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 การศกึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาเพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิาร ดา้นความ
น่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใสใ่จ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื  
 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใชบ้รกิารโรงแรม ในอําเภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จํานวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 46 ขอ้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื คา่รอ้ยละ  
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วเิคราะหต์วัแปรอสิระ 2 ตวั 
โดยใชค้่าท ี(t-test) วเิคราะหต์วัแปรอสิระ 3 ตวัขึน้ไปใชค้วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way 
Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติเิป็นรายคู่ โดย
วธิกีาร LSD  
 ผลการวจิยัพบวา่ นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีใ่ชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร  
ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใส่ใจ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะ
ชว่ยเหลอื พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรมโดยรวมอยูร่ะดบัมาก 
 2. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นความใสใ่จ มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นความถูกตอ้ง
ครบถว้นของการบรกิาร มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วน
ดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอืแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  
 3. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  ทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความใสใ่จ และดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื แตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ .01  ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิาร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ



 4. นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้หบ้รกิาร นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวาม   
พงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นความใสใ่จ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย
กลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื 
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
 5. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความใส่ใจ มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
 6. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้หบ้รกิาร และด้านความ ใส่ใจ มี
ความพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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 The purpose of this research is to study the satisfaction of the tourists MICE 
group to the service of hotel in Hua-HIn district, Prachuapkhirikhan province in five 
Qualities dimension of service; the rightness of the service, reliability of facilitators, 
environment, attention, and the readiness to help.  

The sample subjects are collected from 400 tourists of MICE group who visit the 
hotels at Hua Hin, Prachuapkhirikhan. The research instrument used for gathering data 
is five rating scale questionnaire which have 46 items. The mean average and standard 
deviation are used to analyze the data. Two independent variables are analyzed by using 
T-test, one-way Analysis of Variance is used to analyze three independent variables. 
Scheffe’s test is used to test statistically significant different by SLD. 
 

The results of the research are as follows 
1. The satisfaction of the tourists of MICE group to the service of hotels in Hua 

Hin in five qualities dimension of service which are the rightness of the service, reliability 
of facilitators, environment, attention, readiness to help which is found that the tourists 
are satisfied to hotel’s service are at the high level 

2. The tourists of MICE group with difference gender have difference satisfaction 
with significant different at .01 level. When consider from each part, it is found that in 
attention part the tourists are satisfied to the hotel’s service with significant different at 
.01. In the rightness of service part, the tourists are satisfied to the hotel’s service with 
significant different at .05. For the other parts have no statistically significant different.  

3. The tourists of MICE group with difference age have difference satisfaction 
with no statistically significant different. When consider in each part, it is found that in 
attention part and readiness part the tourists are satisfied the hotel’s service with 
significant different at .01. The tourists are satisfied the hotel’s service in the rightness 
part of the service with significant different at 0.5. For the other parts have no statistically 
significant different.  



4. The tourists of MICE group with difference education level have difference 
satisfaction to the service of hotel in Hua Hin with significant different at 0.5. When 
consider in each part, it is found that the tourists are satisfied the hotel’s service in the 
reliability of facilitators part with significant different at .01. For the attention part, it is 
found that the satisfaction of tourist of MICE group to the service of hotel with significant 
different .05. For the other parts have no statistically significant different.  

5. The tourists of MICE group with difference career have difference satisfaction 
with no statistically significant different. When consider in each part, it is found that in the 
attention part the tourists are satisfied with significant different at 0.1. For the other parts 
have no statistically significant different.  

6. The tourists of MICE group with difference career have difference satisfaction 
with no statistically significant different. When consider in each part, it is found that in 
reliability of the facilitator and in attention part the tourists are satisfied with significant 
different at 0.5. For the other parts have no statistically significant different.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศคณูุปการ 
 
  สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีดว้ยความเมตตากรุณาจาก อาจารยล์ํ่าสนั  เลศิกูล
ประหยดั อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คําปรึกษา และให้
ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง  จนทําให้งานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกขัน้ตอน ทําให้ผู้วิจยัได้รบัรู้ถึง
ประสบการณ์และมคีวามเขา้ใจถงึวธิกีารทาํงานวจิยัเพิม่มากขึน้ ซึง่ถอืไดก้ารทาํงานวจิยัในครัง้น้ี
มสี่วนช่วยพฒันาการทํางานของผูว้จิยัใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
  ขอกราบขอบพระคุณ  ทีใ่หค้วามกรณุาเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธฉ์บบัน้ี   
  ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุพรี ์ลิม่ไทย อาจารยส์ฏิฐากร ชทูรพัย ์และ 
อาจารย ์ดร.ธนภูม ิ อตเิวทนิ ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั พรอ้มทัง้ให้
ความรู ้ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิทีเ่ป็นประโชน์ในการทาํงานวจิยัในครัง้น้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกทา่นทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้พรอ้มทัง้อบรม
สัง่สอน ตลอดจนมอบประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูว้จิยั  
  ขอกราบขอบพระคุณ  ทกุทา่นทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื หว่งใย ตลอดจนใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั
ดว้ยดตีลอดมา จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ 
  คุณค่าและประโยชน์จากวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัของมอบแด่ บดิา มารดา ตลอดจน
บรูพาจารยข์องผูว้จิยัทุกทา่น ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน จนบรรลุผลสาํเรจ็ 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

ภมิูหลงั 
 ปจัจุบนัแนวโน้มอุตสาหกรรม MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) มี
ความกา้วหน้ามากขึน้ จากการทีม่นีกัท่องเทีย่ว ทีม่คีุณภาพ เดนิทางเขา้มาประเทศไทยมจีาํนวน
เพิม่ขึน้มากทุกปี โดยเป็นกลุ่มทีม่าจากการจดัประชุม การจดันิทรรศการ หรอืการท่องเทีย่ว โดย
กจิกรรมเหล่าน้ีจะทาํใหเ้กดิการลงทุน และมเีมด็เงนิสะพดัเขา้ประเทศอยา่งมหาศาล เป็นสิง่สะทอ้น
ใหเ้หน็ ถงึศกัยภาพและความพรอ้มของประเทศไทยในทุกภาคสว่น  ทัง้ในดา้นการทอ่งเทีย่ว และใน
เชงิธุรกจิ เพื่อกา้วสูก่ารเป็นเจา้ภาพจดังานแสดงสนิคา้นานาชาตใินระดบัสากล เป็นศูนยก์ลางการ
จดังานแสดงสนิค้า นิทรรศการและการประชุมในภูมภิาค และขานรบันโยบายของรฐับาลที่
กําหนดใหปี้ 2551 และ 2552 เป็นปีแหง่การลงทุน และปีแหง่การท่องเทีย่ว โดยเกดิขึน้จากความ
รว่มมอืของทัง้ภาครฐั และเอกชน ประกอบดว้ยคณะกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิเสรมิการประชุม
นานาชาต ิ(ไทย) (ทกิ้า) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสํานักงานส่งเสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ธุรกจิไมซถ์อืเป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็น
อนัดบัตน้ๆ โดยทุกฝา่ยคาดว่าในปี 2551 น้ี จะมนีกัท่องเทีย่วเชงิธุรกจิ เดนิทางเขา้มาในประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้เป็นจาํนวน 947,600 คน สามารถนํารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศราว 65,000 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัปี 2550 ดงันัน้ในปจัจุบนัหลายหน่วยงานไดเ้รง่
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร และความพรอ้มดา้นบรกิารต่างๆ ใหพ้รอ้มรบัมอื และใหส้ามารถมัน่ใจ
ว่าประเทศไทยจะกา้วทนัการเตบิโตดงักล่าว ซึง่นอกจากจะเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิขององคก์รเอง
แลว้ ยงัเป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกจิระดบัมหภาคของประเทศอกีดว้ย  ประเทศไทย อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีส่ามารถช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศได้
เป็นจาํนวนมาก จนทาํใหร้ฐับาลไดเ้หน็ความสาํคญัและมนีโยบายสง่เสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ประเภทดา้นการจดัประชุม การท่องเทีย่ว   
เพื่อเป็นรางวลั และการแสดงสนิคา้/นิทรรศการนานาชาต ิ(Meeting Incentive Convention and 
Exhibition : MICE) ทีม่แีนวโน้มของการเจรญิเตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ ถงึแมว้่านกัท่องเทีย่วในกลุ่ม MICE 
น้ี จะเป็นกลุ่มทีม่ขีนาดเลก็ และเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่กม็คีุณภาพและศกัยภาพเพยีงพอในการใช้
จา่ยเพือ่การทอ่งเทีย่วสงูมาก  สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัธุรกจิการทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งมาก      

ณฐัวุฒ ิ อมรววิฒัน์ ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์าร
มหาชน) หรอื สสปน. เผยว่า ปีน้ี สสนช. คาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกจิMICE ในประเทศไทยจะเตบิโตได้
ไม่ตํ่ากว่า 20% หรอืคดิเป็นมูลค่ารายไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6,500 ลา้นบาท แน่นอนแมว้่าจะมปีจัจยัลบ
หลายๆ ดา้น ทัง้ทางดา้นการเมอืง คา่ครองชพี และ ความไมม่ัน่คงทางเศรษฐกจิ  แต่กไ็มส่ง่กระทบ
ต่อยอดการเขา้มาประชุมในกลุ่ม ธุรกจิ MICE แน่นอน เพราะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ประเทศไทย
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มคีวามไดเ้ปรยีบในหลายๆดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ ความคุม้, สิง่ก่อสรา้งทีท่นัสมยัและรองรบัการประชุม, 
ความสะดวกสบายในการเดนิทาง และมสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ โดยการจดัการประชุมรายใหญ่ๆ 
ในปีน้ีจะประกอบดว้ย การจดัการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัของบรษิทั เฮอรบ์าไลน์ 
(Herbalife) ทีจ่ะมผีูเ้ขา้รว่มประชุมประมาณ 20,000 คน จาก 13 ประเทศทัว่โลก ซึง่น่าจะทาํรายได้
เขา้ประเทศประมาณ 1.3 พนัลา้นบาท ในวนัที ่23-27 กรกฏาคม 51 และก่อนหน้านัน้จะมกีารจดั
ประชุมของบรษิทัไลน์ออน ทีจ่ะมผีูเ้ขา้รว่มประชุมถงึ 2.5 หมืน่คน จาก 150 ประเทศ และ ในช่วง 2-
3 กนัยายน จะมผีูเ้ขา้รว่มประชุม 2 หมื่นคน จากองคก์าร ITU ทาํใหปี้น้ี สสปน. คาดการณ์รายไดท้ี่
จะถูกใชจ้ากค่าทีพ่กั ค่าอาหาร ค่าชอ้ปป้ิง และ ค่าการจดัประชุม ปีน้ีน่าจะมรีายไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6,500 
ลา้นบาท และมแีนวโน้มจะเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกจิน้ีไมต่ํ่ากว่า 20% ทุกปี  สาํหรบัการใช้
จ่ายของนกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีต่อหวัเฉลีย่จะมกีารใชจ้่ายมากกว่านกัท่องเทีย่วทัว่ไปประมาณ 4-5 เท่า 
โดยคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ต่อคนจะอยูท่ีป่ระมาณ 65,000 บาทต่อครัง้ โดยคดิเป็นเปอรเ์ซน็กบันกัท่องเทีย่ว
ในไทยทัง้หมดกลุ่มนักท่องเทีย่วกลุ่ม MICE มจีํานวน 6% หากเทยีบกบักลุ่มนักท่องเทีย่วรวม 
ขณะทีห่ากคดิเป็นสดัส่วนมลูค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิจากนักท่องเทีย่วทัง้หมดจะอยู่ที ่12.6% (ณฐัวุฒ ิ
อมรววิฒัน์. 2551: ออนไลน์) 

