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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึกษาศักยภาพอุต สาหกรรม MICE ในจัง หวัด รอยเอ็ด และกําหนดแนวทาง
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวบขอมูลดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก
กึ่งโครงสราง กลุมตัวอยางผูวิจัยทําการสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลัก 5 ทาน ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด
โดยการวิเคราะหดวย SWOT Analysis ผลการวิจยั พบวา ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ดมีจุดแข็งคือ ที่ตั้งของ
จั ง หวั ด อยู กึ่ง กลางภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ การคมนาคมสะดวกสบาย มี เ ส นทางเชื่ อมโยงกลุ ม ประเทศ CLMV และ
เปนจังหวัดศูนยกลางพัฒนาโลจิสติกส มีจุดออนคือ ศักยภาพทางการทองเที่ยวต่ําเมื่อเทียบกั บจังหวัดอื่นๆ ทําใหการดึงดูด
ดานการทองเที่ยวไมโดดเดน โอกาสทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดรอยเอ็ด คือภาครัฐ มีนโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทองถิ่น การพัฒนาดานโลจิสติกสที่จะทําใหจังหวัดรอยเอ็ดเปนศูนยกลางกระจายสินคาของ
ภูมิภาคและมีอุปสรรคคือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและการแขงขันในการเปนศูนยกลางดานโลจิส ติกสข องจัง หวัด ขางเคีย ง
แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรม MICE ของจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด คื อ การจั ด ทํา แผนพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม MICE
อย างเป น รูปธรรมและมีการประชาสัมพันธที่ดี
Abstract
The purpose of this research study potential of MICE industry and develop MICE industry potential
in Roi Et. The research used a qualitative research and collected data with semi-structured interviews.
This research is a qualitative research. The qualitative method utilized a semi-structured interview with
the 5 key informants of MICE industry. The data were analyze by SWOT Analysis. The research found that
MICE industry in Roi Et has strengths in location of the province. Is in the middle of the northeast.
The transportation is convenient and routes can be link to CLMV countries. It is also a central hub in
the development of logistics. There are also weaknesses low tourism potential compared to other provinces.
The opportunity to develop that the government has a policy to promote local tourism industry and
the logistics make to the center of the sector. However the potential and development of MICE industry
should be concretely management and good public relations.
คําสําคัญ : ศักยภาพ, อุตสาหกรรม MICE, จังหวัดรอยเอ็ด
Keywords : Potential, MICE industry, Roi Et province.
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บทนํา
ปจจุบันความตองการดานการทองเที่ยวของมนุษยนั้นมีมากเพิ่มขึ้นทุกป อันเนื่องมาจากรูปแบบทางสังคมเศรษฐกิจ
ที่เจริญเติบโต ขณะที่ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง ความสะดวกสบายในการเดินทาง สาธารณูป โภค
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ที่พักและโรงแรม รานอาหาร รานของที่ระลึก แหลงทองเที่ยว ความปลอดภัย อีกทัง้ ในเรื่องของ
แผนนโยบายของทางสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมด ลวนเปนปจจัยสงเสริม ใหการทองเที่ย วมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
การท องเที่ ย วเป นอุ ต สาหกรรมการบริ การที่ สําคั ญ ต อเศรษฐกิ จของประเทศ เนื่ อ งจากการท อ งเที่ ย วเป น ภาคบริ ก าร
ที่สรางรายไดจํานวนมาก และยังกระจายรายไดที่เกิดขึ้นไปยังภาคธุรกิจตางๆ อยางกวางขวาง ทั้งธุร กิจทองเที่ย วโดยตรง
อันไดแก ธุรกิจการขนสง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก
และธุรกิจพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมถึงธุรกิจตางๆ ที่ตอเนื่องทางออม ไดแก ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ
ธุรกิจธนาคาร เปนตน นอกจากนั้นยังกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ คือ การสรางงานสรางอาชีพใหคนในสังคมนั้นอยูดีกินดี
(จรินทร ฟกประไพ และปรีดา ไชยา, 2561)
อุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสําคัญในการนํารายไดเขาประเทศควบคูกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชวงหลายป
ที่ ผ านมา คื อ อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จการจั ด ประชุ ม องค กร การท องเที่ ย วเพื่ อเป นรางวั ล การจั ด การประชุ ม นานาชาติ แ ละ
การจัดงานแสดงสินคานานาชาติ (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) หรืออุตสาหกรรม MICE
ซึ่ ง กลุ ม ผู รั บ บริ การมี ค วามแตกต างจากนั กท องเที่ ย วทั่ วไป โดยผู รั บ บริ การมี ค วามประสงค ที่ เ ดิ น ทางเข า ประเทศเพื่ อ
4 วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ได แ ก การประชุ ม เฉพาะกิ จของกลุ ม บุ ค คลหรื อองค กร การจั ด นําเที่ ย วเพื่ อเป นรางวั ล แก พ นั กงาน
การประชุมโดยสมาคมระดับนานาชาติและการจัดงานแสดงสินคา ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
(องค การมหาชน) ระบุ วาในป พ.ศ.2560 นั กเดิ น ทาง MICE สร างรายได แ ก ป ระเทศไทยจํา นวน 222,712 ล า นบาท
เมื่ อเปรี ย บเที ย บรายได จากนั กเดิ นทาง MICE กั บ นั กท องเที่ ย วทั่ วไปแล วพบว านั กท องเที่ ย วระหว างประเทศที่ เ ดิ นทาง
มารวมประชุมนานาชาติในประเทศไทย มีคาใชจายเฉลี่ยตอคนสูงกวานักทองเที่ยวระหวางประเทศทั่วไปประมาณ 2-3 เทา
ทั้งนีป้ ระเทศไทยมีขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานในการเชื่อมตอระหวางภูมิภาคกับ ภายนอก
ตลอดจนมี สิ่ ง อํานวยความสะดวกที่ พ ร อมสําหรั บ การจั ด กิ จกรรม MICE และสามารถพั ฒ นาตนเองให เ ป น ศู น ย ก ลาง
อุตสาหกรรม MICE ในอาเซียนได (นิศาชล สกุลชาญณรงค และสุธินี ฤกษขํา, 2558)
จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดที่สําคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานตั้งแตยุคกอนประวัติศ าสตร 3,500 ปกอนคริส ตกาล มีส ถานที่ทองเที่ย วทางประวัติศ าสตรโ ดยเฉพาะอยางยิ่ง
แหล ง อารยธรรมโบราณที่ มี ชื่ อเสี ย งของภาคะวั นออกเฉี ย งเหนื อ และในด า นศั ก ยภาพของการท อ งเที่ ย วเชิ ง พุ ท ธนั้ น
จังหวัดรอยเอ็ด มีแหลงทองเที่ยวเชิงพุทธที่มีชื่อเสียงทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในจังหวัดรอยเอ็ด เชน พระมหาเจดียชัยมงคล
วัดผาน้ําทิพยเทพประสิทธิ์วนารามหรือวัดผาน้ํายอย เจดียหินทรายวัดปากุงหรือวัดประชาคมวนาราม วัดบูรพาภิร ามหรือ
วัดพระใหญ วัดปาโนนสวรรค รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดีที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนกลาง เชน
ปรางคกู กูกระโดน กูกาสิงห กูพระโกนา บอพันขัน ทุงกุลารองไห เปน ตน อีกทั้งสถานที่ทองเที่ย วเชิง การศึกษาประเภท
พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา เชน พิพิธภัณฑแหงชาติรอยเอ็ด สถานที่แสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ศูนยวิทยาศาสตร
และวั ฒ นธรรมเพื่ อการศึ กษาร อยเอ็ ด สวนพฤกษศาสตร ว รรณคดี บึ ง พลาญชั ย สถานี เ พาะเลี้ ย งสั ต ว ป า ธวั ช บุ รี แ ละ
อ างเก็บน้ําธวัชชัย เปนตน (จุฑาภรณ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ,์ 2557)
ธุรกิจดานอุตสาหกรรม MICE ที่เกี่ยวกับการบริการและการทองเที่ยวในจังหวัดรอยเอ็ดมีอัตราการขยายตัวเติบโต
เพิ่มมากขึ้น ดังเห็นไดจากในเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560 มีจํานวนอัตราการของนักทองเที่ยวผูเยี่ยมเยือน 220,102 คน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธุรกิจที่พัก โรงแรม ศูนยประชุมจัดเลี้ยง รานอาหาร สถานบริการตางๆ เพื่อความพร อมในการรองรับ
นักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองตระหนักถึงในเรื่องของศักยภาพอุตสาหกรรม MICE และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจใชบริการของนักทองเที่ยว ซึ่งจากขอมูลในปจจุบันจังหวัดรอยเอ็ดนั้นมีจํานวนโรงแรมและสถานที่พักถึง 72 แหง
จํานวนห องพั กมากกว า 2,100 ห อง (สํานั กงานสถิ ติ แ ห ง ชาติ , 2560) จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด ได จั ด ทํา ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
จังหวัดรอยเอ็ด ตามแผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ.2561 - 2564 วาดวยวิสัยทัศนจังหวัดรอยเอ็ดกับการพัฒนาใหจังหวัดนั้น
เปนศูนยกลางการทองเที่ยว การคาการลงทุน การเชื่อมโยงการบริการไปสูจังหวัดใกลเคียง การสรางรายไดของอุตสาหกรรม MICE
และเพื่อเปนการวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดรอยเอ็ดและใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
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การท อ งเที่ ย วแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ควรมี ก ารกํา หนดทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด
ให มี ค วามพรอมในการรองรับกลุมนักทองเที่ยว MICE (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2560)
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ดโดยผลการศึกษา
ที่ไดนั้นจะเปนประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ดที่เหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด
2. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยนีเ้ ปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
(Semi-Structured Interview) มีกระบวนการดําเนินงานวิจยั ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือผูบริหารองคกรภาครัฐและเอกชนของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 10 คน
1.2 กลุมตัวอยาง เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงออกเปน 2 กลุมคือ
1) ตัวแทนผูบริหารองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 3 คน
2) ตัวแทนผูบริหารองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินงานในอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 2 คน
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูบริหารองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม MICE ของ
จังหวัดรอยเอ็ด เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการสัม ภาษณ ผูมีสวนเกี่ย วของในเรื่อง
ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด ภาครัฐ ไดแก ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
จังหวัดรอยเอ็ด อุปนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ด ผูประกอบภาคเอกชน ไดแก ผูจัดการโรงแรม ผูจัดการธุรกิจการบิน
รวมสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในสวนของการวิจัย เชิงคุณภาพนี้เ ปนจํานวนทั้ง สิ้น 5 คน ซึ่ง ขอคําถามที่ใ ชใ นการสัม ภาษณ
ประกอบไปดวยเรื่องบทบาทหนาที่ของหนวยงาน แผนและนโยบายที่เกี่ยวของกับลักษณะสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของจังหวัด ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ความคิด เห็นเกี่ย วกับ ศักยภาพอุต สาหกรรม MICE
ในจังหวัดรอยเอ็ด และขอคิดเห็นอื่นๆ โดยระหวางขั้นตอนการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงทําการบันทึกเสียงและ
ทําการถอดเทปการสัมภาษณหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย เป นแบบสั ม ภาษณ โดยกรอบข อ คํา ถามใช ก ระบวนการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรม MICE ดวย SWOT Analysis ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค รวมถึงขอคําถาม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดรอยเอ็ด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยพิจารณา
ความตรงของแบบสอบถาม (Validity) หรือคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาดวยการหาคา IOC
