(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตจี้ ังหวัดพิษณุโลก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

บทที่ 1
บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด
1.

บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด

การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นพื้นที่ทางเลือกของการจัดประชุมสัมมนาในระดับชาติ จาเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ ถึงจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด เพื่อ ใช้ในการวางแผน
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับต้องมี
การวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การกาหนด
แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เป็นไปตามความต้องการ โดยเนื้อหาในส่วนนี้ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่
1. การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 2. ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ 3. การวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และ 4. การออกแบบกิจกรรมหลังการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1 วิเคราะห์ศักยภาพจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis)

บทวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1
2 ไ่ ม่สะดวก และขาดระบบขนส่งสาธารณะทีม่ ี 3
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
1. มีข้อจากัดด้านการคมนาคมที
การพั นาจุดแข็ง ห้โดดเด่ประสิ
นและทธิ้ปภระโย
การพั นาจุดแข็ง ห้โดดเด่นและการลดปจจัย
การลดจุดอ่อนโดย ้ประโย น์จากโอกาส
2. มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม
าพ น์จาก
โอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรี
& Win)
ภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (Develop)
(Develop)
3. มีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจานวนมาก
2.ยมีบป(Promote
หาด้านการจราจร
4. ค่ารักษาพยาบาลมีราคาถูก
3. มีป หาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงป หาทางด้าน
5. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ เนื่องจากมหาวิท•ยาลัใช้ยวมีัฒความ
นธรรมในการสร้างจุมลภาวะ
ดขายของเมือง
• จัดตั้งศูนย์ความรูเ้ พื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ สร้าง
• จัดสร้างระบบรถขนส่งมวลชนหรือรถบัส
เข้มแข็ง
เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทาง
ความเข้าใจและขีดความสามารถให้กับบุคคล
ไ เทค เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
6. มีศูนย์ประชุมขนาดให แ่ ละรองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ
วัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ ายสนับสนุนธุรกิจ
คมนาคมจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ
7. มีสถานที่พักที่ได้มาตร านจานวนมาก มีหลายระดับ และมีกทางวั
ารให้ฒบนธรรม
ริการที่ดี
ไมซ์
ของภาครั
8. การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสะดวก (สนามบิน) • ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่
• ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางทางด้าน
• พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะภายใน
เป็นมรดกโลกในการประชาสัมพันธ์เมือง
การศึกษา ในการจัดอบรมและยกระดับ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังขาดการออกแบบและ
• จากการมีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจานวนมาก
บุคลากรที
่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อความ
การบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โดย
โอกาส (Opportunity)
(Threat)
และมีราคาถูก ประกอบกับความต้องการของ อุปสรรค
กเดินทางไมซ์
เชื่อมโยงโอกาสในการพัฒนาโครงสร้าง
ชาวต่่มาขึงชาติ
ทาให้เชีอยงการบุ
งใหม่เป็คลากรด้
น านไมซ์เพิต้่มอสูงการของนั
1. นักท่องเที่ยวมีความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ
้น ที่เพิ่มขึ้น1.จึงความต้
งขึ้น
พื้น านด้านการคมนาคมของประเทศ การ
เมืองสุขภาพ
2. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเรื่องธรรมชาติเพิ่มขึ้น
2. นักเดินทางไมซ์มีความต้องการบุคลากรด้านไมซ์ทมี่ ีความชานา เพิ่มมากขึ้น
• พัฒนาศักยภาพทางด้3.านแหล่
่ยวทางดการไมซ์เป็นจานวนมาก แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บทีม่ ี
วางแผน และกาหนดแนวทางการพัฒนา
3. การก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
มีข้อมูงท่ลด้องเที
านการจั
ที่หลากหลายให้
เป็นกิทจธิกรรมหลั
ระบบการขนส่งของจังหวัดให้สอดคล้องกับ
4. ความนิยมของคนในการเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่ธรรมชาติ
างประเทศที
ม่ ี
ประสิ
ภาพ ง
การประชุมที่น่าดึงดูด
ทิศทาง นโยบายในการส่งเสริมให้เชียงใหม่
ราคาถูกเพิ่มขึ้น
• ใช้ประโยชน์จากการเดินทางจากศูนย์กลางที่
เป็นไมซ์ซิตี้
5. มีนโยบายของภาครั ในการให้การสนับสนุนงบประมาณการลงทุนภายใน
มีความสะดวกและจากการมีวัฒนธรรมที่เป็น
จังหวัด
• กาหนดมาตรการเชิงปองกันป หา
เอกลักษณ์ ทาให้นักเดินทางไมซ์มคี วามสนใจ
6. อุตสาหกรรมไมซ์ภายในจังหวัดโตขึ้น
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเ พาะป หาหมอก
ในการร่วมกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น
7. มีนโยบายของรั บาลและหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนให้เชียงใหม่
ควันจากไ ปา ป หาการจัดการขยะทัง้ ใน
• เพิ่มโอกาสในการจัดงานไมซ์เกี่ยวกับพืชผัก
ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จาก
ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวภายใน
งบประมาณสนับสนุนของภาครั
จังหวัด ทาให้อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดโตขึ้น

MICE City Positioning
City
Positioning

1
เมืองศนย์กลางการบริการ
การค้า
โลจิสก์ติก
และการขนส่ง

2

3
ศนย์กลางด้านการศึกษา
การบริการ
ทางวิ าการ ด้านสุขภาพ
และ ICT

เมืองศนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยว ศิลปวั นธรรม
กี า
และนันทนาการ

4
เมืองที่มีความปลอดภัย น
ีวิตและทรัพย์สิน

2 วิเคราะห์ทางเลือกของจังหวัดพิษณุโลก นการพั นาไปสไ่ มซ์ซติ ี้
ทางเลือก 1. ไมซ์ซิ้ตี้ นเมืองวั นธรรมล้านนา
ทางเลือก 2. ไมซ์ซิ้ตี้ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม าติ

ทางเลือก 3. ไมซ์ซิ้ตี้ นแหล่งเรียนร้
ทางเลือก 4. ไมซ์ซิ้ตี้ที่เปนศนย์กลางการเ ื่อมโยงกับพื้นทีร่ อบข้าง

อุทยานหลวงราชพ กษ์

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

พิพิธภัณ สถานแห่งชาติเชียงใหม่

MICE
Activity

ทางเลือก 5. ไมซ์ซิ้ตี้ นเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เวียงกุมกาม

จุดขาย
สวนแปดสิบ-แปลงดอกไม้เมืองหนาว
ม่อนแจ่ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
• เมืองที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างหลากหลาย เปนนครที
เ่ ปนทีส่ ุดแห่งความสง่างามทางวั นธรรม ซึ่งมีประวัติศาสตร์และจุดขาย
จุดขาย
วัฒนธรรมที่สาคั ของล้านนาเป็นพื้น าน มีความเป็นเอกลั•กษณ์
ทั้ง่สในด้
านศิดลกิปกรรม
คติ และความเชื
างๆ อีกทั้งยังเป็•นทีเมื่ องไมซ์ซิตี้ที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทมี่ ีแหล่งเรียนรู้
เมืองที
ามารถจั
จกรรมไมซ์หัไตด้อถกรรม
ย่างหลากหลายและเป็
นทีร่ ู้จ่อักต่ของคนใน
เครื่องเขินล้านนา
งประเทศไทย
านักงานภาคเหนื
อ ้วัฒนธรรม ตัวอย่างผลิตภัณ ์สร้างสรรค์ของจังหวัด
มิภาคนการศึกษาทีม่ ธนาคารแห่
รู้จักของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเทศ เช่น ท่องเที่ยวยอดดอยที่มีบรรยากาศดี มีทิวทัศน์ทสี่ วยงาม รวมถึง ศูนย์กลางของภู
และสถาบั
ีชื่อเสียงมากมาย
ทั้งสแหล่
งการเรียนรู
จุดขาย
การเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของพั
นธุ์
ล้านนา สถานเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ โครงการหลวง พิพิธภัณ จุ์มดีชขาย
ีวิต
ข้อได้เปรียบ
• เมืองแห่งการเชื
เป็น่งศูการเรี
นย์กลางของภู
มิภาคขนาดย่
• เมืองไมซ์ซิตี้ที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
หรื่ออมโยง
แม้กระทั
ยนรู้ตามแหล่
งชุมชน อมๆ ที่ครบครัน
1. สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่ขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ตลอดทั้งปไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อของประเทศ
รวมไว้ซึ่งองค์กรของรั หน่วยงาน และสานักงานสาขาของภูมิภาค เช่น
เชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมเข้ากับพื้นที่ของเมืองให้กลายเป็น
ข้อได้เปรียบ
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และแหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
วทางธรรมชาติ
เ
ป็
น
จ
านวนมาก
และเอื
อ
้
อ
านวยต่
อ
การ
การรังสรรค์ความน่าสนใจใหม่ๆ ให้แก่เมือง
1. จากข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ทาให้ไม่ตอ้ งมีการลงทุนสร้างแหล่ง ธนาคารแห่ข้งอประเทศไทย
ได้เปรียบ ศูนย์เศรษ กิจการลงทุนภาคที่ เป็นต้น รวมถึง
จัดกิจกรรมไมซ์ เช่น หอคาหลวง ในอุทยานหลวงราชพ กษ์ ศูท่นอย์งเที
วัฒ่ยนธรรมเชี
ยงใหม่ และเวียงกุมกาม
สถานบริก1.
ารด้เป็านสาธารณสุ
วทางธรรมชาติ
นคลัสเตอร์ขของสถาบันการศึกษาชั้นนาของภาคเหนือที่เยอะที่สุด เช่น
ข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ
2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีไม้เมืองหนาวที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่แห่งของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ไกลมากนัก สามารถเดินทางได้สะดวก 1. เป็นพื้นที่สาหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มกี ารแสดงออกทางความคิดทีด่ ีทสี่ ุด
1. มีความคล้ายคลึงกันในกลุ่ม จังหวัดล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ ประเทศ
เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ ่องสอนข้อซึได้่งยัเปรี
งไม่ยมบีค2.วาม
วมประชุ
คคลรอบข้าง สามารถทาได้โดยสะดวก
เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีบุคลากรและทรัพยากรท้องถิ่นที่ดี
3. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมคี วามหลากหลาย ทั้งภูเขาและแม่น้า เช่1.น การเดินทางเข้
3. มีาแร่หล่
งการเรีมยของบุ
นรู้จานวนมาก
แตกต่างกันอย่างชัดเจน
เดินทางไม่เกิน ชั่วโมงจากจังหวัดรอบๆ
2. มีราคาการจัดงานไมซ์ทางด้านนี้ไม่สูงมากนัก
ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ แม่น้าปง แม่น้าแม่แตง
2. ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนต่างชาติมากนัก ยังจากัดวงอยู่แค่ในกลุ
่มของคนไทยเท่านั้น
2. เป็นศูนย์รวมศู
ราชการของภาคเหนื
อ (Government Center) ทาให้การ
ข้อเสียเปรียบ
ข้อเสีนยย์เปรี
ยบ
3. การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับศาสนาและประวัติศาสตร์1.อาจท
าได้
แค่ขเองเมื
พาะนั
องเที่ยวไมซ์นจริ
บางกลุ
่มที่สอนใจเท่
้น จัดประชุม1.ต่างๆ
สามารถท
าได้สะดวก
เสียเปรียบ
ภาพลั
กษณ์
องกักบท่สภาพความเป็
งไม่สอดคล้
งกัน เนืา่อนังจากการ
การจั
ดกิจกรรมไมซ์
ที่เชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ทาได้เ พาะกลุ่มทีม่ ข้ีคอวาม
บริหารจัดการทาได้ค่อนข้างยาก
สนใจเท่านั้น
2. ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในงานที่จัดช่วง ดูการท่องเที่ยว (High Season)
ข้อเสียเปรียบ2. เป็นเพียงศูนย์กลางของภูมิภาคเหนือตอนบนเท่านั้น
ค่อนข้างสูง
1. การจัดประชุมขององค์กรภาครั อาจมีจานวนมาก แต่การทากิจกรรมหลัง
การประชุมมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีเส้นทางการเดินทางที่ใกล้ ทาให้
สามารถเดินทางกลับได้โดยง่าย

1
ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเ ิง
วั นธรรมและมรดกโลกของภาคเหนือ

2
ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรม าติ

3
ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ าติไทย

ศนย์กลางการประ ุมของหน่วยงานภาครั นภาคเหนือตอนล่าง

1. การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับความสร้างสรรค์อาจทาได้เ พาะ
นักท่องเที่ยวไมซ์บางกลุ่มที่มีความสนใจเท่านั้น

MICE City Positioning

2. การประชุมทางด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมมีจานวนไม่มาก
3. กิจกรรมงานความคิดสร้างสรรค์นิยมจัดในที่ใหม่ๆ ซึ่งต้องมีการหมุนเวียน
อย่างสม่าเสมอ การทาให้เกิดซ้าจึงเป็นไปได้ยาก

3 กิจกรรมหลังงานประ ุม (Options Programs/Themes)
Meeting

กิจกรรมหลังงานประ ุม (Options Program/Theme)
. การท่องเที่ยวทางธรรม าติ: เน้นการ
สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ
ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างเป็นทางเลือกให้
กลุ่มเปาหมายที่ต้องการพักผ่อน

. กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social
กิจกรรมหลังงานประ ุม (Options Program/Theme)
Responsibility: CSR): ตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มเปาหมายที่เน้นกิจกรรมทีเ่ ป็น รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมหลังงานประ ุม
การท่องเที่ยวทาง
ศิลปวั นธรรม (Art
& Culture)

. การท่องเที่ยวทางศิลปวั นธรรม:
เน้นการนาจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
มาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างเป็นทางเลือก
ให้กลุ่มเปาหมายทีต่ อ้ งการสัมผัสถึง
กลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์

กิจกรรมหลังงานประ ุม
(Options
Program/Theme)
การท่องเที่ยวทาง

เพื่อ่ยสัมงคม
1. ประโยชน์
โปรแกรมเยี
มพิพิธภั ณ ์มี ีวิต (Living Museum) เป็นพิพิธภัณ ์กลางแจ้งที่บุคคลในบริเวณ
นั้นจะมีการแต่งกายและการแสดง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ให้กับ
ผู้ชมในยุคปจจุบันได้เห็น เช่น หมู่บ้านทาเครื่องเงิน หมู่บ้านทาแกะสลัก หมู่บ้านทอผ้า
. การท่
องเที
านการเรี
น ตามเส้นทางสถานที่วัดต่างๆ เช่น พระธาตุ
2. โปรแกรมเส้
นทางท่
องเที่ยวด้
่ยวเยี
่ยม มศิยลนร
ปวั้: เน้นธรรม
สร้าวังการเรี
นรู้หวัรืดอพระสิ
เป็นแหล่
ดอยสุเทพ
ดเจดีย์หยลวง
งห์วงรวิเรีหยารนรูวั้ ดเชียงมั่น เป็นต้น
ให้กดับประกายความคิ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
เพืใ่อห้สร้
3. โปรแกรมจุ
ดสร้างสรรค์
กับาผูง้เข้าร่วมกิ จกรรมไมซ์ได้ร่ว มออกแบบและ
1. โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุร กิจไทย
สร้างสรรค์
ลงานของตนเองที
นค้าหัตถกรรมของท้
องถิ่นล้านนา
เป็นผทางเลื
อกให้กับกลุ่เป็่มนเปสิาหมายที
่ให้

กิจกรรมหลังงานประ ุม

การจับค่ทางธุรกิจ
(Business
Matching)

กิจกรรมการผจ ภัย
(Adventure and
Team Building)

. ความสะดวกสบาย นทุกด้าน
(Luxury Slow Life): เน้นการบริการ
พักผ่อนที่สะดวกสบายที่สุด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเปาหมายที่
ต้องการความสะดวก สบาย หรูหรา และ
ต้องการการบริการเป็นพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม

ความสะดวกครบทุก
ด้าน (Luxury Slow

2. โปรแกรมเรียนรู้เส้นทางโครงการ นพระรา ดาริ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า 44 โครงการ ที่จะ
ให้ได้เห็นการทางานวิจัยของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงในการค้นคว้าพันธุ์ผักและผลไม้ที่ และสปา
เหมาะสมในพื้นที่ และยังได้เรียนรู้การพัฒนาและส่งเสริมชาวเขาให้ทาการเพาะปลูกพืชใหม่ๆ 2. โปรแกรมกิจกรรมสาหรับท่านผู้ชาย

เช่น การเล่นกอล์ ที่สนาม Chiangmai Gymkhana Golf
and Sports Club การนวดและสปา

Life)

4 วิเคราะห์ความต้องการของแต่ละกลุม่ เป้าหมายกับ
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
M I
C E
การประ ุมองค์กร (Meeting)
การประชุมของกลุ่มบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้หมายรวมถึงการ
งเที่ยวเพื
่อเปและนรางวั
ลองเที(Incentive)
กอบรมอ(Company
Training)
หรือการท่
่ยวสังสรรค์ของพนักงานบริษัท (Company
การประ ุมองค์กร การท่
Outing

