 
จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี มาเก๊าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไป

ค่อนข้างมากจากภาพในอดีต การเปิดตัวของ Macau Tower ในปี 2544 เป็นเสมือนจุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของมาเก๊า ขณะที่ การเปิดโรงแรม Venetian ในปี 2550 ทําให้มาเก๊ากลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีสําคัญอีกแห่งหนึ่งบนแผนท่ีไมซ์ของโลก และหลังจากนั้น การแข่งขันเพ่ือเปิดโรงแรมอีกหลายแห่งก็มี
ตามมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาไมซ์ของมาเก๊ามิใช่จะราบรื่นเสมอไป มาเก๊ายังคงต้องเผชิญบท

ทดสอบหลายคร้ังเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้ อาทิ วิกฤตการเงินโลกในปี 2551 ทําให้บริษัทลดการลงทุน
ลงและกลุ่มไมซ์ก็มีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกัน จีนแผ่นดินใหญ่เร่ิมเข้มงวดการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน
มากข้ึน แต่กระนั้น การพัฒนาไมซ์ของมาเก๊าท่ีเร่ิมต้นมาแล้ว ก็ยังคงดําเนินต่อไป แม้มีอุปสรรคในบางช่วงท่ีทําให้
การพัฒนาหยุดชะงัก แต่จํานวนนักเดินทางจากท่ัวโลก โดยเฉพาะจีนและเอเชียยังคงเพ่ิมสูงข้ึน ทิศทางเช่นนี้ เป็นสิ่ง
ท่ีแสดงให้เห็นว่า มาเก๊ามีศักยภาพในการเป็นทางเลือกท่ีดีอีกแห่งหนึ่งในเอเชียสําหรับนักวางแผนจัดงานไมซ์ท่ัวโลก 
 
 

 

                                                            
36 CEI December/January 2009 (E-Magazine) Sponsored supplement - Macau, หน้า 10, เรียกดูจาก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  
   2554, เวลา 20.58 น. 
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 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
นอกจากการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง การจัดต้ังสํานักงานไมซ์คือ Macau Business Tourism Centre ในปี 2549 
ภายใต้ Macau Government Tourist Office ก็เป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหนึ่งท่ีคณะผู้บริหารมาเก๊าใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ ขณะเดียวกัน ก็ได้ริเร่ิมโครงการท่ีเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไปพร้อมกัน ได้แก่ Industry Partner Program และ Strategic MICE Market 

Stimulation Program โดยมีรายละเอียดดังนี้37  

  
1. Industry Partner Program 
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างมาตรฐานในการนําเสนอการขายของ MBTC (Macau Business Tourism 

Centre) การปรับปรุงคุณภาพบริการและการขายโดยรวม เช่นเดียวกับการสื่อสาร โดยการพัฒนาเครือข่ายทาง
ธุรกิจท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงจะได้รับการสนับสนุนโดยการเข้าถึงโอกาสต่างๆ สําหรับการแนะนําและอ้างอิงทางธุรกิจ รวมถึง
กระบวนการประมูลและการขาย การตรวจสอบสถานที่ และการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความคุ้นเคย และข้อมูล
การตลาด การฝึกอบรม และความช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธุรกิจทุก
ประเภทท่ีมีการดําเนินธุรกิจร่วมกับ MBTC 

 
2. Strategic MICE Market Stimulation Program 
เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือท้ังด้านบุคลากรและการเงินเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ อาทิ การ

ให้คําปรึกษาในการเตรียมเอกสารการประมูลและการนําเสนองาน หรือการให้ส่วนลดค่าท่ีพัก อาหารและเครื่องด่ืม 
และบริการอ่ืนๆ สําหรับกิจกรรมท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด อาทิ การประชุม ต้องมีผู้ร่วมประชุมจากต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 100 คน มีระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันเต็ม หรือ 2 วันประชุม และกิจกรรมนอกสถานท่ี 1 วัน และเข้าพัก
ในโรงแรมท้องถ่ินติดต่อกนัอย่างน้อย 2 คืน หรือการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ ต้องมีพ้ืนท่ีจัดงานอย่างน้อย 1,000 
ตร.ม. และมีระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน เป็นต้น 

 
นอกจากน้ี จากการที่มาเก๊าและจีน บรรลุความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิด 

Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) ยังเป็นส่วนสําคัญท่ีคาดว่าจะเข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของมาเก๊าขยายตัวมากข้ึน ท้ังในแง่ของเม็ดเงินลงทุนและจํานวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากท่ีผ่านมา    
นักเดินทางจากจีนถือเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของของนักท่องเที่ยวในมาเก๊า  

 
 
 

                                                            
37 Macau MICE, เรียกดูจาก http://industry.macautourism.gov.mo/en/index.php, เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554, เวลา 16.20น. 
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 ผลงานท่ีสําคัญ 
 

แม้ว่ามาเก๊ายังไม่อาจเทียบได้กับหลายประเทศในเอเชีย แต่มาเก๊าก็มีความพร้อมและศักยภาพ
ในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์คร้ังสําคัญๆ และกําลังพัฒนาบทบาทมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก
การประชุมนานาชาติ/ประชุมองค์กร และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการคร้ังสําคัญท่ีจัดข้ึนท่ีมาเก๊าในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน
มา38 (2544-2554) มีดังนี้  

1. Hagemeyer, 2008 (1,000 คน) 
2. Herbalife Asia Pacific, 2008 (8,500 คน) 
3. IIFA Awards, 2009 (8,000 คน) 
4. Mikki Japan, 2010 (3,600 คน) 
5. MetLife President’s Council, 2010 (2,000 คน) 
6. Herbalife University, 2010 (7,500 คน) 

 

3.6 สิงคโปร์ 
 

สิงคโปร์ เป็นประเทศหนึ่งท่ีใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นจุดเด่นในการสร้างความ
น่าสนใจให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับฮ่องกง ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
มิตรกับธุรกิจ แนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน เม่ือสิงคโปร์ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังเม่ือพบกับบททดสอบ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส 
(SARS) ในช่วงกลางปี 2546 ซ่ึงเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวลดลงค่อนข้างมาก การท่องเท่ียวสิงคโปร์ (STB) 
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการออกโครงการ ‘Make it Singapore’ ในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือเรียกความมั่นใจและดึง
กลุ่มไมซ์ให้กลับคืนมาโดยเร็ว รวมท้ังกําหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวปี 2558 (Tourism 2015) เพ่ือเสริมรับกับ
ทิศทางดังกล่าวในเดือนมกราคม 2548 

 
ขณะที่วิกฤตการเงินของโลกในปี 2551 ทําให้บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจแบบเดิมต้องมีการปรับตัว

อย่างมาก แตกต่างจากบริษัทรุ่นใหม่ท่ีมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่มากกว่า 
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจําเป็นต้องมีการปรับตัวตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน ดังเห็นได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) ท่ีเร่ิมประสบกับข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้รูปแบบกิจกรรมนิยมเปลี่ยน
ไปสู่การจัดแบบเรียบง่าย แต่ได้ผลทางธุรกิจท่ีชัดเจน เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทท้ังหลายตระหนักถึงความจําเป็นใน
การประหยัดรายจ่ายนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เม่ือเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวและมีเสถียรภาพมากข้ึนในช่วงครึ่งหลังปี 
2552 บริษัทต่างๆ ก็กลับมาลงทุนอีกคร้ัง  

 

                                                            
38 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 22. 