แต่เมือ่พจิารณาถงึความเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม MICE ในเขตอาํเภอหวัหนิ  จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ ซึง่เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง กบัพบวา่มกีารเตบิโตอยูใ่นระดบัตํ่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัภูมภิาคอื่นของประเทศไทย  ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหอ้าํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเกีย่วกบัอุตสาหกรรม MICE  จงึนํามาซึง่การศกึษาถงึความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารในดา้นโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE  ต่อการใช้บรกิาร

โรงแรม  ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้น
ความใสใ่จ  ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื  

2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น โดยจําแนกตาม  
เพศ  อาย ุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดต่้อเดอืน 

3. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
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ความสาํคญัของการวิจยั 
ผลการวจิยัทีไ่ดนํ้ามาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนสําหรบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการดําเนินงาน
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นการท่องเทีย่ว ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของธุรกจิอุตสาหกรรม MICE ส่งผลใหส้รา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ต่อไป  
  

ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากร 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ 
 
กลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอย่างทีท่ําการวจิยัครัง้น้ี  คอื   นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

ซึ่งผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนทีแ่ทจ้รงิของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิาร  
โรงแรม  จงึไดใ้ชก้ารกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรคาํนวณแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non 
probability Sampling)  (กลัยา วานิชบญัชา.  2546: 26 - 27) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  ใชว้ธิกีารเลอืกตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 
ตวัแปรศกึษา 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
 1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล  ไดแ้ก่ 

 1.1.1  เพศ 
  1.1.1.1  ชาย 
  1.1.1.2  หญงิ 
 1.1.2  อาย ุ
  1.1.2.1  น้อยกวา่ 35 ปี 
  1.1.2.2  35 – 40 ปี 

1.1.2.3 มากกวา่ 40 ปี  
 1.1.3  ระดบัการศกึษา 
  1.1.3.1  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี
  1.1.3.2  ปรญิญาตร ี

1.1.3.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
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 1.1.4  อาชพี 
  1.1.4.2  ขา้ราชการ 

1.1.4.3 พนกังานบรษิทั 
1.1.4.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 
1.1.5.1 น้อยกวา่ 20,000 บาท 
1.1.5.2 20,001 – 30,000 บาท 
1.1.5.3 มากกวา่ 30,000 บาท 

 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม (MICE) ต่อการใช้

บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในมติคิุณภาพการบรกิาร  5  ดา้น ไดแ้ก่   
2.1 ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร   
2.2 ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร 
2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
2.4 ดา้นความใสใ่จ 
2.5 ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูส้กึหรอืความประทบัใจของลูกค้าที่มาใช้บรกิารของ

โรงแรม และธุรกิจนําเที่ยว ที่เป็นผลมาจากความต้องการที่ได้รบัการตอบสนองที่ตรงตามความ
ตอ้งการของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารในดา้นโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ประกอบดว้ย   

1.1 ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารสามารถดาํเนินการ 
ภายในระยะเวลาทีต่กลงไดท้นัท่วงท ีและครบถว้น สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี 
มกีารตดิต่อประสานงานไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง  ชดัเจน   

1.2 ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถในการ
ตอบข้อคําถามให้กับนักท่องเที่ยวได้ทุกคําถาม และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัผิดชอบได้อย่างเต็ม
ความสามารถ รวมถงึปกป้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ใหก้บันักท่องเที่ยวไดใ้นทุกกรณี บุคลกิมคีวาม
สภุาพและออ่นน้อมถ่อมตน มารยาทเหมาะสมเป็นพนกังานบรกิาร  

1.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ หอ้งน้ํา หอ้งประชุม หอ้งอาหาร หอ้งจดัเลี้ยง มี
ความสวยงาม สะอาด ตกแต่งอย่างสวยงามและเป็นระเบยีบ ผูใ้หบ้รกิารต่างกายเหมาะสมกบั
การใหบ้รกิาร เอกสารต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบใหอ้่านและตคีวามไดง้า่ย ป้ายชื่อและสญัลกัษณ์
ต่าง ๆ สามารถมองเหน็ชดัเจนและเขา้ใจไดง้า่ย   
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1.4 ความใส่ใจ หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารคํานึงถงึความสะดวกของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE เป็นสาํคญั และมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารอยูต่ลอดเวลา สามารถจดจาํนกัท่องเทีย่ว
ทีม่าใชบ้รกิารไดเ้ป็นอยา่งด ี

1.5 ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ หมายถึง เมื่อมปีญัหาเกิดขึ้น พนักงานบรกิาร 
สามารถให้ความช่วยเหลือดําเนินการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ได้อย่างทนัท่วงท ีรวดเรว็ และไม่เกิด
ขอ้ผดิพลาดซือ้ซอ้น หรอืปรบัเปลีย่นใหใ้หมโ่ดยไมม่ปีญัหา หากไมส่ามารถแกไ้ขได ้กพ็รอ้มทีจ่ะคนื
เงนิคา่บรกิารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
 2. สถานทีจ่ดัประชุม หมายถงึ โรงแรม รสีอรท์ หรอืหน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ป็นทีจ่ดัประชุม 
และการทอ่งเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั และการแสดงสนิคา้ /นิทรรศการนานาชาต ิMICE ในอาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 3. การบรกิาร หมายถงึ การอาํนวยความสะดวกทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ไดร้บั
จากการบรกิารจากโรงแรมและธุรกจินําเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 4. องคป์ระกอบสว่นบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่ป็นลกัษณะสว่นบุคคล เชน่ เพศ อายุ  ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารธุรกจิโรงแรม
และธุรกจินําเทีย่วในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 5. พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หมายถึง พนักงานหรือผู้ให้บริการต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICEทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมและธุรกจินําเทีย่ว ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์
 6. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE หมายถงึ นักท่องเที่ยวที่มาใชบ้รกิารในดา้นการ
จดัการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั และการแสดงสนิคา้ /นิทรรศการนานาชาต ิMICE 
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
 7. MICE หมายถงึ กลุ่มบุคคลหรอืองคก์รหน่ึงทีม่าทาํกจิกรรมร่วมกนั ทีม่าใชบ้รกิารใน
ดา้นโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูศ้กึษาวจิยัต้องการทราบถงึความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย

กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ โดยใช ้การวดัระดบั
คุณภาพงานบรกิารของ A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml และ Leonard L. Berry ใน
คุณภาพการบรกิาร 5 มติหิลกั (อนุวตัร  บรรณารกัษ์สกุล. 2543: 1-2) ดงัน้ี  

                 ตวัแปรอิสระ                                               ตวัแปรตาม 
      (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติุฐานของการวิจยั 
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 3. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 4. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
 5. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
 
 

ปจัจยัสว่นบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5.  รายไดต่้อเดอืน 

      ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม            
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในมติิ
คุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น  

1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร 
2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
4. ดา้นความใสใ่จ 
5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
1.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
1.2 ความสาํคญัของความพงึพอใจต่อการบรกิาร 
1.3 ลกัษณะของความพงึพอใจในการบรกิาร 
1.4 ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
1.5 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ    

  2.   ขอ้มลูทัว่ไปของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 
2.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 
2.2 องคป์ระกอบขอการประกอบธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 
2.3 ประเภทของธุรกจิการทอ่งเทีย่ว 
2.4 แนวคดิเกีย่วกบันนัทนาการและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

  3.   ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัอุตสาหกรรม MICE 
3.1  ความหมายของ MICE   
3.2  การดาํเนินธุรกจิในอุตสาหกรรม  MICE 
3.3  การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว MICE 
3.4  สถานการณ์ของอุตสาหกรรม MICE  

4.  แนวคดิเกีย่วกบัการบรกิาร 
4.1  ความหมายของคุณภาพบรกิาร 
4.2  ประเภทและลกัษณะธุรกจิบรกิาร 
4.3  แนวคดิการบรหิารการตลาดในธุรกจิบรกิาร 
4.4  การวดัระดบัคุณภาพการบรกิาร 

  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2525: 547) ได้ใหค้วามหมายคาํว่า “พอใจ” 

หมายถงึ สนใจ ชอบ เหมาะ 
ความพึงพอใจ หรือ ความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction”ซึ่งมี

ความหมายโดยทัว่ไปว่า ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด (มหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธริาช. 2539: 19) และไดม้นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายตามความหมาย
ของพจนานุกรมทัง้ดา้นจติวทิยา “ความพงึพอใจ” หมายถงึ ความรูส้กึของผูม้ารบับรกิารต่อสถาน
บรกิารทีไ่ดร้บัจากการเขา้ไปตดิต่อขอรบับรกิารในสถานทีน่ัน้ ๆ  

วรมู (Vroom. 1964: 27) กล่าวไวว้า่ ทศันคตแิละความพงึพอใจในสิง่ใดสิง่หน่ึงสามารถใช้
แทนกนัได ้เพราะทัง้สองคําน้ีหมายถงึ ผลที่ไดจ้ากการที่บุคคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในสิง่นัน้ ทศันคติ
ดา้นบวกแสดงใหเ้หน็ถงึความพอใจในสิง่นัน้และทศันคตดิา้นลบจะแสดงใหเ้หน็สภาพความไมพ่อใจ
นัน้เอง 

