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บทคัดย่อ 
     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของการท่องเที่ยวรูปแบบ 
ไมซ์ รวมไปถึงเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ ในจังหวัดขอนแก่น ใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 12 คน และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม รวมทั้งการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทป
บันทึกเสียง และจดประเด็นการสนทนาจากการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการแล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาถอดเทป 
เรียบเรียงเนื้อหา แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นด้านดังนี้ 1) การเข้าถึง ด้วยความเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคจึงสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่าง
เร็วและสะดวกสบาย แต่การเดินทางด้วยเครื่องบินยังมีจุดที่ต้องพัฒนาคือ ยังขาดสายการบินที่เช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ 2) ด้านสถานท่ีจัดงาน มีสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ไมซ์ ที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ได้มากและมีความคุ้มค่าต่อต้นทุนในการจัดงาน 3) ด้านโรงแรมที่พัก มีจ านวนโรงแรมที่สามารถรองรับ
จ านวนนักท่องเที่ยวในประปริมาณมากและหลากหลายระดับ 4) ด้านสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานนะเมืองแห่งการจัดกิจกรรม (Events) แต่ในด้านของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติยังขาดจุดเด่นและเอกลักษณ์  
  แนวทางการในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ ในจังหวัดขอนแก่น คือ 1) การร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ในจังหวัดขอนแก่น 
2) การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโดยแท้จริง โดยการ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และมีมาตรฐานด้านการให้บริการมากขึ้น  3) พัฒนาการ
ท างานอย่างมืออาชีพให้กับบุคลากรในสายงานการให้บริการไมซ์ 4) เร่งสร้างแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อ
ทดแทนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้อยและขาดเอกลักษณ์  
 

ค าส าคัญ: ไมซ ์(MICE)   
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the problems, obstacles, and 

potential of MICE-based (meetings, incentives, conventions, exhibitions) tourism in Khon Kaen 
Province.  It also examined the possible guidelines using in developing MICE-based tourism. 
This qualitative research employed an in-depth interview of 12 key informants and 
participatory observation including informal dialogs with the key informants. The instruments 
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used in data collection were tape-recorder and field note. The collected data were then 
transcribed and organized and analyzed by using content analysis. This study found that 
Khon Kaen province has the potential to host MICE-based tourism in the following aspects. 1)  
The province has an easy accessibility as a regional hub for convenient travel; however, at 
present, the Khon Kaen airport only accepts domestic flights; 2) Khon Kaen has multiple 
facilities which could host MICE events and related tourism, and could arrange cost-effective 
accommodations and facilities; (3) Khon Kaen has a large hotel infrastructure to 
accommodate the influx of MICE-related tourists, at a variety of price levels; (4) Khon Kaen is 
a well-known destination for a wide variety of events; however there are fewer natural 
attractions when compared to other tourist sites in  Thailand. 
  Guidelines for promoting and developing MICE tourism include the following:  (1) 
Collaboration between the public and private sectors to advocate for MICE-related tourism 
to Khon Kaen; (2) Greater decentralization to the provincial level to improve efficiency of 
management and development of MICE and tourism destinations, and to publicize the 
unique features and attractions of the sub-region; (3) Capacity development for increased 
professionalism of personnel in providing MICE services; and (4) Accelerate the development 
of new, attractive tourism destinations other than the natural environment which has limited 
appeal.  
 
Keyword: meetings, incentives, conventions, exhibitions 
 

 
บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งของภาคบริการ
ที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมากรายได้จากการ
ท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 65 ต่อปีของ
มู ลค่ าผลิ ตภัณ ฑ์  มวลรวมของประ เทศ โดยที่
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวของประเทศ  สามารถน า
นักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศ รายได้จาก
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไม ซ์  คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น เฉ ลี่ ย              
ร้อยละ 10.7 ต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว และ
เพื่ อ เป็ น ก า ร ว า งร าก ฐ าน ที่ ดี ใน ก า รพั ฒ น า
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. จึงได้ร่วมกันกับภาคเอกชนวางแผน และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโดยการน าเข้างานงาน
แสดงสินค้าจากต่างประเทศ และเชิญชวนกลุ่มลูกค้า