    
 

 

 

 

31 

ในช่วงท่ีผ่านมา แม้ว่าสิงคโปร์ มองว่าการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและไมซ์ เป็นตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ
สําหรับการท่องเท่ียวของสิงคโปร์ ในปี 255139 ซ่ึงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจของสิงคโปร์มี
นักธุรกิจและนักเดินทางกลุ่มไมซ์มากถึง 3 ล้านคน มีรายได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไร
ก็ตาม ในมุมมองสิงคโปร์40 อุตสาหกรรมไมซ์มีการปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างเห็นได้ชัด โดยวัตถุประสงค์การประชุมมี
ความชัดเจนมากข้ึน กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญของการประชุมกับการสร้างเครือข่ายและเนื้อหาสาระของการ
ประชุม ในทางกลับกัน ความต้องการเหล่านี้ ก็มีผลกระทบต่อขนาดและค่าใช้จ่ายในการจัดงานเช่นกัน ขณะท่ี 
บริษัทต่างๆ เร่ิมมีการทบทวนรูปแบบการประชุมและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลมากข้ึน รวมถึงผู้จัดงานและซัพ
พลายเออร์ต่างๆ ก็มีการปรับตัวตามเช่นกัน ฉะนั้น แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของสิงคโปร์ จึงมิใช่เป็น
เพียงการดําเนินธุรกิจตามรูปแบบเดิมท่ีเคยเป็นมาเท่านั้น แต่ต้องเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

 
จากการเผชิญหน้ากับวิกฤตต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยการริเร่ิมและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองให้มีความทันสมัยมากข้ึน ประกอบกับการมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีสอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ท่ีในอนาคตอย่างลงตัว ทําให้องค์กรไมซ์ระหว่างประเทศ คือ UIA ได้ให้
ความสําคัญกับสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศให้เป็นเมืองแห่งการประชุมชั้นนําของโลก ในปี 2552 (ได้รับ
ติดต่อกันมาเป็นปีท่ี 3) และประเทศชั้นนําด้านการประชุมของเอเชียเป็นปีท่ี 26 ติดต่อกัน41 แม้ว่ามีรางวัลเป็นเคร่ือง
ยืนยันถึงคุณภาพมากมายและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง กระนั้น รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์อย่าง
มาก โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน42 โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรสนับสนุนต่างๆ อาทิ 
Professional Conference Organizers (PCO), Professional Exhibition Organizers (PEO), Destination 
Management Companies (DMC) เป็นต้น 
 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
กลยุทธ์ทางการตลาดและด้านอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ นํามาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพและ

โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ (1) การจัดต้ังสํานักงานไมซ์ (2) แผนงานด้านการตลาดและการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (3) การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ โดยเฉพาะโรงแรม
และศูนย์การประชุมนานาชาติ (4) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ (5) การพัฒนาแหล่งชอป
ปิ้งท่ีมีชื่อเสียง ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้ กลยุทธ์ข้างต้น กล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมไมซ์มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 

 

                                                            
39 Singapore Mice Sector To Stimulate Economic Growth, News By Singapore Company Formation Agent. 
40 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 7. 
41 เร่ืองเดียวกัน. 
42 Singapore Mice Sector To Stimulate Economic Growth, News By Singapore Company Formation Agent. 
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ประการแรก สํานักงานไมซ์สิงคโปร์หรือ Singapore Exhibition & Convention Bureau43 
(SECB) ได้รับการก่อต้ังข้ึนในปี 2517 มีฐานะเป็นหน่วยธุรกิจ (Business group) ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการการท่องเท่ียวสิงคโปร์ (STB) โดยพันธกิจในช่วงปี 2517-37 คือ หน่วยงานด้านการส่งเสริมการ
ประชุม (Destination promotional agency) เพ่ือให้นักวางแผนและผู้จัดงานไมซ์ท่ัวโลกใช้สิงคโปร์เป็นสถานท่ี
จัดการประชุม ต่อมา เปลี่ยนเป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development agency) เพ่ือสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันและการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากนี้ ในปี 2548 คณะกรรมการการท่องเที่ยว
สิงคโปร์ ยังกําหนดเป้าหมายในปี 2558 หรือ “การท่องเท่ียว 255844” คือ นักท่องเที่ยว 17 ล้านคน รายได้ 30 
พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และสร้างงาน 100,000 ตําแหน่ง พร้อมกับจัดต้ังกองทุนพัฒนาการท่องเท่ียว 2 พันล้าน
เหรียญสิงคโปร์ เพ่ือใช้เป็นทุนในการดําเนินงาน  

 
ประการท่ีสอง แผนงานพัฒนาด้านการตลาดและการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีสําคัญของ

สิงคโปร์มี ประกอบไปด้วย 1) แผนงานส่งเสริมการจัดประชุมทางธุรกิจ หรือ BEIS (Business Events in 
Singapore) ท่ีริเร่ิมในเดือนสิงหาคม 2549 เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง และต่อมาได้รับการขยายขอบเขต
การดําเนินงานเพ่ิมข้ึน อาทิ การส่งเสริมการตลาด และการฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น เม่ือการท่องเที่ยวสิงคโปร์ 
(STB) จัดต้ังแผนงานใหม่ BOOST (Building On Opportunities to Strengthen Tourism) มูลค่า 60 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 จากการท่ีประเทศเผชิญวิกฤตการเงินของโลกที่เร่ิมต้นในช่วงปลายปี 
2551 2) COP (Corporate Outreach Programme) เน้นส่งเสริมการตลาดกับบริษัทต่างชาติกว่า 7,000 แห่ง 
ท่ีต้ังสํานักงานภูมิภาคในประเทศ และผ่านการลงทุนและการค้าของสิงคโปร์ในอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก และ 3) 
CAP (Conference Ambassador Programme) เพ่ือสนับสนุนการเข้าประมูลการประชุมขององค์กรระหว่าง
ประเทศท่ัวโลก  

 
ประการท่ีสาม นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นอีก     

กลยุทธ์หนึ่งท่ีสิงคโปร์นํามาใช้และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการเสริมสร้างศักยภาพให้อุตสาหกรรมไมซ์ 
แม้ว่าสิงคโปร์มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างดีของผู้จัดงานท่ัวโลก อาทิ Jewel Box, Singapore Expo 
และ Suntec Singapore ก็ตาม แต่การเปิดตัวโรงแรมและศูนย์การประชุมฯ ขนาดใหญ่45 ได้แก่ Resorts World 
Sentosa (มูลค่า 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ Marina Bay Sands (5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในช่วงคร่ึงแรก
ปี 2553 เป็นเสมือนบทสรุปการพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศ ซ่ึงทําให้สิงคโปร์กลายเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมใน
การประชุมนานาชาติท่ีสําคัญหลายคร้ังในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อาทิ International Olympic Council (2548), 
                                                            
43 SECB Singapore Inc. Approach, Aloysius Arlando, 14th ICCA Congress & Exhibition, 6-9 November 2005. เรียกดูจาก  
   http://www.authorstream.com/Presentation/Gulkund-5 8 8 4 8 -Session-7 -Aloysius-Arlando-OBJECTIVES- 
   SINGAPORE-EXHIBITION-CONVENTION-BUREAU-SECB-TOURISM-2015-aloys-Education-ppt-powerpoint/, เมื่อวันที่ 19  
   มีนาคม 2554, เวลา 17.58 น. 
44 Tourism 2015, เรียกดูจาก https://app.stb.gov.sg/asp/abo/abo08.asp, เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554, เวลา 11.32 น. 
45 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 9. 
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International Monetary Fund-World Bank (2549) และ Asia-Pacific Economic Cooperation (2552) 
รวมถึงท่ีอยู่ระหว่างการวางแผนในปัจจุบัน  

 
ประการท่ีสี่ วิกฤตคร้ังสําคัญต่างๆ อาทิ โรคซาร์ส ในปี 2546 และวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 

แม้ว่ามีผลกระทบบางส่วนในระยะสั้น แต่ก็เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์มีความเข้มแข็งมากข้ึน และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้สิงคโปร์
ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้เป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับความสําคัญจากองค์กรไมซ์ระหว่างประเทศ อาทิ UIA ในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมา 

 
ประการท่ีห้า พร้อมกับการลงทุนโรงแรมและศูนย์การประชุมฯ ขนาดใหญ่ รัฐบาลสิงคโปร์มีการ

พัฒนาแหล่งชอปปิ้งท่ีมีชื่อเสียงไปพร้อมกัน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนําก็มีการปรับปรุงเช่นกัน อาทิ Cuppage 
Terrace, Centrepoint, Paragon และ Palais Renaissance เป็นต้น ขณะท่ี Orchard Central และ ION 
Orchard muj ได้รับการเปิดตัวในปี 2552 และ 313@Somerset ซ่ึงการปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ ทําให้ 
Orchard กลายเป็นแหล่งชอปปิ้งท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลและสํานักงานไมซ์ของสิงคโปร์นํากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาใช้ใน

การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และดึงความสนใจนักวางแผนและผู้จัดงานท่ัวโลก แต่
ประเด็นหนึ่งท่ีผู้จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์หลายรายเร่ิมมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดงานในสิงคโปร์นั่นก็คือ ต้นทุน
การจัดงานท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง46 
 

 ผลงานท่ีสําคัญ 
 

การประชุมนานาชาติ/ประชุมองค์กร และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการครั้งสําคัญท่ีจัดข้ึนท่ี
สิงคโปร์ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา47 (2544-2554) มีดังนี้ 

 
- Meetings and Conferences 
1. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS), 2003 (5,000 คน) 
2. International Congress on Nephrology, 2005 (4,500 คน) 
3. 117th International Olympic Committee Session (5,000 คน) 
4. IMF-World Bank Annual Meetings, 2006 (23,600 คน) 
5. FDI Annual World Dental Congress, 2009 (7,000 คน) 

                                                            
46 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 6. 
47 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 7. 
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6. APEC Singapore: Leaders Week meetings, 2009 (10,000 คน) 
- Incentives 
1. Herbalife 2003, 2007, 2008 และ 2010 (13,000 ถึง 18,000 คน) 
2. Compaq, 2004 (1,600 คน) 
3. Amway India, 2004 (1,400 คน) and Amway Japan, 2005 (2,500 คน) 
- Exhibitions 
1. International Textile Machinery Association (ITMA) Asia, 2005 (ผู้เข้าชม 30,000 คน) 
2. งานแสดงสินค้าประจําป ีอาทิ Singapore International Furniture Fair และ 

CommunicAsia (และ BroadcastAsia) (ผู้เข้าชม 17,000 และ 55,000 คน ตามลําดับ) 
3. งานแสดงสินค้าทุก 2 ปี อาทิ Asian Aerospace (ปัจจุบันคือ Singapore Airshow) และ 

Food&Hotel Asia (ผู้เข้าชม 40,000 และ 52,000 คน ตามลําดับ)  
- Business conferences and corporate meetings 
1. Bank of America-Merrill Lynch Asian Rising Stars 2008 – 2010 (1,300 คน) 
2. Global Brand Forum 2003 – 2008 (620 คน) 
3. Asian Banker Summit, 2010 (มากกว่า 700 คน) 
 

3.7 มาเลเซีย 
 

จากความสําเร็จในการจัดประชุมประจําปีของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแป
ซิฟิค (Pacific Asia Travel Association) คร้ังท่ี 50 ในปี 2544 ท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,800 คน กลายเป็น
ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให้รัฐบาลกลางและท้องถ่ินของมาเลเซีย มองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์
ชดัเจนมากข้ึนและนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ท่ีสําคัญจําแนกได้เป็น 3 ส่วนคือ (1) การก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) การจัดต้ังองค์กรไมซ์ระดับท้องถ่ิน และ (3) การจัดต้ัง MyCEB หรือ 
Malaysia Convention and Exhibition Bureau 

 
ส่วนแรก มาเลเซียมีการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือ การ

ก่อสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติและจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการท่ีสําคัญต่างๆ อาทิ Putrajaya International 
Convention Centre (2546) Kuala Lumpur Convention Centre (2549) Borneo Convention Centre 
Kuching (2552) และ Putra World Trade Centre และโรงแรมขนาดใหญ่ อาทิ Sunway Resort Hotel & Spa, 
Resorts World และ One World Hotel ขณะเดียวกันศูนย์การประชุมและโรงแรมเหล่านี้ ยังได้รับประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และการจัดต้ังสายการบินต้นทุนตํ่า (Low cost airline) ซ่ึง
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศและภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวมากข้ึน ท้ังนี้ ปัจจัยต่างๆ 
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เหล่านี้ ได้กลายมาองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให้มาเลเซียสามารถนําเสนอการให้บริการท่ีมีความคุ้มค่าท้ังในด้านท่ีพัก 
อาหาร และความบันเทิง ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการจัดงานประชุมท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 
นอกจาก ปุตราจายา48 เมืองราชการแห่งใหม่ท่ีรัฐบาลมาเลเซียพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี

แล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลมาเลเซียยังมีแผนในการพัฒนากัวลาลัมเปอร์ให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับเมืองหลวงชั้นนํา
ของโลก ท่ีเรียกว่า Greater Kuala Lumpur Development Plan ภายใต้แผนดังกล่าว นอกจากจะมีการขยาย 
KLCC Convention Centre49 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีข้ึนอีก 10,000 ตร.ม. แล้ว ยังรวมถึงแผนพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานสําหรับเมืองขนาดใหญ่และบริการต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation Programme) ของประเทศ ท่ีกําหนดให้
การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ทางธุรกิจ (Business event) มีฐานะเป็น Entry Point Project ท่ีสําคัญประเภท
หนึ่งของแผนฯ รวมถึงกําหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องระหว่างกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนท้ังหมด 

 
ส่วนท่ีสอง การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ นอกจากสร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างมากแล้ว 

ยังมีส่วนสร้างความรู้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย รัฐบาลมาเลเซียจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์กรไมซ์ระดับท้องถ่ินข้ึน 
อาทิ Sarawak Convention Bureau (2549) เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่ภูมิภาคต่างๆ ในการประมูลงานประชุม
ขององค์กรสากลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศในภาวะท่ีประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ได้แก่ จีน อินเดีย และเวียดนาม เร่ิมเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้มากข้ึน บทพิสูจน์
ของความสําเร็จดังกล่าวเห็นได้จากการท่ี Sarawak Convention Bureau ชนะการประมูลร้อยละ 80 ของการ
ประมูลงานท้ังหมดในปี 2553 ทําให้มีการจัดงานในรัฐซาราวักจํานวน 42 รายการ และคิดเป็นรายจ่ายของผู้เข้าร่วม
งานรวม 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ50 ปัจจุบัน องค์กรนี้ ยังได้มีการจัดต้ังสาขาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพ่ือช่วยให้ผู้จัดงาน
ท้องถ่ินมีโอกาสเข้าถึงการสนับสนุนของรัฐบาลกลางและท้องถ่ินในการประมูลการประชุมนานาชาติมากข้ึน และเป็น
ช่องทางในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ MyCEB ท้ังนี้ ความสําเร็จในการประมูลงานประชุม International 
Federation of Surveyors Congress และ Commonwealth Dental Association เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีถึงการ
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างองค์กรไมซ์ส่วนกลางและท้องถ่ิน     

 
ส่วนสุดท้าย สัญญาณท่ีชัดเจนท่ีสุดของรัฐบาลมาเลเซียในการยกระดับความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ของการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจและความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์คือ การจัดต้ัง MyCEB หรือ Malaysia 

                                                            
48 ปุตราจายา ได้รับการพัฒนาขึ้นตามแนวคิด "Garden City" และ "Intelligent City" เพ่ือทําให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งศูนย์ราชการ  
   ที่อยู่อาศัย สถานท่ีพักผ่อนทางธรรมชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านไอทีที่ทันสมัย หรือ Cyberjaya เพ่ือเป้าหมายการเป็นผู้นํา 
   ด้าน MSC (Multimedia Super Corridor) 
49 การก่อสร้างคาดว่าจะเร่ิมต้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 และแล้วเสร็จในปี 2556 
50 Sarawak CVB opens new office: Kuala Lumpur branch to build relationships, เรียกดูจาก http://www.cei.asia/  
   newsarticle/2011_03/Sarawak-CVB-opens-new-office/ 40604, เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 20.56 น. 
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Convention and Exhibition Bureau ในปี 2551 เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ (Business tourism) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีผสมผสานกิจกรรมธุรกิจเข้ากับการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่การท่องเที่ยวของมาเลเซีย และพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความม่ันคงทาง
ธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 

 
MyCEB ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ ท้ังหมดของ

ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ และผลักดันให้มาเลเซียเป็นประเทศ
ชั้นนําของโลกในการจัดกิจกรรมไมซ์ จากทุนประเดิมเพ่ือก่อต้ัง MyCEB จํานวน 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ51 ต่อมาใน
ปี 2553 รัฐบาลมาเลเซียอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้อีกจํานวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2554-55 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กรจํานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และทุนอุดหนุนในโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ52 อีกจํานวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะทยอยเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องเป็น 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 256353 เพ่ือเป็นกองทุนสําหรับส่งเสริมการจัดประชุมของอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเคร่ืองด่ืม และการแพทย์ เป็นต้น  