(Index of item objective congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ซึ่งขอคําถามในการวิจัยครั้งนี้มีคา IOC ตั้งแต 0.60-1.00
มีคาความเที่ยงตรงใชไดซึ่งสามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 โดยขอหนังสือขออนุเคราะหขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไปยังผูใหสัมภาษณ ดําเนินการนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณและบันทึกขอมูล
พรอมทั้งดําเนินการบันทึกเสียงระหวางสัมภาษณ
4. การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การถอดจากเทปบันทึกเสียงมาจัดหมวดหมู
และเรียบเรียงตามประเด็นที่ไดกําหนดไวจากการสัมภาษณและการตีความจากขอมูลที่เก็บนํามาวิเคราะห สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพจะใชเทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีการถอดรหัส (Coding) และวิธีการจับประเด็นที่สอดคลองกัน Pattern
Matching (Yin, 1994) เพื่อนํามาอธิบายหรือสนับสนุนการสรุปผลของการวิจัยใหมีความสมบูรณขึ้น
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จากการวิเคราะหเนื้อหาสามารถสรุปไดตามกรอบของ SWOT Analysis ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด ดานปจจัยภายใน
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. ตั้งอยูบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหการเดินทางจาก
จังหวัดอื่นๆ มีระยะทางไมไกล ใชเวลาไมนาน เหมาะที่จะเปนจุดศูนยกลาง
ในการรวมพลเพื่อทํากิจกรรม และเปนเมืองทางผานสูจงั หวัดตางๆ
2. พื้นที่ติดกับจังหวัดใกลเคียง 6 จังหวัดจึงมีความไดเปรียบในการสรางการคา
การลงทุน โดยใชเสนทางเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East West Economic Corridor: EWEC)
3. ระบบคมนาคมขนสง ความสะดวกสบาย มีวงแหวนรอบนอกและรอบใน
เชื่อมโยงไปยังถนนสายหลักทุกสายที่เชื่อมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางทั่วถึง มีสนามบินที่มีจํานวนเที่ยวบิน 3 เวลา/วัน
4. มีเสนทางคมนาคมหลักและสามารถเชื่อมไปสูเขตชายแดนการคากับประเทศ
เพื่อนบานทั้ง ลาว เวียดนามและกัมพูชา
5. ศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hub) การขนสง การเคลื่อนยายสินคา-บริการ
ขอมูลขาวสารและการเคลื่อนยายทุน โดยมีความพรอมเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปการ
6. การกอสรางโรงแรมและศูนยการประชุมขนาดใหญเพิ่มขึ้น 2 แหง
7. ศูนยการคา รานจําหนายสินคา อุปโภคบริโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
8. แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีและแหลงทองเที่ยว
ทางการเกษตรที่สวยงาม
9. รูปแบบการทองเที่ยวจังหวัดมีหลากหลายรูปแบบ เชน การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในชนบทประจําถิ่นที่มีความโดดเดน
และเปนเอกลักษณประจําถิ่น เชน วัฒนธรรมชุมชนทุงกุลารองไห วัฒนธรรมภูไท
10. เปนแหลงผลิตสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ
เชน ขาวหอมมะลิทุงกุลา ผาไหมสาเกต
11. การมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในจังหวัดรอยเอ็ด เชน กระบวนการและรูปแบบทํางานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สนับสนุนทรัพยากรตางๆ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ภาคประชาชน
เขามามีสวนรวม รวมตัดสินใจ รวมงาน
12. หนวยงานที่เกี่ยวของยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพ
ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริม
การทองเที่ยววิถีไทย
2. การเปนเมืองการทองเที่ยวในรูปแบบ MICE กลุมที่สอง
3. กระแสความตื่นตัวในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 ความนิยมในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนามากขึ้น
5. รัฐบาลมีการกระจายอํานาจและงบประมาณ
6. นโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจทองเที่ยวไทย
7. นโยบายรัฐบาลสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน
8. เสนทางสาย EWEC ผานจังหวัดสงผลตอการคา การลงทุนของผูประกอบการ
เพื่อการผลิตสินคา มุงสูตลาดอาเซียน