M

I

C

E

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลโดยเป็นการจัดนาเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงานหรือตัวแทนขาย

M I
C E
การท่องเที่ยวเพื่อเปนรางวัล ของบริษัท และ หรือบริษัทตัวแทนจาหน่ายเพื่อตอบแทนที่ทางานได้ตามเปาหมายของบริษัท โดย
ความต้องการ
บริษัทผูใ้ ห้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
การประชุมของสมาคม องค์กร ที่ไม่มุ่งหวังผลทางด้านธุรกิจ (Non-profit Organization) ซึ่งเป็น

การจัดประ ุมสัมมนาทางวิ าการ (Convention)

กลุ่มเป้าหมาย
ยุโรป
กลุ่มเป้าหมาย
ไทย
ภาครั
ต่าง ุมาติสัมมนา
การจัอดงการ
ประ
M I
C
ความต้
การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ทางวิ าการ
• การเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย
• การประชุมที่อยู่ในงบประมาณที่กาหนด เนื่องจากการเบิกจ่ายจะต้องเป็นไป
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างมาร่วมงานด้วยความสมัครใจและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
มีเอกลักษณ์
ตามระเบียบ
กลุ่มเป้าหมาย • การพักผ่อนที่สะดวกสบาย
กลุ่มเป้าหมาย
เอกและสร้
น างความประทับใจ เช่น การ
ยุโรป
ไทย
ต่าง าติ
พักผ่อนร่วมกับการศึกษาวิ
ถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน
การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ สินค้า ผลิตภัณ ์ หรือบริการ โดยเจาะจงหมวดงานแสดง
• การเดินทางกลับหลังจากการจัดประชุมเสร็จ เนื่องด้วยงบประมาณและ
• การเดิ
นทางที
• การสังสรรค์และการท่องเที่ยวที• การพั
่หลากหลาย
วามโดดเด่นโดยเ พาะบริการด้
การจัดความต้
งานแสดงสิ
กผ่อนเชิงสุและมี
ขภาพค(Wellness)
านสปา
เพื่อ่สสร้ะดวกและมี
างความผ่อคนวามปลอดภัย
ระยะเวลาที่จากัด
องการ นค้า
สินค้าตามรายอุตสาหกรรมเพื่อนาเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเปาหมาย
• การพักผ่อนที่สะดวกสบาย มีเอกลักษณ์ และสร้างความประทับใจ เช่น การ
คลายให้กับร่เพื
างกาย
จกรรมสร้
งสัมพันธ์ (Team Building)
่อสร้างความสามัคคีให้แก่
• กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่สอดแทรกระหว่างการประชุ•มกิเช่
น การรับาประทาน
และนิทรรศการ
กผ่มอการเรี
นร่วมกัยนรู
บการศึ
• การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อส่งพัเสริ
้ กษาวิถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน
อาหารพื้นบ้าน การซื้อสินค้าพื้นเมือง (Shopping)ทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม• เป้
าหมาย
นประเทศ
ต่างประเทศ
การพั
กผ่อนเชิงสุขภาพ (Wellness) โดยเ พาะบริ
การด้านสปา เพื่อสร้างความผ่อน

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition)

Exhibition

• ผู้จัดงานประชุมวิชาการ (PCO)
• สมาคม องค์กรภายในประเทศ
• สถาบันการศึกษา

• กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า
• กลุม่ ผู้แสดงสินค้าในประเทศ
• หน่วยงานภาครั

• การเดินทางที่สะดวกและ

• การเดินทางที่สะดวกและ

• ต้องการโปรแกรมกิจกรรม

• ต้องการโอกาสในการ

• การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ

• การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ

• การท่องเที่ยวทาง

• การท่องเที่ยวทาง

• ต้องการช่วยเหลือสังคม
• ต้องการการท่องเที่ยว ทั้งก่อน

• ต้องการเยี่ยมชมหรือดูงานใน

• ศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงาน

• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง

ตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์

(Wellness)

ศิลปวัฒนธรรม
• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้

ภาครั ในภาคเหนือตอนล่าง
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ปลอดภัย

(Wellness)

ศิลปวัฒนธรรม
• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้

สาหรับผู้ติดตาม

และหลังการประชุม

• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดก
ของภาคเหนือ
โลกของภาคเหนือ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง • ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

แหล่งท่องเทีย่ วเ ิงวั นธรรมและมรดกโลก
ของภาคเหนือ

แหล่งท่องเที่ยวธรรม าติ

แลกเปลี่ยนมุมมอง พบ
ผู้ประกอบการ

กระบวนการผลิต

• ต้องการซื้อสินค้าสาคั ของ

จังหวัด

• ศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงาน

ภาครั ในภาคเหนือตอนล่าง

ประวัติศาสตร์ าติไทย

E

หน่วยงานภาครั นภาคเหนือตอนล่าง

่ยวเชิ
รักษ์ ใส่กพัใจสภาพแวดล้
งมนุษยธรรม
• กิจกรรมหรือสถานที่ที่เป็นแรงจู• การท่
งใจ อเพืงเที่อให้
เกิงดอนุความผู
นธ์ต่อองค์กอรม และเรื่อคลายให้
กับร่างกาย
Theme
กรรม
• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate
SocialกิจResponsibility:
CSR) เพื่อมเชิงวิช•าการและพื
• การประชุ
้นที่ใฒนการศึ
กษาดูงตานที
่เกี่ยเพืวข้
งกัมบการเรียนรู้ • การประชุมเชิงวิชาการและพื้นที่ในการศึกความต้
ษาดูงานทีอ่เงการ
กี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทางวั
นธรรมและประวั
ิศาสตร์
่อส่องเสริ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หลั
และสร้
กที&่ดCulture
ีให้เนืแก่้อพหาการประชุ
นักงาน CSR
งประางจิ
ุม ตสานึArt
องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสภาพแวดล้อม และเรื่องมนุษยธรรม
ม• การท่Education
เนื้อหาการประชุม
Natural

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม
กลุ่มเป้าหมาย

เอก น

ไทย

• สถานที่จัดประชุมที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้
• กิจกรรมการท่องเที่ยวสาหรับพนักงานหลังการประชุม เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย
• กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้พนักงานได้เทคนิคการทางาน
ใหม่ๆ
• กิจกรรมสัมพันธ์ (Team Building) ที่สร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน
• งานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่พนักงาน

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม

Convention

• องค์กรเอกชนในประเทศ
• ชาวต่างชาติ กลุ่มยุโรป
• ชาวต่างชาติ กลุ่มเอเชีย

ปลอดภัย

ความ
ต้องการ

ความเป็นสิริมงคล

1. โปรแกรมกิจกรรมการเลี้ยงและรั กษา ้าง (Elephant Treatment) ที่บาดเจ็บในศูนย์บริบาลช้าง
กิจกรรมเพื
กิจกรรมการผจ
ภัย ่อสังคม
2. โปรแกรมการทากิจกรรมล่องแก่งเรือยางตามแม่น้าแม่แตง เพื่อทาสร้างความสามัคคีระหว่าง
(Elephant Natural Park)
(Corporate
(Adventure and
Team Social
2. โปรแกรมกิจกรรมการระดมทุ นให้ความช่วยเหลือโรงเรียน าวเขาเพื่อแก้ไขป หาความยากจน กิจกรรมการล่องแพ และการพายเรือไปตามแม่น้าร่วมกัน
Responsibility: . กิจกรรมการผจ
ภัย: เน้กต้นนการปลู
ก ง่กับสร้การพั
าง ฒนาคน ชุมชน สังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เป็น
3. โปรแกรมการปล
ไม้ ควบคู
Building)
ความสามัคเจ้คีาใของต้
ห้เกิดนขึไม้
้นในหมู
ค่ ณะหรืออปองค์ิบัตกิจรริง เพื่อเป็นการช่วยให้มีจิตสานึกหวงแหนทรัพยากรปาไม้ 3. โปรแกรมแรลลี่กลุ่มรถเอทีวี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยการเล่นกิจกรรมร่วมกันในแต่ละ าน
และการลงมื
CSR)
4. โปรแกรมท่องเที่ยวธรรม าติเ ิงผจ ภัย เช่น เส้นทาง สวนงู - สวนผีเสื้อ – ขี่ช้างที่ปางช้างแม่สา
ร่วมไปกับการผจ ภัยในสถานที่ตา่ งๆ เพื่อสร้าง
1. อโปรแกรมเรี
้วิถี ีวิตต่ ้อุมงการสร้
น เช่นางหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านแม่กาปอง หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย
เป็นทางเลื
กให้กลุ่มเปยนรู
าหมายที
านหอมสมุ
1. โปรแกรมกิจกรรมภายในโรงแรมสาหรับท่านผู้ห ิง เช่น การสอนทาอาหารล้านนาดั้งเดิม การนวด
ความร่วมมืและโรงเรี
อให้เกิดขึย้นนบ้ในองค์
กร นไพร ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านท่ามกลางธรรมชาติ
การท่องเที่ยวด้านการ

เรียนร้ (Education)

Incentive

• องค์กรเอกชนในประเทศ
• หน่วยงานภาครั

– จีน โดยเน้นไปที่โปรแกรมทัวร์และการท่องเที่ยว

1. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวธรรม าติเ ิงพั กผ่อ น เช่น เส้นทาง ม่อนแจ่ม - ศูนย์พัฒนาโครงการ หลังการประชุม
หลวงหนองหอย - ไร่องุ่นเอเดน - สวนพ กษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ซึ่งมีทัศนียภาพที่ 2. โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างบริษัทเงิ นทุ น (Venture Capital) และสตาร์ทอัพ (Startup) ใน
สวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน อีกทั้งในยามค่าคืน าก ายังแวดล้อมไปด้วยดวงดาว พื้นที่
2. โปรแกรมการท่
วเชิรงกิอนุจ:รักเน้ษ์นสร้
(Eco-Tourism)
. การจัอบงเที
ค่ท่ยางธุ
างเครือข่าย เช่น บ้านแม่กลางหลวง บ้านอ่างกาน้อย บ้าน
ผาหมอน
และบ้านหนองหล่
ม เป็นรการสร้
เชื่อมโยงหรื
อต่อยอดทางธุ
กิจ เพืา่องแนวความคิ
สร้าง ดทางด้านการอนุรักษ์วั นธรรมล้านนา
ผสมผสานกั
บ ธรรม
กิจกรรมการท่
องเที่ยว เช่น การบริการที่พักแบบ Home Stay และ
เป็นทางเลื
อกให้าติกลุโดยมี
่มเปาหมายที
ต่ ้องการ
Village
การเดินปา ศึมกสร้
ษาธรรมชาติ
เดินปาดูนกประจาถิ่นที่มีเ พาะในพื้นที่
สร้Stay
างโอกาสและเสริ
างศักยภาพการ
1. โปรแกรมจับมือถือแขนเดินขึ้นดอยสุเ ทพ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและเพื่อ
3. โปรแกรมการท่
แข่งขันให้อกงเทีับธุ่ยรวสกิจาหรับผ้ ติดตามหรือครอบครัว เช่น เส้นทางท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

ความสาคั แก่การศึกษา

ธรรม าติ (Natural)

กลุ่ม
เป้าหมาย

กิจกรรมหลังงานประ ุม (Options Program/Theme)

Art & Culture Natural

จกรรม
• การทากิจกรรมเพืTheme
่อสังคมกิการเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน โดยเ กลุ
พาะ่มเป้าหมาย• กิจกรรมการท่องเที่ยวหรื
การเรียนรู้วิถกีชีวเช่ิตนสาหรั
บผู้ตติดถกรรมและหั
ตาม เช่น ตถศิลป สิ่งทอ สมุนไพรและสปา สุขภาพและอาหาร
อุตอสาหกรรมหลั
ศิลปะหั
หลัต่งาประ
ง าติุม เอเ ีย
ความรู้ทางด้านของสุขภาพ เนื่องจากหัวข้อการประชุมหลักที่เกิดขึน้
ครอบครัวของผู้เข้าร่วมงาน ให้ได้ใช้เวลาระหว่างรอ

กลุ่มเป้าหมาย

หลังประ ุม

CSR

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม

Art & Culture Natural

CSR

MICE City Portfolio

Education

• การบริการที่ดี ได้มาตร าน และมีเอกลักษณ์ของพื้นที่
• การนาเสนอสินค้าและการบริการของบริษัทให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นโอกาสของการขยายตลาดให้กว้างขึ้น
• การดูแลรักษาความปลอดภัยในจั
ที่ได้มงาตร
หวัดานเชียงใหม่เป็นเรื่องของสุกลุขภาพ
ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นต่าง าติ • กิเอเจกรรมการท่
องเที่ยวที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
่มเป้าหมาย
ีย พบปะผู
• โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง
้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงหรือต่อยอดทางธุรกิจ
• กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จังหวัด ทั้งก่อนและหลังการประชุม
• การบริการที่ดี ได้มาตร าน และมีเอกลักษณ์ของพื้นที่
เชิงธรรมชาติ และเชิงผจ ภัยนักวิชาการและแพทย์
มชมหรื
อศึกษาดูงานในกระบวนการผลิ
(Site งVisit)
่เชื่อ่อแลกเปลี
มโยงกับ่ยนความรู
การพัฒ้ นาธุรกิจของตน
• การดู
ด้•มการเยี
าตร
าน
• การท่องเที่ยวในสถานที่มีความน่
าสนใจ
ามารถชมได้
ในพืแ้นลรัทีก่อษาความปลอดภั
ื่นมีๆบเช่ริกน ารที่ดีเยยีที่ย่ไม
• การพั
กผ่ไม่อสนที
่สะดวกสบาย
หรูปหแบบ
รา่ยทัและมี
ความ
ประสบการณ์แปลกใหม่ตและแหล่
ความรูที้ เพื
• กิจกรรมการท่
องเที่ยวในหลากหลายรู
้งเชิงประวั
ติศาสตร์และวัฒ•นธรรม
ประเพณีหรือเทศกาลประจาจังหวัด
เช่น และความก้
สินค้าที่เป็านวหน้
ตราสิ
นค้ทาของเชี
เชิงธรรมชาติ
และเชิ
งผจจริภังย • การซื้อขายสินค้าสาคั ของจั
เป็นส่วนตัว เพื่อการพั
กผ่อนอย่
างแท้
ข้อมูงลหวัข่ดาวสาร
าทางวิ
ยาการ ยงใหม่ สินค้าโอท็อปหรือสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ์ (One
• การท่องเที่ยวในสถานที่มีความน่าสนใจ ไม่สามารถชมได้ในพื้นที่อื่นๆ เช่น
Theme กิจกรรม
ที่ได้รับการพัฒนาและมี
ยภาพที
่จะพัฒนาไปเป็
าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินค้าส่งออก
• การพบปะแลกเปลี
่ยนความเห็ศนักหรื
อพิจารณาความร่
วมมือนกัวินสของ
ประเพณีหรือเทศกาลประจาจังหวัดProvince One Product)

Art & Culture Natural

CSR

Art & Culture Natural

Adventure

Education

Luxury

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม
CSR

Luxury

ต่อไป
Art & Culture Natural

สมาคม องค์กรธุรกิจในอนาคต
Education

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม

Theme กิจกรรม
หลังประ ุม
Business
Matching

CSR

Luxury

Education

รูปที่ 1-1 การวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด

1.1 การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น จั งหวัด ที่มี ป ระวั ติศ าสตร์อั น ยาวนาน มี ท าเลที่ ตั้ ง ที่ ดี เนื่ อ งจากเป็ นศู น ย์ก ลางบริการ
โลจิสติกส์และโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
การคมนาคมในภูมิภ าค อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการทั้งระดับส่วนกลาง เขต ภาค และส่วนภูมิภาค
รวมถึงสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่สามารถให้บริการคาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ
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DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