 
กลยุทธ์ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว มีเป้าหมายสําคัญคือ เพ่ิมจํานวนนักท่องเท่ียวเชิง

ธุรกิจจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ของจํานวนนักท่องเที่ยวท้ังหมด หรือเพ่ิมจาก 1.2 ล้านคน (ในปี 2552) เป็น 2.9 
ล้านคน ในปี 256354 คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเท่ากับ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และช่วยสร้างงานใน
ประเทศ 16,700 ตําแหน่ง ในปี 2563 โดยตั้งเป้าหมายให้มาเลเซียติด 1 ใน 5 ประเทศแรกของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกตามการจัดอันดับสถานท่ีจัดการประชุมชั้นนําของ ICCA ในปี 2563  

 
 
 
 
 

                                                            
51 MyCEB seeks increased funding: Long-term plan before government, เรียกดูจาก http://www.cei.asia/  
   searcharticle/2010_06/MyCEB-seeks-increased-funding/40297, เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 22.00 น. 
52 การสนับสนุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินผลทางเศรษฐกิจและข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นเป็นสําคัญ โดยราย 
   ละเอียดของการให้ความช่วยเหลือจะมีการเปิดเผยในเดือนธันวาคม 2554 
53 Malaysia builds infrastructure and services: Robust economy and funding boost see growth, เรียกดูจาก   
   http://www.cei.asia/Weekly-Highlightsarticle/2011_03/ Malaysia-builds-infrastructure-and-services/40611, เมื่อวันที่  
   17 มีนาคม 2554 เวลา 19.14 น. 
54 MyCEB receives US$16 mil in funding: New budget approved for two years, เรียกดูจาก http://www.cei.asia/  
   searcharticle/2010_11/MyCEB-receives-US16-mil-in-funding/40491, เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 21.58 น. 
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ท้ังนี้ ในปี 2552 มีนักท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเดินทางเข้ามาเลเซียจํานวน 1.2 ล้านคน สร้างรายได้
ให้แก่ประเทศประมาณ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมเฉลี่ยคนละ 2,372 เหรียญสหรัฐฯ  
ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีสูงกว่านักท่องเที่ยวท่ัวไปประมาณ 3 เท่า55 นอกจากน้ี มาเลเซียกําหนดให้การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
เป็นภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 1 ใน 12 ภาคของแผนพัฒนาภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ หรือ National Key 
Economic Area (NKEA) ภายใต้แผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Transformation Programme 
(ETP) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี โดยมาเลเซียมีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็น
สถานท่ีชั้นนําของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และมีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Subvention 
funding) เป็นหนึ่งในโครงการท่ีสําคัญ หรือ Entry Point Projects (EPP) ในแผนพัฒนาภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
ประเทศ เพ่ือช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับโลกให้แก่ประเทศ และมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้มาเลเซียเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมจากองค์กรสากลระดับภูมิภาคและระดับโลกมากข้ึน 

 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
ปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสําคัญท่ีมาเลเซียนํามาใช้กับการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจคือ การ

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแบบอนุรักษ์ (Business Tourism Green Programme) ภายใต้โครงการนี้ รัฐบาลให้คําม่ันว่า 
จะชดเชยการปล่อยคาร์บอนให้ได้ร้อยละ 40 ในปี 2563 โดย MyCEB ทําการเผยแพร่โครงการนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ท้ังนี้ นักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์ (ท่ีเข้าร่วมการประชุม/แสดงสินค้า/นิทรรศการท่ีได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล) มีโอกาสสมทบทุนในโครงการนี้คน
ละ 10 เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือนําไปใชใ้นกิจกรรมปลูกต้นไม้และลดการปล่อยคาร์บอน 

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 
 
ประวัติและชื่อเสียงท่ีโดดเด่นของมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติท่ีประสบ

ความสําเร็จหลายคร้ังและมีผู้ชมเข้าร่วมงานจํานวนมาก ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่อง จน
เป็นท่ีสนใจขององค์กร/ผู้จัดการประชุมนานาชาติจํานวนมาก ท้ังนี้ การประชุมนานาชาติคร้ังสําคัญท่ีจัดข้ึนใน
มาเลเซียตลอดช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา56 (2544-2554) มีดังนี้  

 
1. 50th Pacific Asia Travel Association (PATA) Annual Conference, 2001 (1,800 คน) 
2. 18th World FIGO Congress of Gynaecology & Obstetrics, 2006 (8,300 คน)  
3. Perfect Travel China Incentive Conference, 2007 (8,500 คน) 

                                                            
55 Malaysia announces rm50 million funding for business tourism, เรียกดูจาก http://corporate.tourism.gov.my/  

mediacentre.asp?page=news_desk&subpage=Media_Releases, เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 22.38 น. 
56 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 31-32. 



    
 

 

 

 

38 

4. 16th World Congress on Information Technology, 2008 (3,225 คน) 
5. Amway India Leadership, 2009 (3,000 คน) 
6. Asian Attractions Expo, 2010 (4,750 คน) 
7. Malaysian International Furniture Fair (ผู้เข้าชม 20,000 คน) 
8. 18th World Congress of Accountants 2010 (6,054 คน) 
9. Asian Pacific Digestive Week 2010 (2,661 คน) 

 

3.8 เวียดนาม 
 

การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจของเวียดนามก่อนปี 2547 กล่าวได้ว่าอยู่ในสภาพท่ีมีความลําบาก
พอสมควรหากผู้จัดการประชุมต้องการจัดเลี้ยงอาหารม้ือค่ําให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนอกโรงแรม เนื่องจากการขาด
ความพร้อมในหลายด้าน ท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรมืออาชีพ แต่ภายหลังการท่ี
เวียดนามมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเปก (Apec summit) ในปี 2549 ท่ีมีผู้เข้าประชุมจากท่ัว
โลกราว 8,000 คน57 ทําให้สถานการณ์ด้านไมซ์ของประเทศเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน เนื่องจากการประชุมดังกล่าว 
ถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีรัฐบาลเริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม
ไมซ์มากข้ึน ประกอบกับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศท่ีมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 
2553 ท่ีมีจํานวนท่องเท่ียวเดินทางมายังเวียดนามสูงถึง 5 ล้านคน58 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.8 เม่ือเทียบกับปีก่อน การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและความต้องการกลุ่มไมซ์ จึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ภาครัฐและเอกชนเห็นถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพร้อมกัน ทําให้มีการกําหนดแผนงานและงบประมาณ
ในโครงการต่างๆ ร่วมกันมากข้ึน เพ่ือนํามาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนารองรับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างจริงจัง  

 
ปัจจุบัน เวียดนาม เป็นประเทศที่มีศักยภาพค่อนข้างมากในการก้าวข้ึนกลายมาเป็นผู้เล่นราย

ใหม่ในอุตสาหกรรมไมซ์ของโลกท่ีกําลังได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ แม้ว่าโดยพ้ืนฐานแล้ว เวียดนาม เป็น
ประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมก็ตาม แต่จากการเปิดประเทศต้อนรับทุนจากท่ัวโลกและสร้างความ
เป็นมิตรกับประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทําให้มุมมองของนักลงทุน ผู้จัดงานประชุมและแสดงสินค้า/
นิทรรศการ และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท่ัวโลก ก็เร่ิมปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน รวมถึงความม่ันใจในการเข้าไป
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกขนาดใหญ่ ซ่ึงเร่ิมมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การก่อสร้างสนามบินใหม่ 2 แห่ง คือ ดง นาย (Dong Nai) และไฮ ฟอง (Hai Phong) 
โดยเฉพาะสนามบินดง นาย สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 80-100 ล้านคนต่อปี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการ
ท่ีเวียดนามเป็น 1 ใน 5 ประเทศท่ีมีการเติบโตเร็วท่ีสุดของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางด้วยเคร่ืองบิน ตามรายงาน