ไมซ์ให้เข้ามาเที่ยวในประเทศ โดยสนับสนุนให้กลุ่ม
จังหวัดที่มีความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ไมซ์ ได้อย่ างมีมาตรฐาน คือ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ขอนแก่น ตามล าดับ 
 ไมซ์ (MICE) ย่อมาจากค าในภาษาอังกฤษ
ว่ า  (Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions ห รื อ บ า ง ค รั้ ง  C ห ม า ย ถึ ง 
Conferencing และ E หมายถึง Events) หมายถึง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมนานาชาติ 
และการจัดนิทรรศการ ไมซ์ เป็นส่ วนหนึ่ งของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปคือมี
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัทการ
ท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงานประชุม
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นานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการนานาชาติโดยที่คนกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพ 
(Quality Visitors) มี ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย สู ง ก ว่ า
นักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า 
 จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจาก   
สสปน .  ให้ เป็น เมื อง MICE CITY แห่ งที่  5 ของ
ประเทศ ด้วยเหตุผลที่ ว่า จังหวัดขอนแก่นเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าและการศึกษาในภาคอีสานเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อ
สัมผัสวัฒนธรรมประเพณ ีและขนบธรรมเนียมวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม โดยขอนแก่นเป็นศูนย์เช่ือมต่อระหว่าง
ประเทศไทย พม่า เวียดนามเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยัง
เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้ 
อีกด้วย 
 จังหวัดขอนแก่นยังมีศักยภาพในการรองรับ
ผู้ที่ เดินทางมาร่วม กิจกรรม (Events) ทางธุรกิจ
จ านวนมากไม่ ว่าจะเป็นการเดินทางที่ สามารถ
เชื่อมต่อได้หลายทางทั้งทางรถขนส่งมวลชนทางรถไฟ 
และ ทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติขอนแก่น ไป
จน ถึงมีศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษกที่
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความพร้อมไปด้วย
สิ่งอ านวยความสะดวกและรองรับคนร่วมงานได้ถึง 
3,000 คนให้ความคุ้มค่าแก่ผู้จัดงาน และหากจะจัด
งานกิจกรรมอีเวนต์เล็กๆ แบบเป็นส่วนตัวก็มีโรงแรม
หลากหลายระดั บ เป็ นอี ก  1ทางเลื อกที่ คุ้ ม ค่ า 
ท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การ
ต้อนรับอย่างดีเยี่ยม และอีเวนต์ที่สนุกสนานและน่า
ตื่นเต้นมากมาย รวมไปถึงความคุ้มด้านราคา ซึ่ง
ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้จังหวัดขอนแก่นได้
พัฒนาตนเองเป็นเมือง ไมซ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย ด้วยความเป็นมาและความส าคัญในการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ ดังที่กล่าวในข้างต้นนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหา/อุปสรรค 
และศักยภาพรวมไปถึ งแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ ยวรูปแบบ ไมซ์  ในจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อน าผลงานวิจัยท่ีได้นั้นไปเป็นแนวทางใน

การพัฒนาและน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ได้อีกทางหนึ่งต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น 
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพในการท่องเที่ยว
รูปแบบ ไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น 