และมีความโดดเด่นด้านอื่นๆ อีกมากมาย แต่ในด้านของการรองรับการจัดงานไมซ์นั้นยั งจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาอีกมาก ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นไมซ์ซิตี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตารางที่ 1-1 การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด
จุดแข็ง (Strength)
โอกาส (Opportunity)
มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง 1. โครงการพัฒนาและสร้างหอประขุมขนาดให ่ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่กาลังดาเนินการสร้าง
การคมนาคมในภูมภิ าค และสามารถเชื่อมโยงกับ
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเ ียงเหนือได้ 2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้น าน
เพิ่มขึ้น
เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชน และ
3. โครงการยกระดับสนามบินพิษณุโลกให้เป็นสนามบิน
สถาบันการเงินต่างๆ ของภาคเหนือตอนล่าง
นานาชาติ
มีประวัตศิ าสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติไทยที่
4. โครงการเชื่อมโยงการคมนาคมทางบกในภูมิภาคสี่แยก
สาคั คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อินโดจีนและอาเซียน
มีสนามบินพาณิชย์ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นสนามบิน
5. โครงการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางด้วยรถไ ทางคู่
นานาชาติได้
ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 6. โครงการจัดทาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
เส้นทาง โดยใช้ระบบรถผสมผสาน
ประจาถิ่น
7. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรั บาลและจังหวัด
มีความคุ้มค่าด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
8. มีนโยบายของภาครั ในการสนับสนุนงบประมาณการ
ข้างเคียง
ลงทุนภายในจังหวัด
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหรือมรดกโลกจาก
จังหวัดรอบข้างได้
จุดอ่อน (Weakness)
อุปสรรค (Threat)
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จากัด และยังไม่ได้รับการพัฒนา 1. การขาดแคลนผูเ้ ชี่ยวชา ด้านธุรกิจไมซ์ แต่มีความ
ต้องการบุคลากรสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพิ่มสูงขึ้น
อย่างจริงจัง
อย่างต่อเนื่อง
ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2. การดึงงานไมซ์มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งจากเมืองไมซ์
ขาดสถานที่รองรับการประชุมไมซ์ขนาดให ่
ภายนอกประเทศและเมืองไมซ์ในต่างประเทศ
ขาดอุปกรณ์การจัดงานไมซ์ที่ใช้ในการจัดประชุมที่ได้
3. ศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคั ของพื้นที่
มาตร าน
ใกล้เคียง ซึ่งหากไม่ปรับตัวอาจกลายเป็นคู่แข่งได้
ขาดทักษะและความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องการจัดงานไมซ์ให้ได้
มาตร าน
มีป หาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงป หาทางด้านมลภาวะทางอากาศ
มีป หาด้านการจราจร โดยเ พาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
มีข้อจากัดของการเดินทางโดยสายการบิน เนื่องจากมี
เพียงเที่ยวบินในประเทศ
ขาดการสร้างแบรนด์ของพิษณุโลก

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ประกอบการพัฒนา
เมืองให้มีความเหมาะสมสาหรับการเป็นไมซ์ซิตี้นั้น จะเห็นได้ว่าสามารถนาจุดแข็งของจังหวัดประกอบกับ
โอกาสในการพัฒนาเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ นอกจากนี้ยังสามารถลดจุดอ่อนของจังหวัดด้วยการใช้ประโยชน์จาก
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โอกาสในการพัฒนา รวมทั้งลดอุปสรรคได้ด้วยการพัฒนาจุดแข็งและศักยภาพที่มีของจังหวัดให้โดดเด่น โดยใน
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สามารถแบ่งลักษณะของการวางแผน
พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในการเป็นไมซ์ซิตี้ได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้ประโยชน์จาก
โอกาสเพื่ อเสริ ม ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ (กลยุ ทธ์เชิง รุก Promote & Win) เป็นการพิจารณาจุด แข็ งร่ว มกั บโอกาส
2. การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์เชิงแก้ไข Develop) เป็น
การพิจารณาจุดแข็งประกอบกับอุปสรรค และ 3. การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (กลยุทธ์เชิง
ปองกัน Develop) ซึ่งจะพิจารณาจุดอ่อนควบคู่กับการพิจารณาโอกาส โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) การพั นาจุ ด แข็ง ห้โ ดดเด่ น และ ้ประโย น์จากโอกาสเพื่ อเสริ มข้ อได้เ ปรี ยบ (กลยุทธ์ เ ิงรุ ก /
Promote & Win)
• จากการเป็ น ศู น ย์ ก ลางเชื่ อ มโยงการคมนาคมในภู มิ ภ าค และภู มิ ภ าคอื่ น ๆ จึ ง สามารถยกระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัว
ของเมืองได้
• ใช้ประโยชน์จากการมีวัฒนธรรมประเพณี และความมีเอกลัก ษณ์ของจังหวัด ในการสร้างจุดขายของ
เมือง เพื่อผลักดันให้พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ในด้านดังกล่าวของภูมิภาค
• จากการเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชน และสถาบันการเงินต่างๆ ของภาคเหนือตอนล่าง
จึงสามารถดึงดูดนักเดินทางไมซ์และสร้างพิษณุโลกให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการเชื่อมโยง
• ใช้ประโยชน์จากการมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติไทยที่สาคั ในการประชาสั ม พันธ์
เมือง
• ใช้ประโยชน์จากการมีสนามบินพาณิชย์สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวก ทาให้นักเดินทางไมซ์มี
ความสนใจในการร่วมกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น
2) การพั นาจุดแข็ง ห้โดดเด่นและการลดปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์เ ิงแก้ไข/Develop)
• พัฒนาความร่วมมือของภาคธุรกิจชุมชนในการพัฒนาไมซ์ของจังหวัด เพือลดคู่แข่งในการเป็นเมืองไมซ์
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีเพิ่มขึ้น
• สร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้เหมาะสมต่อการจัดงานไมซ์ ด้วยการใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์
3) การลดจุดอ่อนโดย ้ประโย น์จากโอกาส (กลยุทธ์เ ิงป้องกัน/Develop)
• พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดรอบข้าง และยกระดับมาตร านหอประชุมในจังหวัด
ให้ได้มาตร านสากล
• จั ด สร้ า งระบบรถขนส่ ง มวลชนเพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ การคมนาคมจากการสนั บ สนุ น ด้ า น
งบประมาณของภาครั และจังหวัด
• กาหนดมาตรการเชิงปองกันป หาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเ พาะป หาหมอกควันจากการเผา าง
อ้อย จากงบประมาณสนับสนุนของภาครั
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ตารางที่ 1-2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ของจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ของ
จังหวัดพิษณุโลก

จุดแข็ง (Strength)
1. มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
การคมนาคมในภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงกับ
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเ ียงเหนือได้
2. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชน และ
สถาบันการเงินต่างๆ ของภาคเหนือตอนล่าง
3. มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติไทยที่
สาคั คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4. มีสนามบินพาณิชย์ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นสนามบิน
นานาชาติได้
5. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประจาถิ่น
6. มีความคุ้มค่าด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
ข้างเคียง
7. สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหรือมรดกโลกจาก
จังหวัดรอบข้างได้

จุดอ่อน (Weakness)
1. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จากัด และยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจัง
2. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
3. ขาดสถานที่รองรับการประชุมไมซ์ขนาดให ่
4. ขาดอุปกรณ์การจัดงานไมซ์ที่ใช้ในการจัดประชุมที่ได้
มาตร าน
5. ขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานไมซ์ให้ได้
มาตร าน
6. มีป หาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงป หาทางด้านมลภาวะทางอากาศ
7. มีป หาด้านการจราจร โดยเ พาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
8. มีข้อจากัดของการเดินทางโดยสายการบิน เนื่องจากมี
เพียงเที่ยวบินในประเทศ
9. ขาดการสร้างแบรนด์ของพิษณุโลก
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โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. มีโครงการพัฒนาและสร้างหอประขุมขนาดให ่ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่กาลังดาเนินการสร้าง
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้น านเพิ่มขึ้น
3. โครงการยกระดับสนามบินพิษณุโลกให้เป็นสนามบินนานาชาติ
4. โครงการเชื่อมโยงการคมนาคมทางบกในภูมิภาคสี่แยกอินโดจีน
และอาเซียน
5. โครงการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางด้วยรถไ ทางคู่ช่วง
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก
6. โครงการจัดทาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก 8 เส้นทาง
โดยใช้ระบบรถผสมผสาน
7. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรั บาลและจังหวัด
8. มีนโยบายของภาครั ในการสนับสนุนงบประมาณการลงทุน
ภายในจังหวัด

1. มีการขาดแคลนผู้เชี่ยวชา ด้านธุรกิจไมซ์
แต่มีความต้องการบุคลากรสนับสนุนการจัด
งานไมซ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การดึงงานไมซ์มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งจาก
เมืองไมซ์ภายนอกประเทศและเมืองไมซ์ใน
ต่างประเทศ
3. ศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคั
ของพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหากไม่ปรับตัวอาจ
กลายเป็นคู่แข่งได้

การพั นาจุดแข็ง ห้โดดเด่นและ ้ประโย น์จากโอกาสเพื่อ
เสริมข้อได้เปรียบ (Promote & Win)

การพั นาจุดแข็ง ห้โดดเด่นและการลด
ปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (Develop)

• จากการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาค และ
ภูมิภาคอื่นๆ จึงสามารถยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
การขยายตัวของเมืองได้
• ใช้ประโยชน์จากการมีวัฒนธรรมประเพณี และความมี
เอกลักษณ์ของจังหวัด ในการสร้างจุดขายของเมือง เพื่อ
ผลักดันให้พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ในด้าน
ดังกล่าวของภูมิภาค
• จากการเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชน และ
สถาบันการเงินต่างๆ ของภาคเหนือตอนล่าง จึงสามารถดึงดูด
นักเดินทางไมซ์และสร้างพิษณุโลกให้เป็นเมืองศูนย์กลางของ
การเชื่อมโยง
• ใช้ประโยชน์จากการมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ชาติไทยที่สาคั ในการประชาสัมพันธ์เมือง
• ใช้ประโยชน์จากการมีสนามบินพาณิชย์สามารถเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองได้สะดวก ทาให้นักเดินทางไมซ์มีความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น
การลดจุดอ่อนโดย ้ประโย น์จากโอกาส (Develop)

• ใช้พัฒนาความร่วมมือของภาคธุรกิจชุมชน
ในการพัฒนาไมซ์ของจังหวัด เพือลดคู่แข่ง
ในการเป็นเมืองไมซ์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่มีเพิ่มขึ้น
• สร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้เหมาะสมต่อ
การจัดงานไมซ์ ด้วยการใช้ความได้เปรียบ
เชิงภูมิศาสตร์

การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผ ิ
อุปสรรค

• พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดรอบข้าง และ
ยกระดับมาตร านหอประชุมในจังหวัดให้ได้มาตร านสากล
• จัดสร้างระบบรถขนส่งมวลชนเพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
คมนาคมจากการสนับสนุนด้านงบประมาณของภาครั และ
จังหวัด
• กาหนดมาตรการเชิงปองกันป หาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
โดยเ พาะป หาหมอกควันจากการเผา าง อ้อย จาก
งบประมาณสนับสนุนของภาครั
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จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้
จะเห็ น ได้ว่าพิษณุโ ลกจ าเป็ น ต้องมีการวางแผนการบริห ารจัดการที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของบุคลากร
สนับสนุนการจัดงานไมซ์ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มี
ความชัดเจน เพื่อใช้ในการเป็นจุดขายของจังหวัดที่สามารถสร้างให้เป็นที่จดจาของนานาประเทศใน านะของ
การเป็นเมืองแห่งไมซ์ของประเทศไทย
1.2 ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัด พิษณุโลกจะแบ่งตามจุดเด่นของเมือง
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค ความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ
และภาคเอกชน การเป็ น ศูน ย์ ร วมสถาบั นการศึกษาภาคเหนือตอนล่ าง การเป็นแหล่ งรวมประวัติศาสตร์
ประเพณีและวัฒนธรรม และความสามารถในการเชื่อมโยงกับมรดกโลกรอบข้าง โดยตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของจังหวัด พิษณุโลกสามารถสรุป ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ศูนย์กลางการประชุมของหน่ว ยงานภาครั ใน
ภาคเหนือตอนล่าง . ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของภาคเหนือ
3. ศูน ย์ กลางการประชุ ม เชื่ อมโยงแหล่ งท่ อ งเที่ ยวธรรมชาติ และ 4. ศูนย์กลางการประชุม เชื่ อ มโยงกั บ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หัวข้อ

1 ศนย์กลางการประ ุมของ
หน่วยงานภาครั น
ภาคเหนือตอนล่า ง

• เมืองศูนย์กลางของการ

จุดขาย

ประชุมพบปะของภูมิภาค
• รวมไว้ซึ่งองค์กรของรั
หน่วยงาน และสานักงาน
สาขาของภูมิภาค
• ง่ายต่อการเดินทางเข้าร่วม

ข้อได้เปรียบ

ประชุมของเมืองรอบข้างทั้ง 4
ทิศทาง
• เป็นศูนย์รวมศูนย์ราชการของ
ภาคเหนือตอนล่าง
• มีสถานที่รองรับการจัด
กิจกรรมไมซ์ที่มีความพร้อม
มากที่สุดของภาคเหนือ
ตอนล่าง
• การจัดกิจกรรมไมซ์ลกั ษณะ

ข้อเสียเปรียบ

นี้จากัดแค่ในกลุ่มของ
ภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น

2

ศนย์กลางการประ ุม
เ ื่อมโยงมรดกโลก

3

ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวธรรม าติ

• เมืองที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์

4

ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ าติไทย

• เมืองที่สามารถเชื่อมโยง
ได้อย่างหลากหลาย เชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่
ต้นทุนทางวัฒนธรรม
จังหวัดรอบข้างได้โดยใช้เวลาไม่
• ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่
นาน โดยเ พาะจังหวัด
สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการ
เพชรบูรณ์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดสุโขทัยซึ่ง ทางธรรมชาติที่มชี ื่อเสียง
เป็นที่ตั้งของมรดกโลก
• มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่ง • มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เดียวของภาคเหนืออยู่ใน
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่ง
จังหวัดข้างเคียง
หนึง่ ในภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ใน
• สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่ขาย
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้เวลา
สินค้าทางวัฒนธรรมได้ตลอด
เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไม่
ทั้งป
นาน

• เมืองประวัติศาสตร์

• วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ • จังหวัดพิษณุโลกจาเป็นต้อง

• การจัดกิจกรรมไมซ์ที่

มีความโดดเด่นและเป็นทีร่ ู้จัก
มากกว่า
• จังหวัดพิษณุโลกจาเป็นต้อง
เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ ทาให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ
• ภาพลักษณ์ของเมืองกับสภาพ
ความเป็นจริงอาจไม่สอดคล้องกัน
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อื่นๆ ที่ใกล้เคียงพื้นที่ศูนย์กลาง
มากกว่า

เชื่อมโยงการเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ไทย

• มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่

สมัยขอม เป็นราชธานีใน
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และเป็นเมืองเอกใน
สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
• มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงเส้นทางกับจังหวัด
สุโขทัย
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
ชาติไทยทาได้เ พาะกลุ่มที่
มีความสนใจเท่านั้น

รูปที่ 1-2 การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก
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1) ศนย์กลางการประ ุมของหน่วยงานภาครั นภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนล่างที่เชื่อมโยงกับภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเ ียงเหนื อ และเป็นที่ตั้งบนจุ ดตัดของเส้ นทางจากเหนือสู่ใต้และจากตะวันออกสู่ ตะวันตกของ
อินโดจีน พิษณุโลกจึงเป็นเมืองหลักเพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริ ของภาคเหนือตอนล่าง ทาให้การ
จัดประชุมต่างๆ สามารถทาได้สะดวก ทั้งนี้ พิษณุโลกมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในพื้นที่ หลายภาค
ส่วน รวมถึงพิษณุโลกยังเป็นศูนย์กลางการให้บริหารภาคเอกชน และสถาบันการเงิน การค้า การลงทุน อีกทั้ง
มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีความพร้อมมากที่สุดของภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย โดยพิษณุโลกมีจุด
ขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ ของการเป็นศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงานภาครั ในภาคเหนือ
ตอนล่าง ดังนี้
หัวข้อ
จุดขาย
ข้อได้เปรียบ

ข้อเสียเปรียบ

ตารางที่ 1-3 ศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงานภาครั ในภาคเหนือตอนล่าง
รายละเอียด
• เมืองแห่งการเชื่อมโยง เป็นศูนย์กลางของการประชุมพบปะของภูมิภาคขนาดย่อมๆ ที่ครบครัน รวม
ไว้ซึ่งองค์กรของรั หน่วยงาน และสานักงานสาขาของภูมิภาค เช่น ศูนย์จัดการธนบัตรพิษณุโลก
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เป็นต้น
• ง่ายต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมของเมืองรอบข้างทั้ง 4 ทิศทาง โดยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน
ชั่วโมงจากจังหวัดรอบๆ
• เป็นศูนย์รวมศูนย์ราชการของภาคเหนือตอนล่าง (Government Center) ทาให้การจัดประชุม
ต่างๆ สามารถทาได้สะดวก
• มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีความพร้อมมากที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง
• การจัดกิจกรรมไมซ์ลักษณะนี้จากัดแค่ในกลุ่มของภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น

2) ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเ ิงวั นธรรมและมรดกโลกของภาคเหนือ
จั งหวัด พิษณุโ ลกมีป ระชากรอพยพมาตั้ งถิ่ น านจากหลากหลายแห่ ง เช่น จังหวัดพิจิตร เพชรบู ร ณ์
นครราชสีมา และสกลนคร ทาให้ชาวพิษณุโลกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามชาติพันธุ์ เช่น วัฒนธรรม
ไทหล่ม ภาษาลาวหล่ม โดยได้มีการพยายามรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเอาไว้ ทั้งประเพณีท้องถิ่น และวิถี
ชีวิต และเนื่องจากพิษณุโลกเป็นจุดกึ่งกลางของประเทศทาให้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยใช้เวลา
ไม่นาน พิษณุโลกจึงเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง ใน านะศูนย์กลางการคมนาคมของ
ภาคเหนือตอนล่างที่มีความพร้อมด้านเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัด พิษณุโลกเป็นประตูสู่การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเ พาะจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและกลุ่ม
เขตความร่วมมือทางเศรษ กิจ (Greater Mekong Sub-region: GMS) เนื่องจากจังหวัด พิษณุโลกมีเส้นทาง
คมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเศรษ กิจหลายเส้นทาง ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษ กิจให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่อย่างมาก
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หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกได้ คือ
เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ซึ่งเป็น ใน 3 แหล่งมรดกโลกแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมกับ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาทุ่งให ่ - ห้วยขาแข้ง หลังผ่านเกณ ์ของ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดยเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
เมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร โดยจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ ของการเป็น
ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของภาคเหนือ เป็นดังนี้
ตารางที่ 1-4 ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของภาคเหนือ
หัวข้อ
รายละเอียด
จุดขาย
• เมืองที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างหลากหลาย เชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีที่
สาคั ของล้านนาและกรุงศรีอยุธยา
• ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทสี่ ามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปสูจ่ ังหวัดรอบข้างได้โดยใช้เวลา
ไม่นาน โดยเ พาะจังหวัดสุโขทัยซึง่ เป็นที่ตั้งของมรดกโลก
ข้อได้เปรียบ
• มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งเดียวของภาคเหนืออยู่ในจังหวัดข้างเคียง
• สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่ขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ตลอดทั้งป
ข้อเสียเปรียบ
• วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นและเป็นทีร่ ู้จักมากกว่า
• จังหวัดพิษณุโลกจาเป็นต้องเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

3) ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรม าติ
เช่นเดียวกับการเป็น ศูนย์ กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกของ
ภาคเหนื อ จากการที่ พิ ษณุโ ลกเป็ น ศู น ย์ กลางการคมนาคมของภาคเหนื อ ตอนล่ าง ไม่ว่าจะเป็น ทางบก
สนามบิน รถไ ส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวจากการมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อ
กับเส้นทางเศรษ กิจหลายเส้นทาง ซึ่งไม่เพียงแต่ สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับเมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัยและเมืองบริวารได้เท่านั้น พิษณุโลกยังสามารถเชื่อมโยงกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยให ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ จนอาจพูดได้ว่าเป็น
ทะเลภูเขา เช่น เขาค้อ เขาย่า เขาให ่ เขาตะเคียนโง๊ะ เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทราย เขาอุ้มแพร เป็นต้น มี
จุดท่องเที่ยวหลากหลายแห่งและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหารที่มีให้เลือกแบบ
ครบครัน ทาให้เขาค้อคือจุดหมายปลายทางหลักในการท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้นการส่งเสริมให้พิษณุโลกเป็นที่รู้จักในการเป็นเมืองสาหรับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ ด้วย
การนาความสามารถในการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวรอบข้างมาสร้างให้พิษณุโลกเป็นจุดหมายปลายทางที่
น่าสนใจสาหรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ จะเป็นแนวทางสาคั ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของ
พิษณุโลกขึ้นได้ โดยจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ ของการเป็นศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นดังนี้
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หัวข้อ
จุดขาย
ข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ

ตารางที่ 1-5 ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
รายละเอียด
• ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดรอบข้างได้โดยใช้เวลา
ไม่นาน โดยเ พาะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไม่นาน
• จังหวัดพิษณุโลกจาเป็นต้องเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
• ภาพลักษณ์ของเมืองกับสภาพความเป็นจริงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอาจไม่สอดคล้องกัน
เนื่องจากการบริหารจัดการทาได้ค่อนข้างยาก
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ ที่ใกล้เคียงพื้นที่ศูนย์กลางหรือกรุงเทพมหานครมากกว่า เช่น
จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

4) ศนย์กลางการประ ุมเ ื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ าติไทย
จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีความสาคั ทางด้านประวัติศาสตร์มานานหลายชั่วอายุคน เมืองเดิม
พิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม เรียกว่า “เมืองสองแคว” เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าน่านและแม่น้าแคว
น้อย ในสมัยสุโขทัย สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทได้โปรดฯ ให้เมืองสองแควมี านะเป็นเมืองลูกหลวง ต่อมา
ในสมัยอยุธยาเมืองสองแควเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพิษณุโลกและทวีความสาคั มากเพราะโดยลักษณะที่ตั้งของ
เมืองพิษณุโ ลกนั้ น ตั้ งอยู่ ร ะหว่างกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและอาณาจักร ายเหนื อ ดังนั้นพิษณุโ ลกจึงมีการสื บ ทอด
วัฒนธรรมทั้งจากกรุงศรีอยุธยาและล้านนา ทางด้านศิลปกรรม สถาปตยกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองพิษณุโลกยังมี านะเป็นราชธานีของไทยอยู่นานถึง 5 ป
อีกทั้งยังเป็น เมืองพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงนับเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็น มา
เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติไทยที่สาคั ปจจุบันพิษณุโลกมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงเส้นทางกับจังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาถึงอาณาจักรสุ โขทัย และพระนครศรีอยุธยาได้ โดยมีจุดขาย ข้อ
ได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ ของการเป็นศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ดังนี้
หัวข้อ
จุดขาย

•

ข้อได้เปรียบ

•
•

ข้อเสียเปรียบ

•

ตารางที่ 1-6 ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
รายละเอียด
เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยขอม ทาให้สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยได้ ทั้ งแหล่ งการเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม พิ พิ ธ ภั ณ ์ พ ระราชวั ง จั น ทน์
โบราณสถาน กาแพงเมือง หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ตามแหล่งชุมชนริมแม่น้า
มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยขอม โดยพิษณุโลกเป็นราชธานีในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และเป็นเมืองเอกในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเส้นทางกับจังหวัดสุโขทัย เพื่อ
ศึกษาถึงอาณาจักรสุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา
การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทาได้เ พาะกลุ่มที่มีความสนใจเท่านั้น
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การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสต์ที่มีความชัดเจน จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาพลักษณ์ของจังหวัดให้
มีความโดดเด่น ใช้ในการเป็นจุดขายของจังหวัดที่สามารถสร้างให้เป็นที่จดจาของนานาประเทศใน านะของ
การเป็นเมืองแห่งไมซ์ของประเทศไทย รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัด พิษณุโลกในการ
รองรับการจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผ้บริโภค
ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์พิษณุโลกและสนับสนุนการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดให้
ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการระดับ ประเทศ จึงได้มีการจัดรูปแบบกิจกรรม
หลังการประชุมที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของพิษณุโลก โดยยึดถือเอาวัตถุประสงค์ประการ
สาคั จากศักยภาพของจังหวัด และวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรม
หลังการประชุมที่กาหนด เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้จัดการประชุมให้เห็นถึ งอัตลั กษณ์ของการเป็น
จุดหมายปลายทางไมซ์ของพิษณุโลก
จากข้อมูลงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ซึ่งได้มีการวิเคราะห์พ ติกรรมและแนวโน้มการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ โดยประมวล
จากข้อคิดเห็นของสานักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศต่างๆ ข้อเสนอแนะจากองค์กรเอกชนที่ดาเนิน
กิจการการท่องเที่ยว และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้
Meeting
กลุ่ม
เป้าหมาย

ความ
ต้องการ

ตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์

Incentive

Convention

Exhibition

• องค์กรเอกชนในประเทศ
• หน่วยงานภาครั

• องค์กรเอกชนในประเทศ
• ชาวต่างชาติ กลุ่มยุโรป
• ชาวต่างชาติ กลุ่มเอเชีย

• ผู้จัดงานประชุมวิชาการ (PCO)
• สมาคม องค์กรภายในประเทศ
• สถาบันการศึกษา

• กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า
• กลุม่ ผู้แสดงสินค้าในประเทศ
• หน่วยงานภาครั

• การเดินทางที่สะดวกและ

• การเดินทางที่สะดวกและ

• ต้องการโปรแกรมกิจกรรม

• ต้องการโอกาสในการ

• ศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงาน

• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง

ปลอดภัย
• การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
(Wellness)
• การท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม
• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้

ปลอดภัย
• การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
(Wellness)
• การท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม
• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้

ภาครั ในภาคเหนือตอนล่าง
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

แหล่งท่องเทีย่ วเ ิงวั นธรรมและมรดกโลก
ของภาคเหนือ

สาหรับผู้ติดตาม
• ต้องการช่วยเหลือสังคม
• ต้องการการท่องเที่ยว ทั้งก่อน
และหลังการประชุม

• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลก ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดก
ของภาคเหนือ
โลกของภาคเหนือ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง • ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับ
• ศูนย์กลางการประชุมเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

แลกเปลี่ยนมุมมอง พบ
ผู้ประกอบการ
• ต้องการเยี่ยมชมหรือดูงานใน
กระบวนการผลิต
• ต้องการซื้อสินค้าสาคั ของ
จังหวัด
• ศูนย์กลางการประชุมของหน่วยงาน

ภาครั ในภาคเหนือตอนล่าง

ประวัติศาสตร์ าติไทย

แหล่งท่องเที่ยวธรรม าติ

หน่วยงานภาครั นภาคเหนือตอนล่าง

รูปที่ 1-3 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
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โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

ตารางที่ 1-7 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรภาครั

ความต้องการ
• การประชุมที่อยู่ในงบประมาณที่กาหนด เนื่องจากการเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตาม

การประชุมองค์กร
(Meeting)

•
•

องค์กรเอกชน
ภายในประเทศ

•
•
•
•
•

2017 © LYCON Reserved All Right

ระเบียบ
การเดินทางกลับหลังจากการจัดประชุมเสร็จ เนื่องด้วยงบประมาณและระยะเวลา
ทีจ่ ากัด
กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่สอดแทรกระหว่างการประชุม เช่น การรับประทานอาหาร
พื้นบ้าน การซื้อสินค้าพื้นเมือง (Shopping)
สถานที่จัดประชุมที่มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้
กิจกรรมการท่องเที่ยวสาหรับพนักงานหลังการประชุม เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้พนักงานได้เทคนิคการ
ทางานใหม่ๆ
กิจกรรมสัมพันธ์ (Team Building) ที่สร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่พนักงาน
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กิจกรรมหลังการประ ุม
• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural)
• การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)
• การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)
• การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and

Culture)
• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural)
• กิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย (Sport and Team Building)
• การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)
• การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and

Culture)
• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR)
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กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรเอกชน
ภายในประเทศ

ความต้องการ

กิจกรรมหลังการประ ุม

• การสังสรรค์และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีความโดดเด่น

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural)

• กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (Team Building) เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่ทีมงาน

• กิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย (Sport and Team Building)

• กิจกรรมหรือสถานที่ที่เป็นแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร

• การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสร้าง

• การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and

ภาพลักษณ์ทดี่ ีให้กับองค์กร และสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่พนักงาน

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive)

•

องค์กรภาคเอกชน ใน
ภูมิภาคเอเชีย

• การบริการที่ดี ได้มาตร าน และมีเอกลักษณ์ของพื้นที่

•

• การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตร าน

•

• กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

•

เชิงธรรมชาติ
และเชิงผจ ภัย
การท่องเที่ยวในสถานที่มีความน่าสนใจ ไม่สามารถชมได้ในพื้นที่อื่นๆ เช่น
ประเพณีหรือเทศกาลประจาจังหวัด
การเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย
การพักผ่อนที่สะดวกสบาย มีเอกลักษณ์ และสร้างความประทับใจ เช่น การ
พักผ่อนร่วมกับการศึกษาวิถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน
การพักผ่อนเชิงสุขภาพ (Wellness) โดยเ พาะบริการด้านสปา เพื่อสร้างความ
ผ่อนคลายให้กับร่างกาย
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสภาพแวดล้อม และเรื่องมนุษยธรรม

•

•

องค์กรภาคเอกชน ใน
ภูมิภาคยุโรป

•
•
•
•
•

2017 © LYCON Reserved All Right
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Culture)
กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR)
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural)
กิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย (Sport and Team Building)
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)
การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and
Culture)

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural)
• กิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย (Sport and Team Building)
• การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism)
• การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and

Culture)
• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR)

DRAFT FOR DISCUSSION ONLY
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กลุ่มเป้าหมาย
สมาคม องค์กร
สถาบันการศึกษา

ความต้องการ
• การประชุมเชิงวิชาการและพื้นที่ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาการ

การจัดประชุมวิชาชีพ
(Convention)

•
•
•

การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
(Exhibition)

•

กลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมหลัก เช่น
อาหารและเครื่องดื่ม

2017 © LYCON Reserved All Right

•
•
•
•

กิจกรรมหลังการประ ุม
• การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)

ประชุม
• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
การทากิจกรรมเพื่อสังคม การเผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน
CSR)
การพักผ่อนที่สะดวกสบาย มีบริการที่ดีเยีย่ ม หรูหรา และมีความเป็นส่วนตัว เพื่อ
การพักผ่อนอย่างแท้จริง
ประสบการณ์แปลกใหม่และแหล่งความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล ข่าวสาร
และความก้าวหน้าทางวิทยาการ
การพบปะแลกเปลีย่ นความเห็นหรือพิจารณาความร่วมมือกันของสมาคม องค์กร
ธุรกิจในอนาคต
การนาเสนอสินค้าและการบริการของบริษัทให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นโอกาส
ของการขยายตลาดให้กว้างขึ้น
โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง พบปะผู้ประกอบการในกลุม่ คลัสเตอร์ เพื่อสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงหรือต่อยอดทางธุรกิจ
การเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต (Site Visit) ที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาธุรกิจของตน
การซื้อขายสินค้าสาคั ของจังหวัด เช่น สินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอท็อปหรือสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ์ (One Province One Product) ที่ได้รับการพัฒนาและ
มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
สินค้าส่งออกต่อไป
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1.4 การออกแบบกิจกรรมหลังการประ ุม
ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก และสนับสนุนให้พิษณุโลก
เป็นเมืองแห่งการจัดงานไมซ์ระดับประเทศ จาเป็นต้องมีการออกแบบกิจกรรมหลังการประชุมที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่เป็นที่รู้จัก
ตลอดจนสร้างแรงดึงดูดผู้จัดงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ให้สนใจและเข้ามาจัดงานที่จังหวัด
กิจกรรมหลังงานประ ุม (Options Program/Theme)
. การท่องเที่ยวทางธรรม าติ: สัมผัสถึง
ความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดข้างเคียง เช่น เขาค้อ
และภูทับเบิก ของจังหวัดเพชรบูรณ์

. กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR): ตอบสนองความ
ต้องการกลุ่มเปาหมายที่เน้นกิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์เพื่อสังคม

5. การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและ
วั นธรรม: กิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่มี
ความสวยงามของวัดต่างๆ เพื่อสร้าง
เป็นทางเลือกให้กลุ่มเปาหมายที่
ต้องการสัมผัสถึงกลิ่นอายของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมหลัง
งานประ ุม (Options
Program/Theme)

4. การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์: ชม
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์อัน
ทรงคุณค่า เยี่ยมชมพระราชวังจันทน์ที่
ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

. การท่องเที่ยวเ ิงเกษตร: เยี่ยมชม
าร์ม เรียนรู้วิธีทาการเกษตร และ
จับจ่ายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ทั้ง
าร์มเลี่ยงกวาง และสวนผลไม้

. กิจกรรมกี าและการผจ ภัย: เน้นการ
ปลูก ง สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมูค่ ณะ
หรือองค์กร ร่วมไปกับการผจ ภัยในสถานที่
ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นทางเลือกให้กลุ่มเปาหมายที่
ต้องการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร

รูปที่ 1-4 รูปแบบกิจกรรมหลังการประชุม (Options Program Theme)

ในการจั ดรู ป แบบกิจ กรรมหลังการประชุมที่สอดคล้ องกับการพัฒ นาอุตสาหกรรมไมซ์ของพิษณุโลก
จะต้องมีการออกแบบกิจกรรมหลังการประชุมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาภายใน
พื้นที่ โดยกิจกรรมหลังการประชุมสามารถแบ่งรูปแบบได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ . การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(Natural) 2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism) 3. กิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย (Sport and Team
Building) 4. การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 5. การท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและ
วัฒนธรรม (Religion and Culture) และ 6. กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 1-8 รูปแบบกิจกรรมหลังการประชุม
รปแบบกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
หลังการประ ุม
1. การท่องเที่ยวทาง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ธรรมชาติ
มุง่ เน้นการสัมผัสถึงความ
(Natural)
สวยงามทางธรรมชาติของ
จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดข้างเคียง เช่น เขา
ค้อ และภูทับเบิก ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์

2. การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
(Agritourism)