จุดออน (Weakness)
1. รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรต่ํา
2. การลงทุนขนาดใหญของภาครัฐและเอกชนยังมีจํานวนนอย
3. ระบบสาธารณูปโภคยังไมไดมาตรฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา
ถนนหนทาง
4. ขาดการประชาสัมพันธที่ดี
5. การคมนาคมไปสูแหลงทองเที่ยวไมสะดวก
6. แหลงทองเที่ยวมีความหางไกลจากตัวจังหวัด
7. องคประกอบของทองเที่ยว ไดแก ประเภทแหลงทองเที่ยว
ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม เชน การทองเที่ยวเชิงพุทธ
นักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนผูสูงวัย
8. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํากวารายไดเฉลี่ยตอหัวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GPP) และประชาชนสวนใหญมีหนี้สนิ
9. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ําในความเปนอยูในสังคม เชน
การอพยพยายถิ่นของแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุปสรรค (Threat)
1. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และอยูในภาวะชะลอตัว สงผลการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ
2. ตนทุนในการผลิตมีแนวโนมสูงขึ้น จึงทําใหตนมีการลงทุน
ที่สูงขึ้น
3. มีการแขงขันกันสูงในเรื่องของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในจังหวัดใกลเคียง
4. การเมืองไมมีเสถียรภาพ
5. ภัยธรรมชาติ ฝนแลง น้ําทวม ภาวะโลกรอน
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แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด
1) ทําเลที่ตั้ง ดานการคมนาคม จังหวัดรอยเอ็ดนั้นขอมูลโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมทางบกรถยนต อยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร ใชเวลาการเดินทางเพียง 6 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปยังประเทศ
เพื่อนบานไดอีก เชน ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยใชเสนทางผานไปจังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานีและสุรินทร การเดินทาง
ที่ ห ลากหลายทางรถยนต ทางเครื่ องบิ น และจั ง หวั ด ร อยเอ็ ด ยั ง เป นพื้ นที่ ตั้ ง อยู แ นวระเบี ย งเศรษฐกิ จเส นทางเชื่ อมโยง
ทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) สงผลใหจังหวัดรอยเอ็ดมีความเปรียบ
ทางดานเศรษฐกิจ และการเปนเมืองทางผานการเดินทางเพื่อจะกระจายสินคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเทวีวรรณ ปทุมพร (2549) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัย ความสําเร็จของอุต สาหกรรมการประชุม การทองเที่ย ว
เพื่อเปนรางวัล และการแสดงสินคานิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา จังหวัดขอนแกน
มีทตี่ ั้งอยูกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหเกิดความไดเปรียบในการเชื่อมโยงระหวางจังหวัดตางๆ และมีความพรอม
ของโครงสรางพื้นฐานในการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน หากการเดินทางดวยเครื่องบินยัง มีจุด ที่
ตองพัฒนานั้นคือ การทีไ่ มมีเที่ยวบินที่สามารเชื่อมตอไปยังจังหวัดสําคัญในประเทศและเชื่อมตอไปยังตางประเทศๆ ที่ใกลเคียง
ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก (นายกสมาคมธุร กิจทองเที่ย วจัง หวัด รอยเอ็ด , 2560 : สัม ภาษณ) กลาววาในปจจุบัน
จังหวัดรอยเอ็ดมีการพัฒนาการเดินทางดวยสายการบินโดยการเพิ่มเที่ยวบิน 3 ชวงเวลาตอวัน นั้นอยางไรก็ตามแตยังขาด
การเปดเสนทางใหสายการบินเอกชนไดเขามาเปดใหบริการไปยังจังหวัดที่สําคัญอื่นๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการใหสัมภาษณ (ผูจัดการธุรกิจการบิน, 2560 : สัมภาษณ) ในเรื่องของการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินใหมากขึ้น
ในแตละวัน เพื่อเปนการขยายตลาดการลงทุนและสามารถรองรับใหบริการนักทองเทีย่ วไดเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง
2) ดานสถานที่จัดงาน จังหวัดรอยเอ็ดมีความพรอมและมีศักยภาพเพียงพอในดานสถานที่ในการจัดกิจกรรม (MICE)
เปนอันดับตนๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานสถานที่ในการจัด งานมีค วามเหมาะสมในการจัด งานดวยเพราะวา ทํา
ตั้งสถานทีอ่ ยูในใจกลางเมืองและสามารถเดินทางเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย สถานที่จัดกิจกรรมมีมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวย
ความสะดวก ความพรอมของหองประชุมจัดสัมมนาที่มีจํานวนมากเพียงพอ ดานอุปกรณโสตทัศนูป กรณที่ส ามารถรองรั บ
รูปแบบการจัดประชุมสัมมนาไดหลากหลายรูปแบบกิจกรรม อีกทั้งมีหนวยงานบริษัทเอกชนมากมายหลายบริษัทที่ใหบริการ
ในการจัดกิจกรรม (MICE)
3) ดานที่พักและโรงแรม จังหวัดรอยเอ็ดมีศักยภาพดานการใหบริการโรงแรม โดยมีจํานวนโรงแรม ที่พัก สามารถรองรับ
จํานวนนักทองเที่ยวในปริมาณมากรวมไปถึง หองพักทีม่ ีมาตรฐานและความครบครันของสิ่งอํานวนความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
ที่เขามาใชบริการ และทําเลตั้งอยูใจกลางเมือง ใกลกับรานอาหาร หางสรรพสินคา สถานีขนสง ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทาง
เขาถึงโรงแรมและสามารถเดินทางไปยังสถานที่สําคัญตางๆ ในตัวเมืองจังหวัดรอยเอ็ดไดอยางสะดวกสบาย ดังคําสัมภาษณ
ของผูใหขอมูลหลัก (ผูจัดการโรงแรม, 2560 : สัม ภาษณ) กลาววาการพัฒ นาสถานที่พัก โรงแรม ในจัง หวัด รอยเอ็ด นั้น
ปจจัยหลักที่จะตองใหความสําคัญคือความพรอมของสถานประกอบการในการรองรับ นักทองเที่ย ว ไดแ กทําเลที่ตั้ง ของ
สถานประกอบการ ความสะดวกสบาย หองพัก ที่ทันสมัย สิ่งอํานวยความสะดวกสบายในหองพัก ราคาหองพัก รวมไปถึง
การใหบริการนักทองเที่ยว ที่กลาวมานั้นแลวแตเปนปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อใชบริการโรงแรมที่พักของนักทองเที่ยว
4) ดานรานอาหาร รานของที่ระลึก จังหวัดรอยเอ็ดมีรานอาหารจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ย ว โดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอเมือง ซึ่งเปนสถานที่หลักในการมาเขาพักและใชบริการของนักทองเที่ยว โดยสวนใหญรานอาหารนั้นมีประเภท
การใหบริการในแบบหองอาหารและภัตตาคาร ซึ่งมีจํานวนเพีย งพอตอความตองการและมีค วามหลากหลายในประเภท
ของอาหาร ในดานรานของที่ระลึก ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เชน ผาไหมสาเกต ผาที่เปนอัต ลักษณใ นการทอผาไหมของ
จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งทางสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ดไดมีการสงเสริมใหชาวบานจัดทําขึ้นเพื่อนํามาจําหนายใหกับกลุมนักทองเที่ยว
ที่ ต องการซื้ อกลั บ ไปเป นของฝาก ดั ง คําสั ม ภาษณ ข องผู ใ ห ข อมู ล หลั ก (อุ ป นายกสมาคมธุ ร กิ จท องเที่ ย วจั ง หวั ด ร อยเอ็ ด ,
2560 : สัมภาษณ) กลาววา ผาที่เปนอัตลักษณในการทอผาไหมของคนรอยเอ็ด คือ ผาไหมสาเกต ซึ่งจะเปนการประชาสัมพันธ
ใหกับนักทองเที่ยวในอีกดานหนึ่งใหทราบถึงความเปนอัตลักษณคนรอยเอ็ด โดยแนวทางการพัฒนานั้นทางสํานักงานจังหวัด
ไดรวมกับสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดมีโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อแนวคิดพัฒนา
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OTOP รูปแบบใหม เปนการสรางรายไดเ พิ่ม ใหชุม ชน นําเสนห ภูมิปญ ญา วิถีชีวิต วัฒ นธรรม และความคิด สรางสรรค
(ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด, 2560 : สัมภาษณ)
5) ดานแหล งท องเที่ ยว จังหวัด ร อยเอ็ด มีรูปแบบการทองเที่ย วจัง หวัดมีหลากหลายรูป แบบ เช น การท องเที่ย ว
เชิงประวัติศาสตร เชน กูกาสิงห ปรางคกู กูพระโกนา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในชนบทประจําถิ่นที่มี
ความโดดเดน และเปนเอกลักษณประจําถิ่น เชน วัฒนธรรมชุมชนทุงกุลารองไห วัฒนธรรมภูไท การทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน
ทุงกุลารองไห ขาวหอมมะลิเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ การทองเที่ยวเชิงการศึกษา เชน พิพิธภัณฑแหงชาติรอยเอ็ด สถานที่
แสดงพันธุสัตวน้ําเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด สวนพฤกษศาสตรวรรณคดี