เชลลี ่และคนอื่นๆ (Shelle; el at. 1964: 232) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึสอง
แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็น
ความรูส้กึทีเ่มื่อเกดิขึน้แลว้ จะทําใหเ้กดิความสุข ความสุขน้ีเป็นความรูส้กึทีแ่ตกต่างจากความรูส้กึ
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคอื เป็นความรูส้กึแบบยอ้นกลบั หรอืความรูส้กึทางบวกเพิม่ขึน้อกีดงันัน้จะเหน็
ไดว้า่ความรูส้กึทีส่ลบัซบัซอ้นและความสขุน้ีจะมผีลต่อบุคคลมากกวา่ความรูส้กึทางบวกอื่นๆ  

ทฟิฟินและแมคคอรม์คิ (Tiffin; & Mccomic. 1965: 63) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็น
แรงจูงใจของมนุษยท์ีต่ ัง้อยู่บนความตอ้งการพืน้ฐาน (Basic Needs) มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอย่าง
ใกลช้ดิกบัผลสมัฤทธิแ์ละสิง่จงูใจ(Incentive) และพยายามหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มต่อ้งการ 

วอลแมน (Wolman. 1973: 384) ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ (Feeling) มคีวามสุข
เมือ่คนเราไดร้บัผลสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมาย (Goals) ความตอ้งการ (Wants) หรอืแรงจงูใจ (Motivation) 

จุมพล  สตัยาภรณ์ (2542: 9) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นองคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ 
ด้านทศันคติ ซึ่งไม่จําเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป แต่เป็นเพียงปฏิกิริยาด้าน
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้า โดยบ่งบอกทิศทางว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือไม่มี
ปฏกิริยิาต่อสิง่เรา้นัน้ 

ทรงศกัดิ ์เดชาชาญ (2542: 12) กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึรกั ชอบ และสุขใจ 
หรอืทศันคตทิีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่นัน้ ๆ 

หลุย  จาํปาเทศ (2535: 789) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความตอ้งการ (Needs) ได้
บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะทําให้มีความสุข สงัเกตได้จากสายตาคําพูด การ
แสดงออก 
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สาโรจ  ไสยสมบตั ิ(ศรทัธา วุฒพิงศ.์ 2542: 12; อา้งองิจาก สาโรจ ไสยสมบตั.ิ 2534: 
192) ไดพ้ดูถงึปจัจยัทีส่าํคญัของความพงึพอใจไวว้า่ ความพงึพอใจเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงที่
ช่วยทํางานเกดิความสาํเรจ็ โดยเฉพาะงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร ปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงทีเ่ป็น
ตวับ่งชี ้คอื จํานวนผูท้ีม่าใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูบ้รกิารทีช่าญฉลาด จงึควรศกึษาใหล้กึซึง้ ถงึปจัจยัและ
องค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ะทําใหเ้กดิความพงึพอใจทัง้ผูป้ฏบิตังิานและผูท้ีม่าใชบ้รกิาร เพื่อที่จะไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

มอรส์ (สุวฒันา  ใบเจรญิ. 2540: 27; อา้งองิจาก Morse. 1958: 27) ไดอ้ธบิายว่าความพงึพอใจ  
หมายถึง สภาวะจติที่ปราศจากความเครยีด ทัง้น้ีเพราะธรรมชาติของมนุษย์มคีวามต้องการ ถ้า
ความตอ้งการนัน้ไดร้บัการตอบสนองทัง้หมดหรอืบางสว่น ความเครยีดกจ็ะน้อยลง ความพงึพอใจก็
จะเกดิขึน้และในทางกลบักนั  ถ้าความต้องการนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนองความเครยีดและความไม่
พงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ 

โวแมน (สวุฒันา  ใบเจรญิ. 2540: 27; อา้งองิจาก Wolman. 1973: 384) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความพงึพอใจไวว้่า ความพงึพอใจไวว้่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึที่มคีวามสุข เมื่อ
ไดร้บัผลสาํเรจ็ตามความมุง่หมาย  ความตอ้งการหรอืแรงจงูใจ 

สุวฒันา  ใบเจรญิ (2540: 27) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่าความรูส้กึทีด่หีรอื
เจตคตทิีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่นัน้ ๆ เมื่อบุคคลอุทศิแรงกาย แรงใจ และสตปิญัญาเพื่อกระทําในสิง่
นัน้ ๆ  

มณัฑนา อน้แสง (2546: 36) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึที่
เกดิจากความต้องการทีม่นุษยค์าดหวงัไว ้ ถ้าความต้องการไดร้บัการตอบสนองทีค่าดหวงัไวห้รอื
มากกว่า  ความพงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ แต่ถ้าความต้องการไม่ไดร้บัการตอบสนองตามที่คาดหวงัไว ้ 
ความไมพ่งึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ 

เกสเลอร ์(สุวฒัน์ ใบเจรญิ. 2540; อา้งองิจาก Kesler. 1983: 30) เป็นระดบัความรูส้กึเมื่อ
ความต้องการทีส่ําคญัของเรา เช่น การมสีุขภาพด ีมคีวามมัน่คง มคีวามสมบูรณ์พูนสุข พวกพอ้ง  
มคีนยกยอ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีไดร้บัการตอบสนองแลว้ 

ศรทัธา  วุฒพิงศ ์(2542: 12) ไดใ้หค้วามหมายความพงึพอใจ โดยสรปุวา่เป็นความรูส้กึทีด่ี
ทีช่อบและบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ และจะแสดงออกทางพฤตกิรรม โดยการพอใจสิง่ใดแลว้ อยากเขา้รว่ม
ทัง้กายและจติใจ 

ธญัวรนัต ์กฤษณรตัน์ (2542: 10) ไดส้รุปความหมายความพงึพอใจว่าเป็นความรูส้กึของ
บุคคลที่มต่ีอเรื่องใดเรื่องหน่ึง ในลกัษณะการประเมนิค่าความเป็นไปในทศิทางบวก  ทศิทางลบ
หรอืไมม่ทีศิทาง 

จุมพล สตัยาภรณ์ (2542: 9) กล่าวไวว้่า ความพงึพอใจเป็นองคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ
ของทศันคต ิ ซึง่ไม่จําเป็นต้องแสดงหรอือธบิายเชงิเหตุผลเสมอไปกไ็ด ้แต่เป็นเพยีงปฏกิริยิาดา้น
ความรูส้กึต่อสิง่เรา้ โดยบ่งบอกทศิทางวา่เป็นไปในลกัษณะทศิบวก  ทศิทางลบหรอืไมม่ปีฏกิริยิาต่อ
สิง่เรา้นัน้ 
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อรณุ ีสขุเรอืง (2546: 22) ไดส้รปุความหมายจากความพงึพอใจเป็นสภาพความตอ้งการที่
ไดร้บัการตอบสนองเกดิเป็นความรูส้กึทีด่ ีทีช่อบ ประทบัใจ ทีม่ต่ีอสิง่นัน้ๆ โดยเมื่อพอใจสิง่ใดแลว้ก็
จะแสดงออกทางพฤตกิรรม  โดยเขา้ร่วมกบักจิกรรม  อุทศิแรงกาย  แรงใจและสตปิญัญาทีก่ระทํา
ในกจิกรรมนัน้ 

คอทเลอร ์ (1997: 40) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจว่า เป็นระดบัความรูส้กึของ
บุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรบัรู้คุณค่าที่ได้รบัจากสินค้าหรือบริการกบัความ
คาดหวงัของแต่ละบุคคลก่อนทีจ่ะใชห้รอืไดร้บัสนิคา้และบรกิารนัน้ ๆ 

กุณฑล ีรื่นรมย,์ เพลนิทพิย ์โกเมศโสภา และ สาวกิา อุณหนนัท ์ (2547: 98) ไดใ้หค้วาม
หมายถงึความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีแ่ต่ละบุคคลแสดงออกถงึความยนิดจีากการใช้
ผลติภณัฑห์รอืการบรโิภคสนิคา้ ซึง่คุณค่าหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้เท่ากบัหรอืสงูกว่าระดบัความ
คาดหวงัของคน ๆ นัน้ ในทางตรงขา้มถา้ผลจากการใชส้นิคา้หรอืการไดร้บับรกิารนัน้ตํ่ากว่าค่า
ความคาดหวงั บุคคลนัน้ยอ่มจะเกดิความไมพ่อใจ 

ความพงึพอใจ = ความคาดหวงัผลลพัธท์ีไ่ดร้บัจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 
  เอนก สุวรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 171) ไดใ้หค้วามหมายถงึความ

พงึพอใจ หมายถงึ ภาวะการณ์แสดงออกถงึความรูส้กึทีม่ต่ีองานและประเมนิไดจ้ากความแตกต่าง
ของปรมิาณผลตอบแทนที่ไดก้บัผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวงัไว ้ หากบุคคลไดร้บัผลตอบแทน
มากกวา่หรอืเทา่กบัสิง่ทีค่าดหวงัไวก้จ็ะเกดิเป็นความพงึพอใจในงานแต่หากวา่ผลตอบแทนทีไ่ดม้คี่า
น้อยกวา่สิง่ทีค่าดหวงัไว ้กจ็ะเกดิเป็นความไมพ่งึพอใจในงานขึน้แทนที ่

จากความหมายดงักล่าวสรปุไดว้า่  ความพงึพอใจ  หมายถงึ ความรูส้กึ ความตอ้งการการ
ตอบสนอง เจตคติที่ดีของบุคคล  ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  แต่ถ้าความต้องการไม่ได้รบัการ
ตอบสนองตามทีค่าดหวงัไว ้ ความไมพ่งึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ 

 
1.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจต่อการบริการ 

            เอนก สุวรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 172) ไดใ้หค้วามหมายความพงึ
พอใจในการบรกิารของผูร้บับรกิารเป็นเป้าหมายทีผู่ป้ระกอบการและผูใ้หบ้รกิารทัง้หลายต่างคดิคน้
หากลยุทธท์างการจดัการ กลยุทธท์างการตลาดมากมายมาประยุกต์ใช ้ โดยมจุีดมุง่หวงัทีจ่ะธํารง
ผูร้บับรกิารใหเ้กดิความประทบัใจในการบรกิารและกลบัมาใชบ้รกิารซํ้า ดงันัน้ความพงึพอใจจงึเป็น
ประเดน็ทีม่คีวามสาํคญัต่อบุคคลหลายฝา่ย ไดแ้ก่ 

 ความสาํคญัของความพงึพอใจต่อผูใ้หบ้รกิาร เป็นสิง่ทีผู่ใ้หบ้รกิารจะตอ้งคํานึงถงึในการ
จดัใหเ้กดิการบรกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร โดยตอ้งยดึถอืสิง่ต่อไปน้ี 

1. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  เป็นตวักําหนดคุณลกัษณะของการบรกิาร รปูแบบ
การบรกิารที่ด ี จะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงั  ของผูร้บับรกิารได ้
โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งทําการสาํรวจหรอืศกึษาความตอ้งการของกลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายเสยีก่อน   
จากนัน้จงึจะสามารถกําหนดรปูแบบการบรกิารทีเ่หมาะสม  เพื่อใหเ้กดิการบรกิารทีป่ระทบัใจผูม้า
รบับรกิารได ้
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2. ความพึงพอใจของผู้รบับริการเป็นตัวแปรสําคญัในการประเมินคุณภาพของการ
บรกิาร เน่ืองจากเป็นเกณฑท์ีช่ดัเจนและสง่ผลต่อการกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าของผูร้บับรกิาร โดยทัว่ไป
องคก์ารธุรกจิบรกิารจะทาํการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในหลาย ๆ ดา้น ตวัอยา่งเช่น
อาคารสถานที ่ อุปกรณ์เครื่องใช ้ ความน่าเชื่อถอืของกจิการบรกิาร ความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร
ความรูแ้ละความสามารถในการใหบ้รกิาร และบุคลกิลกัษณะของผูใ้หบ้รกิาร เป็นตน้ 

3. ความพงึพอใจของผู้ปฏิบตัิงานเป็นตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
เน่ืองจากการบรกิารจะดเีพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารซึ่งการปฏบิตังิานบรกิารจะมคีุณภาพนัน้          
ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมคีวามพงึพอใจในการของตน จงึจะทุ่มเทในการทํางาน และเป็น สิง่ทีนํ่าไปสู่
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร และสุดทา้ยจะสง่ผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิบรกิาร
ของกจิการบรกิารดว้ย 

4. ความสาํคญัของความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิาร เป็นสิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการจะไดจ้าก
การมารบับรกิารนัน้ โดยผูร้บับรกิารมุ่งหวงัความรวดเรว็ ความสะดวกสบาย และคุณภาพการ
บรกิารทีด่ ีดงันัน้ความพงึพอใจจงึเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพของการบรกิารของผูใ้หบ้รกิารนัน่เอง 

5. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของผูร้บับรกิารเอง
ผูร้บับรกิารมุง่หวงัการไดร้บัการบรกิารทีด่เีพื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติของตนเอง จากการไปรบับรกิาร
ต่าง ๆ เช่น ท่องเทีย่ว รบัประทานอาหาร พกัคา้งแรม เป็นตน้ ความพงึพอใจทีไ่ดจ้ากการไปรบั
บรกิารน้ีเป็นสิง่สาํคญัทีผู่ป้ระกอบการบรกิารจะตอ้งตระหนักถงึและจดัใหม้ ี ทําใหเ้กดิการแข่งขนั
นําเสนอสิง่ทีด่กีวา่แก่ผูร้บับรกิาร ผลสดุทา้ยกค็อืผูร้บับรกิารจะไดร้บัการบรกิารทีด่มีคีุณภาพมากขึน้
ไปเรือ่ย ๆ นัน่เอง 

6. ความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานบรกิารช่วยพฒันาคุณภาพของงานบรกิารและอาชพี
บรกิาร เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามพงึพอใจในการทํางานจะทํางานดว้ยความเตม็ใจ ทุ่มเท
สรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิมาตรฐานในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร สง่ผลใหคุ้ณภาพในการบรกิารสงูขึน้ 
และงานบรกิารกลายเป็นงานที่แพร่หลายมากขึน้มบุีคลกรที่มทีกัษะและความสามารถเขา้สู่วงการ
ธุรกจิบรกิารมากขึน้ ทาํใหเ้กดิการขยายตวัของธุรกจิบรกิาร และสุดทา้ยสง่ผลต่อลกัษณะการบรกิาร 
ทาํใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการบรกิารทีม่คีวามหลากหลายและมคีุณภาพสงูยิง่ขึน้ต่อไป 
  สรุปไดว้่า ความสาํคญัของความพงึพอใจต่อการบรกิาร แบ่งออกไดเ้ป็น ความสาํคญัของ
ความพงึพอใจต่อผูใ้หบ้รกิาร เป็นสิง่ที่ผูใ้หบ้รกิารจะต้องคํานึงถึงการจดัใหเ้กดิการบรกิารแก่
ผูร้บับรกิาร และ ความสาํคญัของความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิาร เป็นสิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการจะได้
จากการมารบับรกิารนัน้ โดยผูร้บับรกิารมุง่หวงัความรวดเรว็ ความสะดวกสบาย และคุณภาพการ
บรกิารทีด่ ีดงันัน้ ความพงึพอใจจงึเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพของการบรกิารของผูใ้หบ้รกิาร 
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1.3  ลกัษณะของความพึงพอใจในการบริการ 
เอนก สุวรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 173) ไดก้ล่าวว่า เมื่อความพงึพอใจ

มคีวามสาํคญัสงูมากต่อการบรกิาร ดงันัน้ผูป้ระกอบการบรกิารจะตอ้งทาํความเขา้ใจต่อลกัษณะและ
องคป์ระกอบความพงึพอใจอยา่งถีถ่ว้น อนัไดแ้ก่ 

1. ความพงึพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อสิง่
หน่ึงสิง่ใดในการรบับรกิาร บุคคลจะรบัรูร้ปูแบบของการบรกิารและคุณภาพของการบรกิารโดยใช้
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัดว้ยตนเอง หรอืจากการอา้งองิใด ๆ ตัง้แต่อดตี จนถงึปจัจุบนั เช่น คาํบอกเล่า
ของกลุ่มเพือ่น โฆษณา เป็นตน้ ในการประเมนิสิง่ทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร หากการบรกิารเป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารกจ็ะก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการบรกิารนั ้

2. ความพงึพอใจเกดิจากการประเมนิความแตกต่างระหว่างสิง่ที่คาดหวงักบัสิง่ที่ไดร้บั
จรงิในสถานการณ์หน่ึง ในการใชบ้รกิารบุคคลยอ่มมขีอ้มลูจากแหล่งอา้งองิต่าง ๆ (reference) เช่น
ประสบการณ์สว่นตวั ความรูจ้ากการเรยีนรู ้ คาํบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากธุรกจิบรกิาร
แบบเดยีวกนั เป็นตน้ เกดิเป็นความคาดหวงัต่อสิง่ทีค่วรจะไดร้บัจากการบรกิาร (expectation) ซึง่
จะมอีทิธิพลแก่ผู้รบับรกิารในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิสิง่ที่ได้รบัจรงิในกระบวนการ
บรกิาร (performance) หากการบรกิารเป็นไปตามทีค่าดหวงัย่อมเกดิการยนืยนัความถูกต้อง 
(confirmation) ต่อการบรกิาร และเกดิเป็นความพงึพอใจในการรบับรกิาร แต่หากไม่ไดร้บัการ
บรกิารทีเ่ป็นไปตามความคาดหมายกจ็ะเกดิเป็นการยนืยนัความไมถู่กตอ้ง (disconfirmation) และ
เกดิเป็นความไมพ่งึพอใจได ้

3. ความพงึพอใจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ตามปจัจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
เน่ืองจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมคีวามคาดหวงัต่อการบรกิารแตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั
อารมณ์ ความรูส้กึ ประสบการณ์ทีไ่ดม้าระหว่างเวลานัน้ ทาํใหเ้กณฑป์ระเมนิความพงึพอใจมกีาร
เลื่อน ขึน้ – ลง ตลอดเวลา สง่ผลใหก้ารเปรยีบเทยีบสิง่ทีไ่ดร้บักบัสิง่ทีค่าดหวงัเปลีย่นแปลงตามไป 
            สรุปไดว้่าลกัษณะของความพงึพอใจในการบรกิาร ม ี 3 ลกัษณะ คอื ความพงึพอใจเป็น
การแสดงออกทางอารมณ์ ความพงึพอใจเกดิจากการประเมนิความแตกต่าง และ ความพงึพอใจ
เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาตามปจัจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 

1.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
กุณฑล ีรืน่รมย,์ เพลนิทพิย ์โกเมศโสภา และสาวกิา อุณหนนัท ์(2547: 99 – 102) ไดก้ล่าวถงึ 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ดงัรายละเอยีดในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
1. การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ 

            ตอ้งคน้หาคําตอบในประเดน็ทีล่กึซึง้เกีย่วกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ มลูเหตุจูงใจ หรอื
ความคาดหวงั แลว้นําขอ้มลูเหล่านัน้มาใชใ้นการปรบัปรงุ แกไ้ขการดาํเนินงานต่อไป 
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2. การตลาดภายใน 
การตลาดภายใน หมายถงึ กจิกรรมทีผู่บ้รหิารไดก้ําหนดขึน้มาเพื่อใหส้มาชกิทุกหน่วยใน

องคก์รไดเ้ขา้ใจในเป้าหมายรว่มกนั เกดิการยอมรบัและเหน็ความสาํคญัในบทบาทของตนเองในการ
เสรมิสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ องค์กรการตลาดที่ประสบความสําเรจ็จะใหค้วามสําคญักบั
พนักงานอย่างมากและพยายามอย่างยิง่ที่จะทุ่มเทใหค้วามสนใจต่อพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานมี
ความสขุในงานของตนเอง 

การทําการตลาดภายใน จงึหมายถงึ การจดัโปรแกรมและการฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบั
บุคลากรในองคก์ร อนัจะช่วยใหพ้นกังานมทีศันคตแิละจติใจทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิาร ตลอดจนมคีวามรู้
ความชาํนาญและทกัษะในการใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์ เครื่องมอืและเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน การดแูลพนกังานเกีย่วกบัสวสัดกิารและสภาพความเป็นอยูท่ ัว่ ๆ  ไป 
รวมถงึผลตอบแทนและรางวลัจงูใจต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม เพื่อใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจ
และเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร อนัจะสง่ผลต่อการปฏบิตังิานเพือ่เสรมิสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

เอนก สุวรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 176) ไดก้ล่าวถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ยปจัจยัสาํคญัดงัน้ี 

1. ผลติภณัฑบ์รกิาร ในการนําเสนอการบรกิารจะตอ้งมผีลติภณัฑบ์รกิารทีม่คีุณภาพและ
ระดบัการใหบ้รกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร โดยผูป้ระกอบการบรกิารจะตอ้งแสดงให้
ผูร้บับรกิารเหน็ถงึความเอาใจใส่และจรงิใจต่อการสรา้งเสรมิคุณภาพของผลติภณัฑบ์รกิารที่จะส่ง
มอบใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