ตัวอย่างกิจกรรม | โปรแกรมกิจกรรมหลังการประ ุม
1. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงพักผ่อน ซึ่งมีทัศนียภาพ
ที่สวยงาม เงียบสงบ ร่มรื่นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ เช่น
- เส้นทางที่ : พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – เข้าค้อ – ภูทับเบิก
- เส้นทางที่ : จุดชมวิวร่องเขานครชุม – ทะเลหมอกผาโปก
โล้น – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
- เส้นทางที่ 3: อาเภอเนินมะปราง – ดินแดนมหัศจรรย์ – ชม
ูงค้างคาว - หมู่บ้านรักไทย – บ้านเผ่าไทย – จุดชมวิวต้นไม้
หัวใจ
- เส้นทางที่ 4: บ้านใหม่ร่องกล้า – ภูลมโล ซากุระเมืองไทย –
อุทยานภูหินร่องกล้า – ใบเมเป้ล – ทุ่งดอกกระดาษ
2. โปรแกรมเยียมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรียนรู้
ตามรอยปรัช าและแนวคิดอันยิ่งให ่ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพล รัชกาลที่ 9
- โปรแกรมที่ : จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเขื่อน
แควน้อยบารุงแดน การใช้ประโยชน์จากเขื่อนอย่างการ
ประมงน้าจืดและการทาเกษตรบริเวณรอบเขื่อน
- โปรแกรมที่ : เยี่ยมชมโรงเรือนจัดแสดงดอกไม้ประจาถิ่น
เช่น เอื้องม่อนไข่ใบมน มหาพรหมราชินี เอื้องสายประสาท
ฯลฯ
- โปรแกรมที่ 3: เส้นทางธรรมชาติชมทิวทัศน์ ประเทศ (ไทย
- ลาว) 3 จังหวัด (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ - เลย) ชมยอดดอย
ภูสอยดาวที่จุดชมวิวค้อเดียวดาย

กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
1. โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชม
- โปรแกรมที่ : เยี่ยมชมแปลงผักและผลไม้ปลอดสารพิษ –
าร์ม เรียนรู้วิธีทา
โรงเพาะเห็ด – บ่อปลา กรงไก่ สระน้า
การเกษตร และจับจ่าย
2. โปรแกรมการเรียนรู้เชิงเกษตร เช่น
ผลผลิตทางการเกษตร
- โปรแกรมที่ : ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบดาเนินชีวิต
ต่างๆ ทั้ง าร์มเลี่ยงกวาง
เศรษ กิจพอเพียง การทาไข่เค็มกะทิ และการปลูกผักสวน
และสวนผลไม้
ครัวรั้วกินได้
- โปรแกรมที่ : การศึกษาเรียนรู้การปลูกองุ่นที่ศูนย์เรียนรู้
เศรษ กิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ บ้านนุชเทียน
- โปรแกรมที่ 3: ศึกษาดูงานกระบวนการปลูกต้นกล้วยพันธุ์
มะลิอ่อง และขั้นตอนการเก็บกล้วย – ชมการตากกล้วย
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รปแบบกิจกรรม
หลังการประ ุม
3. กิจกรรมกีฬาและ
การผจ ภัย
(Sport and
Team Building)

4. การท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
(Historical
Tourism)

5. การท่องเที่ยว
เส้นทางศาสนา
และวัฒนธรรม
(Religion and
Culture)

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม | โปรแกรมกิจกรรมหลังการประ ุม

เน้นการปลูก ง สร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่
คณะหรือองค์กร ร่วมไปกับ
การผจ ภัยในสถานที่
ต่างๆ เพื่อสร้างเป็น
ทางเลือกให้กลุ่มเปาหมาย
ที่ต้องการสร้างความ
ร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร

1. โปรแกรมการทากิจกรรมล่องแก่งลาน้าเข็ก เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะระหว่างกิจกรรมการล่องแพ และการพายเรือ
ไปตามแม่น้าร่วมกัน
2. โปรแกรมการล่องแพเล่นน้าที่แก่งไ หรืออ่างเก็บน้าห้วยซารู้ ซึ่ง
เป็นแหล่งน้าที่สาคั หล่อเลีย้ งชาวบ้านกว่า 0 หมู่บ้าน
3. โปรแกรมท่องเที่ยวสวนน้า สแปลช น ปาร์ค พิษณุโลก ซึ่ง
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สามารถรองรับการทากิจกรรมกลุม่ ได้
4. โปรแกรมกิจกรรมกีฬา เช่น การเล่นกอล์ ที่สนามกอล์ ดงภูเกิด
ภายในหน่วยบั ชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)

ชมโบราณสถานทาง
1. โปรแกรมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ประวัติศาสตร์อัน
หรือ พ่อขุนบางกลางท่าว พระป มกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยที่
ทรงคุณค่า เยีย่ มชม
บริเวณหนองปูตา อาเภอนครไทย
พระราชวังจันทน์ที่ประทับ 2. โปรแกรมเชื่อมโยงจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์
ของสมเด็จพระนเรศวร
สุโขทัย สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
มหาราช
3. โปรแกรมเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ที่มีการ
จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก
กิจกรรมการท่องเที่ยวทาง 1. โปรแกรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและ
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม ตามเส้นทางเที่ยวไหว้พระวัด
ที่มีความสวยงามของวัด
นางพ า - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดให ่ – วัด
ต่างๆ เพื่อสร้างเป็น
ราชบูรณะ – วัดจุฬามณี
ทางเลือกให้กลุ่มเปาหมาย 2. โปรแกรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้า พิพิธภัณ ผ์ ้ามหาวิทยาลัย
ที่ต้องการสัมผัสถึงกลิ่นอาย นเรศวร ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวของผ้ากับวิถีชีวิตของชาวไทย
ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ครั่ง
3. โปรแกรมเยี่ยมชมพิพิธภัณ ์พื้นบ้านจ่าทวี เป็นที่รวบรวมข้าว
ของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทามาหากินของชาวบ้านใน
อดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นให ่
4. เส้นทางท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง – หอศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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รปแบบกิจกรรม
หลังการประ ุม
6. กิจกรรมเพื่อสังคม
(Corporate
Social
Responsibility:
CSR)

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม | โปรแกรมกิจกรรมหลังการประ ุม

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกผ่านการ
ดาเนินงานร่วมกันของ
องค์กร สะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทการรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร โดยเน้น
จากความต้องการ ป หา
ของประชาชนในพื้นที่

1. โปรแกรมล่องแก่งเก็บขยะตลอดเส้นทางลาน้าเข็ก เพื่อปรับ
ทัศนียภาพตามเส้นทางล่องแก่ง ตลอดระยะทาง กิโลเมตร
ก่อนเปด ดูกาลท่องเที่ยว
2. โปรแกรมปลูกพันธุ์ไม้หายากคืนสูป่ า โดยสวนพ กษศาสตร์บ้าน
ร่มเกล้าในพระราชดาริได้มีการเพาะและจัดเตรียมไว้ เช่น จาป
ปา ตะเคียนทอง มะม่วงปา และอืน่ ๆ อีกมากมาย
3. โปรแกรมช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกล ขาดแคลน ยากจน เช่น การ
สร้างห้องน้า, สนามเด็กเล่น, ห้องสมุด, สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
และอุปกรณ์การเรียน
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บทที่
ยุทธศาสตร์การพั นาไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก
2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
ต้องมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการประชาสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการผลักดันให้เกิดการจัดประชุมและนิทรรศการภายในจังหวัด ให้สอดคล้องกับทิศทางและ
นโยบายของประเทศ โดยจะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งตัว
แทนจากหน่วยงานภาครั ภาคเอกชน และและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดย
การพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ เป็น เมืองไมซ์ ซิตี้ ระดับประเทศ จะต้องมีการกาหนดจุดเด่นของทางจังหวัด และ
เป าหมายในการพัฒ นาให้ มีความชัดเจน ซึ่งในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้ว ย 4 เรื่อง ได้แก่
. วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลก 2. เปาหมายในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัด
พิษณุโลก 3. กลยุทธ์ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดพิษณุโลก และ 4. โครงการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่าน
กลไกการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ นการเปนไมซ์ซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลก
วิสัยทัศน์
“พิษณุโลกจะเปน ..... ”
ตัวอย่างทางเลือกวิสัยทัศน์ของจังหวัดพิษณุโลก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศูนย์กลางเมืองประชุม เศรษ กิจและสังคม สี่แยกอินโดจีน
เมืองสองแควทางเลือกใหม่ของการประชุมไมซ์ที่มีความหลากหลาย
เมืองประชุมไมซ์เส้นทางย้อนรอยอดีตประวัติศาสตร์ไทย
เมืองประชุมไมซ์ที่ผสมสานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตไทย
เมืองประชุมไทยนิยม
เมืองประชุมของเอเชียที่มีการอนุรักษ์และรักษาประวัติศาสตร์ความเป็นไทย
เมืองที่จะทาให้งานไมซ์ได้รับความสะดวกและเป็นที่พึงพอใจสาหรับทุกคน

พันธกิจ
1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษ กิจและกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการชั้นเลิศ
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บน านความรู้ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตร านสากล
4. ส่งเสริมแนวป ิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว
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วิสัยทัศน์

พิษณุโลกจะเปน .....

พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพือ่ กระตุ้นเศรษ กิจและกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการชั้นเลิศ
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บน านความรู้ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตร านสากล
4. ส่งเสริมแนวป ิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

เป้าหมาย

โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษ กิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ โดยพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า และเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตร านและมีโครงสร้างพื้น านที่เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ในอนาคต
3. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่เขตเศรษ กิจพิเศษทั่วประเทศ
4. สร้างความเจริ จากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม

รูปที่ 2-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปาหมายของไมซ์ซิตี้จังหวัดพิษณุโลก

2.2 เป้าหมาย นการพั นาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลก
เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก คือ ต้องการพัฒนาจังหวัดให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์ ระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศและเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนเศรษ กิจของภูมิภาค โดยมีเปาหมาย ดังต่อไปนี้
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดกิจกรรมไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษ กิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ โดยพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า และเพิ่ มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตร านและมีโครงสร้างพื้น านที่เพียงพอต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
3. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่เขตเศรษ กิจพิเศษทั่วประเทศ
4. สร้างความเจริ จากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม
ทั้งนี้การกาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดพิษณุโลกมีการกาหนดเปาหมายออกเป็น
ด้าน ตามกลยุทธ์ทั้ง 4 ได้แก่ . จานวนนักเดินทางไมซ์ของจังหวัดแยกเป็นกลุ่ม MI C E . รายได้อุตสาหกรรม
ไมซ์ของจังหวัด 3. จานวนงานไมซ์แยกเป็นกลุ่ม (Convention Exhibition) 4. จานวนงานไมซ์ (Flagship)
ของจังหวัด 5. จานวนผู้ประกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้คุณภาพ (Pre-Certified MICE Supplier) 6. จานวน
ผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตร าน (Certified MICE Supplier) 7. จานวนห้องประชุมที่ได้รับ

2017 © LYCON Reserved All Right

- 18 -

DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

การรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) เพิ่มขึ้น และ . จานวน
สถานที่การจัดประชุมที่ได้รับการรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย (Special Venue) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2-1 เปาหมายการดาเนินงานของแผนงานยุทธศาสตร์ไมซ์ซติ ี้พิษณุโลก (Phitsanulok MICE City Target)
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์
และการตลาดให้เป็นจุดหมายเมืองไมซ์ที่มี
ความคุ้มค่า
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์
เชื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง
กลยุทธ์ที่ พัฒนาบุคลากรไมซ์ให้ได้
มาตร านและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในพื้นที่

ตัว ี้วดั

หน่วย

.1 จานวนนักเดินทางไมซ์ของจังหวัดแยกเป็นกลุ่ม MI C E
1.2 รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด

ล้านคน
ล้านบาท

. จานวนงานไมซ์แยกเป็นกลุ่ม (Convention Exhibition)
จานวนงาน
2.2 จานวนงานไมซ์ (Flagship) ของจังหวัด
จานวนงาน
3.1 จานวนผู้ประกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้คุณภาพ (Pre-Certified MICE
จานวนบริษัท คน
Supplier)
3.2 จานวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตร าน (Certified MICE จานวนบริษัท คน
Supplier)
กลยุทธที่ 4 ยกระดับและพัฒนา
4. จานวนห้องประชุมที่ได้รับการรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand จานวนห้องประชุม
โครงสร้างพื้น านสนับสนุนการจัด
MICE Venue Standard: TMVS) เพิ่มขึ้น
กิจกรรมไมซ์
4.2 จานวนสถานทีก่ ารจัดประชุมที่ได้รับการรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย จานวนสถานที่
(Special Venue)
ประชุม
หมายเหตุ: 1 ต้องมีการจัดทาสถิติของจังหวัดในการสร้างเป็น าน
งานไมซ์ที่เป็น Flagship ของจังหวัดต้องมีการตั้งเปาหมายไว้ตั้งแต่ต้นป
3 จานวนผูป
้ ระกอบการผู้จัดงานไมซ์ที่ได้คุณภาพจะต้องมีการกาหนดเกณต์คุณภาพที่ได้มาตร าน
4 Certify MICE Supplier e.g., Certified Meeting Professional Certified MICE Organizations

2.3 กลยุทธ์ นการพั นาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลก
ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อการเป็นไมซ์ซิตี้ จะต้องมีการวางแผนครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ชื่อเสี ยงของจั งหวัดให้ เป็น ที่รู้จั ก การยกระดับการบริการและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวให้ มีความ
หลากหลายเพื่อดึงดูดให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาภายในพื้นที่ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไมซ์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้น านต่างๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งโรงแรมที่พัก สถานที่จัดการ
ประชุม รวมถึงระบบขนส่งภายในจังหวัดให้ได้มาตร าน โดยกลยุทธ์ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดแบ่ง
ออกเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ . ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และการตลาดให้เป็นจุดหมายเมืองไมซ์ที่มีความ
คุ้มค่า (Promote) . ยกระดับกิจกรรมไมซ์เชื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง (Win & Develop) 3. พัฒนา
บุคลากรไมซ์ให้ได้มาตร านและสนั บสนุนให้ เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ (Develop) และ 4. ยกระดับและ
พัฒนาโครงสร้างพื้น านสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ (Develop) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละการตลาด ห้ เ ป นจุ ด หมายเมื อ งไมซ์ ที่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า
(Promote)
1.1 สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองเพื่อเป็น านการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับภูมิภาคที่มีความ
คุ้มค่า
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดเปาหมาย
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โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

กลยุทธ์ที่ ยกระดับกิจกรรมไมซ์เ ื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง (Win & Develop)
2.1 สนับสนุนกิจกรรมไมซ์โดยเชื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง
2.2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดไปสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ พั นาบุคลากรไมซ์ ห้ได้มาตร านและสนับสนุน ห้เกิดการมีส่วนร่วม นพื้นที่ (Develop)

แผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ : จังหวัดพิษณุโลก
กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1

3.1 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่
3.2 พัฒนา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ให้ได้มาตร าน
กลยุทธที่ ยกระดับและพั นาโครงสร้างพื้น านสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ (Develop)
4.1 ยกระดับโครงสร้างพื้น านทางกายภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไมซ์ในพื้นที่
ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ 1.1 สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองเพื่อเปน านการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับ
ภมิภาคที่มีความคุ้มค่า
และการตลาด ห้เปนจุดหมาย
เมืองไมซ์ที่มีความคุ้มค่า
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและประ าสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย
(Promote)
ยกระดับกิจกรรมไมซ์
เ ่อื มโยงศักยภาพจังหวัด
รอบข้าง
(Win & Develop)

2.1 สนับสนุนกิจกรรมไมซ์โดยเ ื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง

พั นาบุคลากรไมซ์ ห้ได้
มาตร านและสนับสนุน ห้
เกิดการมีส่วนร่วม นพื้นที่
(Develop)

3.1 สนับสนุน ห้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ นพื้นที่

2.2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดไปสร่ ะดับสากล

3.2 พั นา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ ห้ได้มาตร าน

ยกระดับและพั นาโครงสร้าง 4.1 ยกระดับโครงสร้างพื้น านทางกายภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์
พื้น านสนับสนุนการจัด
กิจกรรมไมซ์ (Develop) 4.2 พั นาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นการขับเคลื่อนไมซ์ นพื้นที่

