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บทบาทของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.)
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

THE ROLE OF THE OFFICE OF MEETING INCENTIVE TRAVELS EXHIBITION
FOR TOURISM PROMOTION IN THAILAND.
พัชรดา รัดเกล้า เอกพร รักความสุข
Patcharada Ratklao, Ekkaphon Rakkhwamsuk

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในการปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย 3) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดประชุมและนิทรรศการของการ
ท่องเที่ยวของไทย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์เจาะลึก
(in-depth interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
และการสนทนากลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณวุฒิ จานวน 11 คน โดยใช้ วิธีก ารตรวจสอบข้อมู ล แบบสามเส้ า
(triangulation) ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบด้านข้อมูล (data triangulation) และการ
ตรวจสอบด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) และการให้ผู้ให้ข้อมูลได้
ทบทวนข้อมูลและการตีความ โดยนาเสนอผลการวิจัยด้วยการเขียนแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบาทของสานักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาสู่เมืองไทย เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในขณะที่
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.เป็นหน่วยงานตั้งใหม่มีบทบาทรอง ทั้งนี้
เป็นเพราะภาคเอกชนมีความสามารถในการดาเนินงานได้ดีกว่าภาครัฐ ในด้านเครือข่ายต่างประเทศ
และทรัพยากรมนุษย์และภาคเอกชนไม่ต้องเสียเวลาในการจัดงบประมาณในการดาเนินงาน อีกทั้ง
ภาคเอกชนมีความพร้อมในด้านบุคลากรและมีความคล่องตัวในการดาเนินงานมากกว่า ภาครัฐหรือ
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สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน. จึงจาเป็นต้องมีการปรับบทบาทในการ
พัฒนาคน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมไมซ์
2. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน จะต้องทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ดีและมีระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้ามาร่วม
กิจกรรมได้และเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานมีการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคคลหรือผู้จะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศเห็นความสาคัญ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าในหลายๆ ประเทศที่จะประสบความสาเร็จในอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานภาครัฐก็
จะทุ่มเทและเข้ามีส่วนร่วมอย่างเข็มข้น
3. ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน. ในการวางระบบการบริหารภาครัฐที่เป็นอุปสรรค ยุ่งยากและเป็นการ
ดาเนิ น การที่ ส ร้ างภาระให้ กับ นั กท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้า งให้ ค วามสนใจ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่ องจากก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการดาเนินงานของ
นักท่องเที่ยวทั่วไป
4. ในสภาวะที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ระหว่ า งประเทศ
หน่วยงานสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์โลก เพื่อรูปแบบที่
เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการท่องเที่ยวของไทย
คาสาคัญ : บทบาท,สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
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ABSTRACT
The finding of this research were as follows 1) Private Sectors played major
roles in performing convention and exhibition tourism, according to their efficiency
in foreign connection and human resource. On the other sides Government agencies
concern on facilitation and coordination for assisting MICE tourist. Thai Government
should focus on Human Resource Development and foreign language capacity,
together with acquired service mind. Meanwhile private sector must maintain their
performances.
2) Public Sectors should setup network for supporting MICE industry, in
order to provide MICE Tourism activities as foreign direct investment and Thai
tourism industry development. Public sector must get an accreditation from foreign
partners since it correlated with MICE industry development.
3) Public administration should applied new public service concepts for
solving the bureaucratic problem that obstructed MICE development.
4) Thailand Convention and exhibition bureau should upgrading her change
management doctrine in order to compliance the uncertain world Social Economics
and political changes.
Keywords: Role, the office of meeting incentive travels exhibition.