3. เพื่ อ ศึ ก ษ าแน วท างใน ก าร พั ฒ น า
ศักยภาพการท่องเที่ ยวรูปแบบ ไมซ์ ในจั งหวัด
ขอนแก่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัย 
โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ 2) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล 
และนอกจากการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ ให้ข้อมูลด้วย โดย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการ อัดเทป
และ ถอดเทปจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก และจด
ประเด็นการสนทนาจากการพูดคุยแบบไม่ เป็น
ทางการกับผู้วิจัยท าการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ และคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบเฉพาะเจาะจง
ทั้ งหมด 4 กลุ่ม  คือ 1) กลุ่มผู้บริหารในจังหวัด
ขอนแก่น 2) กลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ไมซ์ 3) 
กลุ่มหน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง 4) กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ไมซ ์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ปัญหา และอุปสรรคในการท่องเที่ยว
รูปแบบ ไมซข์องจังหวัดขอนแก่น 
  1.1 ข าด ก ารมี ส่ ว น ร่ วม ขอ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในแต่ละภาคส่วน ขาดการ
ร่วมมือ และประสานงานกันอย่างจริงจัง ต่างคนต่าง
ท างานไปคนละส่วนขาดการประสานงานในการ
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ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ไมซ์ การตลาดจึงขาด
การต่ อ เนื่ อ งและ ชัด เจน ในการร่วมมื อกัน  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกันตภพ บัวทอง (2554) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาตลาด MICE ของ
จังหวัดชายแดงริมแม่น้ าโขง พบว่า มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด 
และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ขาดความ
ต่อเนื่องและชัดเจน  
  1.2 ขาดบุคลากรที่มีความเป็นมือ
อาชีพและขาดความรู้ทางด้านภาษาพบว่ากลุ่ม
บุคคลากรที่ให้บริการในโรงแรม บริษัททัวร์ หรือกลุ่ม
ผู้จัดกิจกรรม ไมซ์ ยังขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดงาน และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
และภาษาอาเซียนค่อนข้างต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทวีวรรณ ปทุมพร 2549 ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของอุตสาหกรรม การประชุม 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติ(MICE) ในจังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจุบันยังมีบุคคลากรที่มีความ
เข้าใจในธุรกิจ MICE น้อยมาก ส่งผลให้การวางแผน
เพื่อพัฒนาและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
  1.3 ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรม ชาติ จ าน วน น้ อยแ ละ ไม่ มี จุ ด เด่ น  แล ะ
ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ก็
ขาดการพัฒนา และปรับปรุงให้มีความสวยงามและ
น่าดึงดูดใจ รวมไปถึงการเดินทางเข้าถึงยากแต่ละที่
อยู่ไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทวีวรรณ ปทุมพร 2549 ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของอุตสาหกรรมการประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและ การแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติ(MICE) ในจังหวัดขอนแก่นผล
การศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นยัง
ไม่มีความน่าสนใจมากนัก ขาดความเป็นเอกลักษณ์              
การเข้าถึงไม่สะดวก อย่างห่างไกลตัวเมือง จึงท าให้ไม่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

  1 .4 ขาดการประชาสั มพั น ธ์ 
กล่าวคือจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
หลากหลายประเภท ที่ เป็นเอกลักษณ์คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประเพณีส าคัญทางพุทธ
ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมอ าเภอชนบท หมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทยอ.ภูเวียง ปราสาทเปือยน้อย เป็นต้น 
แต่ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
 2. ศักยภาพในการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์
ในจังหวัดขอนแก่น  
  2.1 ด้ า น ก า ร เข้ า ถึ ง จั ง ห วั ด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ตั้งอยู่กึ่งกลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยระยะทางที่
ใกล้เคียงกันหากจะเดินทางเข้าถึงจังหวัดขอนแก่น 
หรือเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศก็
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวมไปถึงพาหนะใน
การเดินทาง เข้า-ออกจังหวัดขอนแก่น ก็สามารถ
เดินทางได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถไฟ 
และทางเครื่องบิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทวี
วรรณ  ป ทุ มพ ร  2549 ศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ ง  ปั จจั ย
ความส าเร็จของอุตสาหกรรม การประชุม การ
ท่องเที่ ยวเพื่ อ เป็นรางวัลและการแสดงสินค้ า /
นิทรรศการนานาชาติ(MICE) ในจังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลาง
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือท าให้ เกิดความ
ได้เปรียบในการเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ และ
สามารถเป็นเส้นทางหลักในการเช่ือมโยงกับประเทศ
ลุ่มน้ าโขง และมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานใน
การเดินทางสะดวกทั้ งทางรถยนต์  รถไฟ และ
เครื่องบิน 

 2.2 ด้านสถานที่จัดงาน จังหวัด
ขอนแก่นมีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านสถานที่
ในการจัดกิจกรรมไมซ์เป็นอันดับ 1ของภาคอีสาน
ด้านสถานที่ในการจัดงานมีความเหมาะสมในการจัด
งานเพราะว่าตั้ งอยู่ ในใจกลางเมืองและสามารถ
เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกมีมาตรฐานในสิ่งอ านวย
ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านห้อง
ป ร ะ ชุ ม /สั ม ม น า ที่ มี จ า น ว น ม า ก อุ ป ก ร ณ์
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โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถรองรับรูปแบบการจัด
ประชุม/สัมมนาได้หลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบ 
In Door และ Out Door  
  2.3 ด้ าน สถาน ที่ พั ก  จั งห วั ด
ขอนแก่นมีศักยภาพด้านการให้บริการโรงแรมเป็นอัน
ดันต้นๆ ของประเทศ โดยมีจ านวนโรงแรมที่สามารถ
รองรับจ านวนนักท่องเที่ยวในประปริมาณมาก รวมไป
ถึงเป็นสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนาได้อย่างมี
มาตรฐานและครบครัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและใกล้
กับสนามบิน สถานีขนส่ง และห้างสรรพสินค้า 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้าถึงโรงแรมและ
สามารถเดินทางไปยังสถานที่ส าคัญต่างๆในตัวเมือง
จังหวัดขอนแก่นได้อย่างง่ายและสะดวกสบาย 