รูปที่ 2-2 กลยุทธ์การพัฒนาไมซ์ซติ ี้จังหวัดพิษณุโลก

กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละการตลาด ห้ เ ป นจุ ด หมายเมื อ งไมซ์ ที่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า
(Promote)
โดยการส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้พิษณุโลกเป็น านการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับ
ภูมิภาค เพื่อดึงดูดการจัดกิจกรรมไมซ์โดยเ พาะจากตลาดต่างประเทศที่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษ กิจ
ให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเมืองในการสื่อสารกับ
กลุ่มนักเดินทางไมซ์ โดยเน้นการนาจุดเด่นของพิษณุโลกมาใช้เป็นภาพลักษณ์ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่จดจาของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในจังหวัด โดย
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กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และการตลาดให้เป็นจุดหมายเมืองไมซ์ที่มีความคุ้มค่า สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
1.1 สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองเพื่อเป น านการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับภมิภาคที่มีความ
คุ้มค่า
ประชาสัมพันธ์ จัดทาอัตลักษณ์ และเสนอศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดให้พิษณุโลกเป็น านการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับภูมิภาคที่มี
ความคุ้มค่า รวมถึง สร้ างการประชาสั ม พันธ์เ กี่ยวกับ กิจ กรรรมต่างๆ ที่จัดในจังหวัดพิษณุโ ลก เพื่อสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของเมืองให้เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ โดยอาจมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ไมซ์ควบคู่กับประวัติศาสตร์ของเมือง
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการจัดทาอัตลักษณ์เ พาะของเมืองพิษณุโลกด้านไมซ์ (Phitsanulok MICE DNA)
–
โครงการจัดทาสื่อไมซ์ซิตี้พิษณุโลก (MICE City Phitsanulok Media)
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและประ าสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย
จั ด ทาสื่ อและแผนงานการประชาสั ม พั นธ์ ศั กยภาพของจั งหวั ด พิ ษณุโ ลกในการเป็น ไมซ์ซิ ต้ี โดยเน้ น
ศักยภาพของการจัดงานประชุมในเมืองที่มีความคุ้มค่าและราคาถูก ทั้งด้านโรงแรมที่พัก สถานที่จัดการประชุม
มีความโดดเด่นของประวัติศาสตร์ชาติไทย สามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคกลาง
ตอนล่าง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลังการประชุมของจังหวัดรอบข้างได้โดยง่าย ซึ่งอาจสร้างเป็น
สื่อแบบผสมผสาน เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มองค์กรธุรกิจและภาครั ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเ พาะประเทศในกลุ่มอินโดจีน
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการจัดกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละภาค (Regional MICE Road Show)
–
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าต่างประเทศร่วมกับศูนย์กลาง
กลยุทธ์ที่ ยกระดับกิจกรรมไมซ์เ ื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง (Win & Develop)
ส่ งเสริ มให้ เกิดการยกระดับ บริ การ พัฒ นาสิ นค้าการท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลื อกให้ แก่ผู้ เข้าร่ว มงาน
หลังจากดาเนินภารกิจเสร็จสิ้น โดยคานึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก มี
การเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงหรือจังหวัดโดยรอบ เพื่อให้เกิ ดการกระจายรายได้ เช่น การสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชื่อมโยงกับจังหวัดเพชรบูรณ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับมรดกโลกของจังหวัด
สุโขทัย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวเส้นทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น รวมไปถึงการ
สร้างโอกาสและพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมการ
ประชุม สัมมนา และนิทรรศการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มผู้ผลิต ผู้จาหน่ายสินค้า และผู้ลงทุนทั้งในพื้นที่และนอก
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พื้นที่ เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ เพื่อดึงดูดนักเดินทางจากประเทศเข้าสู่
ประเทศไทย โดยกลยุทธ์ด้านการยกระดับกิจกรรมไมซ์เชื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
2.1 สนับสนุนกิจกรรมไมซ์โดยเ ื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง
ออกแบบหรือสร้างกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดและ
จังหวัดรอบข้าง โดยจัดทาเป็นโปรแกรมมาตร านสาหรับกลุ่มเปาหมายแต่ละกลุ่มที่ครอบคลุม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่
ประหยัด ทั้งในแง่ของโรงแรมที่พักและอาหาร ทาให้การจัดกิจกรรมการประชุมเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อ
สร้างความน่าสนใจให้กับผู้จัดงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเดินไมซ์ทุกกลุ่ม เช่น เส้นทาง
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย เส้นทางการ
ท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์ เส้ น ทางการท่องเที่ยวศาสนาและวัฒนธรรม และการทากิจกรรมเพื่อสังคม
เป็นต้น
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการพัฒนากิจกรรมไมซ์ในจังหวัดเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลังการประชุมในจังหวัดรอบข้าง
–
โครงการสร้างรูปแบบการต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์ของพิษณุโลกโดยใช้ทุนทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของจังหวัด
2.2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดไปส่ระดับสากล
สนั บ สนุ น การสร้ างความร่ วมมือระหว่างภาครั และภาคเอกชน เพื่อให้ ภ าครั ช่ว ยสนับสนุนการจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้าในจังหวัดพิษณุโลกของภาคเอกชนให้เป็นงานที่ให ่ขึ้น โดยอาจสร้างหัวข้องาน
ตามศักยภาพจังหวัด เช่น กิจกรรมไมซ์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมไมซ์ด้านการเกษตร กิจกรรมไมซ์
ด้านงานศิลปะหัตถกรรม เป็นต้น รวมถึงจัดกลุ่มรวมงานการจัดประชุมเป็นกลุ่มเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรม
ไมซ์
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กิจกรรมไมซ์ตามป ิทิน
–
โครงการยกระดับการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเปาหมาย
กลยุทธ์ที่ พั นาบุคลากรไมซ์ ห้ได้มาตร านและสนับสนุน ห้เกิดการมีส่วนร่วม นพื้นที่ (Develop)
ส่งเสริมให้เมืองและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายใน
พื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในพื้นทีใ่ นการจัดงานไมซ์ให้ทัดเทียมกับมาตร านสากล เช่น
ผู้เชี่ยวชา ในการจัดงานประชุม (Professional Convention Organizer: PCO) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล (Destination Management Company: DMC) และผู้เชี่ยวชา ในการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ (Professional Exhibition Organizer: PEO) รวมถึงบุคคลากรที่มีส่วนสนับ สนุนให้เกิดการจัด
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กิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ เช่น ผู้ให้บริการด้านสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ (Venue) การประชาสัมพันธ์ การ
นาเที่ยว และการบริการในโรงแรม เพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการจัดงานในระดับประเทศและนานาชาติ โดย
การพัฒนาบุคลากรไมซ์ให้ได้มาตร านและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2
กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
3.1 สนับสนุน ห้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไมซ์ นพื้นที่
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์และบทบาทของคนในพื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมไมซ์
ให้แก่ประชาชน และบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ให้เล็งเห็นถึงความสาคั
ของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
หลักการ และรูปแบบ ของกิจกรรมไมซ์ เพื่อให้การพัฒนาเมืองสู่การเป็นไมซ์ซิตี้สามารถดาเนินได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องไมซ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ชุมชนและท้องถิ่น
–
โครงการพัฒนาศูนย์การพัฒนาอบรมบุคลากรไมซ์ในพื้นที่ (Phitsanulok MICE Academy)
3.2 พั นา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ ห้ได้มาตร าน
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดงานไมซ์ (Organizer) ของคนในพื้นที่ให้ได้
มาตร านระดับ สากลและเป็ น ที่ย อมรั บ ของผู้ จัดงาน เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เช่น ผู้เชี่ยวชา ในการจัดประชุม (Professional Convention Organizer: PCO) และการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัล (Destination Management Company: DMC) และผู้ให้บริการด้านสถานที่จัด
ประชุมและนิทรรศการ (Venue) เป็นต้น
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสนับสนุนในธุรกิจไมซ์
–
โครงการสร้างความพร้อมของหน่วยงานไมซ์ของจังหวัดในการขับเคลื่อนศูนย์ประชุมแห่งใหม่
กลยุทธที่ ยกระดับและพั นาโครงสร้างพื้น านสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ (Develop)
พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ เช่ น โรงแรมที่พัก ภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่ยอมรับของผู้จัด
งานไมซ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้จัดงาน รวมถึงการปรับปรุงห้องประชุมของโรงแรม และสถานที่จัดงานที่มีอยู่
ให้ได้รับมาตร านห้องประชุมของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand MICE Venue
Standard: TMVS) และการจัดหาพื้นที่การจัดสัมมนาในพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกับพื้นที่อื่นๆ
และมีความพร้ อมส าหรั บ การจัดประชุมนอกสถานที่ เช่น การจัดระบบ แสง สี เสี ยง และการดูแลความ
ปลอดภัย รวมทั้งการวางแผนพัฒนาการจัดการด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและพัฒนาระบบการ
จัดการที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทั้งนักท่องเที่ยวและนัก
เดินทางไมซ์ โดยเ พาะในช่วงที่มีการจัดงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ทั้งนีเ้ พื่อให้พิษณุโลกมีความพร้อม
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และศักยภาพที่ดีที่สามารถรองรับ การจัดกิจกรรมไมซ์ ในระดับประเทศและนานาชาติ ได้ในอนาคต โดยการ
ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้น านสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลยุทธ์ย่อย
ได้แก่
4.1 ยกระดับโครงสร้างพื้น านทางกายภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์
พัฒนาโรงแรมที่พักภายในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้จัดงานไมซ์ รวมถึงการปรับปรุงห้องประชุมของ
โรงแรม และสถานที่จัดงานที่มีอยู่ ให้ได้รับมาตร านห้ องประชุมของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม และ
นิทรรศการ (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) และวางแผนพัฒนาการจัดการด้านการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทั้งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการสนับสนุนให้โรงแรมเข้าสู่มาตร านห้องประชุม TMVS (TMVS @Phitsanulok)
–
โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับมาตร านสถานที่จัดงานเ พาะ (Special Venue)
–
โครงการปรั บ ปรุ ง ท่ า อากาศยานและเตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ การเป็ น ท่ า อากาศยาน
นานาชาติ
4.2 พั นาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นการขับเคลื่อนไมซ์ นพื้นที่
พัฒนาแนวทางในการจัดงานไมซ์ โดยการจัดทา านข้อมูลการจัดประชุมและนิทรรศการภายในพื้นที่ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุ นการจัดประชุมไมซ์ของจังหวัด และนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
ให้บริการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ ประกอบการให้บริการไมซ์ สาหรับการวางแผนการจัดประชุมไมซ์ใน
พื้นที่ ทาให้เกิดความสะดวกต่อผู้จัดงานไมซ์ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการไมซ์สาหรับขับเคลื่อนไมซ์ ภายใน
จังหวัดพิษณุโลก
ตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ
–
โครงการจัดทามาตร านการจัดเก็บข้อมูลสถิติงานไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก (MICE Statistic Data
Gathering Guide)
–
โครงการจัดเก็บ านข้อมูลสนับสนุนการจัดประชุมไมซ์ของจังหวัด (MICE Statistics)
2.4 โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านกลไกการจัดกิจกรรมไมซ์
การพัฒ นาจั งหวัด พิษณุโ ลกให้ เป็ น พื้นที่ทางเลื อกของการจัดประชุมสั มมนาในระดับชาติและระดั บ
นานาชาติ จาเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิดการจัดทาโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ พิษณุโลกมี
ความพร้อมในการเป็นไมซ์ซิตี้ ทั้งในแง่ของสถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง บุคลากร และ
กิจกรรมหลังการประชุม ที่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือที่สาคั ทั้งนี้ในการกาหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลก จะต้องมี
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ความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความต้องการ ทางเลือก และศักยภาพของจังหวัด พิษณุโลก เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาพื้นทีแ่ ละรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ได้
ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครั ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
าย ดังนั้นในการวางแผนเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของ
จังหวัดได้ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ระดับของรั บาล (Agenda) ระดับของกระทรวง หน่วยงาน (Function) และ ระดับ
ของพื้นที่ (Area) จะนามาสู่การจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดที่จะส่งผลให้การ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ และทาใหเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม โดย
สามารถอธิบายการทางานของแต่ละมิติได้ ดังนี้
การขับเคลื่อนไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย

การทางาน นเ ิงของการบรณาการ
ป ิบัติงานตามหลักภารกิจพื้นที่ ท้องถิน่
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด

ป ิบัติงานตามก หมาย ก ตาม
นโยบายของรั บาลหรือมติ
คณะรั มนตรี

Pitsanulok

มิติกระทรวง
และหน่วยงาน

มิติพื้นที่

Agenda Based

Korat MICE CITY

Surat Thani

มิติประเด็นหลัก
ตามยุทธศาสตร์

Cha-um Hua Hin

Hat Yai MICE CITY

ป ิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

รูปที่ 2-3 การบูรณาการ 3 มิติ

1. มิติพื้นที่ (Area based): เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและความร่วมมือของหน่วยงานที่ป ิบัติงานตาม
หลักภารกิจพื้นที่หรือท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการป ิบัติงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
2. มิติกระทรวงและหน่วยงาน (Function Based): เป็นภารกิจหลักที่มีเปาหมายที่ชัดเจน ภายใต้
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงและหน่ ว ยงาน โดยต้ อ งสอดคล้ อ งกับ
เปาหมายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาป
3. มิติประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ (Agenda Based): เป็นหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางป ิบัติตาม
รูปแบบภาครั ป ิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ไม่ได้เป็น
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ภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยเ พาะ เป็นการมุ่งเน้นการมีเปาหมายและการดาเนินงาน
ร่ ว มกั น มี เ จ้ า ภาพหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และผู้ ส นั บ สนุ น อย่ า งชั ด เจน หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า การบริ ห ารเชิ ง
บูรณาการ
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ของจังหวัด จะต้องอาศัยการทางานในเชิงบูรณาการทั้ง 3 มิติ
เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนร่วมกัน ในการกาหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และ
ประสานการท างานให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ นซึ่ ง กั นและกั น เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ น ซึ่ ง การพั ฒ นาจังหวัด
พิษณุโ ลกให้ เป็ น ไมซ์ซิตี้ เพื่อรองรั บ การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ในอนาคต จะมีโ ครงการที่เกี่ยวข้ อ ง
ครอบคลุมถึงการทาตลาดและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัด การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ รวมถึงการยกระดับและพั ฒ นา
โครงสร้างพื้น านทีส่ นับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 2-2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้จังหวัดพิษณุโลก
กลยุทธ์ย่อย
โครงการ
รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และการตลาด ห้เปนจุดหมายเมืองไมซ์ที่มีความคุ้มค่า (Promote)
1.1 สร้างภาพลักษณ์
โปรแกรมส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก
อัตลักษณ์ของเมือง 1.1.1 โครงการจัดทาอัตลักษณ์ • จัดทาอัตลักษณ์เ พาะของเมืองพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัด
เพื่อเปน านการจัด
เ พาะของเมืองพิษณุโลก กิจกรรมไมซ์ ทีผ่ ู้ประกอบการจะสามารถนาแบรนด์นี้ไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมไมซ์ระดับ
ด้านไมซ์ (Phitsanulok
ธุรกิจของตนเองได้ โดยจะต้องนาเสนอให้เห็นถึงความสามารถของเมืองใน
ภมิภาคที่มีความ
MICE DNA)
การรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
คุ้มค่า
1.1.2 โครงการจัดทาสื่อไมซ์ซติ ี้ • จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกด้านไมซ์ซติ ี้ เช่น วีดีทัศน์ เพื่อ
พิษณุโลก (MICE City
เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
Phitsanulok Media)
(สสปน.) ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company:
DMC) ผู้เชี่ยวชา ในการจัดงานประชุม (Professional Convention
Organizer: PCO) และผู้เชี่ยวชา ในการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ (Professional Exhibition Organizer: PEO) ในการเจาะ
กลุ่มตลาดการประชุมไมซ์ในประเทศและต่างประเทศ
• ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมุง่ เน้น
จุดเริม่ ต้นการเปดตลาดในภูมภิ าคอินโดจีน และเป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุม ซึ่งจะทาการนาเสนอการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และมีการจัดงาน
นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว
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หน่วยงานที่รับผิด อบ

• สานักงานจังหวัด

มิติงาน

• มิติพื้นที่ (Area
Based)

• สานักงานส่งเสริมการจัด • มิติพื้นที่ (Area
ประชุมและนิทรรศการ
Based)
(สสปน.)
• มิติกระทรวง
• สานักงานจังหวัด
และหน่วยงาน
• สานักงานการท่องเที่ยว
(Function
และกีฬาจังหวัด
Based)
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กลยุทธ์ย่อย
1.2 ส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและ
ประ าสัมพันธ์เจาะ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย

มิติงาน
โครงการ
รายละเอียดโครงการ
หน่วยงานที่รับผิด อบ
โปรแกรมประ าสัมพันธ์การจัดงานไมซ์จังหวัดพิษณุโลก
1.2.1 โครงการจัดทาโปรโมชั่น • จัดทาโปรโมชั่นการจัดกิจกรรมไมซ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)
• สานักงานการท่องเที่ยว • มิติพื้นที่ (Area
การจัดกิจกรรมไมซ์ผ่าน
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
และกีฬาจังหวัด
Based)
สื่อ ออนไลน์ต่างๆ ทั้ง
ศักยภาพของจังหวัด เช่น ผ่าน D-MICE Planner หรือสื่ออื่นๆ
ภาษาไทย และ
• จัดทาบทความ (Blog) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไมซ์ในเมือง
ภาษาอังก ษ
พิษณุโลก
(Phitsanulok MICE City
Campaign)
• สานักงานส่งเสริมการจัด • มิติพื้นที่ (Area
1.2.2 โครงการจัดกิจกรรม
• ประชาสัมพันธ์และเสนอศักยภาพของเมืองพิษณุโลกกับกลุม่ องค์กร
ทางการตลาดในแต่ละ
เปาหมายในแต่ละภาค เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการจัด ประชุมและนิทรรศการ
Based)
(สสปน.)
ภาค (Regional MICE
สัมมนาโดยเลือกพิษณุโลกเป็นสถานที่จัดประชุม
• สานักงานการท่องเที่ยว
Road Show)
• จัดงานและเข้าร่วมงานโรดโชว์ (Road Show) และเทรดโชว์ (Trade
และกีฬาจังหวัด
Show) ในพื้นที่กลุ่มเปาหมาย ร่วมกับกิจกรรมที่ทาง สสปน. ได้จัดขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์นาเสนอพิษณุโลกไมซ์ซิตี้
1.2.3 โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่ม
ตลาดลูกค้าต่างประเทศ
ร่วมกับศูนย์กลาง
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• สร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในมาตร านทีด่ ีและร่วมประชาสัมพันธ์
กับสื่อต่างๆ
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การตลาดกับกลุ่มลูกค้าไมซ์ในต่างประเทศ
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• สานักงานส่งเสริมการจัด • มิติพื้นที่ (Area
ประชุมและนิทรรศการ
Based)
(สสปน.)
• สานักงานการท่องเที่ยว • มิติกระทรวง
และหน่วยงาน
และกีฬาจังหวัด
• การท่องเที่ยวแห่ง
(Function
ประเทศไทย สานักงาน
Based)
จังหวัดพิษณุโลก
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กลยุทธ์ย่อย
โครงการ
รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ที่ ยกระดับกิจกรรมไมซ์เ ื่อมโยงศักยภาพจังหวัดรอบข้าง (Win & Develop)
โปรแกรมออกแบบกิจกรรมหลังการประ ุมไมซ์เ ื่อมโยงกับจังหวัดรอบข้าง
2.1 สนับสนุนกิจกรรม
2.1.1 โครงการจัดทาโปรแกรม • จัดทาโปรแกรมมาตร านสาหรับกิจกรรมหลังการประชุม ที่พิษณุโลกให้
ไมซ์โดยเ ื่อมโยง
ศักยภาพจังหวัดรอบ
มาตร านกิจกรรมหลังการ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเปาหมาย และตอบโจทย์ความต้องการของ
ข้าง
ประชุม (Standard Post- จังหวัด (Standard Semi Standard Post-Meeting Package) โดย
Meeting Package)
กาหนดราคาแพ็คเกจให้เป็นมาตร านและมีความเหมาะสม เช่น
- โปรแกรมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- โปรแกรมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- โปรแกรมกิจกรรมกีฬาและการผจ ภัย
- โปรแกรมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- โปรแกรมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวศาสนาและวัฒนธรรม
- โปรแกรมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
2.1.2 โครงการพัฒนากิจกรรม • จัดทาโปรแกรมกิจกรรมหลังการจัดประชุมไมซ์ในจังหวัดรอบข้าง ให้เป็น
กิจกรรมหลังการประชุมในพิษณุโลก เช่น
ไมซ์ในจังหวัดเชื่อมโยงกับ
- แหล่งมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมหลังการประชุมใน
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดรอบข้าง
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หน่วยงานที่รับผิด อบ

มิติงาน

• การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก
• สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

• มิติพื้นที่ (Area
Based)

• สานักงานจังหวัด
• การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก
• สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
• การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงาน
จังหวัดข้างเคียง
• สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ข้างเคียง

• มิติพื้นที่ (Area
Based)
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กลยุทธ์ย่อย

โครงการ
รายละเอียดโครงการ
โปรแกรมยกระดับการบริการที่แสดงถึงอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และวั นธรรม
2.1.3 โครงการจัดทารายการ
• ออกแบบรายการอาหารโต๊ะพิษณุโลกเพื่อนาอาหารเหนือมาเป็นหนึง่ ใน
อาหารโต๊ะพิษณุโลก
เมนูอาหารของโรงแรม เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้เข้าร่วมประชุม
สาหรับงานกิจกรรมไมซ์
• ขอความร่วมมือกับโรงแรมในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนอาหารว่าง โดยมีการ
(Phitsanulok Cuisine
จัดอาหารว่างเป็นอาหารเ พาะของจังหวัดพิษณุโลก
for MICE)
2.1.4 โครงการสร้างรูปแบบการ
ต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์
ของพิษณุโลกโดยใช้ทุน
ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของจังหวัด

• ออกแบบรูปแบบการสนับสนุนการใช้ทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
มาใช้ในการจัดกิจกรรมไมซ์สาหรับตลาดในประเทศ เนื่องจากมี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ท่ามกลางความหลากหลายของประเพณี
• ขอความร่วมมือกับโรงแรมหรือสถานที่จัดงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกใน
การนาการต้อนรับนักเดินทางไมซ์ด้วยการผสมผสานประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดให้กับคน
ทั่วไปได้รู้จัก
2.2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ โปรแกรมยกระดับกิจกรรมไมซ์ไปส่ระดับสากล
ของจังหวัดไปส่ระดับ 2.2.1 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ • รวบรวมข้อมูลการจัดงานไมซ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก
กิจกรรมไมซ์ตามป ิทิน
สากล
• ศึกษาการรวมการจัดงานไมซ์ในจังหวัดให้เป็นกิจกรรมไมซ์ที่มีขนาดให ่
ขึ้นและมีการจัดเป็นประจาทุกป เช่น
– กิจกรรมไมซ์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
– กิจกรรมไมซ์ด้านการเกษตร
– กิจกรรมไมซ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
2017 © LYCON Reserved All Right
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หน่วยงานที่รับผิด อบ

มิติงาน

• สานักงานจังหวัด
• สมาคมโรงแรมจังหวัด

• มิติพื้นที่ (Area
Based)

• สานักงานจังหวัด
• สมาคมโรงแรม
• สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
• ภาคเอกชน (เจ้าของ
สถานที่จดั งาน)

• มิติพื้นที่ (Area
Based)

• การท่องเที่ยวแห่ง
• มิติพื้นที่ (Area
ประเทศไทย สานักงาน
Based)
จังหวัดพิษณุโลก
• สานักงานจังหวัด
• สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
• สานักงานวัฒนธรรม

DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

กลยุทธ์ย่อย

โครงการ
2.2.2 โครงการยกระดับการจัด
งานนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้าเปาหมาย

รายละเอียดโครงการ
• คัดเลือกและกาหนดงานไมซ์ที่มีศกั ยภาพและมีอัตลักษณ์เ พาะของเมือง
พิษณุโลก เช่น งานแสดงสินค้านวัตกรรมสุขภาพและผู้สูงอายุ (Health
and aging lnnovation Expo), มหกรรมสินค้า กลุ่มคลัสเตอร์ อาหาร
และเครื่องดื่ม และงานเกษตรแ ร์ เป็นต้น
• กาหนดวิธีการ รูปแบบในการยกระดับการจัดงานไมซ์ให้มีขนาดให ่ขึ้น
เพื่อรองรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภคและการพัฒนาของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่
• สนับสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครั และภาคเอกชน เพือ่ ให้
ภาครั ช่วยสนับสนุนงานต่างๆ ที่ทางภาคเอกชนจัดให้ขยายให ่ขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 พั นาบุคลากรไมซ์ ห้ได้มาตร านและสนับสนุน ห้เกิดการมีส่วนร่วม นพื้นที่ (Develop)
3.1 สนับสนุน ห้เกิดการมี โปรแกรมส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร นพื้นที่ ห้มีส่วนร่วมและความเข้า จเรื่องไมซ์
3.1.1 โครงการสร้างความเข้าใจ • จัดการให้ความรู้กับกลุ่ม SMEs และชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมไมซ์เพื่อสร้าง
ส่วนร่วมเพื่อ
เรื่องไมซ์ให้กับกลุ่ม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
เข้าใจถึงบทบาทของกลุ่ม SMEs ชุมชน และท้องถิ่น ในการสนับสนุนให้
ไมซ์ นพื้นที่
ขนาดย่อม (SMEs) ชุมชน เมืองพิษณุโลกเป็นไมซ์ซิตี้
และท้องถิ่น
โปรแกรมยกระดับบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ นพื้นที่
3.1.2 โครงการพัฒนาศูนย์การ • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้รับการอบรมและ
พัฒนาอบรมบุคลากรไมซ์ รับรองมาตร านวิชาชีพในระดับสากล
ในพื้นที่ (Phitsanulok
• ส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาไมซ์ในคณะที่เกีย่ วข้อง
MICE Academy)
กับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ไมซ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้เล็งเห็นถึงความสาคั ของอุตสาหกรรมไมซ์
• สร้างศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ
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มิติงาน
หน่วยงานที่รับผิด อบ
• สานักงานส่งเสริมการจัด • มิติพื้นที่ (Area
Based)
ประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.)
• หอการค้าจังหวัด

• สานักงานจังหวัด
• มิติพื้นที่ (Area
• สานักงานส่งเสริมการจัด Based)
ประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.)

• สานักงานจังหวัด
• มิติกระทรวง
• มหาวิทยาลัยภายใน
และหน่วยงาน
จังหวัด
(Function
• สานักงานส่งเสริมการจัด Based)
ประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.)
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3.2 พั นา สร้างขีด
ความสามารถของ
บุคลากรไมซ์ ห้ได้
มาตร าน

โครงการ
รายละเอียดโครงการ
โปรแกรมยกระดับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน นอุตสาหกรรมไมซ์
3.2.1 โครงการออกแบบอบรม • คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการผูจ้ ัดงานไมซ์ที่ได้คณ
ุ ภาพ ที่ยังไม่ได้รับการ
ผู้ประกอบการผูจ้ ัดงาน
รับรองมาตร าน Certify MICE Supplier
ไมซ์ที่ได้คณ
ุ ภาพ (Pre• ชี้แจงกลุ่มผู้ประกอบการถึงแนวทางในการประเมินรับรองมาตร าน
Certify MICE Suppliers) • ออกแบบหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ก่อนการเข้าสูม่ าตร าน
ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่มาตร าน Certify MICE Supplier
Certify MICE Supplier • จัด กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการผู้จดั งานไมซ์
3.2.2 โครงการยกระดับ
• รวบรวมรายชื่อและจานวนบริษัทผู้รับจัดงานไมซ์ บริษัทนาเที่ยว หรือ
มาตร านของผูร้ ับจัดงาน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ง่ายต่อการ
ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ
ยกระดับมาตร านผูร้ ับจัดงาน (Organizer) สาหรับการจัดประชุมสัมมนา
สสปน. (Certified MICE
ในพื้นที่
Supplier)
• เตรียมความพร้อมการจัด กอบรมสัมมนาการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรในพื้นที่ให้ได้มาตร าน และเป็นที่ยอมรับ
• จัดอบรมผู้รับจัดงานไมซ์ท้องถิ่นร่วมกับสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อยกระดับให้ได้ตามมาตร าน
3.2.3 โครงการส่งเสริมและ
• จัด กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในภาคธุรกิจต่างๆ
พัฒนาศักยภาพให้แก่
เช่น การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดระบบเทคนิคทัง้ แสง สี
ผู้ประกอบการสนับสนุนใน เสียง การนาเที่ยว และการบริการในโรงแรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มคี วาม
ธุรกิจไมซ์
พร้อมสาหรับการจัดงานในระดับประเทศและต่อยอดเป็นระดับนานาชาติ
สามารถรองรับลูกค้าระดับพรีเมียมได้ในอนาคต รวมถึงเป็นที่ยอมรับของ
ผู้จัดงานไมซ์
• ให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้งานกับผู้ประกอบการไมซ์ที่ได้มาตร าน
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หน่วยงานที่รับผิด อบ

มิติงาน

• สานักงานการท่องเที่ยว • มิติพื้นที่ (Area
และกีฬาจังหวัด
Based)
• สานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.)
• สานักงานจังหวัด
• มิติพื้นที่ (Area
• สานักงานส่งเสริมการจัด Based)
ประชุมและนิทรรศการ • มิติกระทรวง
(สสปน.)
และหน่วยงาน
• สมาคมธุรกิจการ
(Function
ท่องเที่ยวจังหวัด
Based)
พิษณุโลก
• สานักงานส่งเสริมการจัด • มิติพื้นที่ (Area
ประชุมและนิทรรศการ
Based)
(สสปน.)
• มิติกระทรวง
• สมาคมธุรกิจการ
และหน่วยงาน
ท่องเที่ยวจังหวัด
(Function
พิษณุโลก
Based)
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โครงการ
3.2.4 โครงการสร้างความพร้อม
ของหน่วยงานไมซ์ของ
จังหวัดในการขับเคลื่อน
ศูนย์ประชุมแห่งใหม่

รายละเอียดโครงการ
• จัด กอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของคณะกรรมการหน่วยงาน
ไมซ์ของจังหวัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมสาหรับการ
บริหารงานศูนย์ประชุมแห่งใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้จดั งานไมซ์
• ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหน่วยงานไมซ์ของจังหวัด เพื่อ
วางรูปแบบหน่วยงานในการขับเคลื่อนศูนย์ประชุมแห่งใหม่ โดยมี สสปน.
เป็นที่ปรึกษา
• ประชุมและติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธที่ ยกระดับและพั นาโครงสร้างพื้น านสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ (Develop)
โปรแกรมสนับสนุนและยกระดับมาตร านไมซ์
4.1 ยกระดับโครงสร้าง
• ประชาสัมพันธ์เกณ ม์ าตร านห้องประชุมของสานักงานส่งเสริมการจัด
พื้น านทางกายภาพ 4.1.1 โครงการสนับสนุนให้
สนับสนุนการจัด
โรงแรมเข้าสู่มาตร าน
ประชุมและนิทรรศการ (Thailand MICE Venue Standard: TMVS)
กิจกรรมไมซ์
ห้องประชุม TMVS
ให้แก่โรงแรมได้รับทราบ และจัดหาผู้บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่
(TMVS @Phitsanulok)
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนค่าบริการทางด้านการทดสอบเพิ่มขึ้น
• ประชาสัมพันธ์ห้องประชุมที่ได้รับมาตร าน TMVS ให้กับกลุ่มองค์กร
เปาหมาย
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มิติงาน
หน่วยงานที่รับผิด อบ
• สานักงานส่งเสริมการจัด • มิติพื้นที่ (Area
ประชุมและนิทรรศการ
Based)
(สสปน.)
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• หน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้อง

• สมาคมโรงแรม
• มิติกระทรวง
• สานักงานส่งเสริมการจัด และหน่วยงาน
ประชุมและนิทรรศการ
(Function
(สสปน.)
Based)
• หอการค้าจังหวัด
• สานักงานพาณิชย์
จังหวัด
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
• สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด
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4.2 พั นาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ นการ
ขับเคลื่อนไมซ์ น
พื้นที่

โครงการ
รายละเอียดโครงการ
โปรแกรมยกระดับโครงสร้างพื้น านของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับกิจกรรมไมซ์
4.1.2 โครงการศึกษาและเตรียม • จัดหาสถานทีเ่ ปาหมาย ทาการสารวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็น
ความพร้อมรองรับ
สถานที่จัดงานไมซ์
มาตร านสถานที่จัดงาน • ศึกษามาตร านสถานที่จัดงานทีไ่ ม่ใช่ห้องประชุม
เ พาะ (Special Venue) • กาหนดรูปแบบ วิธีการขอใช้พื้นที่ และอัตราค่าบริการ รวมทั้งสร้างป ิทิน
การเข้าใช้พื้นทีเ่ พื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร่วมใช้งานพื้นที่เพื่อจัดประชุมสัมมนาต่างๆ
• จัดทาระบบการอานวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ในสถานที่
4.1.3 โครงการปรับปรุง
• พัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลกให้มีมาตร านสากล สร้างความเชื่อมัน่ แก่
ท่าอากาศยานและเตรียม
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศใน
ความพร้อมในการรองรับ
ภูมิภาคสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
การเป็นท่าอากาศยาน
• จัดวางเส้นทางรถโดยสารในการเดินทางจากสนามบินไปยังจุดต่างๆ เช่น
นานาชาติ
สถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเทีย่ ว และโรงแรมที่พักของนักเดินทางไมซ์
ที่มีมาตร านและมีความปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิด อบ
• สานักงานจังหวัด
• ภาคเอกชน เจ้าของ
สถานที่จัดการประชุม
นอกเหนือจากห้อง
ประชุมและโรงแรม

มิติงาน
• มิติพื้นที่ (Area
Based)