1. บทนา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางการแข่งขันในหลายๆ รูปแบบนโยบายของ
รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการยืดอานาจ วันที่ 22 พ.ค. 2557
แนวทางของภาครัฐ มีการเปลี่ ยนแปลงทาให้ ประเทศไทยถูกกดดันจากนานาชาติ เพราะเขาไม่
ยอมรับรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การยืดอานาจทาให้การเดินทางมาท่องเที่ยวชะลอตัว ต่างประเทศมีการ
ประกาศเตือนผู้คนภายในประเทศห้ามเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ยั ง มี เ หตุ ร ะเบิ ด ภายในประเทศและยั ง มี ค ดี ฆ่ า แหม่ มชาวอั ง กฤษส่ ง ผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไปในทิศทางที่ไม่ดี รัฐบาลต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรี ยกความ
เชื่อมั่น โดยการวางแผนและการกาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
ของประเทศให้กลับอีกครั้ง โดยการเชิญดาราจีนอย่างเช่น หมีเซียะและเยิ่นต๊ะหัวหรือดาราฮอล
ลีวูล เข้าสร้างภาพลักและความเชื่อมั่นภายในประเทศให้กลับคืนมาสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
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และนิทรรศการ หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานของภาพรัฐที่ขึ้นตรงต่อคาสั่งของนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองอีกหน่วยงาน
หนึ่งซึ่งเป็นตัวยกระดับอุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารกระตุ้นเศรษฐกิจ ของการท่องเที่ยวเป็น
ศูนย์การจัดงานการจัดอบรมสัมมนาหรือจัดนิทรรศการต่าง ๆ ในระดับนานาชาติถือเป็นพันธมิตรใน
ทุกๆ ด้านสาหรับการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่จัดขึ้นในสถานที่จัดงานเป็นเพียงไม่เพียงช่วยอานวย
ความสะดวกในงานธุ ร กิ จ ระดั บ โลกแต่ ยั ง มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานได้ รู้ จั ก จุ ด หมายปลายทางที่
หลากหลายกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโต
ขึ้นในภาวะเศรษฐกิจโลกที่กาลังชะลอตัว
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของสานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย โดยศึกษาจากข้อมูลพื้นฐานด้วยการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีความคิดเห็นของ
นั ก วิ ช าการและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และ
นิทรรศการในการส่ งเสริมการท่อ งเที่ ยวของประเทศไทยทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่อ นามาเป็ น
ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชียเพื่อ เป็นแนวทางในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวทันระดับนานาชาติต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในการ
ปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
2.3 เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการท่องเที่ยว
ของไทย

3.วิธีดาเนินการวิจัย

3.1) การออกแบบการวิจัย เป็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) จากผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key informant) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory observation)
3.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ให้ความสาคัญกับจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาข้อมูลแนวคิดการศึกษา คาถามสาหรับการวิจัย วิธีการศึกษาและความถูกต้องเม่นยา
ของผลการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยให้เข้าถึงปรากฏการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
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(MICE) โดยโดยสานักงานการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) เพื่อให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการวิจัยและให้ข้ อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตีความหมายของ
ปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่และผู้วิจัยกาหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 2 วิธี ได้แก่ 1) ภาครัฐ
ผู้บริหารระดับสูง ของสานักงานส่งเสริมส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ
ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง 2)ภาคเอกชน
ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ประธานสภาสมาคมการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.3) ขอบเขตในการวิจัย 1) ขอบเขตด้านประชากร ภาครัฐ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) และผู้บริหารระดับสูง สานักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
และผู้บริหารระดับสูง ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานสภาสมาคมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 2) ขอบเขตด้านเนื้อหา
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ในช่วงที่ประเทศไทยมีการยึดอานาจ
การปกครองประเทศที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ มีปัญหาระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหัว
หินเป็นพื้นที่ในการศึกษา 3) ขอบเขตด้านพื้นที่ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.) สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ย ว
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยในช่วงกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง มกราคม 2560 – พฤษภาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน
3.4) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 1) การ
ตรวจสอบด้านเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเอกสารด้านต่าง ๆ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลาย
ๆ ท่านทีม่ ีความแตกต่างในด้าน อาชีพ อายุและบทบาทหน้าที่ 2) การตรวจสอบด้านวิธีเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล หลายๆ วิ ธี ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (in-depth
interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory
observation) การตรวจสอบข้อมูล การให้ผู้ให้ข้อมูลทบทวนข้อมูลและการตีความของผู้วิจัยการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาด้วยวีสร้างแบบสอบถาม (Check List)
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4. สรุปผลการวิจัย

4.1 บทบาของสานักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาสู่เมืองไทย เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในขณะที่
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ สสปน.เป็นหน่วยงานตั้งใหม่มีบทบาทรอง
ทั้งนี้ เป็ น เพราะภาคเอกชนมีความสามารถในการดาเนิ น งานได้ ดีกว่ าภาครั ฐ ในด้า นเครือ ข่า ย
ต่างประเทศและทรั พยากรมนุ ษย์ และภาคเอกชนไม่ต้องเสี ยเวลาในการจัดงบประมาณในการ
ดาเนินงาน อีกทั้งภาคเอกชนมีความพร้อมในด้านบุคลากรและมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน
มากกว่า ภาครัฐหรือสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ สสปน. จึงจาเป็นต้องมี
การปรับบทบาทในการพัฒนาคน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อรองรับกลุ่มเป้ าหมาย
ในอุตสาหกรรมไมซ์
4.2 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน จะต้องทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ดีและมีระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้ามาร่วม
กิจกรรมได้และเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศ อุตสาหกรรมไมซ์เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานมีการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคคลหรือผู้จะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้และได้รับการยอมรั บจากหน่วยงานภาครัฐ
ในต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศเห็นความสาคัญ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าในหลายๆ ประเทศที่จะประสบความสาเร็จในอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานภาครัฐก็
จะทุ่มเทและเข้ามีส่วนร่วมอย่างเข็มข้น
4.3 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐอย่างสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรือ สสปน. ในการวางระบบการบริหารภาครัฐที่เป็นอุปสรรค ยุ่งยากและเป็นการ
ดาเนิ น การที่ ส ร้ างภาระให้ กับ นั กท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้า งให้ ค วามสนใจ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่ องจากก่อให้เกิดรายได้มากกว่าการดาเนิน งานของ
นักท่องเที่ยวทั่วไป
4.4 ในสภาวะที่มีก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง ระหว่า งประเทศ
หน่วยงานสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์โลก เพื่อรูปแบบที่
เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการท่องเที่ยวของไทย
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การวิจัยศึกษาเรื่อง บทบาทของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย วิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.1 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ การจัดการของสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการหรือ สสปน.เป็นหน่วยงานของภาครัฐมีบทบาทหรือแนวทางในการช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ นั้นแสดงให้เห็นถึงการทางานของภาครัฐ
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ภาครัฐสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อ
การประสานงานระหว่างองค์กรหรือไม่เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
และภาคอุตสาหกรรมไมซ์มีส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้มาก
น้อยเพียงใด เพื่อความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสานักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทย ด้วย อุตสาหกรรมไมซ์ ภาครัฐ ในด้านการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทั่ ว ประเทศไทย เพื่อ ให้ มี ค วามพร้ อ มส าหรับ การเจริ ญ เติ บ โตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่ องเที่ยวสาคัญในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Ekkaphon Rakkhwamsuk (2017) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี:กรณีการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร”ผลการวิจัยพบว่า การ
ขอออกโฉนดที่ดินของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร
เป็นการบริหารภาครัฐที่สร้ างความขัดแย้งกับประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร โดยมีลักษณะการ
ปกปิดข้อเท็จจริงในการดาเนินการ มีวาระซ่อนเร้น ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่อง
การทางานของข้าราชการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอออกโฉนดที่ดินเท่านั้น
เมื่อเกิดปัญหาจากการกระทาของหน่วยงานรัฐ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐขาดความรับผิดชอบ
ทางการบริห าร ไม่มีแนวทางในการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เลือกใช้การตีความตาม
กฎหมายเพื่อเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่คานึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่