                                                            
57 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 35. 
58 Tourist Statistics, เรียกดูจาก http://www.vietnamtourism.com/e_pages/news/index.asp?loai=1&chucnang=07, เมื่อ 
   วันที่ 20 มีนาคม 2554, เวลา 09.12 น. 
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ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ59 (IATA) รวมท้ังแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงการ
เดินทางระหว่างภาคเหนือและใต้ของประเทศ 

 
นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นประเทศหน่ึงมีความร่ํารวยของทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่

และเป็นการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมจีนและพื้นเมืองท่ีมีความน่าสนใจหลายแห่ง สถานท่ี
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสวยงามโดดเด่นจํานวนมาก รวมท้ังการมีกิจกรรมท่ี
สามารถสร้างความต่ืนเต้นให้กับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี อาทิ สถานท่ีท่องเที่ยวแถบชายฝ่ัง ได้แก่ อ่าวฮาลอง,  
ดา นัง (Da Nang) และนาฌัง (Nha Trang) ซ่ึงเป็นปลายทางท่ีสําคัญของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ท่ี
ต้องการมาเวียดนาม และการมีถํ้าขนาดใหญ่จํานวนมาก ซ่ึงเวียดนามเป็นท่ีรู้จักของนักสํารวจทางธรณีวิทยาท่ัวโลก
ว่า เป็น “บ้านของถํ้าขนาดใหญ่ของโลก” ซ่ึงบางแห่งมีความสูงเท่ากับตึกขนาดใหญ่หรือบางแห่งก็มีความกว้าง
พอท่ีจะเก็บเคร่ืองบินขนาดใหญ่60  

 
จากความต้ังใจในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลากรที่ภาคเอกชนหลายรายยอมรับว่า เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
ก่อนการประชุมเอเปก (2549) ประกอบกับการท่ีมีทุนทางศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมค่อนข้างมาก ทําให้ 
เวียดนาม จึงเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีศักยภาพอย่างมากในการก้าวข้ึนมาเป็นผู้เล่นรายสําคัญรายหนึ่งในอุตสาหกรรม
ไมซ์ของโลกในอนาคต 

 
 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
จากวิสัยทัศน์ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของไมซ์จากภาครัฐและเอกชน ทําให้องค์กรหลักท่ีทํางาน

ด้านการท่องเท่ียวด้านต่างๆ จึงร่วมมือกันในการจัดต้ังองค์กรกลาง เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศ Vietnam Meeting and Incentive Club หรือ MICE Club61 จึงได้รับก่อต้ังข้ึนในปี 2545 ซ่ึง
เป็นผลมาจากความสําคัญของร่วมมือของสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์, ไซง่อน ทัวริสต์ เทรแวล เซอร์วิส, และการ
ท่องเที่ยวฮานอย ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนําของประเทศมากกว่า 24 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนผู้จัด
งานไมซ์ ผู้ให้บริการในด้านต่างๆ และรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มไมซ์จากท่ัวโลก ท่ีคาดหวังถึงบริการ
คุณภาพสูงจากบุคคลท่ีเป็นมืออาชีพ  

 

                                                            
59 Even more visitors to Vietnam arrive by air, เรียกดูจาก http://www.vietnamtourism.com/e_pages/news/index. 

asp?loai=2&uid=16247, เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2554, เวลา 18.31 น. 
60 Spanish magazine spotlights Vietnam’s cave, เรียกดูจาก http://www.vietnamtourism.com/e_pages/news/index. 

asp?loai=2&uid=16210, เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2554, เวลา 21.10 น. 
61 About the Vietnam MICE Club, เรียกดูจาก http://www.meetingsvietnam.com/miceclub.htm, เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  

2554, เวลา 08.54 น. 
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ขณะท่ี การเปิดรับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากข้ึน ทําให้เวียดนามเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีได้รับแรง
สนับสนุนจากมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก อาทิ สหรัฐฯ และช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนท่ัวโลกได้อย่าง
มาก รวมท้ังแผนส่งเสริมการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ซ่ึงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากนี้ กลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ความ
ต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูง และบุคลากรท่ีมีทักษะความรู้โดยตรง เพ่ือรองรับลูกค้ากลุ่มไมซ์ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นนักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาทําธุรกิจในเวียดนาม มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน และเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้อุตสาหกรรม
ไมซ์ของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว  

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 

 
นอกจากการประชุมคร้ังสําคัญในเวียดนามคือ การประชุมสุดยอดผู้นําเอเปก ในปี 2549 แล้ว 

เวียดนามยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานท่ีจัดการประชุมองค์กรนานาชาติ/บริษัท และงานแสดงสินค้า/
นิทรรศการท่ีสําคัญอีกหลายคร้ัง ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา62 (2544-2554) อาทิ  

1. Fujitsu Corp, 2003 (250 คน) 
2. Amadeus, 2005 (220 คน) 
3. APEC Summit, 2006 (8,000 คน) 
4. Deloitte, 2007 (170 คน) 
5. ASEAN Summits, 2010 (2,000 คน) 

 

4. อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย 
 

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ได้รับ
การก่อต้ังในปี 2547 เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ และสร้าง
รายได้เข้าประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีกําลังซ้ือสูง ท่ีผ่านมา การดําเนินต่างๆ มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์พร้อมกับ
ขยายตลาดไมซ์ให้กว้างขวางมากข้ึน โดยมีเป้าหมายสําคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุม
และการจัดนิทรรศการในภูมิภาคนี้ ขณะท่ี บทบาทของ สสปน. มุ่งไปสู่การเป็น One Stop Service สําหรับไมซ์โดย
เป็นศูนย์กลางการประสานงานแบบเบ็ดเสร็จท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น กรมศุลกากร การท่า
อากาศยานฯ ททท. ผู้ประกอบการ ฯลฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกท้ังในส่วนของผู้เข้าประชุม จัดแสดงสินค้า/
นิทรรศการ รวมท้ังสนับสนุนการเข้าประมูลงานในต่างประเทศ อาทิ ด้านงบประมาณ หรือการจัดงานเพ่ือเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นต้น 

 

                                                            
62 CEI Asia – October 2010 (ฉบับ E-Magazine), หน้า 35. 



    
 

 

 

 

41 

จากการสํารวจข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยในท้ัง 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุม 
(Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) ของอินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ (IP&C)63 พบว่า 
ในปี 2552 มีนักธุรกิจกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าสู่ไทยเป็นจํานวน 620,000 คน ลดลงค่อนข้างมาก (ร้อยละ -24.56) เม่ือ
เทียบกับปีก่อน สร้างรายได้รวมจากการใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่า 45,000 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -26.91) ใน
จํานวนนี้ การประชุมนานาชาติ (Convention) ยังคงเป็นธุรกิจท่ีทํารายได้สูงท่ีสุดคิดเป็นมูลค่า 16,232.03 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ -41.18 เม่ือเทียบกับปีก่อน รองลงมาคือ การประชุม (Meeting) มีมูลค่า 10,710.13 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ -27.00 เม่ือเทียบกับปีก่อน การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive) มีมูลค่า 7,548.78 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ -18.44 และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) เป็นธุรกิจเพียงประเภทเดียวท่ีมีการ
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.61 เม่ือเทียบกับปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 10,509.06 ล้านบาท (รูปท่ี 7)   
 

รูปท่ี 7 ภาพรวมรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ปีงบประมาณ 2551-2552 (หน่วย: ล้านบาท) 
 

 
ที่มา: IP&C, 2553: หน้า 45-46. 

 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา (รูปท่ี 8) พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2547-

2549 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยเป็นไปในทิศทางของการเติบโตอย่าง

                                                            
63 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจสถิติการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ 
   นานาชาติในประเทศไทย ปี 2552, หน้า 44-46. 
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ต่อเนื่อง จนถึงปี 2550 วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ทําให้รายได้และนักธุรกิจ
ไมซ์ท่ีเดินทางเข้าไทยมีจํานวนลดลงค่อนข้างมาก แต่ในปี 2551 อุตสาหกรรมไมซ์ก็กลับมาอยู่ในเส้นทางการเติบโต
อีกครั้งหนึ่ง โดยนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ท่ีเดินทางเข้าไทยมีการขยายตัวร้อยละ 10.45 แต่หากพิจารณาในแง่รายได้แล้ว 
พบว่า รายได้จากกลุ่มไมซ์มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.07 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรม
ไมซ์เป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีการฟ้ืนตัวค่อนข้างรวดเร็ว เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการประชุมและการประชุมนานาชาติ (Meeting และ Convention) ท่ีมีทิศทางของการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลกก็ตาม ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมไมซ์มีศักยภาพในการเป็นกลไก
ท่ีสําคัญและเริ่มมีบทบาทมากข้ึนต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงท่ีภาคธุรกิจอ่ืนๆ ยังคงไม่ฟ้ืนตัวอย่าง
เต็มท่ี  
 
รูปท่ี 8 ภาพรวมนักธุรกิจและรายได้จากกลุ่มไมซ์ของไทย ปีงบประมาณ 2547-2552 (หน่วย: ล้านบาท และคน) 

 
ล้านบาท คน 

 
ที่มา: MICE Industry Statistics: 2004-2009, สสปน. 