 2.4 ด้านสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่นมีสถานท่ีท่องเที่ยวด้านธรรมชาติน้อยและยงั
ขาดจุดเด่น ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้เข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นได้ตลอดทั้งปี จึงปรับ
แผนยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรม
(Events) เพื่ อดึ งดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยจัดท า
ปฏิทินกิจกรรมของจังหวัดทั้งปี ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบกันอย่างทั่วถึง และจัดตั้งทีมงาน 
และคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรมให้เกิดการท างาน
เป็นทีม  
  2 .5  เป็ น ศู น ย์ ร ว ม ข อ งส่ ว น
ราชการและสถานศึกษาของภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการในระดับภูมิภาค ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง จึงเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ และเป็นศูนย์กลางทางด้าน การแพทย์ 
ส าธารณ สุ ข  และก ารศึ กษ าของภ าคอี ส าน มี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
หนึ่งของภาคอีสานและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ 
ของประเทศซึ่งน าไปสู่การเข้ามาของกลุ่มนักวิชาการ
ใน  ด้ าน ต่ า งๆ ที่ มี ค วาม รู้ ค ว าม ส าม ารถแล ะ
ประสบการณ์ เกิดการจัดประชุมวิชาการ สัมมนาทั้ง
ในระดับชาติ  และนานาชาติ ในกลุ่มนักวิชาการ
ดังกล่าวตลอดทั้งปี อย่างต่อเนื่อง 

 3. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ในจังหวัดขอนแก่น โดย
สามารถเสนอแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ได้ดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 
  3.1 สร้างความร่วมจากทุกภาค
ส่วน จังหวัดขอนแก่นต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
ภาคเอกชนในการที่จะเข้ามาลงทุน และเปิดให้
ภาคเอกชนได้เข้ามาพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่าง
ประเทศในการสนับสนุนการเจริญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระห ว่ างป ระ เทศที่ ไม่ แ สวงหาก า ไร  เป็ น การ
ด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภค
สินค้า เพื่อเป็นฐานในการด าเนินความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาประเทศในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ จิรพร จันลา (2556) ศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรูปแบบ
MICE มีผลการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่านักท่องเที่ยวต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชน
มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ในด้าน
ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่อง
เทียวรูปแบบ MICE 2) นโยบายการส่งเสริมการตลาด
การท่องเทียวรูปแบบ MICE 3) การจัดท าโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุน 4) คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มี
ความสวยงาม 5) ความมันคงปลอดภัย 
  3.2 สร้างความเข้าใจ และเตรียม
ตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดขอนแก่น จะต้องสร้างการ
สื่อสารที่ชัดเจนให้กับประชาชน เพื่อให้ชุมชนได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเองไปสู่
การเมืองเมือง MICE CITY อย่างมีศักยภาพและ
สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ แนวทางการ
พัฒนา คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
และรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยการ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้าง
กระแสสังคมให้การเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของทุกคน 
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ควบคู่กับการกระตุ้นให้องค์กรกลุ่มบุคคล  ชุมชน 
ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
  ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
  3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวระหว่างเมืองท่องเที่ยว
หลักและเมืองท่องเที่ยวรอง โดยให้มีความรวดเร็ว 
ปลอดภัย สะดวก สะอาดและมีมาตรฐานสากล คือ 
1) ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว  ป้ายสื่อ
ความหมาย 2) พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล 3) พัฒนา
เส้นทางการคมนาคมทางอากาศ ให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ลานจอดรถ ทางลาด บันไดเลื่อน ศูนย์ข้อมูล
ท่องเที่ยว ห้องน้ารวมถึงสิ่งอานวยความสะดวก
ส าหรับ คนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานตาม
หลักสากล  4) การพัฒนาเครือข่ ายการสื่ อสาร 
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพทั้งระบบ  
 3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ 
  การจัดระบบการบริการที่ ได้
มาตรฐานของรถขนส่งสาธารณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริการและการท่องเที่ยงรูปแบบ ไมซ์แก่ผู้
ให้บริการ รวมไปถึงการก าหนดราคาของรถโดยสาร
ขนส่งมวลชน รถTaxi และรถรับจ้างประเภทต่าง ๆ 
เพื่ อ เป็ น ก ารห าแน วท างใน ก ารแก้ ไขปั ญ ห า
ภาพลักษณ์ด้านลบของการท่องเที่ยว การเอารัดเอา
เปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว ให้ได้สินค้าที่ไม่มี
คุณภาพ 
  3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
  บุคลากรในสายงานการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์มีจ านวนน้อย และมีขีด
ความสามารถต่ า บุคลากรในด้านการให้บริการ
เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และบุคคลากร
ทางด้านการจัดประชุม สัมมนา มีจ านวนน้อยและขีด

