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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  กำรพัฒนำดัชนีควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Ease of Organising MICE Events Index)  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.)  
ที่อยู่ อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 989 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02-694-6000 โทรสำร 02-658-1412 เว็บไซต์ www.tceb.or.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. ดร.ดวงเด็ด ย้วยควำมดี ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกลยุทธ์องค์กร 
2. นำยเถกิงศักดิ์ ไชยกำญจน์ ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนงำนวิเครำะห์ข้อมูล ฝ่ำยพัฒนำกลยุทธ์องค์กร 
3. ดร.รพีสุภำ หวังเจริญรุ่ง ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำโครงกำร 

โทรศัพท์ 02-694-6000 โทรสำร 02-658-1412 มือถือ 081-455-9520 อีเมล takerngsak_c@tceb.or.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 พัฒนำดัชนีส ำหรับค ำนวณควำมยำก-ง่ำยในกำรจัดกิจกรรมไมซ์นำนำชำติในประเทศไทย ประกอบด้วย 9 
ขั้นตอนส ำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกำรจัดกิจกรรมไมซ์ โดยกำรประเมินดัชนีประยุกต์แนวคิดจำก Ease of 
Doing Business ของธนำคำรโลก เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำนโยบำยแบบเชิงรุกส ำหรับภำครัฐและเอกชนที่อยู่
ในระบบนิเวศของอุตสำหกรรมไมซ์ และใช้วำงแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ มีทิศทำงท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

ดัชนีควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ ที่ค ำนวณได้ ในแต่ละปี สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบระหว่ำงปีเพ่ือดู
พัฒนำกำรในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศ ปัจจุบันดัชนีฯ ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวอำเซียน 
เพ่่ือยกระดับดัชนีให้เป็นที่ยอมรับและได้มำตรฐำนสำกล พร้อมจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรพัฒนำดัชนีควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Ease of Organising MICE Events Index)  
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) กับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมไมซ์  
(MICE) อันประกอบด้วย 1. กำรประชุมองค์กร (Meeting: M) 2. กำรเดินทำงเพ่ือเป็นรำงวัล (Incentive Travel: I) 3. 
กำรประชุมวิชำชีพ (Convention: C) และ 4. งำนแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร (Exhibition: E) ซึ่งมุ่งหมำยให้ประเทศ
ไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและเป็นศูนย์กลำงกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติของโลก  

กำรจัดกิจกรรมไมซ์แต่ละครั้งนั้น นอกจำกอุตสำหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมไมซ์
โดยตรงหรือโดยอ้อมแล้ว ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลำยภำคส่วน ซึ่งโดยภำพรวมแล้วมีกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมไมซ์อยู่ประมำณ 215 ฉบับ ภำยใต้กำรดูแลของหน่วยงำนภำครัฐ 35 หน่วยงำน ซึ่งกำรท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงบูรณำกำรระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน จึงมีควำมส ำคัญมำกเพ่ือน ำไปสู่ควำมร่วมมือและหำรือร่วมกันใน
กำรค้นหำแนวปฏิบัติเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ รวมถึงผู้ใช้บริกำรไมซ์ให้ได้มำกที่สุด 

กำรพัฒนำดัชนีควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Ease of Organising MICE Events Index) จึงเป็น
เครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะเป็นตัวชี้วัดส ำหรับค ำนวณควำม
ยำก-ง่ำยในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ ซ่ึงประกอบด้วย 9 ขั้นตอนส ำคัญท่ีครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกำรจัดกิจกรรมไมซ์ ผล
ของดัชนีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนปฏิบัติทั้งในภำครัฐและเอกชนในอุตสำหกรรมไมซ์ สำมำรถใช้วำงแนวทำงในกำร
พัฒนำขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไมซ์ และกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพและมีทิศทำงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร หรือ สสปน. ได้ตระหนักดีว่ำ บทบำทส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะท ำ
ให้ประเทศไทยกลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่จะได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมไมซ์นั้น คือ กำร
อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation) หรือกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเกี่ยวกับอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 
เพ่ือดึงดูดทั้งผู้ที่จะเข้ำมำใช้บริกำรอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศ และกำรประกอบกิจกรรมไมซ์ภำยในประเทศ  

สสปน. จึงเล็งเห็นควำมจ ำเป็นที่จะต้องบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนมำเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อม
ปรับเปลี่ยนบทบำทของส ำนักงำน จำกผู้ให้กำรสนับสนุน (Supporter) มำเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) ให้
มำกขึ้น เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่ำงภำคเอกชนกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรให้มีกำรพัฒนำชุด
ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ที่อิงแนวคิดหรือมำตรฐำนระดับสำกล สำมำรถวัดสถำนกำรณ์และ
เป็นตัวบ่งชี้ทิศทำงแนวโน้มในมิติต่ำง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไมซ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถพัฒนำต่อยอดและสร้ำงกำรยอมรับในระดับประเทศและสู่เวทีสำกลต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวัง
ของลูกค้าได้ดีขึ้น 
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1. ศึกษำและรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมไมซ์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเดินทำงเพ่ือธุรกิจ ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำดัชนีของอุตสำหกรรมไมซ์ และจัดให้มีกิจกรรมประชุมระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้
มีกำรหำรือร่วมกับหน่วยงำนหลักของประเทศที่มีบทบำทในกำรจัดท ำดัชนีหรือข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วม
พัฒนำและให้ควำมเห็นต่อกรอบแนวคิดและดัชนีที่พัฒนำขึ้น 

2. เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์มี 5 ด้ำน โดยอิงแนวทำงจำก Ease of 
Doing Business ของธนำคำรโลก ได้แก่ (1) ควำมง่ำยในกำรด ำเนินกำร เป็นกำรวัดในประเด็นที่เก่ียวกับขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำร (2) ควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร เป็นกำรวัดในประเด็นที่เกี่ยวกับระยะเวลำกำรด ำเนินกำร (3)  ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรต่ ำ เป็นกำรวัดในประเด็นที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร (4) กฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับเอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร และ (5) ควำมหลำกหลำยของทำงเลือกในกำรด ำเนินกำร โดยใช้เกณฑ์ทั้ง 
5 ในกำรประเมิน 9 กระบวนกำรส ำคัญที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกำรจัดกิจกรรมไมซ์ ได้แก่ (1) กำรประสำนงำน
เพ่ือเริ่มต้นกำรจัดงำน (2) กำรขอรับกำรตรวจลงตรำ (กำรขอวีซ่ำ) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) กำรเดินทำงของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(4) กระบวนกำรตรวจคนเข้ำเมืองส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง (5) กำรขนส่งและโลจิสติกส์ส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง (6) สถำนที่จัด
งำน (7) สถำนที่พัก (8) กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรประกันภัย และ (9) กำรช ำระภำษ ี

3. ข้อมูลดัชนีควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ที่ค ำนวณได้ จะมีค่ำคะแนนอยู่  ระหว่ำง 0 - 100 คะแนน 
โดยค่ำดัชนีคะแนนควำมสะดวกที่เข้ำใกล้ 100 คะแนน แสดงถึง ระดับควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรสูงมำก และค่ำ
ดัชนีคะแนนควำมสะดวกทีเ่ข้ำใกล้ 0 คะแนน แสดงถึง ระดับควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรต่ ำ ผลของดัชนีทีค่ ำนวณได้
ในแต่ละปี สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบระหว่ำงปี เพ่ือดูพัฒนำกำรและอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศ ทั้งใน
ภำพรวมและแยกแต่ละกิจกรรมไมซ์ อีกท้ังยังสำมำรถเปรียบเทียบได้ในมิติกิจกรรมและมิติกระบวนกำรควบคู่ไปด้วย  
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

กำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวอำเซียน (ASEAN 
Tourism Competitiveness Committee มีมติบรรจุดัชนีควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมไมซ์ (Ease of Organising 
MICE Events Index) ไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวอำเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 – 2025) 
โดยผู้แทนจำกประเทศสมำชิกอำเซียนได้ประสำนงำน ติดต่อระหว่ำงหน่วยงำนและเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
ร่วมกันเพือ่แลกเปลี่่ยนข้อคิดเห็น 

สสปน.ได้ปรับปรุงพัฒนำดัชนี โดยกำรสัมภำษณ์และศึกษำบริบทของกระบวนกำรจัดงำนไมซ์จำกประเทศใน
อำเซียน เพ่ือปรับปรุงดัชนีทั้งเกณฑ์และคุณลักษณะต่ำงๆของทั้ง 9 กระบวนกำรจัดงำน ให้สอดรับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศอำเซียน และพัฒนำจนออกมำเป็นคู่ มือกำรใช้ดัชนีทั้งฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ เพ่ือที่ประเทศสมำชิกอำเซียนสำมำรถน ำไปใช้วัดประเมินได้เอง อีกทั้งได้จัดสัมมนำกำรใช้คู่มือ “Ease of 
Organising MICE Events Index” ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2565 โดยมีตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ จำกประเทศสมำชิกอำเซียนเข้ำร่วมงำนสัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 82 คน และมีคน
เข้ำร่วมสัมมนำแบบ On-site ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 61 คน ซึ่งมำจำกหน่วยงำนภำครัฐกว่ำ 
14 หน่วยงำน รวมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนทั้ง online และ on-site ทั้งสิ้น 143 คน  

ส ำหรับปีงบประมำณ 2565 นี้ สสปน. ก ำลังด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลอีกครั้งหลังจำกที่ประเทศไทยเริ่มเปิด
ประเทศ และเริ่มมีงำนไมซ์จำกต่ำงประเทศเข้ำมำจัดในประเทศไทย คำดว่ำผลกำรส ำรวจจะแล้วเสร็จประมำณเดือน
ตุลำคม 2565  