บึงพลาญชัย สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาธวัชบุรีและอางเก็บน้ําธวัชชัย คําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก (นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
จังหวัดรอยเอ็ด, 2560 : สัมภาษณ) กลาววาในปจจุบันจังหวัดรอยเอ็ดมีการพัฒนาการอยางรวดเร็วในเรื่องของการสงเสริม
การทองเที่ยว โดยทางสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดรอยเอ็ดเปนหนวยงานหลักที่มบี ทบาทหนาที่รับผิดชอบในการที่จะสงเสริม
ธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ดใหมีการพัฒนาไปสูในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากทางสมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ไดเขารวมกิจกรรมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานจัง หวัด ขอนแกน “รอย แกน สาร สินธุ” ซึ่ง เปน
แผนการตลาดการทองเที่ยวในกลุมอีสานตอนกลาง โดยกลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ มีแผนเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหเขามา
จังหวัดหนึ่ง แลวเดินทางตอไปยังจังหวัดใกลเคียง ที่มีแหลงทองเที่ยวทั้งเกาและใหม ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม และประเพณี ที่สามารถเที่ยวชมไดตลอดทั้งป โดยมีโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานคอยอํานวยความสะดวก ซึ่งอาจจะ
ตองใชศักยภาพของเมืองใหญอยางจังหวัดขอนแกน เปนฮับเพื่อดึงนักทองเที่ยวเขามาแลวสรางกิจกรรมใหกระจายตัวไปยัง
จั ง หวั ด ข างเคี ย งภายในกลุ ม จั ง หวั ด เช น การเที่ ย วเทศกาลผู กเสี่ ย วขอนแก นแล วจั ด โปรแกรมต อเนื่ องทั วร ไ หว พ ระขึ้ น
เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางมาไหวพระในจังหวัดใกลเคียง เปนตน อยางไรก็ตามการพัฒ นาศักยภาพด านแหลง ทองเที่ย ว
ของจังหวัด นั้น หากทุกฝายทุกหนวยงานชวยกันสงเสริมและมีแนวทางพัฒนาที่ดีแลวนั้นยอมจะเกิดผลประโยชนกับการทองเที่ยว
จังหวัดรอยเอ็ด (สํานักงานจังหวัดขอนแกน, 2556)
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ดที่ มีประเด็นที่จะอภิปรายผลดังนี้
จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด มี ลั ก ษณะทางกายภาพทั่ ว ไปของทํา เลที่ ตั้ ง อยู บ ริ เ วณตอนกลางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ระยะเวลาเดินทางไปสูจังหวัดใกลเคียงมีระยะทางที่ไมไกลมากนัก บริเวณโดยรอบๆ ทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหาร
ทิศใตติดจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธรและทิศตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม และอยูหางจาก
กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 กิโลเมตร ทั้งทําเลที่ตั้งของจังหวัดเหมาะที่จะเปนจุดศูนยกลางในการรวมพลเพื่อทํากิจกรรม
ซึ่งสามารถมองเห็นไดจากพื้นทีต่ ิดกับจังหวัดใกลเคียง 6 จังหวัดจึงมีความไดเปรียบในการสรางการคา การลงทุน โดยใชเสนทาง
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เพื่อเสนทางคมนาคมหลักและ
สามารถเชื่อมไปสูเขตชายแดนการคากับประเทศเพื่อนบานทั้ง ลาว เวียดนามและกัมพูชา แตถึงกระนั้นอุป สรรคทางดาน
การลงทุนดวยในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และอยูใ นสภาวะ
ชะลอตัว สงผลใหการลงทุนทางเศรษฐกิจของนักลงทุนที่จะเขามาในจังหวัดรอยเอ็ดนั้น ยังตองใชชวงเวลาพิจารณาการตัดสินใจ
ที่จะเขามาลงทุน แนวทางการพัฒนาอุต สาหกรรม MICE ในจัง หวัด รอยเอ็ด นั้นดานการลงทุนผูมีสวนเกี่ย วของหลักคือ
หนวยงานภาครัฐ ควรจะเรงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสําคัญหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ของ
จังหวัดเพื่อสรางแรงจูงใจและความเชื่อมั่นใหกับ นักลงทุน เชน การกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม รถไฟรางคู
การเพิ่มขยายถนนทางหลวงหลัก (นายกสมาคมธุร กิจทองเที่ย วจัง หวัด รอยเอ็ด , 2560 : สัม ภาษณ) จากการสัม ภาษณ
ผูใหสัมภาษณยังกลาวทิ้งทายไววา ความจริงประเด็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือของประชาชนเอง เป นเรื่องที่เปนปญหา