2. ราคาค่าบรกิาร ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเกดิจากการประเมนิคุณภาพและรปูแบบ
ของงานบรกิาร เทยีบกบัราคาค่าบรกิารทีจ่ะต้องจ่ายออกไป โดยผูป้ระกอบกจิการบรกิารจะต้อง
กําหนดราคาค่าบรกิารที่เหมาะสมกบัคุณภาพของการบรกิารและเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย 
(Willingness to pay) ของผูร้บับรกิาร ค่าบรกิารน้ีจะถูกหรอืแพงขึน้อยูก่บัความสามารถในการจ่าย
และเจตคตต่ิอราคาของกลุ่มผูร้บับรกิารอกีดว้ย 

3. สถานที่บริการผู้ประกอบธุรกิจบริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่
ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก มสีถานทีก่วา้งขวางเพยีงพอ และตอ้งคาํนึงถงึการอาํนวย
ความสะดวกแก่ผูร้บับรกิารในทุกดา้น เช่น การมสีถานทีจ่อดรถ หรอืการใหบ้รกิารผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ท ซึง่ทาํใหป้ระเดน็ดา้นสถานทีบ่รกิารลดลงไปได ้เป็นตน้ 

4. การสง่เสรมิแนะนําบรกิาร ผูป้ระกอบกจิการบรกิารจะตอ้งใหข้อ้มลูขา่วสารในเชงิบวก
แก่ผูร้บับรกิารทัง้ในดา้นคุณภาพการบรกิาร และภาพลกัษณ์ของการบรกิารผ่านทางสื่อต่าง ๆ 
เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารไดนํ้าขอ้มลูเหล่าน้ีไปชว่ยประเมนิเพือ่ตดัสนิใจซือ้บรกิารต่อไป 

5. ผูใ้หบ้รกิาร ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัถงึตนเองว่ามสี่วนสาํคญัในการสรา้งใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในการบรกิารของผูร้บับรกิาร โดยในการกําหนดกระบวนการจดัการ การวางรปูแบบ
การบรกิารจะตอ้งคาํนึงถงึผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั ทัง้แสดงพฤตกิรรมบรกิารและเสนอบรกิารทีลู่กคา้
ตอ้งการดว้ยความสนใจ เอาใจใสอ่ยา่งเตม็ทีด่ว้ยจติสาํนึกของการบรกิาร 
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6. สภาพแวดล้อมของการบรกิาร ผูป้ระกอบกิจการบรกิารจะต้องสรา้งใหเ้กดิความ
สวยงามของอาคารสถานที ่ผา่นการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสมลงตวั สรา้งใหเ้กดิ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกจิการบรกิารและสือ่ภาพลกัษณ์เหล่าน้ีออกไปสูผู่ร้บับรกิารอกีดว้ย 

7. กระบวนการบรกิาร ผูป้ระกอบกจิการบรกิารต่างมุง่หวงัใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพของ
การจดัการระบบการบรกิารเพื่อเพิม่ความคล่องตวัและความสามารถในการสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มคีุณภาพ โดยการนําบุคลากร เทคโนโลยเีขา้มารว่มกนัเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรกิารและหวงัต่อประสทิธผิลทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูร้บับรกิาร 

จากปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร สรปุไดว้า่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารม ี 7 ปจัจยัทีส่าํคญัประกอบดว้ย ปจัจยัทีห่น่ึงผลติภณัฑบ์รกิารความพงึพอใจของ
ผู้รบับรกิารจะเกิดขึ้นเมื่อได้รบับรกิารที่มลีกัษณะคุณภาพและระดบัการให้บริการตรงกบัความ
ต้องการ ปจัจยัทีส่องราคาค่าบรกิาร ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารขึน้อยู่กบัราคาค่าบรกิารที่
ผูร้บับรกิารยอมรบัหรอืพจิารณาว่าเหมาะสมกบัคุณภาพของการบรกิารตามความเต็มใจที่จะจ่าย
ของผูร้บับรกิาร ปจัจยัทีส่ามสถานทีบ่รกิาร การเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวกเมื่อลูกคา้มคีวามตอ้งการ
ย่อมก่อใหเ้กดิความพงึพอใจต่อการบรกิาร ปจัจยัที่สีก่ารส่งเสรมิแนะนํา ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารเกดิขึน้ไดจ้ากการไดย้นิขอ้มลูข่าวสารหรอืบุคคลอื่นกล่าวถงึคุณภาพของการบรกิารไป
ในทางบวก  ปจัจัยที่ห้าผู้ให้บริการผู้บริการการบริการที่วางนโยบายการบริการโดยคํานึงถึง
ความสําคญัของลูกคา้เป็นหลกั ปจัจยัทีห่กสภาพแวดลอ้มของการบรกิาร สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศของบรกิารมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ และปจัจยัทีเ่จด็กระบวนการบรกิาร
วธิกีารนําเสนอบรกิารในกระบวนการบรกิารเป็นสว่นสาํคญัในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

1.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
ทฤษฎคีวามตอ้งการตามลําดบัขัน้ของมาสโลว ์ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2539: 

17)  ความต้องการของผู้ใช้บรกิารเป็นหวัใจหลกัของการตลาด  ผู้ประกอบการจะจดัสนิค้าหรอื
บรกิารใด ๆ  กต็าม  จะตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั  เพราะธุรกจิจําตอ้งไดร้บัการ
สนับสนุนจากลูกคา้ตลอดเวลาอย่างสมํ่าเสมอและมากขึน้ไปเรื่อง ๆ  จงึจะทําใหธุ้รกจิอยู่รอดและ
เจรญิเตบิโตได ้ ดงันัน้การทีจ่ะจงูใจใหลู้กคา้มาใชบ้รกิาร  จงึจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถงึความตอ้งการของ
ลกูคา้  ตอ้งเขา้ใจถงึความรูส้กึนึกคดิของลกูคา้เพือ่กระตุน้มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  ความสาํคญัของ
การใชแ้รงจงูใจสาํหรบัผูป้ระกอบการ  ประกอบดว้ย 

1. เพือ่เพิม่ยอดขาย 
2. เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิาร 
3. เพือ่รกัษาลกูคา้เก่าใหม้าใชบ้รกิารสมํ่าเสมอ 
4. เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้ทีส่ญูเสยีไปกลบัคนืมา 
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ทฤษฎีลําดบัความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy) สรุปว่า มนุษย ์
ทุกคนมคีวามตอ้งการ และความตอ้งการนัน้จะมตีลอดไมม่ทีีส่ ิน้สุด ซึง่ความตอ้งการน้ี แบ่งออกเป็น 
5 ระดบั 

1. ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (Physiological  Needs) เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานที่
มนุษยจ์ําเป็นต้องหาทางตอบสนองเพื่อความอยู่รอดต่อไป เช่น ความต้องการปจัจยัสี ่อาหาร น้ํา 
เครือ่งนุ่งหม่ และยารกัษาโรค 

2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง(Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการที่ปรารถนาที่จะใหต้วัเองไดร้บัการปกป้องพทิกัษ์ เพื่อใหค้วามปลอดภยัและ มัน่คง
จากสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวั เชน่ การดแูลเอาใจใส ่ใหค้วามมัน่ใจ 

3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or Belonging Needs) เป็นความตอ้งการที่
อยากใหม้ผีูอ้ ื่นและสงัคมยอมรบั ร่วมคบหาสมาคมกบัผูอ้ื่น ตลอดจนไดร้บัความเป็นมติรและความ
รกัจากผูอ้ื่น 

4. ความตอ้งการเกยีรตยิศชื่อเสยีง (Esteem Needs)เป็นความตอ้งการทีอ่ยากใหผู้อ้ื่น
และสงัคมยอมรบันบัถอืยกยอ่งสรรเสรญิวา่ตวัเองมคีุณคา่ มคีวามสามารถ มชีื่อเสยีง 

5. ความตอ้งการความสมหวงัของชวีติ (Self– actualization Needs) เป็นระดบัของ
ความตอ้งการขัน้สงูสดุ ไดแ้ก่ ความตอ้งการเจรญิเตบิโต ความตอ้งการใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที ่
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จากทฤษฎีดงักล่าว ความพงึพอใจนัน้ จะเกดิขึน้เมื่อไดร้บัการตอบสนองความต้องการ 
และการดแูลเอาใจใสใ่หเ้กดิความสมหวงั ซึง่เป็นความตอ้งการสงูสดุ  ภาพประกอบ 1 ดงัน้ี 
 
 
 

Self –  
Actualization 

Needs 

Esteem  Needs 

Belongingness  and 
Love  Needs 

Safety  Needs 

Physiological  Needs 

 
ภาพประกอบ 1  แสดงลาํดบัขัน้ของความตอ้งการ ตามทฤษฎมีาสโลว ์

 
 ทีม่า: Philip Kotler. (1997). Analysis Planning Implementation and Control.  p.185. 
 
2.   ข้อมลูทัว่ไปของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและธรุกิจการท่องเท่ียว 

2.1 ความหมายของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและธรุกิจการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมการบรกิาร 

ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจด้านที่พกัและ 
โรงแรม ธุรกจิรา้นอาหารและภตัตาคาร และธุรกจินําเทีย่ว ซึง่ผลผลติหลกัทีน่กัท่องเทีย่วซือ้โดยตรง 
ไดแ้ก่ บรกิารและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทางออ้ม ไดแ้ก่ การผลติสนิคา้เกษตรกรรมและสนิคา้หตัถกรรม
ต่าง ๆ  

ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว หมายถงึ การประกอบธุรกจิการขายบรกิารเพื่ออาํนวยความสะดวกใน
การเดินทาง การสํารองที่พกั อาหาร การนําขมสถานที่ท่องเที่ยว และบรกิารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ระกอบการ (Tour Operator) อาจขายบรกิารท่องเทีย่ว (Travel Product) ใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว
โดยตรงหรอืขายผา่นตวัแทนธุรกจิทอ่งเทีย่ว (Travel  Agent) กไ็ด ้
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สําหรับในประเทศไทยนั ้นการประกอบธุรกิจมีลักษณะการผสมผสานระหว่าง
ผูป้ระกอบการกบัตวัแทนธุรกจิทอ่งเทีย่วเรยีกตามพระราชบญัญตัธุิรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 
2535 ไดว้า่ “ธุรกจินําเทีย่ว” ซึง่มคีาํจาํกดัความตามมาตรา 3 ว่า “การประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการจดั
หรอืการใหบ้รกิารหรอืการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกบัการเดนิทาง สถานที่พกั อาหาร ทศันาจร 
และหรอืมคัคุเทศก ์ใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว”  