ความสามารถต่ ารวมไปถึงบุคลากรที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษา มีจ านวนน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จิรพร จันลา อ้างถึงใน เทวีวรรณ 
ปทุมพร (2556:178) ศึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จ
ของอุตสาหกรรมการประชุมการท่องเทียวเพื่อเป็น
รางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) ในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการท่องเทียวรูปแบบ MICE โดย
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในสายงาน
การให้บริการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ คือ 1) 
การบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานมหกรรมการจัดแสดง
สินค้า และการจัดประชุมสัมมนาในการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้
มีการพัฒนาศาสตร์แห่งการบริหารจัดการด้านการจัด
ม ห ก ร ร ม ก า ร จั ด แ ส ด งสิ น ค้ า  แ ล ะ ก า ร จั ด
ประชุมสัมมนาโดยเฉพาะ  2) พัฒนาบุคลากรที่
ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์โดยการ
เปิดอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน เพื่อจะได้รองรับการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตามวิสัยทัศของ
จังหวัดขอนแก่น คือ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหา
นครอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทขอนแก่น
ไมซ์ซิตี้  พ .ศ . 2557-2561 (2557)มียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ระดับสากล ซึ่งอยู่
ในแผนการด าเนินงานระยะที่ 1 (2557-2558) 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
  3.6 สร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร 
  แนวทางในการพัฒนา คือ มุ่ ง
เป้าหมายหลักไปที่กลุ่มเป้าหมายการจัดประชุม 
สัมมนา เป็นหลัก โดยการผลักดัน ให้เกิดการจัด
ประชุมสัมมนา และงานแสดงสินค้าใหญ่จากทั่ว
ประเทศโดยใช้สถานที่ ในจังหวัดขอนแก่นโดย ชู
จุดเด่นความพร้อมในด้าน การ คมนาคม การเป็น
เมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 
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ศูนย์กลางการกระจายสินค้า มาตรฐานและจ านวน
ห้องพักของโรงแรม และการเป็นเมืองแห่งการจัด
กิจกรรม (Even) ตลอดทั้งปีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปวิธ ตันสกุล(2548: บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง การประเมินศักยภาพของสิ่ งอ านวยความ
สะดวกต่อศูนย์การประชุมในส่วนการตลาดการ
ประชุมการ แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน
ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบว่าด้านความน่าสนใจของแหล่งท่อง
เทียวเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญในการประเมินศักยภาพของ
ศูนย์ประชุม ในขณะเดียวกันจังหวัดขอนแก่นยังมี 
แหล่งสถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกหลายที่ในตัว
เมืองและในอ าเภอต่างๆ แต่ยังขาดการพัฒนาระบบ
การให้บริการอย่างจริงจัง ดั งนั้นจึงต้องพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด้าน
วัฒ นธรรม และการท่ อ งเที่ ย วทางบั น เทิ ง  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรพร จันลา (2556) ศึกษา
เรื่องแนวทางการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน
การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE พบว่า นักท่องเทียว
ต้ อ งการให้ มี ก ารพัฒ นาในด้ านการท่ องเที่ ย ว
ดังต่อไปนี้ 1)ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 2) 
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว3)ความมีเอกลักษณ์
ของแหล่ง ท่องเทียว 4) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศ และประเทศลุ่มน้ าโขง 
  ยุทธศาสตร์เชิงเปลี่ยนแปลง 
  3.7 ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ใน ก า ร
ให้บริการในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์ 
  จั งห วั ด ข อน แ ก่ น ค ว รมี ก า ร
สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมินและรับรอง
สถานประกอบการตามแนวทางสากล  การป้องกัน
การดูแล รักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและ
ก าหนดกรอบมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน มี
การบังคับใช้อย่างจริงจัง และประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวและกลุ่มบริษัททัวร์น าเที่ยวได้รับทราบ
ข้อมูล  เช่นมาตรฐานราคาห้องพัก มาตรฐานศูนย์
แสดงสินค้า มาตรฐานห้องประชุม สัมมนา รวมไปถึง
ราคาของ รถโดยสารขนส่งมวลชน รถTaxi และรถ
รับจ้างประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ด้านลบของการท่องเที่ยว 
ความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวง
นักท่องเที่ยว ให้ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ควรจะมีการ
จัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ  สสปน.ประจ าจั งหวัด
ขอนแก่นขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริม และ
ประสานงาน และจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับผู้ประสานงานไมซ์ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ของจังหวัดขอนแก่นไว้ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้จัดกิจกรรม ไมซ์ ให้
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นมี
ศักยภาพในด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ดี คือ ตั้งอยู่
กึ่ งกลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  ด้ วย
ระยะทางที่ใกล้เคียงกันหมดหากจะเดินทางเข้าถึง
จังหวัดขอนแก่น หรือเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวม
ไปถึ งพาหนะในกาเดินทาง เข้ า -ออกจั งหวัด
ขอนแก่นก็สามารถเดินทางได้หลากหลาย ด้าน
สถานท่ีการจัดกิจกรรมไมซ์และโรงแรมที่พักมีความ
พร้อมในด้านการให้บริการ จ านวนห้องพัก สิ่ง
อ านวยความสะดวก และความพร้อมของสถานท่ีจดั
งานที่คุ้มค่าในด้านราคา ด้านสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของจั งหวัดขอนแก่นยั งขาดแหล่ ง
ท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์  