ร่ ว มกั น รั ก ษาสาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น เป็ น การบริ ห ารภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ยึ ด ถื อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนอันเป็นหลักการสาคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Komsorn Koonkomsaeng (2015) ได้ทาการศึกษาเรื่อง บทบาทในการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ ประชาชนขององค์การบริหารส่ วนตาบลคลองทับจันทร์ อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้วพบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลคลองทับจันทร์ อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ ประชาชนโดยการจัดทาโครงการ/
กิจ กรรมส่ งเสริ ม แนวคิ ดเศรษฐกิ จ พอเพี ย งน้ อยมากซึ่ง เป็ น กิจ กรรมการพัฒ นากลุ่ ม อาชี พและ
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่ านั้นและเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
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พอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ยคนละ 1 ครั้งและเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ 1 ครั้งเนื่องด้วย
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์มีการเติมโตอยู่ในไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
ที่เป็นเช่นนี้เพราะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ หัวหิน ฯลฯ ล้วน
แต่มาจากโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย ระบบคมนาคมและการขนส่งมวลชนที่ทันสมัย
สะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ระบบการคมนาคมขนส่งมวลชนที่ทันสมัยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญนี้ จะช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถ สร้างสรรค์กิจกรรมได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคในกลุ่ ม ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น และสามารถต่ อ ยอดได้ กั บ ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และยังเป็นการช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย
5.2 การบริหารองค์กรแบบเครือข่าย การบริหารองค์กรแบบเครือข่ายเป็นการติดต่อ
ประสานงานเป็นกระบวนการที่สาคัญของการทางานการบริหารประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ เป็น
สิ่งที่ต้องทาต่อเนื่องสอดคล้องกันไปของบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อให้งานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผ ลสูงสุดเพราะหากว่ามีการประสานงานที่ผิดพลาดแล้ว งานนั้นก็ไม่สามารถที่จ ะ
ดาเนินต่อไปได้ สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการจึงมีการวางแผนเพื่อการกาหนด
นโยบายในการประสานงานระหว่างเครือข่ายเพราะการบริหารงานระหว่างหน่ว ยงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้จาเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Surichat Chongchit (2007) ได้ศึกษาเรื่อง
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา พลังงานทางเลือกของชุมชน พบว่า ประกอบด้วย
1) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เริ่มจากการสร้าง ความตระหนักให้ชุมชน 2) การขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ดาเนินการได้ด้วยการเปิดเวทีการเรียนรู้ให้ผู้นาชุมชนมี โอกาสถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์
3) การดารงอยู่ของเครือข่ายการเรียนรู้ต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเองทั้งภายในและภายนอกชุมชน จากผลการดาเนินงานของสานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สสปน.ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนประสานงานจึงต้องมีอยู่ทุกในทุกระดับชั้นการ
ทางานของทุก ๆ ฝ่ า ย การสอดคล้ องกั นผู้ ปฏิ บัติง านจาเป็น ต้องมีห ลั กในการประสานงานที่ มี
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ประสิ ทธิภ าพ เพราะถ้าขาดการร่ว มมือในการประสานงานเพียงระดับใดระดับหนึ่ง ย่อมส่งผล
กระทบความต้องการขององค์กรรูปแบบของการประสานงานอาจมี 2 รูปแบบ คือ การประสานงาน
ภายในและนอกองค์การการประสานงานในแนวดิ่ง แนวนอน ส่วนการประสานงานจะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร
5.3 ปั ญหาอุ ปสรรค จุ ดเด่ น จุ ดด้ อยของอุ ตสาหกรรมไมซ์ ประเทศไทยประสบปั ญหา
เสถียรภาพทางการเมืองเกิดการชุมนุมประท้วงและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านประกอบกับ
เศรษฐกิจต่างประเทศโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ส่งผลให้กลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่เข้ามาในประเทศลดลงร้อย
ละ15 จากเป้าหมายที่กาหนดไว้และส่งผลกระทบต่อรายได้รวมที่ลดลง อย่างไรก็ตามสานักงานส่งเสริม
การจัดงานประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. มีความมั่นใจว่า ปี 2558 ประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับผู้เดินทางในกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ที่เริ่มมีความเชื่อมั่น
ว่าการที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ไม่ได้ส่งผลให้นโยบายการบริหารประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาล
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพที่ประเทศไทยมีสาหรับกลยุทธ์การดึงกลุ่มเป้าหมายเข้า
ประเทศ จะมุ่งเน้นการเจาะกลุ่ มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกาลังซื้อและงบประมาณต่อหัวสูงกว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั่วไปและหากมองถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดไมซ์ต่างประเทศสานักงานส่งเสริมการจัดงาน
ประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน.