ธุรกจิการท่องเที่ยวมคีวามสําคญัมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  เพราะเป็นธุรกจิที่
รวมบรกิารอาํนวยความสะดวกทัง้ในดา้นของพาหนะ  ทีพ่กั อาหาร การนําชมสถานที ่และบรกิารที่
เกี่ยวขอ้งอื่น เพื่อนํามาขายในลกัษณะเหมาจ่าย ซึ่งก่อใหเ้กดิการท่องเทีย่วแบบประหยดั  ช่วยให้
เดนิทางท่องเทีย่วไดร้ะยะไกลมากขึน้  ขยายเวลาการท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ การแขง่ขนักนัของธุรกจิ
การท่องเทีย่ว นอกจากจะขยายขอบเขตของการบรกิารแล้วยงัเป็นการโฆษณาส่งเสรมิใหเ้กดิการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วอกีทางหน่ึงดว้ย  
 

2.2   องคป์ระกอบของการประกอบธรุกิจการท่องเท่ียว 
 การประกอบธุรกจิทอ่งเทีย่ว คอื การนําเอาทรพัยากรการทอ่งเทีย่วมาผสมผสานเป็น

บรกิารจาํหน่ายใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว ทรพัยากรทีนํ่ามาประกอบกนัมดีงัน้ี 
2.2.1 สิง่ดงึดดูใจ (Attraction) ไดแ้ก่ สิง่ทีด่งึดดูใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางไปเทีย่วทัง้ที่

เป็นธรรมชาติ  สวยงาม  น่าสนใจ  เทศกาลสําคญั  กิจกรรมพเิศษ  ประเพณีที่น่าสนใจ และยงั
หมายรวมถงึ สนิคา้ทีร่ะลกึ การบนัเทงิเรงิรมย ์

2.2.2 ที่พกั (Accommodations) การดําเนินธุรกิจที่พกัแรมมีหลายประเภท และ
หลายระดบั มลีกัษณะการให้บรกิารต่างกนั ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บรกิารให้เหมาะสมกบั       
ลกูคา้ 

2.2.3 การคมนาคมขนสง่ (Transportations) ไดแ้ก่ การคมนาคมทัง้จากต่างประเทศ 
และภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นทางน้ํา ทางบก หรอืทางอากาศ ซึง่จะตอ้งมลีกัษณะ 3 ประการ คอื 
สะดวกสบาย  ปลอดภยั  และประหยดั  

2.2.4 อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverages) เป็นปจัจยัสาํคญัสาํหรบั
นกัท่องเทีย่ว ดงันัน้ การมสีถานทีใ่หบ้รกิารสะดวกสบาย มบีรกิารทีสุ่ภาพ มโีอกาสเลอืกไดท้ัง้ชนิด
และราคาของอาหาร ซึง่จะทาํใหล้กูคา้ประทบัใจในการทอ่งเทีย่วไดด้ว้ย 

2.2.5 สนิคา้ที่ระลกึ (Souvenirs) เป็นส่วนที่ช่วยเสรมิใหก้ารเดนิทางท่องเที่ยว
สมบูรณ์  สินค้าที่ระลึกควรมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ่น ใช้วสัดุและแรงงานในท้องถิ่น 
สะดวกต่อการพกพา และมรีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  

2.2.6 บรกิารอื่น ๆ ไดแ้ก่ การจดัใหบ้รกิารอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว เช่น 
การจดัทาํเอกสารเดนิทาง การแลกเงนิ การทาํประกนัภยั เป็นตน้ 
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  2.3   ประเภทของธรุกิจการท่องเท่ียว 
2.3.1 ธุรกจิท่องเที่ยวที่เสนอบรกิารแบบเหมาจ่าย (Tour leader) โดยรวม

ค่าบรกิารในราคาแบบเบ็ดเสรจ็ จาํกดัแหล่งท่องเที่ยวและกําหนดระยะเวลาแน่นอน แยกได้เป็น     
2 แบบ คอื 

2.3.1.1 บรกิารเหมาจา่ยทีม่ผีูนํ้าเทีย่ว (Escorted Tour) 
2.3.1.2 บรกิารเหมาจา่ยทีไ่มม่ผีูนํ้าเทีย่ว (Unescorted  Package tor) 

2.3.2 ธุรกจิท่องเทีย่วทีเ่สนอบรกิารเฉพาะกลุ่ม (Group  inclusive  Tour) เป็น
การจัดบริการตามความสนใจเฉพาะของกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ความสนใจในแง่ของสถานที่
กจิกรรม เทศกาล เช่น การนําเที่ยวชมปราสาท การนําเที่ยวงานแสดงของช้าง การนําเที่ยวงาน
ตลาดนัดผลไม ้ความสนใจดา้นการกฬีา เช่น  ดําน้ํา เรอืใบ  และความสนใจดา้นธรรมชาต ิเช่น ดู
นํา เดนิปา่ 

2.3.3 ธุรกิจท่องเที่ยวที่เสนอบริการนําเที่ยวเป็นเครื่องล่อใจหรือเป็นรางวลั 
(Incentive  Bonus  Tour) เป็นการบรกิารนําเทีย่วทีจ่ดัสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ โดยใหเ้ป็นรางวลัแก่
พนกังานทีท่าํงานดเีดน่หรอืขายสนิคา้ทะลุเป้า 

2.3.4 ธุรกจิท่องเที่ยวที่เสนอบรกิารนําเที่ยวสําเรจ็รูป มกีําหนดเวลาที่แน่นอน 
(Collective  Bonus Tour) เป็นบรกิารนําเทีย่วแบบเบด็เตลด็ทีจ่ดัเป็นการประจาํ เช่น การนําเทีย่ว
ฮอ่งกงใชเ้วลา 3 วนั ออกเดนิทางทุกวนัศุกร ์เป็นตน้ 

2.3.5 ธุรกจิท่องเทีย่วทีเ่สนอบรกิารขายบตัร โดยสารพาหนะต่าง ๆ ทัง้ทางบก 
เรอือากาศ (Specialty  Channeler) โดยจดัการเดนิทางใหส้อดคลอ้งกบัการสาํรองทีน่ัง่และทีพ่กั 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบันันทนาการและอตุสาหกรรมท่องเท่ียว  
  สมบตั ิ กาญจนกจิ (2544: 87-88) ไดก้ล่าวว่า นนัทนาการและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบการทอ่งเทีย่ว คอื การทอ่งเทีย่วเป็นกระบวนการทางสงัคมและเศรษฐกจิทีม่ี
องคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น คอื ทรพัยากรแหล่งท่องเทีย่ว (Tourism resource) บรกิารการท่องเทีย่ว 
(Tourism service) และตลาดการท่องเทีย่ว (Tourism market or tourist) แต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ที่
มคีวามสมัพนัธก์นัเป็นเหตุและผลซึง่กนัและกนั ความแตกต่างของแต่ละรปูแบบการท่องเทีย่ว จงึอยู่
ทีค่วามแตกต่างในองคป์ระกอบย่อยและความสมัพนัธ์ที่เกดิขึน้นัน่เองความสมัพนัธ์ระหว่างระบบ
ยอ่ยทัง้ 3 เกดิขึน้เมื่อนกัท่องเทีย่วไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรการท่องเทีย่วเพื่อนนัทนาการหรอื
ทศันศกึษา ซึง่อาจเป็นการใชป้ระโยชน์โดยตรงและจากการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปกตทิรพัยากร
การทอ่งเทีย่วเป็นทรพัยากรทีใ่ชไ้มม่วีนัหมด เพราะรปูแบบการใชม้กัเป็นการสมัผสัแต่ภายนอกโดย
ไมม่กีารเคลื่อนยา้ยทรพัยากรใด ๆ หรอือาจมกีารชดเชยไดอ้ยูต่ลอดเวลา อย่างไรกต็าม ในการ
ท่องเที่ยวที่เป็นจรงินัน้การใชป้ระโยชน์ของทรพัยากรมกัมกีารแปรรูปทรพัยากรและอาจไม่มกีาร
คาํนึงถงึการสญูเสยี หรอืผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัระบบยอ่ย ต่าง ๆ รวมทัง้ผลต่อสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 
ในทางกลบักนัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นระบบอื่น เชน่ ระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมผีลกระทบ
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มาสูร่ะบบท่องเทีย่วดว้ย ดงันัน้ การท่องเทีย่วทีข่าดระบบการจดัการทีด่เีขา้มาเกีย่วขอ้ง จงึเป็นการ
ท่องเทีย่วทีไ่มป่ระสบความสาํเรจ็ไดเ้ลย นอกจากองคป์ระกอบภายในระบบแลว้ การท่องเทีย่วยงัมี
สิง่แวดลอ้มสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนัอกีหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ
สิง่แวดลอ้ม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ และการลงทุน สงัคมและวฒันธรรมองคก์รและกฎหมาย 
เป็นตน้  

1. แหล่งท่องเทีย่ว เป็นทรพัยากรทีส่ําคญั จดัเป็นอุปทานการท่องเทีย่ว (Tourism 
supply) ซึง่ไดจ้ดัหมวดหมูข่องแหล่งท่องเทีย่วเป็น 5 ประเภท คอื แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
(Cultural attractions) แหล่งท่องเทีย่วซึง่แสดงออกถงึประเพณีต่าง ๆ (Traditional attractions) 
แหล่งท่องเทีย่วซึง่แสดงถงึความงดงามในรปูแบบต่าง ๆ ของภูมปิระเทศ (Scenic attractions) 
แหล่งท่องเทีย่วประเภททีใ่หค้วามบนัเทงิ (Entertainment attractions) แหล่งท่องเทีย่วอื่น ๆ ทีม่ี
ลกัษณะเฉพาะตวั (Other attractions)  สาํหรบัประเทศไทยนัน้ การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย โดย
บรษิทัหรอืหน่วยงานทีป่รกึษาต่าง ๆ แบ่งแหล่งท่องเทีย่วออกเป็น 3 ประเภท คอื แหล่งท่องเทีย่ว
ธรรมชาต ิ แหล่งท่องเทีย่วประวตัศิาสตรโ์บราณคด ี และแหล่งท่องเทีย่วศลิปวฒันธรรม สว่นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีใ่หค้วามบนัเทงินัน้ จดัเป็นสว่นหน่ึงในสถานบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว 