 ดังนั้น จั งหวัดขอนแก่นจึงควรเร่งการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้มีจุดเด่นและมี
ความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น โดยการกระจายอ านาจ
ให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สร้างรายได้ อีกท้ังสร้างแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ขึ้นมา
เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวไมซ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ ยวรูปแบบ ไมซ์ ในจั งหวัด
ขอนแก่น ผู้วิจัยมขี้อแสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
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 1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ ผลกระทบ ของการเป็นเมือง 
MICE CITY รวมไปถึงการปฏิบัติตัวในการเป็นเจ้า
บ้านท่ีดีให้แก่ประชาชนได้รับทราบ 
 2. ควรสร้างความร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ของ              ทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่นในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ ไมซ์   
 3. การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น เพราะ
ท้องถิ่นเป็นกลไกลส าคัญในการร่วมกันพัฒนา และ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโดยแท้จริง 
 4. เร่งพัฒนาการท างานอย่างมืออาชีพ
ให้กับบุคลากรในสายงานการให้บริการและกลุ่ม
บริษัทน าเที่ยว บริษัทจัดงานแสดงสินค้า รวมไปถึง
การพัฒนาทางด้านภาษาอย่างจริงจังเพื่อจะ ได้
สามารถรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ป ร ะ เท ศ อ า เซี ย น แ ล ะ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ  ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ควรมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ 
โดยสามารถประกาศให้กลุ่มผู้ให้บริการได้รับทราบ
และปฏิบัติไปในทางเดียวกันเพื่อป้องกันการเอารัด
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
 6. จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยว และปฏิทินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ไมซ์ในจังหวดัขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเดินทางมาท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว 
และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอย่างทั่วถึง
ในทุกภาคการให้บริการด้วย 
 7. เร่งสร้างแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อ
ทดแทนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีน้อยและขาด
เอกลักษณ์  
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มชนชนเมืองได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต
ของชาวชนบทที่มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบโฮมเตย์ให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิด
รายได้และได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่เพิ่ม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา

อย่างดียิ่งจาก ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์  อาจารย์ที่
ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือค าแนะน าพร้อมทั้ง
ช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานวิจัยด้วยความเอา
ใจใส่และเมตตาเป็นอย่างสูงตลอดมา  จนท าให้
งานวิจัยฉบับนี้ เส ร็จสมบู รณ์   ผู้ วิจั ยขอกราบ
ขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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