 
ท้ังนี้ ในส่วนของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการของไทย จากการสํารวจของ BSG ระบุ

ว่า ในปี 2552 ธุรกิจจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการของไทยมีมูลค่ารวม 149.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 4,479 ล้าน
บาท จากการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการจํานวน 75 คร้ัง แม้ว่า การขายพ้ืนท่ีของไทยในปี 2552 มีแนวโน้ม
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ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2551 แต่หากพิจารณาต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กล่าวได้ว่า การขายพ้ืนท่ีจัดแสดง
สินค้า/นิทรรศการของไทย เป็นไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน นั่นคือ เฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี (ปี 2548-2552) เช่นเดียวกับ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียท่ีทําการสํารวจ ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน 
มาเลเซีย เวียดนาม และมาเก๊า ยกเว้นญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ท่ีมีการปรับตัวลดลง อันเป็นผลมาจากปัจจัยในประเทศ
เป็นสําคัญ 

 
ไทยกล่าวได้ว่า เป็นประเทศที่มีศักยภาพมากประเทศหนึ่งในเอเชีย จากการสร้างและพัฒนาสิ่ง

ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ และที่กําลังจะ
เกิดข้ึนใหม่ในภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนศูนย์การประชุมท่ีมีอยู่ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติอิมแพค 
เป็นต้น ก็มีแผนท่ีจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเช่นกัน  

 
ขณะเดียวกัน การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการลงนาม

ข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ และการกําหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในหลายสาขาเศรษฐกิจ อาทิ เกษตร 
ยานยนต์ อาหารและเคร่ืองด่ืม แฟชั่น และไอที เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าท่ีสําคัญอีกส่วนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ได้แก่ บริษัทต่างชาติท่ีจดทะเบียนในไทยซ่ึงมีประมาณ 3,000 บริษัท และมีความเป็นไป
ได้ท่ีจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีสําคัญ รวมท้ังสมาคมวิชาชีพต่างๆ อาทิ แพทยสภา สมาคมเภสัชกร 
สภาวิศวกรและสถาปนิก เป็นต้น 
 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 
 
แนวทางท่ีสําคัญของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ 

สสปน. ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนแรก การเสริมศักยภาพใน
การจัดประชุมให้แก่สมาคม อาทิ การพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ รวมท้ังสร้างโอกาสในการ
จัดกิจกรรมไมซ์ ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ ส่วนท่ีสอง เสริมสร้างมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย 
สําหรับกิจกรรมไมซ์ เพ่ือช่วยให้ผู้จัดการประชุมมีความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลา
การประชุม เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนท่ีสาม คือ แผนการส่งเสริมการ
จัดไมซ์ภายในประเทศ ส่วนท่ีสี่ คือการประชุมสีเขียว (Green meeting) เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกิจกรรม
ไมซ์ท่ีคํานึงถึงหลักความย่ังยืน (Sustainability) และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่วนท่ีห้า คือการเสนอตัวเป็น
เจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020  

 
แผนส่งเสริมการจัดไมซ์ในประเทศภายใต้โครงการท่ีสําคัญ 3 โครงการคือ (1) โครงการ 

“ประชุมเมืองไทย Domestic MICE ม่ันใจเมืองไทยพร้อม” (2) โครงการ “ไมซ์ไทยเข้มแข็ง: Creative MICE พลิก
ฟ้ืนเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์” และ (3) โครงการ “MICE Education: พัฒนาการศึกษาไมซ์ท่ัวไทย” 
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โครงการแรก คือ โครงการ “ประชุมเมืองไทย Domestic MICE ม่ันใจเมืองไทยพร้อม” เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศอย่างครบวงจร และกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี
เป้าหมายการขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2554 โครงการนี้ เป็นผลมาจากการจัดทําโรดแมป (Roadmap) 
อุตสาหกรรมไมซ์ฉบับแรกระหว่าง สสปน. และภาคเอกชน และได้รับการพัฒนาเป็นสมุดปกขาว (White paper) 
อุตสาหกรรมไมซ์ ท่ีเป็นเจตนารมณ์ร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ กลยุทธ์การทําตลาดภายใต้โครงการน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก64 ได้แก่ กลุ่ม MIC (กลุ่มการ
ประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล และการประชุมนานาชาติ) เน้นการวางแนวทางส่งเสริมการตลาดเป็น 6 
แนวทาง ได้แก่ การสร้างทีมเวิร์คผ่านประสบการณ์ท่ีท้าทาย (Team Building) การสร้างการเรียนรู้และความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History and Culture) การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ 
(Productivity) การตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green) การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ
การได้สัมผัสกับความพิเศษ (Luxury) และกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่ม E (กลุ่มงานแสดงสินค้า) เน้นการวางแนวทางส่งเสริม
การตลาดงานแสดงสินค้าชูจุดเด่นตามอุตสาหกรรมในประเทศ โดยลําดับความสําคัญจากปริมาณการค้าและการ
ส่งออกของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อัญมณี สิ่งทอ สัตว์เลี้ยง และเซรามิก เป็นต้น 

 
โดยในส่วนของการส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) สสปน. มี

เป้าหมายสําคัญในการผลักดันให้งานแสดงสินค้านานาชาติของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมสามารถก้าวข้ึนเป็นผู้นํา
ของงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนั้นๆ ในภูมิภาค หรือ Regional Champion Show โดยได้ริเร่ิมโครงการ “Better 
the Best” ข้ึนเพ่ือคัดเลือกและให้การสนับสนุนการทําตลาดต่างประเทศให้แก่งานแสดงสินค้าท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค อาทิ งาน 46th Bangkok Gems and Jewelry Show 2010 เป็นต้น 
นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ซ้ือและผู้ขายท่ีเข้าร่วมงาน ขณะเดียวกัน สสปน. ยังได้นําเสนอโปรแกรม
ส่งเสริมการขายที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ Extra Night, Extra 
Smile, 100-A-head campaign และ Cash incentives อาทิ แคมเปญ Extra Night, Extra Smile มุ่งเน้นให้ผู้จัด
งาน ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ค้า มีการตัดสินใจเข้าร่วมงานเร็วข้ึน ตลอดจนเพิ่มวันพัก แคมเปญนี้ประกอบด้วย ห้องพัก
ฟรี 1 คืน สําหรับผู้ท่ีพัก 3 คืน บริการช่องทางพิเศษท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อัตราพิเศษบริการรับ-ส่งสนามบิน นํา
เท่ียวกรุงเทพฯ คร่ึงวัน และส่วนลดพิเศษสําหรับซ้ือสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนํา และสถานบันเทิง เป็นต้น 

 
พร้อมกันนี้ สสปน. ได้พัฒนาแพคเกจส่งเสริมการขาย65 “D-MICE Package” เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจ และกระตุ้นการจัดงานไมซ์ในประเทศ พร้อมเปิดตัว 2 บริการพิเศษ call center และ website เพ่ิม
ช่องทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนวางแผนการจัดงานประชุมและ
                                                            