2. บรกิารการท่องเทีย่วเป็นบรกิารทีร่องรบัการท่องเทีย่วเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซึง่
ไมไ่ดเ้ป็นจุดหมายปลายทางหลกัของนกัท่องเทีย่ว แต่เป็นบรกิารทีร่องรบัใหเ้กดิความสะดวกสบาย 
และความบนัเทงิแก่นกัทอ่งเทีย่วซึง่ในบางโอกาสอาจเป็นตวัดงึดดูใจไดเ้ช่นกนั บรกิารการท่องเทีย่ว
ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ทีพ่กั อาหาร แหล่งจาํหน่ายสนิคา้ แหล่งบนัเทงิ แหล่งกจิกรรม และบรกิารอื่นๆทัง้น้ี
รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกทีจ่าํเป็นอื่น ๆ 

3. ตลาดการท่องเทีย่วเป็นการแสดงออกของอุปสงค ์ (Tourism demand) ซึง่มคีวาม
ปรารถนาในการทอ่งเทีย่วจากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึงเพือ่เขา้รว่มในกจิกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ และ
เพื่อกจิกรรมอื่น ๆ (ปกตติลาดการท่องเทีย่วจะเน้นทีน่ักท่องเทีย่ว) ซึง่ในกระบวนการจดัการได้
หมายรวมถงึการสง่เสรมิและพฒันาการขาย และการใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเทีย่วดว้ย  

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบการท่องเทีย่วประกอบดว้ย ทรพัยากรแหล่งท่องเทีย่ว บรกิารการ
ทอ่งเทีย่ว และตลาดการทอ่งเทีย่ว ซึง่ทัง้ 3 ระบบจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่มนีกัทอ่งเทีย่วไดใ้ชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 
  2.5  ประวติัเมืองหวัหิน 

 ก่อนหน้าที่ชื่อหวัหินยงัไม่เกิด มีเรื่องเล่าขานกันว่าราวปี พ.ศ. 2377 ในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พืน้ทีเ่กษตรกรรมบางแหง่ของเมอืงเพชรบุรแีหง้แลง้กนัดารมาก 
ราษฎรกลุ่มหน่ึงจงึทิง้ถิน่ยา้ยลงมาทางใต ้ จนมาถงึบา้นสมอเรยีงซึง่อยูเ่หนือขึน้มาจากเขาตะเกยีบ
และบา้นหนองแกหรอืบา้นหนองสะแก ทีบ่า้นสมอเรยีงน้ีมหีาดทรายชายทะเลแปลกกว่าทีอ่ื่น คอืมี
กลุ่มหนิกระจดักระจายอยูอ่ยา่งสวยงาม ทัง้ทีด่นิกม็คีวามอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาํหรบัทาํไรท่าํนาการ
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ประมง บรรพชนเหล่าน้ีจงึเป็นเสมอืนผูท้ีล่งหลกัปกัเสาสรา้งบา้นหวัหนิขึน้ จนกลายเป็นหมูบ่า้นที่
เรยีกกนัแต่แรกว่า “ บา้นสมอเรยีง ” พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ ์(พระองคเ์จา้ชาย
กฤษดาภนิิหาร ตน้ราชสกุลกฤดากร)เป็นเจา้นายพระองคแ์รกทีส่รา้งตําหนกัหลงัใหญ่ชายทะเลดา้น
ใตข้องหมูห่นิ (ปจัจุบนัอยูต่ดิกบัโรงแรมโซฟิเทลฯ) และประทานชื่อตําหนกัวา่ “แสนสาํราญสุขเวศน์” 
ต่อมาทรงปลูกอกีหลงัหน่ึงแยกเป็น แสนสาํราญ และ สุขเวศน์ เพื่อไวใ้ชร้บัเสดจ็เจา้นาย พรอ้มกบั
ทรงสรา้งเรอืนขนาดเลก็ใตถุ้นสงูอกีหลายหลงั ซึง่ต่อๆ มาคอื “บงักะโลสุขเวศน์” ทรงขนานนามหาด
ทรายบรเิวณตําหนกัและหาดถดัๆ ไปทางใตเ้สยีใหมว่่า “หวัหนิ” เป็นคนละสว่นกบับา้นแหลมหนิ
เดมิ โดยมกีองหนิชายทะเลเป็นทีห่มายแบ่งเขต ซึง่บา้นแหลมหนิเดมิมเีขตดา้นใตถ้งึเพยีงแคต่น้เกด
ใหญ่ชายทะเล (ปจัจุบนัอยูห่น้าโรงแรมโซฟิเทลฯ มศีาลเทพารกัษ์ใหญ่) เท่านัน้ ไมถ่งึทีด่นิของเสดจ็
ในกรมฯ ครัน้เมื่อวนัเวลาผา่นไป ชื่อ “หวัหนิ” กแ็ผค่ลุมทัง้หาดทัง้ตําบลจนขยายเป็นอาํเภอหวัหนิ 
สว่นทีด่นิแปลงทีอ่ยูต่รงหมูห่นิชายทะเล เป็นของสมเดจ็เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพษิณุโลก
ประชานาถ ซึง่ทรงสรา้งตําหนกัใหญ่ขึน้ถงึสองครัง้ ครัง้แรกคอืตําหนกัขาว ครัง้หลงัคอืตําหนกัเทา
และเรอืนเลก็อกีหลายหลงั ซึ่งกค็อืบ้านจกัรพงษ์ในเวลาต่อมา ปจัจุบนัคอืโรงแรมเมเลยี ซึ่งได้
เปลีย่นผูด้าํเนินการเป็นโรงแรมฮลิตนั ในชว่งเวลาเดยีวกนักบัการสรา้งพระราชวงัไกลกงัวล พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระกําแพงเพช็รอคัรโยธนิ ตน้ราชสกุลบุรฉตัร กไ็ดจ้ดัสรา้งตลาดฉตัรไ์ชยขึน้ใน
ทีด่นิพระคลงัขา้งที ่โดยออกแบบใหม้หีลงัคารปูโคง้ครึง่วงกลมต่อเน่ืองกนั 7 โคง้ เพือ่สือ่ความหมาย
ว่าเป็นการสรา้งขึน้ในรชักาลที ่7 ทัง้ตวัอาคารและแผงขายสนิคา้เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตวัตลาด
โล่งอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และจดัวา่เป็นตลาดทีถ่กูสขุลกัษณะทีส่ดุของประเทศไทยในขณะนัน้ ชื่อ
ตลาดฉตัรไ์ชยน้ีมาจากพระนามเดมิของพระองค ์คอืพระองคเ์จา้บุรฉตัรไชยากรนัน่เอง ต่อมาตลาด
ฉัตรไ์ชยและโรงแรมรถไฟ หรอืโฮเต็ลหวัหนิกก็ลายเป็นสญัลกัษณ์ของชายทะเลหวัหนิ ส่วน
พระราชวงัไกลกงัวลนัน้ถอืวา่เป็นสถานทีอ่นัควรสกัการะบชูา มากกวา่จะเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว  

นบัตัง้แต่มกีารสรา้งทางรถไฟสายใตแ้ลว้เสรจ็ เชื่อมต่อกบัชายแดนของประเทศมาเลเซยี 
หวัหนิกม็ชีื่อเสยีงว่าเป็นสถานทีพ่กัตากอากาศอนัลอืชื่อของไทย ซึง่นักท่องเทีย่วนิยมมาพกัผ่อน 
ว่ายน้ํา ตกปลา และตกีอลฟ์เน่ืองจากมสีนามกอลฟ์ หวัหนิรอยลักอลฟ์ ซึง่จดัเป็นสนามกอลฟ์ระดบั
มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยอกีดว้ย  ชื่อเสยีงของหวัหนินัน้ เตบิโตเคยีงขา้งมากบั
โรงแรมรถไฟกว็่าได ้ต่อมามกีารสรา้งบงักะโลขึน้คอื เซน็ทรลัหวัหนิวลิเลจ ซึง่ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็น
ฉากถ่ายทาํภาพยนตรต่์างประเทศเรื่อง “Devil's Paradise” เช่นเดยีวกบัโรงแรมรถไฟหวัหนิ ซึง่ใช้
เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตรต่์างประเทศเรื่อง “The Killing Fields” โดยเป็นการจาํลองสถานทีค่อื 
โรงแรมชัน้นําในกรุงพนมเปญในยุคสงคราม (http://www.huahin.go.th/about_history.asp สบืคน้
เมือ่ 16 ธนัวาคม 2552) 
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3. ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัอตุสาหกรรม MICE 
3.1  ความหมายของ MICE 

    การประชุม การท องเทีย่วแบบจงูใจ การสมัมนาและการแสดงสนิค า (MICE –Meeting, 
Incentive, Convention and Exhibition) ทีเ่ราจะจดัขึน้มหีลายๆ อย าง ตัง้แต  ค.ศ. 1967 การประชุม
การท องเทีย่วโลก WTO (World Tourism Organization) นบัได มกีารประชุมถงึ 3,500 ครัง้ ตลาดกลุ มน้ี
ถูกรวมกลุ มเพือ่ทาํ การตลาดและจดัการประชาสมัพนัธ เพือ่การท องเทีย่ว  

วารสารปราสาทสงัขฉ์บบัเศรษฐกจิวเิคราะห ์(2546) ศกัยภาพเตบิโตของตลาดท่องเทีย่ว
กลุ่ม MICE ไดใ้หค้วามหมายของ MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) ตามคํา
นิยามของสมาคมส่งเสรมิการประชุมกลุ่มประเทศเอเซยี (Asian Association Convention and 
Visitor  Bureaus : AACVB) ดงัน้ี 

M : Meeting (การประชุม) หมายถงึ การประชุมของกลุ่มบุคคลหรอืองคก์ารหน่ึงเพื่อ
ทํากจิกรรมเฉพาะ โดยจะจดัเป็นการเฉพาะกจิและมกีารวางแผนไวล้่วงหน้าจําแนกเป็น 3 
ประเภท  คอื 

1. Association Meeting  การแลกเปลี่ยนขอ้มูลของบุคคลในสาขาอาชพีเดยีวกนัหรอื
ใกลเ้คยีงกนั  ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 4- 5 วนั   

2. Corpotate Meeting  การประชุมกลุ่มของบุคคลทีม่าจากองคก์าร/บรษิทัเดยีวกนั/
เครอืเดยีวกนั ซึ่งอาจมาจากหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก  

