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อุตสาหกรรมไมซ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



เข้าใจธุรกิจไมซ์

MICE Business

ช่วยให้เศรษฐกิจเมืองเติบโตและหมุนเวียน มีการ

กระจายรายได้ เมืองมีการพัฒนา

นักเดินทางไมซส์่วนใหญ่ ท างานและท่องเที่ยวไป

พร้อมกัน (Bleisure/Workation/Bizcation)
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4

มีความเกี่ยวข้องหลายฝ่าย คนตัดสินใจไม่ใช่

ผู้ร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงานไม่ได้ตัดสินใจ

1

งานมีความหลากหลาย สร้างประสบการณ์ให้

ผู้เข้าร่วมงานมากมายและแตกต่างไปในแต่ละท่ี
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Impact Making

Immersive
Experience

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EXHIBITIONS

MICE Travelers - นักเดินทางไมซ์

Goal Achievement

เป้าหมายองคก์รส าเร็จ

Strategic Planning

วางแผนกลยทุธอ์งคก์ร

Team Bonding

สานสมัพนัธท์มี

Idea Generation

ระดมความคดิ

Project Assignment

มอบหมายงานโครงการ

Organization Vision

แสดงวสิยัทัศนอ์งคก์ร

Reward People

ให้รางวลัและสิง่จงูใจ

Employee

Motivation

สร้างแรงจงูใจบคุลากร

Knowledge Seeker

แสวงหาความรู้

Idea Discussion

แลกเปลีย่นความคิดเหน็

Trade Shows

แสดงสนิคา้

Showcase

จัดแสดงผลงาน

Information

Exchange

แลกเปลีย่นขอ้มลู

Immersive 

Experience

สร้างประสบการณด์ีๆ
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START

CUSTOMER JOURNEY

1

รับฟังโจทยข์องงาน

2.

เลือกสถานทีจ่ดังาน

• การประชาสัมพันธ์ของ

เมือง เช่น PR ออกบูท

• โฆษณาในส่ือต่าง ๆ 

• ปากต่อปาก

• ชื่อเสียงของสถานที่/เมือง

3

เลือก Event Organizer

4

หาข้อมลูตา่ง ๆ
5. จัดท า Proposal

• Support จากจังหวัดและ

TCEB

• หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ

• น าเสนอแบบมืออาชีพ

• สร้างจุดขายการน าเสนอ

• Support จากจังหวัดและ

TCEB

6

เสนอลกูคา้ 
7

จัดเตรยีมงาน

8

Marketing & PR

• เว็บไซด์

• E-Guidebook

• Information center 

• Social media 

• Influencers

• Local operators เช่น DMC, 

Event organizer

• บทความ

• เว็บไซท์

• โซเชียลมีเดีย

• อีเมล 

• ไลน์กลุ่ม
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Sales

• เว็บไซท์

• โซเชียลมีเดีย

• แพลตฟอร์มขายบัตรออนไลน์
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จัดงาน

• เข้าพื้นที่เตรียมงาน 

• การรักษาความปลอดภัย

• การจัดการความเส่ียง

• การประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• การจัดการฝูงคน

• การควบคุมก ากับดูแล
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Event Summary

• Website 

• SEO

• PR 

• บทความ

• SEO

• City Package

• VDO Content

• Blog / Vlog

• ประชุมสรุปงาน

• รวบรวมการประเมิน

• เก็บข้อมูลฟีดแบคจากโซเชยีลมีเดีย

• ท า PR ผ่านส่ือต่าง ๆ 

• สรุปประเด็นการจัดงานต่าง ๆ

• สังคมออนไลน์

• Paid Content

• Influencer 

• ออกแบบรูปแบบงาน

• วางแผนงานขั้นตอนต่าง ๆ

• ติดต่อจัดหาผู้รับเหมา

• Support จากจังหวัดและ

TCEB



ข้อมูลเชิงลึกและ

ความต้องการ

ของลูกค้า

Customer Insight 

กลยุทธ์การตลาด

แบรนด์และจุดขาย

ของจังหวัด 

City Brand & DNA
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ความต้องการของลกูคา้ในการเลอืกเมือง

Customer Needs

1. แหล่งรวบรวมข้อมูลเมืองที่เกี่ยวกับไมซ์ไว้ที่เดียว

(Single Touch Point Information)

2. ความนิยมและชื่อเสียงของเมอืง

(Popularity and Brand Image)

3. สิ่งจูงใจและแรงสนับสนุนจากจังหวัด             

(Incentive and Supports)

4. ความช านาญของผุ้ประกอบการในพื้นที่             

(Local Expertise)

5. กิจกรรมหลังการเข้าร่วมงานที่สร้างประสบการณ์ที่ดี                                        

(Variety of Travel Experiences)

6. จังหวัดมีก าลังซื้อและมีโอกาสต่อยอดธุรกิจได้ 

(Purchasing Power)

นอกเหนือจากความพร้อมของจังหวัดนั้น ลูกค้ามองหา...