มานานของภาครัฐบาลที่ผานมา ยกตัวอยาง เชน เรื่องการสรางรถไฟฟา กรุง เทพฯ ถึง โครงการรถไฟฟา แมจะมีโ ครงการ
ประกาศออกมาแลว แตระยะเวลาที่โครงการจะเสร็จนั้นยังเปนเรื่องที่คาดหวังไดยาก ซึ่งไมตองพูดถึงนักลงทุนที่คุนเคยกับ
การเมืองไทยมานาน จนนักลงทุนบางคนบอกวาจะมีความเชื่อมั่นวาโครงการขนาดใหญจะเดินได ก็ตอเมื่อมีการเปดใชงานแลว
เทานั้น ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเด็นความเชื่อมั่นเปนปญหามานานสําหรับสังคมไทย (สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, 2561)
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อยางไรก็ตามปญหาความเชื่อมั่นถือเปนเรื่องใหญสําหรับ เศรษฐกิจในปนี้แ ละปตอ ๆ ไป เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
เผชิญกับวิกฤติมายาวนานนับสิบป และยัง ไมมีแ นวโนม วาจะฟนตัวพรอมกันไดอยางไร เพราะหากดูแ ลววิกฤติ ที่เ กิด ขึ้น
ในขณะนี้เกิดขึ้นเปนจุดๆ ทั่วโลก ซึ่งประเด็นความเชื่อมั่นนี้เอง ทําใหความหวังของภาครัฐบาลตองการสรางความเชื่อมั่น
ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมานั้นเปนเรื่องไมงายนัก เพราะอยาลืม วาปญ หาที่เ กิด ระดับ โลก เปนเรื่ องที่รัฐ บาล
เขาไปกําหนดอะไรไดยาก ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการใหสัมภาษณ (ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด , 2560 : สัม ภาษณ)
ในเรื่องของบทบาทหนาที่ของหนวยงาน แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งทางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด
เปนหนวยงานภาครัฐ มีนโยบายสนันสนุน สงเสริมและใหความชวยเหลือหนวยงานภาคเอกชนเพื่อที่จะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับนักลงทุนเพื่อที่จะตัดสินใจเขามาลงทุนนั้นเอง เชน 1) โครงการ “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน : Amazing Thailand
Year 2018” 2) โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อแนวคิดพัฒนา OTOP รูปแบบใหม เปนการสรางรายไดเพิ่ม
ใหชุมชน นําเสนห ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสรางสรรค (จาริตา หินเธาว, กนัยารัตน สุขวธันกุล และคณะ,
2552)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 สรางความรวมมือกันของทุกภาคสวนในการพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ดในดานศักยภาพอุตสาหกรรม MICE
1.2 ภาครัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณในสวนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดรอยเอ็ด
1.3 รัฐบาลและภาคเอกชนใหการสนับสนุนดานสถานที่หรือดานงบประมาณในการจัดกิจกรรม MICE
1.4 ทุกหนวยงานมีสวนรวมกันผลักดันเชิญชวนในการจัดกิจกรรม MICE ใหเขามาจัดในจังหวัดรอยเอ็ด
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการเก็บขอมูลจากผูประกอบการอื่นๆ เพื่อสามารถศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ เชน
ธุรกิจการบริการรานอาหาร ธุรกิจการขนสงทางบก หางสรรพสินคา หนวยงานการบินภาครัฐ เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาผลกระทบของปจจัยดานอื่นๆ ที่มีผลตอศักยภาพอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก
การพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความชํานาญและมีทักษะในการบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม MICE เชน จัดการเรียน
การสอนดานการบริหารจัดการธุรกิจ MICE หรือจัดอบรมการพัฒนาทางศักยภาพดานภาษา
2.3 ควรศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการตลาดและประชาสัม พันธ เพื่อใหมีแ ผนการดําเนินงาน
ในดานนี้โดยเฉพาะ และเพื่อใหจังหวัดรอยเอ็ดเปนเมือง MICE ที่นาสนใจในอนาคต
2.4 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับเทศกาลหรือประเพณีที่สําคัญ ในจัง หวัด รอยเอ็ด เพื่อสรางความเชื่อมโยงและ
เอกลักษณในการเปนนครแหง MICE ในอนาคตและเมืองแหงเทศกาลงานบุญประเพณี (MICE City and Event City)
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