5.4 แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมและนิทรรศการของการ
ท่องเที่ยวของไทย ระบบการบริหารงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้การขยายตัวของ
ความต้องการบริการธุรกิจไมซ์ในตลาดโลก ประกอบกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้ความต้องการบริการธุรกิจไมซ์ในตลาดระดับภูมิภ าคขยายตัว อัน
เนื่องมาจาก การเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ มอาเซียน นับได้ว่าเป็น
โอกาสที่สาคัญในการเพิ่มมูลค่ารายได้ให้อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย กล่าวได้ว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการจัดงานในกลุ่มไมซ์ ประเทศไทยอยู่ในตาแหน่งของภู มิภาค ซึ่ง
เอเชียอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้านการบริการ
และตัวสินค้าเป็นปัจจัยหลักสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภคและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้แผนกลยุทธ์การวางแผนทางการตลาดไป ซึ่งสอดคล้ องกับความคิดเห็ นของ Koetsiri
Charoenwisan (2009) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่จัดงาน
สาหรับธุรกิจการจัดประชุมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ขอมูลจากกลุ่มผู้รับบริการให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านพลังงานมากที่สุด ให้ความสาคัญระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทาง การจัดจาหน่าย/บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านกระบวนการบริการและให้ ความส าคั ญ เพื่ อดึ งดูด ให้ ได้อุ ตสาหกรรมไมซ์ เข้ามาจั ดงานใน
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ประเทศไทย ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะกลไกสาคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มการเติบโตในตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และมี
ความสาคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ ประเทศ ทั้งยังพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์นี้มี
อานาจการซื้อสูง
5.5 การช่ ว งชิ ง โอการในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ด้ ว ยสถานการณ์ ข องโลกที่ เ ปลี่ ย นที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การแย่งชิงอานาจตลอดจนการ
แสดงแสนยานุภาพของประเทศมหาอานาจ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว หรือกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น
เกาหลี ใต้ ซึ่งเป็นประเทศหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว แต่เมื่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นการเลื่อนการเดินทาง การยกเลิกการเดินทางเพราะนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
จัดกิจกรรมเล็งเห็นถึง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เมื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นคงไม่มีใครอยากที่จะไปเสี่ยงกับเหตุการณ์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ Rangsan Prasertsri (2017) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นเรื่องที่มีความ
ยากลาบากสาหรับผู้บริหาร เพราะสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบหรือสร้างอิทธิพลทาให้การดาเนินงานของ
องค์การประสบกับอุปสรรคจนยากที่จะกาหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่แน่นอนได้ แต่
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงขององค์การก็มิได้อยู่เหนือความสามารถที่ผู้บริหารจะช่วยบริหาร
จัดการและควบคุมได้ เพียงแต่ว่ารูปแบบลักษณะและวิธีการบริหารจัดการจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการดังกล่าวนี้
จะต้องกระทาทั้งทางด้านการวางแผน การจัดการด้านองค์การ การจัดการทางด้านการนาและการ
จัดการงานทางด้านการควบคุม เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้ อ มและสามารถด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ภาครัฐควรมีการกาหนดนโยบายและการวางแผนด้านงบประมาณในการส่งเสริมการ
ลงทุนอุ ตสาหกรรมไมซ์ ที่ชัดเจนเพื่ อการขับเคลื่ อนภาคเศรษฐกิ จของประเทศ และควรมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ทันสมัยและมีความหลากหลายให้ก้าวทันนานาประเทศ เพราะตอนนี้แต่ละ
ประเทศมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่ อดึงดูดลูกค้ากลุ่มอุ ตสาหกรรมไมซ์เข้าประเทศของตนเอง ดั้งนั้น
ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้อุตสาหกรรมไมซ์มายิ่งขึ้น การร่วมมือกันระหว่าง
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ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการสร้างความได้เปรียบในการดึงงานหรือการเข้าถึงการประมูลงาน
ขนาดใหญ่
6.2 ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ด้านสถานที่การจัด
งาน การคมนาคม ด้านความสะดวกและความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านภาพลักษณ์
และสิ่งดึงดูดใจ เพื่อความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ได้
6.3 ภาครัฐควรจัดระบบการกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการขอใบอนุญาตสาหรับการ
นาเข้าสินค้า เพื่ออุตสาหกรรม MICE โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
6.4 ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญและชานาญเฉพาะทางใน
การจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมไมซ์ การพั ฒ นาบุ คลากรและการบริ ห ารจั ด การที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการทางานอยู่เสมอ
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