มองเมืองไมซ์....ม่วนมากไหม

• สร้างชื่อเสียงให้เมือง

• ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาถิ่น

• เศรษฐกิจแพร่สะพัดจากคา่ใช้จ่ายของนักเดนิทาง

• การท่องเที่ยวและกจิกรรมหลงัการร่วมงานคกึคกั

• ต่อยอดและเกิดการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไมซ์

• เกิดการค้าการลงทุนและจ้างงานอย่างตอ่เนื่อง

• เกิดความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนในจังหวัด

• มี สสปน. สนับสนุนด้านส่งเสริมการตลาด

• เกิดการพัฒนาของเมืองอย่างยั่งยืน



8 ศักยภาพ

การเป็นเมือง 

MICE City



เมืองไมซ์ซิตี้ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า      

การลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง (GMS)
อุดรธานี



จุดเด่นของอุดรธานี



ต าแหน่ง

ยุทธศาสตร์ 

MICE CITY 

อุดรธานี



ศักยภาพการเป็น MICE CITY - อุดรธานี





5 แนวคิดการจัดงานไมซ์อย่างสร้างสรรค์

ตามศักยภาพประเทศไทย



อุดรธานี
เมืองแห่งประวัติศาสาตร์และศิลปวัฒนธรรม



เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองไมซ์



MICE 
Infrastructure 
& Amenities
โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

1



Human 
Resource 
Development
การพัฒนาศักยภาพบคุลากร

2



Information 
Communication 
Technology
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

3



Balance the 
Needs of all 
Stakeholders
สร้างสมดลุความตอ้งการของผุเ้กีย่วขอ้งทุกคน