64 สสปน. เร่งผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศครบวงจรพร้อมเปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มั่นใจเมืองไทย 
   พ ร้ อ ม ”,  เ รี ย ก ดู จ า ก  http://www.tceb.or.th/about-us-th/e-community-th/news-th/1 2 8 7 -domestic-mice-press- 
   conference.html, เม่ือวันที่ 6 เมษายน 2554, เวลา 19.32 น. 
65 สสปน. เปิดตัว“D-MICE Package” กระตุ้นการจัดงานไมซ์ในประเทศ, TCEB Newsletter, issue 16, November-December,  
   2010. 
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สัมมนาในประเทศ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดทํารายการส่งเสริมการขาย หรือ D-MICE Package 
จํานวน 5 แพคเกจ ประกอบด้วย (1) การให้การสนับสนุนวิทยากรพิเศษ นักพูดระดับมืออาชีพ และนักเทรนน่ิงท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (2) การให้การสนับสนุนกิจกรรม Team Building เสริมสร้าง แรงจูงใจในการทํางาน (3) 
การให้การสนับสนุนบริการตรวจเช็คสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน ท้ังตรวจวัดระดับความดันร่างกาย การเต้นของชีพจร และ
ประเมินค่าสายตาข้ันพ้ืนฐาน (4) การให้การสนับสนุนชุดคาราโอเกะ รวมท้ัง (5) การให้การสนับสนุนอาหารกล่อง
เพ่ือใช้ในการจัดประชุมสัมมนา 

 
ขณะท่ีภาครัฐก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านภาษี66 ต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศเช่นกัน 

คือ (1) กรณีท่ีองค์กรเอกชนจัดการฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ลูกจ้าง ท้ังท่ีดําเนินการเองหรือจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจํานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา 
ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ (ตามพรฎ. ฉบับท่ี 506) หรือ 
(2) กรณีออกร้านในงานแสดงสินค้า จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจํานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายท่ี
ได้จ่ายไปเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าก่อสร้างสถานท่ีจัดแสดงค่าประกันภัย ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ตามพรฎ. ฉบับท่ี 503) 
    

โครงการท่ีสอง คือ โครงการ “ไมซ์ไทยเข้มแข็ง : Creative MICE พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์” เป็นโครงการต่อเนื่องในปีท่ีผ่านมาภายใต้งบประมาณไทยเข้มแข็งปี 2553 ซ่ึง สสปน. ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 50 ล้านบาท เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้กับนักธุรกิจต่างชาติ ในการจัดประชุม
และนิทรรศการในรูปแบบใหม่ๆ ในประเทศไทย สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ 
ตลอดจนเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการท้องถ่ิน สามารถจัดงานประชุมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล  

 
โครงการท่ีสาม คือ โครงการ “MICE Education: พัฒนาการศึกษาไมซ์ท่ัวไทย” เป็น

ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญประการหนึ่งของ สสปน. ในการขยายและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ 
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมตามกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 และแนวทาง
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระยะยาว  

   
การริเร่ิมโครงการ “Go Green Exhibition” เป็นอีกโครงการเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทาง

ปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสําหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 
ท้ังภาครัฐบาล เอกชน ไปจนถึงภาคประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามแนวคิด “สีเขียว” 
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมท้ัง สสปน. ยังจะนํา
โครงการ Go Green Exhibition นี้ ไปใช้เป็นจุดขายหลักของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทยในอนาคต และ

                                                            
66 รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้หักภาษีได้นั้น เป็นไปตามความในประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 192 
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เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน เพ่ือใช้เป็นปัจจัยบวกในการประมูลสิทธิดึงงาน
แสดงสินค้าให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน และช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้านานาชาติ
ของอาเซียนได้ในท่ีสุด 

 
ท่ีสําคัญ สสปน. มีโครงการ “เสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกเวิล์ดเอ็กซ์โป 

202067” โดยกําหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่จัดงาน และใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท เพ่ือ
ดําเนินการและรณรงค์หาเสียงสนับสนุน การจัดงานคร้ังนี้ คาดว่า จะก่อให้เกิดรายได้ทางตรง 62,000 ล้านบาท (ค่า
บัตรเข้าชมงานและรายได้จากผู้สนับสนุน) รายได้ทางอ้อม 2 แสนล้านบาท (การลงทุนต่อเนื่องและการจ้างงาน) มีผู้
เข้าชมงาน 35 ล้านคน68 โครงการนี้ คาดว่าจะมีการประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบในปี 2554 ควบคู่กับแคมเปญ 
Believe in Thailand เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงผลประโยชน์ท่ีประเทศได้รับและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ  

 
 ผลงานท่ีสําคัญ 

 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมองค์กร

นานาชาติ/บริษัท และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการท่ีสําคัญหลายคร้ัง อาทิ  
1. 10th United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD X), 2000 

(3,000 คน) 
2. 15th APEC Summit, 2003 (1,000 คน) 
3. 3rd World Conservation Congress (WCC) 2004, (1,500 คน) 
4. 13th Meeting of the Conference of the Parties to CITES CoP 13, 2004 (1,000 คน) 
5. 11th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 2005 

(1,200 คน) 
6. 15th ASEAN Summit, 2009 (1,200 คน) 
7.  International Conference on Mega-Trend in Human Capital and Labour 

Productivity towards Global Integration, 2010 (2,000 คน) 
8. 14th International Anti-Corruption Conference, 2010 (1,000 คน) 
 

 
 

 

                                                            
67 TCEB Newsletter, issue 16, November-December, 2010. 
68 ดันอยุธยาจัดเวิลด์เอ็กซ์โป, เดลินิวส์, ฉบับท่ี 22,454, วันอังคารท่ี 5 เมษายน 2554, หน้า 7. 
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5. ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมไมซ์ 
 

แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
ประกอบด้วย 4 ด้านคือ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายของภาครัฐ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
ด้านแรก การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก แม้ว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 

เอเชียมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเกาหลีใต้ แต่จากการที่นักธุรกิจกลุ่มไมซ์ให้ความสนใจ
เข้ามาจัดงานในภูมิภาคนี้เพ่ิมมากขึ้น ทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่แต่เดิมไม่สามารถรองรับได้ อาทิ สนามบินและ
ระบบสาธารณูปโภค หลายประเทศจึงถือเป็นความจําเป็นท่ีรัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเข้ามาของนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ขนาดใหญ่ อาทิ มาเก๊า 
ไต้หวัน และเวียดนาม เป็นต้น  

 
ด้านท่ีสอง นโยบายของภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมการลงทุน และการกระจายสถานท่ีจัดงานไมซ์

ไปยังหัวเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้าง City branding เพ่ือสร้างความหลากหลาย ซ่ึงเป็นนโยบายของ
ประเทศต่างๆ ท่ีเร่ิมมีความชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะเกาหลีใต้ จากความสําเร็จในการพัฒนาเกาะเชจู (Jeju) ให้เป็น
เมืองแห่งการประชุม (MICE City) ท่ีได้รับความสนใจจากนักวางแผนและผู้จัดงานไมซ์ท่ัวโลกในเวลาเพียง 10 ปี 
และทําให้ประเทศต่างๆ เห็นโอกาสจากนโยบายนี้ชัดเจนข้ึน 

 
ด้านท่ีสาม การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ จากการท่ีประเทศต่างๆ มีการลงทุนใน

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ขนาดใหญ่ ทําให้แนวโน้มของบางประเทศ
ท่ีมีการลงทุนอย่างเต็มท่ีในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในช่วงท่ีผ่านมา อาทิ เกาหลีใต้
และสิงคโปร์ จึงเร่ิมให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์มากข้ึน โดยเฉพาะบริการสนับสนุน อาทิ 
Professional Conference Organizers (PCO) Professional Exhibition Organizers (PEO) และ Destination 
Management Companies (DMC) เป็นต้น   

 
ด้านท่ีสี่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคน

ท่ัวโลกท่ีหันมาใช้การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเคร่ืองมือสื่อสารท่ีทันสมัยมากข้ึน ทําให้ภาครัฐบาล
และภาคเอกชนของประเทศต่างๆ จึงถือเป็นความจําเป็นประการหนึ่ง ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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6. บทบาทของภาครัฐ 
 

เม่ือพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์ อาจจําแนกเป็นประเภทนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลเป็น 5 ด้าน คือ  

(1) การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง อาทิ การเดินทางเข้าประเทศ ซ่ึงประเทศท่ีนํา
นโยบายนี้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ท่ีดีท่ีสุด (Benchmark) คือ ฮ่องกง ท่ีอนุญาตให้พลเมืองของประเทศต่างๆ ท่ัว
โลกจํานวน 152 ประเทศ เดินทางเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