• กรมการบินพลเรือน
• มิติประเด็น
กระทรวงคมนาคม
หลักตาม
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์
การคมนาคม เช่น กรม
(Agenda
ทางหลวง กรมการขนส่ง Based)
• มิติพื้นที่ (Area
Based)

โปรแกรมด้านระบบบริหารจัดการเมืองสาหรับไมซ์
4.2.1 โครงการจัดทามาตร าน • วางรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ เช่น
• สานักงานจังหวัด
• มิติพื้นที่ (Area
การจัดเก็บข้อมูลสถิติงาน รายชื่องานไมซ์ภายในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมงาน และสถานที่ในการจัดงาน
• สานักงานส่งเสริมการจัด Base)
ไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก • สร้างมาตร านและกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล
ประชุมและนิทรรศการ
(MICE Statistic Data
กระทบของการจัดกิจกรรมไมซ์
(สสปน.)
Gathering Guide)
• จัดทา านข้อมูลการงานไมซ์ภายในพื้นที่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนการจัดประชุมไมซ์ของจังหวัด
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โครงการ
รายละเอียดโครงการ
4.2.2 โครงการจัดเก็บ านข้อมูล • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการใน
สนับสนุนการจัดประชุม
พื้นที่ เช่น รายชื่องานจัดประชุมและนิทรรศการภายในพื้นที่ เป็นต้น
ไมซ์ของจังหวัด (MICE
• รวบรวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ เช่น รายชื่อสถานที่ในการจัดงาน และ
Statistics)
กลุม่ เปาหมายของงานแต่ละประเภท เป็นต้น
• จัดทา านข้อมูลการจัดประชุมและนิทรรศการภายในพื้นที่ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดประชุมไมซ์ของจังหวัด
4.2.3 โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อ • จัดทาข้อมูลเพื่อสนับสนุนเครื่องมือสาหรับวางแผนการจัดประชุมไมซ์
สนับสนุนเครื่องมือ
ออนไลน์เพื่อให้เกิดการใช้งานและเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้จดั งาน
สาหรับวางแผนการจัด
ไมซ์ โดยมีข้อมูลสถานที่จดั งานประชุม ความพร้อม กิจกรรมหลังการ
ประชุมไมซ์ออนไลน์
ประชุม และประเภทกิจกรรมหลังการประชุม
(D - MICE Planner
• จัดแปลเป็นภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่ภาษาอังก ษเป็นหลัก
Information for
Phitsanulok)
4.2.4 โครงการจัดตั้ง
• ประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครั และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการไมซ์
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อวางรูปแบบหน่วยงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนไมซ์ในจังหวัด
ไมซ์ในจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก
• จัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีจังหวัดเป็นเจ้าภาพ และมี สสปน. เป็นเลขานุการ
• กาหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีความชัดเจน
• ประชุมและติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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มิติงาน
หน่วยงานที่รับผิด อบ
• สานักงานจังหวัด
• มิติกระทรวง
• สานักงานส่งเสริมการจัด และหน่วยงาน
ประชุมและนิทรรศการ
(Function
(สสปน.)
Based)

• สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

• มิติพื้นที่ (Area
Based)

• สานักงานจังหวัด
• มิติพื้นที่ (Area
• สานักงานส่งเสริมการจัด Based)
ประชุมและนิทรรศการ
(สสปน.)
• ภาคเอกชน
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กลยุทธ์ย่อย

โครงการ
4.2.5 โครงการจัดตั้งศูนย์การ
ติดต่อประสานงานไมซ์
ประจาพื้นที่ (MICE
Contact Center)

2017 © LYCON Reserved All Right

มิติงาน
รายละเอียดโครงการ
หน่วยงานที่รับผิด อบ
• จัดตั้งหน่วยงานกลางสาหรับการพัฒนาและประสานงานด้านกิจกรรมไมซ์ • สานักงานจังหวัด
• มิติพื้นที่ (Area
ของจังหวัด เพื่อเป็นองค์กรศูนย์กลางความร่วมมือในการบริหารจัดการให้ • สานักงานส่งเสริมการจัด Base)
เกิดการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ประชุมและนิทรรศการ
• จัดหาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถประจาหน่วยงาน เพื่อให้การ
(สสปน.)
ดาเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยอาจเป็นเจ้าหน้าทีจ่ าก สสปน. ทางาน
ร่วมกับคนในพื้นที่
• จัดเตรียมข้อมูลทางด้านศักยภาพพื้น านของจังหวัดในการสนับสนุน
กิจกรรมไมซ์ ทั้งในแง่ของโรงแรมที่พัก สถานที่ประชุม รวมไปถึงเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อทาเป็น านข้อมูลของการให้บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (MICE One Stop Service)
• ออกแบบกระบวนการและวิธีการให้บริการของหน่วยงาน
• ประชุมและติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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โดยการพัฒนาพื้นที่จังหวัด พิษณุโลกให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ จะต้องมีการพิจารณา
อย่างครอบคลุม ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้น านและการบริหารจัดการซึ่งถือเป็น านสาคั ของการผลักดัน
และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนไมซ์ได้ อีก
ทั้ ง จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมและกิ จ กรรมหลั ง การประชุ ม ซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ น ค้ า และบริ ก ารของจั ง หวั ด
นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดทาแผนการตลาดและพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดไป
ยังกลุ่มเปาหมาย ทั้งนี้ หากพิจารณาการพัฒนาด้านต่างๆ เปรียบเทียบกับ ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) แล้ว
จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ . ส่วนต้นน้า . ส่วนกลางน้า 3. ส่วนปลายน้า และ 4. ส่วน
สนับสนุน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดและโครงการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ต้นน้า

2. กลางน้า

3. ปลายน้า

การพัฒนา านที่สาคั ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมงานในทุก
ประเภท โดยสามารถแบ่งลักษณะได้
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
• การเตรียมความพร้อมของโรงแรมและ
สถานที่ประชุม
• การพัฒนาและยกระดับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
• การพัฒนาและยกระดับการจัดงานไมซ์

การสร้างสินค้าและบริการให้มีความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ การสร้าง
โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อผ่อนคลายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุม โดยการพัฒนาในส่วนกลางน้า
สามารถแบ่งได้ออกเป็น ลักษณะ คือ
• การสร้างโปรแกรมและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่เป็นมาตร าน
• การพัฒนากิจกรรมและการบริการ ที่
สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในพื้นที่

การจัดทาแผนการตลาด พัฒนาช่องทาง
การตลาดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
จังหวัดไปยังกลุ่มผู้จัดงาน เพื่อดึงดูดงาน
เข้าสู่จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาภาพลักษณ์
ของทางจังหวัดให้มีความโดดเด่นและเป็น
ที่จดจา โดยการพัฒนาในส่วนปลายน้า
สามารถแบ่งได้ออกเป็น ลักษณะ คือ
• การพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อดึงดูด
นักเดินทางไมซ์
• การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้บริโภค

4. โครงสร้างพื้น านและการบริหารจัดการ
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ให้มีการเติบโต โดยการพัฒนาในส่วน
สนับสนุนสามารถแบ่งได้ออกเป็น ลักษณะ
• การพัฒนาโครงสร้างพื้น าน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในพื้นที่
• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

รูปที่ 2-4 ห่วงโซ่มูลค่าการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซติ ี้

1. การพั นาระบบต้ น น้ า: เป็ น กระบวนการบริ ห ารจั ด การวั ต ถุ ดิ บ ในห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ซึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมไมซ์เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมของโรงแรมและการบริหารจัดการสถานที่
ประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนาและ
ยกระดับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมไมซ์ใหม่และการ
ยกระดั บ งานไมซ์ แ บบเดิ ม ให้ ดี ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ แ ก่
กลุ่มเปาหมาย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1. การเตรี ย มความพร้ อ มของโรงแรมและสถานที่ ป ระ ุ ม เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึง่ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
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1.1.1. โครงการสนั บ สนุ น ให้ โ รงแรมเข้ า สู่ ม าตร านห้ อ งประชุ ม TMVS (TMVS
@Phitsanulok)
1.1.2. โครงการศึ ก ษาและเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ มาตร านสถานที่ จั ด งานเ พาะ
(Special Venue)
1.2. การพั นาและยกระดับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมไมซ์ ซึง่ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
1.2.1. โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องไมซ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) ชุมชน และท้องถิ่น
1.2.2. โครงการพัฒ นาศูนย์ ก ารพัฒ นาอบรมบุ คลากรไมซ์ ใ นพื้น ที่ (Phitsanulok MICE
Academy)
1.2.3. โครงการออกแบบอบรมผู้ ประกอบการผู้ จั ด งานไมซ์ ที่ ได้ คุ ณภาพ (Pre- Certify
MICE Suppliers) ก่อนการเข้าสู่มาตร าน Certify MICE Supplier
1.2.4. โครงการยกระดั บ มาตร านของผู้ รั บ จั ด งานท้ อ งถิ่ น โดยร่ ว มมื อ กั บ สสปน.
(Certified MICE Supplier)
1.2.5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสนับสนุนในธุรกิจไมซ์
1.2.6. โครงการสร้างความพร้อมของหน่วยงานไมซ์ของจังหวัดในการขับเคลื่อนศูนย์ประชุม
แห่งใหม่
1.3. การพั นาและยกระดับการจัดงานไมซ์ เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษ กิจ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการ ดังนี้
1.3.1. โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กิจกรรมไมซ์ตามป ิทิน
1.3.2. โครงการยกระดับการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเปาหมาย
2. การพั นาระบบกลางน้า: เป็นการสร้างสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์เปรียบเสมือนการสร้างความสัมพันธ์กับนักเดินทางไมซ์ การสร้างโปรแกรม
และกิจ กรรมการท่องเที่ยว เพื่อผ่ อนคลายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม การพัฒ นาสิ นค้าและ
บริการต่างๆ ของจังหวัดให้สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยการ
พัฒนาในส่วนกลางน้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ลักษณะ คือ
2.1 การสร้างโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปนมาตร าน เพื่อผ่อนคลายหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุม ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
2.1.1 โครงการจั ด ท าโปรแกรมมาตร านกิ จ กรรมหลั ง การประชุ ม (Standard PostMeeting Package)
2.1.2 โครงการพัฒนากิจกรรมไมซ์ในจังหวัดเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลังการประชุมในจังหวัด
รอบข้าง
2017 © LYCON Reserved All Right
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2.2 การพั นากิจกรรมและการบริการ ที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนใน
พื้นที่ ซึง่ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
2.2.1 โครงการจัดทารายการอาหารโต๊ะพิษณุโลกสาหรับงานกิจกรรมไมซ์ (Phitsanulok
Cuisine for MICE)
2.2.2 โครงการสร้ า งรู ป แบบการต้ อ นรับ ที่ เป็ นเอกลั ก ษณ์ข องพิ ษ ณุ โ ลกโดยใช้ทุ น ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
3. การพั นาระบบปลายน้า: เป็นการจัดทาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังผู้บริโภค
ซึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์เปรีย บเสมือนการสร้างจัดทาและวางแผนการตลาด รวมถึงการพัฒ นา
ช่องทางการตลาดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เมืองไปยังกลุ่มผู้จัดงาน เพื่อดึงดูดงานเข้ าสู่จังหวัด
รวมทั้งการพัฒนาภาพลักษณ์ของเมืองให้มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจา โดยการพัฒนาในส่วน
ปลายน้าสามารถแบ่งได้ออกเป็น ลักษณะ คือ
3.1 การพั นา ่องทางการตลาดเพื่อดึงดดนักเดินทางไมซ์ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
3.1.1 โครงการจัดทาโปรโมชั่นการจัดกิจกรรมไมซ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังก ษ (Phitsanulok MICE City Campaign)
3.1.2 โครงการจัดกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละภาค (Regional MICE Road Show)
3.1.3 โครงการส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เ จาะกลุ่ ม ตลาดลู ก ค้ า ต่ า งประเทศร่ ว มกั บ
ศูนย์กลาง
3.2 การสร้างภาพลักษณ์และประ าสัมพันธ์ไปยังผ้บริโภค ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
3.2.1 โครงการจัดทาอัตลั กษณ์เ พาะของเมืองพิษณุโลกด้านไมซ์ (Phitsanulok MICE
DNA)
3.2.2 โครงการจัดทาสื่อไมซ์ซิตี้พิษณุโลก (MICE City Phitsanulok Media)
4. โครงสร้างพื้น านและการบริหารจัดการ: เป็นการพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการผลักดัน
และส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ให้มีการเติบโต ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้น าน และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์เติบโต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยขับเคลื่อน
การเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัด โดยการพัฒนาในส่วนสนับสนุนสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การพั นาโครงสร้างพื้น าน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
1.1.1. โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นท่ า
อากาศยานนานาชาติ
1.2 การพั นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
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โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

1.2.1. โครงการจัดทามาตร านการจัดเก็บข้อมูลสถิติงานไมซ์ของจังหวัดพิษณุโลก (MICE
Statistic Data Gathering Guide)
1.2.2. โครงการจัดเก็บ านข้อมูลสนับสนุนการจัดประชุมไมซ์ของจังหวัด (MICE Statistics)
1.2.3. โครงการจั ดทาข้อมูล เพื่ อสนับสนุน เครื่ องมือส าหรับวางแผนการจัดประชุ ม ไมซ์
ออนไลน์ (D - MICE Planner Information for Phitsanulok)
1.2.4. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการไมซ์ขับเคลื่อนไมซ์ในจังหวัดพิษณุโลก
1.2.5. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานไมซ์ ป ระจ าพื้ น ที่ (MICE Contact
Center)
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โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile)

วิสัยทัศ น์

1

ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์
และการตลาด ห้เปนจุดหมาย
เมืองไมซ์ที่มีความคุ้มค่า
(Promote)

พิษณุโลกจะเปน .....”

พัน ธกิจ
1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษ กิจและ
กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการ
บริการชั้นเลิศ
3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บน านความรู้ รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้
มาตร านสากล
4. ส่งเสริมแนวป ิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

เป้าหมาย
1. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศด้วยการจัดกิจกรรมไมซ์
เพื่อกระตุ้นเศรษ กิจและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ โดยพัฒนาการบริการที่สร้าง
มูลค่า และเพิ่มจานวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. พัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพื้นที่ให้ได้มาตร าน
และมีโครงสร้างพื้น านที่เพียงพอต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต
3. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่
เขตเศรษ กิจพิเศษทั่วประเทศ
4. สร้างความเจริ จากอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม

กลยุทธ

2
ยกระดับกิจกรรมไมซ์เ ื่อมโยง
ศักยภาพจังหวัดรอบข้าง
(Win & Develop)

กลยุทธย่อย

ตัวอย่างโครงการ

1.1 สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองเพื่ อเป น าน
การจัดกิจกรรมไมซ์ระดับภมิภาคที่มี ความคุ้มค่า

• โครงการจัดทาอัตลักษณ์เ พาะ
ของเมืองพิษณุโลกด้านไมซ์
(Phitsanulok MICE DNA)
• โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาด
ลูกค้าต่างประเทศร่วมกับ
ศูนย์กลาง

1.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและ
ประ าสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดเป้า หมาย
2.1 สนับสนุนกิจ กรรมไมซ์โดยเ ื่อมโยงศักยภาพ
จังหวัดรอบข้าง

2.2 ยกระดับกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดไปส่ระดั บสากล

• โครงการพัฒนากิจกรรมไมซ์ใน
จังหวัดเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลัง
การประชุมในจังหวัดรอบข้าง
• โครงการยกระดับการจัดงาน
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า
เปาหมาย

3
พั นาบุคลากรไมซ์ ห้ได้
มาตร านและสนับสนุน ห้เกิด
การมีส่วนร่วม นพื้นที่
(Develop)

3.1 สนับสนุน ห้เ กิ ดการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อ น
กิจกรรมไมซ์ นพื้นที่
3.2 พั นา สร้างขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์
ห้ได้มาตร าน

• โครงการพัฒนาศูนย์การพัฒนา
อบรมบุคลากรไมซ์ในพื้นที่
(Phitsanulok MICE
Academy)
• โครงการสร้างความพร้อมของ
หน่วยงานไมซ์ของจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนศูนย์ประชุมแห่งใหม่

4
ยกระดับและพั นาโครงสร้าง
พื้น านสนับสนุนการจัด
กิจกรรมไมซ์ (Develop)

4.1 ยกระดับโครงสร้างพื้น านทางกายภาพสนั บสนุ น
การจัดกิจกรรมไมซ์

4.2 พั นาระบบบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ น
การขับเคลื่อนไมซ์ นพื้ นที่

• โครงการสนับสนุนให้โรงแรมเข้า
สู่มาตร านห้องประชุม TMVS
(TMVS @Phitsanulok)
• โครงการจัดเก็บ านข้อมูล
สนับสนุนการจัดประชุมไมซ์ของ
จังหวัด (MICE Statistics)

รูปที่ 2-5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดพิษณุโลก
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