4



MICE 
Tourism & 
Activities
ท่องเที่ยวและกจิกรรมหลงัประชมุ

5



MICE CITY 
Marketing  
Promotion
การส่งเสรมิการตลาดเมอืงไมซ์

6







Meeting ซิ่ง แซ่บ ม่วน – อุดรธานี หนองคาย





MICE and Event Trends



Less Physical Touch

ลดสัมผสัทางกายภาพ

More Outdoor Events

เน้นการจดังานอเีวนตก์ลางแจง้มากขึน้

Emphasize on Communication 

เน้นการสือ่สารเพือ่ประสทิธภิาพมากขึน้

Room Design for Distancing

การออกแบบหอ้งจดังานเพือ่เว้นระยะหา่ง



Live Translation

การแปลภาษาในการออกอากาศ

Data Economy

ใช้ประโยชนจ์ากยคุเศรษฐกจิขอ้มลูในการแขง่ขนั

Event Planner to Event Strategistเปลีย่น

จากนกัวางแผนเปน้นกักลยทุธ์

Sustainability

ความยัง่ยนืในอตุสาหกรรม



Small and Local Events

อีเวนตข์นาดเลก็และเขา้กบัทอ้งถิ่นมากขึน้

Virtual Events and Conference

งานอเีวนตแ์ละการประชุมสมัมนาเสมอืนจริง

More Effective Webinar

สัมมนาออนไลนท์รงประสทิธภิาพมากขึน้

Venue Flexibility

สถานทีจ่ดังานมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้



More Hybrid Events

อีเวนตแ์บบลกูผสมจะมมีากขึน้

Online Networking

การสร้างเครอืขา่ยออนไลน์

Safety & Health Protocol

กระบวนการเพื่อความปลอดภยัและสขุภาพ

More Personalized Events

อีเวนตแ์บบเนน้ความตอ้งการสว่นตวัมากขึน้



Bizcation / Bleisure

เดินทางมาประชุมสมัมนาและทอ่งเทีย่วไปดว้ย

No More Crowd Destination

หลีกเลีย่งเมอืงปลายทางทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูชน

More Individual Travel Incentives

การเดนิทางเพือ่รางวัลส าหรับรายบุคคลมากขึน้

Diversity and Inclusion

ความหลากหลายและเขา้ถงึทกุคน



Unusual Event Space

จัดอีเวนตใ์นสถานทีท่ีไ่มธ่รรมดา

Strategic Partnership

การสร้างเครอืขา่ยพนัธมติร

Engage Emotions over Sensation

สร้างการมสีว่นร่วมดว้ยอารมณเ์หนอืความรูส้กึ

Attendee Experience

สร้างประสบการณท์ีด่แีกผู่ร้่วมงาน



แนวทางการ

ขับเคลื่อนการตลาด

จังหวัดอุดรธานีสู่ 

MICE City



MICE City Branding

ปั้นแบรนด์เมอืงให้เลือ่งลือ

1



Internal Marketing

รับรู้และร่วมใจภายในจงัหวดั

2



Compelling Website 

and Page

เว็บไซท์และเพจสวยและดงึดูด

3



Unique

Public Event

สร้างงานอีเวนตเ์ฉพาะเมอืง

4



City Photo Spots

จุดขายเพื่อถ่ายรูป

5



Post-Event Tourism 

Activities 

กิจกรรมทอ่งเที่ยวหลังงาน

6



Content Creation

เรื่องเล่าตอ้งมา เนื้อหาตอ้งมี

7



Timely Selling 

Proposition (TSP)

ส่งมอบจดุขายที่แตกตา่ง 

ตามชว่งเวลา

8



Target-oriented PR

ประชาสัมพนัธม์ุง่

กลุ่มเป้าหมายไมซ์

9



MICE Products

ผลิตภัณฑถ์ิ่น สินค้าไมซ์

10



Authentic Experience

ประสบการณเ์ฉพาะถิ่นแท้ๆ

11



Advocate

Marketing

การตลาดชว่ยบอกตอ่

12



Micro Influencers

ผู้ทรงอิทธพิลตวัน้อย

13



Media & Agent

Fam Trip

ปูเสื่อรอสือ่ ตัวแทนขายตอ้งมา

14



Local Ambassador

คุณทองโบราณคอืเจา้บา้น

15



City Hashtags #

สร้างแฮซแท็กเมือง

16



Single City Message

ใช้ข้อความเดยีว

เพือ่สือ่สารเมอืง

17



User Generated 

Content

คอนเทนท์ทีเ่ขยีน

โดยนักเดินทาง

18



New Landmark or 

Flagship

หาจุดหมายตาหรอื

สัญลักษณเ์มืองใหม ่ๆ

19



360 Degree

Marketing

การตลาด 360 องศา

20



360 Degree 

Marketing 

Communications



City Brand 

Hexagon

เหลี่ยม 6 ด้าน

ของแบรนด์เมือง

สถานะและตัวตนของเมือง

ด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

และธรรมาภิบาลต่อชาวโลก

เสน่ห์และลักษณะทาง

กายภาพของเมือง      

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อก าหนดพื้นฐานของ

เมือง สิ่งอ านวยความ

สะดวกสบาย การเข้าถึง 

การคมนาคมขนส่ง

ผู้คนและประชาชนในเมือง 

ความอบอุ่น การต้อนรับขับสู้

และมิตรไมตรีของผู้คน

กิจกรรม ความมี

ชีวิตชีวา ควาสนุกสนาน     

ความบันเทิง และความน่า

หลงใหลของเมือง

ศักยภาพของเมือง 

โอกาสทางเศรษฐกิจ   

การท าธุรกิจ การท างาน 

และการศึกษาของเมือง



360 Degree 
Marketing 

Communication



PARIS & MICE

“Paris, a dazzling heritage with timeless charm. 

The seamless blend of tradition and modernity. A city that fills with creativity; arts, architecture, 

fashion, gastronomy, design and craftmanship and a hive of innovation and daring. ”



Paris Events
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Paris Corporate Meeting and Trade Shows
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PARIS
• แผนการตลาดแบบบรูณาการ ใช้เครือ่งมอืการตลาดแบบ 360 สร้างการรับรู้และจดจ าให้เป็นภาพเดียวกันทั้งเมือง ว่ามีความโมเดิร์นและมีความคิดสร้างสรรค์

• เข้าใจและรูจ้กัการใชส้ือ่ในปจัจบุนั เช่น สปอนเซอร์ถ่ายภาพยนตร์  Social Mediaการเลือกใช้ Influencers กลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นเมืองในฝันที่คนอยากเดินทางมา

• Targeted Campaign ผ่านเครื่องมือ เนื้อหาและ Influencers ที่ต่างกันออกไปตามกลุ่มประเทศเป้าหมาย 

• ความพร้อมของ Website ที่มีข้อมูลครบถ้วนให้เลือกดาวน์โหลดและง่ายต่อการใช้งาน บริการทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

Website Online Content Information Stations Billboard

Publications and Marketing Materials:

Available offline & online 

Movie Sponsorship Press Event City Pass
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มีหน่วยงานใหก้ารบรกิารปรกึษาโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ตลอดโครงการ เช่น ช่วยเขียน 

Bidding Proposal แนะน าพันธมิตรต่างๆในปารีส ช่วยเหลือกระบวนการ Bidding 

การส ารวจและเข้าชมสถานที่จัดงาน  บริการช่วยจัดท าสื่อโปรโมทและช่วยโปรโมทงาน

PARIS and MICE

เพื่อดึงคนให้อยากเดินทาง ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น เพลง อาหาร กีฬา ดีไซน์ เป็นต้น มีงานระดับโลก