(2) ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน ประเทศท่ีมีนโยบายนี้อย่างเด่นชัดคือ เกาหลีใต้ 
โดยรัฐบาลกลางสนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์กรไมซ์ระดับท้องถ่ิน และให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบให้กับพ้ืนท่ีในการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ต่างๆ ท่ัวโลก  

(3) การประชาสัมพันธ์ระดับโลกในรูปแบบต่างๆ อาทิ การโฆษณาและโรดโชว์ในต่างประเทศ 
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมพิเศษหรือ, Familiarization Tour (FAM 
tour) สําหรับสื่อมวลชนและผู้มีชื่อเสียง เป็นต้น  

(4) การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การประชุม
นานาชาติและงานแสดงสินค้า/นิทรรศการขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการประชุมของบริษัทชั้นนําระดับโลก ท่ีมีความ
ต้องการสถานท่ีรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คนข้ึนไป ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคหรือท้องถ่ิน  

(5) ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อาทิ สนามบิน รถไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระบบสารสนเทศและสถิติต่างๆ และการฝึกอบรมบุคลากร ซ่ึงปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรมากข้ึน  
 

นอกจากนี้ บางประเทศ ยังมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีชัดเจน ได้แก่ (1) การออก
กฎหมายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ อาทิ กฎหมาย Convention promotion law (2539) ของเกาหลีใต้   
(2) การจัดต้ังองค์กรพิเศษส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (3) การประกาศนโยบายส่งเสริมเมืองแห่งการประชุมนานาชาติ 
(Convention city) และ (4) การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์  

 

7. สรุป 
 
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูง และก่อให้เกิดการจ้าง

งานท้ังทางตรงและทางอ้อมเป็นจํานวนมาก หลายประเทศท่ีเร่ิมมองเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ ในการทํา
หน้าท่ีเป็นกลไกท่ีสําคัญตัวใหม่ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มท่ี 
โดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ท่ีมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นจํานวนมาก จึงหันมาให้ความ
สนใจการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มากข้ึน ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์และ
การตลาด การพัฒนาบุคลากรและความรู้ รวมถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ดังเห็นได้จากสถิติการ
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เดินทางเข้ามาจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ท้ัง 4 ประเภท ได้แก่ การประชุม (Meeting) การท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวัล (Incentive) การประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) ของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยท่ีสําคัญส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ท้ังในระดับท้องถ่ินและประเทศ กลับมามีความแข็งแกร่งดังเดิม  

 
จากการความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ดังท่ี

กล่าวมาแล้ว พบว่า ปัจจัยท่ีเปรียบเสมือน Key success factor ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศต่างๆ 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยท่ีสําคัญ คือ (1) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (2) นโยบายจากรัฐบาลในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ การกระจายสถานท่ีจัดงานไมซ์ไปยังเมืองท่องเที่ยวท่ีสําคัญ (3) สํานักงานไมซ์ท้ัง
ส่วนกลางและท้องถ่ิน เพ่ือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ และท่ีสําคัญคือ ประสานความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าและบริการด้านไมซ์ท่ีสําคัญของ
โลก อาทิ IMEX เป็นต้น (4) บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ อาทิ Professional Conference 
Organizers (PCO), Professional Exhibition Organizers (PEO) และ Destination Management 
Companies (DMC) เป็นต้น ซ่ึงทําหน้าท่ีเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์สําหรับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ศูนย์ประชุมฯ แต่ละ
แห่ง และอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และ (5) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 
ขณะท่ี ปัจจัยท่ีเปรียบเสมือน Key driver สําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของหลาย

ประเทศ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรก การสนับสนุนด้านนโยบายท่ีมีผลโดยตรง โดยเฉพาะการส่งเสริมการ
ลงทุนและความร่วมมือทางการค้า และปัจจัยท่ีสอง การสนับสนุนด้านงบประมาณ (เม็ดเงิน) โดยเฉพาะโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการพัฒนาบุคลากร 

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท้ังสองกลุ่มข้างต้น จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงเป็น

เสน่ห์ของแต่ละประเทศ นั่นคือ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงแต่ละสังคมมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน เพ่ือ
นําไปใช้ผสมผสานเข้ากับสินค้าและบริการด้านไมซ์ และนําเสนอให้กับนักวางแผนและผู้จัดงาน รวมท้ังนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละประเทศ 
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ภาคผนวก  
สถิติท่ีเก่ียวข้อง 

 

ตารางท่ี ก1 จํานวนคร้ังของการประชุมขององค์กรระหว่างประเทศท่ัวโลก จําแนกรายปี (หน่วย: คร้ัง) 
 

ป ี ครั้ง 
2000 5,186 
2001 5,187 
2002 5,979 
2003 6,198 
2004 7,274 
2005 7,634 
2006 8,094 
2007 8,586 
2008 8,715 
2009 8,294 

ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 

 
ตารางท่ี ก2 จํานวนการประชุมท่ัวโลก (Int’l assoc. meeting) จําแนกรายประเทศ (หน่วย: คร้ัง) 

 
ประเทศ ลําดับท่ี 2000 2003 2005 2007 2009 

สหรัฐฯ  1 538 587 648 651 595 
เยอรมัน  2 325 339 415 525 458 
อิตาล ี 4 243 317 324 350 350 
ฝร่ังเศส  6 297 283 360 340 341 
บราซิล  7 124 128 186 223 293 
ญี่ปุ่น  8 176 197 232 265 257 
จีน  9 83 81 226 264 245 
เกาหลีใต้  15 53 93 139 147 176 
สิงคโปร์  24 66 77 117 140 119 
ไทย  29 59 89 103 115 103 
มาเลเซีย  31 35 64 66 104 96 
ฮ่องกง  38 53 37 91 81 67 
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ประเทศ ลําดับท่ี 2000 2003 2005 2007 2009 
มาเก๊า - 1 6 7 15 17 
รวม  5,186 6,198 7,634 8,586 8,294 

ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 
หมายเหตุ: ลําดับที่แต่ละประเทศ เป็นลําดับที่ในปี 2009 

 

ตารางท่ี ก3 ขนาดการประชุมท่ัวโลก จําแนกตามจํานวนผู้เข้าประชุม (หน่วย: ร้อยละ) 
 

จํานวนผู้เข้าประชุม (คน) 2000 2003 2005 2007 2009 
50-149 13.3 22.4 24.2 24.4 26.8 
150-249 15.9 19.0 18.9 18.8 19.6 
250-499 27.4 24.4 24.8 26.6 24.4 
500-999 21.8 18.3 17.8 16.0 15.5 
1000-1999 12.5 9.6 8.6 8.7 7.7 
2000-2999 3.6 2.4 2.3 2.5 2.6 
3000-4999 3.0 2.3 2.0 1.8 1.8 
5000-10000 1.6 1.1 1.2 0.9 1.2 
มากกว่า 10000  0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 

ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 

 
ตารางท่ี ก4 ความถ่ีในการประชุมท่ัวโลก จําแนกตามรอบระยะเวลา (หน่วย: ร้อยละ) 

 
ความถ่ี 2000 2003 2005 2007 2009 

Annual 45.5 51.9 54.3 57.8 58.5 
Biennial 29.0 25.4 23.9 22.1 21.7 
Triennial 7.6 6.6 5.9 5.4 5.4 
4 Years 4.9 2.7 2.6 2.0 2.2 
5 Years 0.7 0.4 0.6 0.2 0.3 
Biannual 1.9 2.7 3.2 3.1 2.7 
More than twice a year 0.6 1.1 1.2 1.8 2.1 
Irregular 1.8 1.3 1.4 1.3 1.2 

ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 
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ตารางท่ี ก5 สถานท่ีท่ีใช้ในการประชุมท่ัวโลก จําแนกตามประเภท (หน่วย: ร้อยละ) 
 

ประเภท 2000 2003 2005 2007 2009 
โรงแรม 32.2 36.8 40.6 42.2 43.9 
ศูนย์การประชุม/แสดงสินค้า 40.2 39.1 36.3 31.4 26.6 
มหาวิทยาลัย 18.3 16.1 15.4 17.5 20.4 
อ่ืน 9.3 8.0 7.7 9.0 9.1 

ที่มา: ICCA, Statistic report: The international association meetings market, 2000-2009. 
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