หลากหลาย เช่น The Tour de France, Nuit Blanche Paris หรือ Paris Fashion Week 

การจัดกิจกรรม CRM กับลูกค้าB2B เช่น ปาร์ตี้

• Trade Shows ในเมือง

กลุ่มเป้าหมาย 

• One-to-one Meetings

All Year Round Events

CRM

Trade Promotion

SERVICE SUPPORT

• การจัด Webinar

• การจัด Workshops 

Product Launch

เปิดตัวสินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่













Amsterdam (Netherlands) –

City Branding
การสร้างแบรนด์เมืองอัมสเตอดัม เนเธอร์แลนด์







Why “I amsterdam” in 2004

• ชื่อที่เคยใช้แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร “Amsterdam has it,” “Amsterdam, capital of inspiration,” 
“Small city, big business,” and “Cool capital” 

• 3 คุณค่าหลัก (Core Values) ของอัมสเตอร์ดัมที่ชัดที่สุด (1) Spirit of Commerce (2) Creativity and 
(3) Innovation

• จุดยืนด้านอื่น ๆ ของอัมสเตอร์ดัม “City of culture”, “City of canals”, and “City of meetings” “City 
of knowledge”, “Business city” and “Residential city” 

• I amsterdam invites you to become a part of it: I amsterdam and you can be too.

• “I amsterdam is the slogan for both people and area. I amsterdam allows the people to 
voice their pride and confidence while expressing support and love for their city. I 
amsterdam can be used in many ways, but must always come from the people; this is the 
slogan’s true power. The people who live here, the people who work here, the people who 
study here, the people who visit here and the people who come to Amsterdam seeking a 
better future are, in the end, the best evidence for why Amsterdam is a city of choice. I 
amsterdam should embody the spirit of Amsterdam, and therefore its use will create a city 
brand recognized the world over.”



Nice (France) - City Branding

การสร้างแบรนด์เมอืงนีซ ฝรั่งเศส















A city of Passion Striving for Coexistence and Relaxation
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SEOUL

“Between People, There is Seoul.”

• โซลเป็นศูนย์กลางของทุกความสัมพันธ์ (Coexistence)

• จุดแดงฟ้า แสดงถึง Passion และ Relaxation

• ตัว O ออกแบบจากกลอนประตูโบราณซ่ึงเป็นอัตลักษณ์เมอืง สื่อว่า “คุณกับฉัน

เคาะประตูสู่โซลแล้วเดินไปด้วยกนั”

88.3% 

(63% in 2015)

Brands’ Recognition Brand’s Likability

75.1%

(52.8% in 2015) 

Brand 

Measurement 

Y2020

Strategy Behind Its Success:

สร้างการมีส่วนร่วมให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และรักแบรนด์ เปิดโอกาสให้คนโซลเป็นผู้สร้างสรรค์

งาน เน้นการมีส่วนรวมใน Marketing Campaign เช่น ให้ส่งประกวดวิดิโอเล่าเรื่องโซลในหัวข้อ 

Between I and U (You)

หน่วยงานบริหารจัดการแบรนด์แยกจากส่วนกลาง บริหารโดยเอกชนผ่านงบสนับสนุนจากรัฐบาล 

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารและความย่ังยืนของแบรนด์ เช่นเดียวกันกับ Berlin และ Amsterdam 

สร้างการรับรู้และโปรโมทแบบ One Single Brand ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งส าหรับการท่องเที่ยว 

การกีฬา และ MICE

การโปรโมทแบบบูรณาการ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ เทศกาลและอีเว้นท์ต่าง ๆ

รวมถึงจัดตั้ง รูปปั้น IทSeoulทU หน้าแหล่งท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ

จัดท า Brand Book แนะน าวิธีการใช้งาน I Seoul U ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนน าไปดัดแปลงใช้ต่อ

ร่วมมือกับดีไซเนอร์ ออกแบบงานต้นแบบ และสินค้า Merchandise ที่หน่วยงานสามารถขอใช้

ลิขสิทธิ์ในการใช้งานหรือผลิตได้ โดยมีร้าน Pop-up Store ขายสินค้าของแบรนด์ IทSeoulทU

ดึงจุดเด่นการเป็นเมือง Entertainment โดยใช้กลุ่มศิลปินที่โด่งดังทั่วโลกเป็น Brand 

Ambassador โปรโมทเมืองผ่าน MV  เพื่อตีตลาดต่างประเทศ
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ตอบโจทย์อย่างไร





วางแนวทางการส่งเสริมการตลาด