3. Government Meeting การประชุมของกลุ่มบุคคล / ผูแ้ทนจากหน่วยราชการ และ
เป็นการจดัโดยหน่วยราชการ  
  I : Incentive Travel (การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั) หมายถงึ รูปแบบการท่องเทีย่วที่
เกดิจากการจดันําเทีย่วเพื่อใหเ้ป็นรางวลัแก่พนักงาน หรอืบุคคลทีส่ามารถปฏบิตังิานไดต้าม
เป้าหมายทีบ่รษิทั/องคก์ารวางไว ้โดย บรษิทั/องคก์ารเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด  
  C : Convention (การประชุม) มลีกัษณะคลา้ยกบั Meeting แต่แตกต่างกนัทีจ่าํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ขนาดการประชุม) ซึ่งจะมมีากกว่าตัง้แต่หลายรอ้ยจนถงึหมื่นคน   
 E : Exhibition (การจดันิทรรศการ/งานแสดงสนิคา้) หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ใน
ช่วงเวลาใด เวลาหน่ึงเพื่อแสดง/ขายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  

3.2 การดาํเนินธุรกิจในอตุสาหกรรม MICE 
ในอุตสาหกรรม MICE มผีูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหลกั 2 กลุ่ม คอื กลุ่มนักท่องเทีย่ว MICE 

และกลุ่มผูด้าํเนินการ MICE 
3.2.1 กลุ่มนักท่องเทีย่ว 

-  ผูจ้ดัการประชุม (Organizer) และผูเ้ขา้ร่วมประชุม (Participant) 
-  ผูร้่วมแสดงสนิคา้(Exhibitor) และผูเ้ยีย่มชมการแสดงสนิคา้ (Visitor) 
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-  ผูส้นับสนุนการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั (Sponsor) และนักท่องเทีย่ว
เพื่อเป็นรางวลั (Incentive Traveler)  

3.2.2 ผูด้าํเนินการ 
- องค์การเจา้ภาพผูจ้ดัการประชุม (Host Organizer) 
-  องค์การหรือหน่วยงานผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ในการจดัประชุม 

(Supplier/Contractor) 
-  องค์การหรือหน่วยงานผู้รบัเป็นตัวแทน หรือตัวกลาง (Agency and 

Intermediaries)  
-  องคก์ารส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัประชุม  

 3.2.3 ข อแตกต างระหว าง การประชุม สมัมนา และการแสดงสนิค าหรอืบรกิาร MCE 
กบัการท องเทีย่วเพือ่ให รางวลัจงูใจ (I)  
ลกัษณะโดยทัว่ไป   MCE     I  
งบประมาณ    จาํกดั     ใช งบประมาณมาก  
จุดม ุงหมาย   เพือ่การศกึษาหาความร ู   เพือ่การจงูใจ  
โครงสร างของการจดังาน มมีาก     มคีวามหลากหลาย  
รปูแบบการจดังาน   เป นทางการ    มคีวามยดืหย ุนสบายๆ  
การสร างสรรลกัษณะงาน  มนี อย    ไม มขีดีจาํกดั  
ผลทีไ่ด รบั   มคีวามเสีย่ง    ไม มคีวามเสีย่ง  
กจิกรมเสรมิ   มนี อย     มมีากและมคีวามหลากหลาย  
การเดนิทาง    ส วนบุคคล    เป นกลุ มบุคคล  
จุดหมายปลายทาง   สถานทีเ่ดมิๆ    สถานทีใ่หม   
การวดัผล    ไม สามารถวดัได    วดัได   

   
3.3 สถานการณ์ของอตุสาหกรรม MICE ในปัจจุบนั 
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (2552) ได้กล่าวว่าแนวโน้มอุตสาหกรรม MICE มี

ความกา้วหน้ามากขึน้ จากการทีม่นีักท่องเทีย่ว  ทีม่คีุณภาพ เดนิทางเขา้มาประเทศไทยมจีํานวน
เพิม่ขึน้มากทุกปี โดยเป็นกลุ่มที่มาจากการจดัประชุม การจดันิทรรศการ หรอืการท่องเที่ยว โดย
กจิกรรมเหล่าน้ีจะทําใหเ้กดิการลงทุน และมเีมด็เงนิสะพดัเขา้ประเทศอย่างมหาศาล เช่นเดยีวกบั
การจดัไทยเฟค - เวลิด ์ออฟ ฟู้ด เอเชยี 2550 ซึง่จดัขึน้บนพืน้ทีข่องอาคารอมิแพค็ ชาเลนเจอร ์2–
3 เมื่อปีทีผ่่านมา ถอืว่าประสบความสําเรจ็อย่างสูง เน่ืองจากไดร้บัความสนใจจากผูร้่วมออกงาน 
929 บรษิทั จาก 30 ประเทศทัว่โลก มบีูธแสดงสนิคา้และนิทรรศการภายในงานมากถงึ 2,070 บูธ 
และมยีอดผูเ้ยีย่มชมงาน ถงึ 22,011 คน ส่งผลใหม้กีารตดิต่อเจรจาทางธุรกจิ คดิเป็นมูลค่ากว่า 
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3,500 ลา้นบาท รวมถงึงาน เฮอรบ์าไลฟ์ เอเชยี-แปซฟิิก เอก็ตรา้วาแกนซ่า 2549 งานทีม่ตีวัแทน
สมาชกิธุรกจิเฮอรบ์าไลฟ์จาก 13 ประเทศในภาคพืน้ เอเชยี-แปซฟิิก รว่มงานกว่า 16,000 คน ซึง่
ช่วยกระตุ้นใหภ้าคธุรกจิการท่องเที่ยวของไทยกระเตื้องขึน้อย่างมาก และจากความพรอ้มทัง้ดา้น
สถานที ่ระบบสาธารณูปโภค สิง่อาํนวยความสะดวกทีค่รบครนั และความ เป็นมอือาชพีของทมีงาน
อมิแพค็ฯ จงึสง่ผลทาํใหค้ณะกรรมการจดังานยงัคงเลอืกใชบ้รกิารของอมิแพค็ฯ อยา่งต่อเน่ือง”  

สาํหรบัการตดัสนิรางวลั “การประชุมและนิทรรศการดเีด่นประจาํปี 2549 - 2550” เป็นสิง่
สะทอ้นใหเ้หน็ ถงึศกัยภาพและความพรอ้มของประเทศไทยในทุกภาคสว่น ทัง้ในดา้นการท่องเทีย่ว 
และในเชิงธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในระดับสากล เป็น
ศูนย์กลางการจดังานแสดงสนิค้า นิทรรศการและการประชุมในภูมภิาค และขานรบันโยบายของ
รฐับาลทีก่าํหนดใหปี้ 2551 และ 2552 เป็นปีแหง่การลงทุน และปีแหง่การท่องเทีย่ว โดยเกดิขึน้จาก
ความร่วมมอืของทัง้ภาครฐั และเอกชน ประกอบดว้ยคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิเสรมิการ
ประชุมนานาชาต ิ(ไทย) (ทกิา้) การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) และ สาํนกังานสง่เสรมิการ
จดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นผู้พจิารณาตดัสนิ โดยคณะกรรมการพจิารณา จาก          
องคป์ระกอบต่างๆ ในการจดังาน อาท ิขนาดของงาน จาํนวนคนทีเ่ขา้รว่มงาน ความสาํเรจ็ ผลตอบ
รบั ทีไ่ด ้ความพรอ้มของสถานทีข่องงาน ลกัษณะรปูแบบการจดังาน เป็นตน้  

“ธุรกจิไมซ์ถอืเป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นอนัดบัต้นๆ โดยทุก
ฝ่ายคาดว่าในปี 2551 น้ี จะมนีักท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยเพิม่ขึน้เป็น
จาํนวน 947,600 คน สามารถนํารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศราว 65,000 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการ
เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัปี 2550 ดงันัน้ในส่วนของ อมิแพค็ฯ เราไดเ้ร่งพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร และความพรอ้มดา้นบรกิารต่างๆ ใหพ้รอ้มรบัมอื และมัน่ใจว่าเราจะสามารถ
ก้าวทนัการเตบิโตดงักล่าว ซึ่งนอกจากจะเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิขององค์กรเองแล้ว ยงัเป็นการ
ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิระดบัมหภาคของประเทศอกีดว้ย”  

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) หรอื สสปน. เปิดเผยวา่ จากภาพรวมผลการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมไมซใ์นปี 
2551 — 2552 ทีม่อีตัราการเตบิโตลดลง สบืเน่ืองจากทัง้ปจัจยัภายใน อาท ิเหตุการณ์ดา้นการเมอืง
ในประเทศ รวมทัง้ปจัจยัภายนอก อยา่ง สภาวะเศรษฐกจิโลก และการแพรร่ะบาดของไขห้วดัใหญ่
สายพนัธุใ์หม ่2009 ในปี 2553 น้ี คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกจิจะมทีศิทางบวกมากขึน้ อนัจะสง่ผล
ใหอุ้ตสาหกรรมไมซม์แีนวโน้มเตบิโตตามเป้าหมาย 25% ทีต่ัง้ไว ้โดยคาดว่า ในปี 2553 จะมนีัก
เดนิทางกลุ่มไมซเ์ขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวน 785,816 คน สรา้งรายได ้5.6 หมืน่ลา้นบาท จาก
กจิกรรมต่างๆ กวา่ 400 งาน  

“สสปน. ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร ์พ.ศ. 2553-2555 (3 ปี) ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา
ประเทศในดา้นต่างๆ ทัง้ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
พ.ศ. 2551-2554 รวมทัง้แผนยุทธศาสตรก์ูว้กิฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ว พ.ศ. 2552-
2555 โดยมเีป้าหมายสาํคญั คอื การผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นจุดหมายหลกัในการจดัประชุม การ
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ท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั และการจดัแสดงสนิคา้ระดบัโลกในภูมภิาคเอเชยี บนพืน้ฐานวฒันธรรม
และศกัยภาพผา่นเครอืขา่ยความรว่มมอืของกลุ่มประชาคมอาเซยีน คาดภายใน 7 ปี (พ.ศ. 2559) 
ประเทศไทยจะไดร้บัการยอมรบัในฐานะศูนยร์วมการจดัประชุมทีม่คีวามพรอ้ม และเป็นทางเลอืก
อนัดบัทีห่น่ึงของการจดังานไมซใ์นเอเชยีและนานาชาต”ิ นายอรรคพล กล่าว 

สาํหรบัแผนยุทธศาตร ์3 ปี สสปน. จดัทําภายใตร้ปูแบบการพฒันา 3 รปูแบบหลกั คอื 
WIN (นํางานเขา้ประเทศ) PROMOTE (สนบัสนุน) และ DEVELOP (การพฒันา) โดยจดัทาํเป็น 6 
ยุทธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก่ 1. เร่งพฒันาและขยายตลาดผ่านเครอืข่ายภาครฐัและเอกชน ในการเป็น
ช่องทางการตลาด ประชาสมัพนัธ ์และดงึงานเพิม่ 2. สรา้งภาพลกัษณ์อุตสาหกรรมไมซ ์ สง่เสรมิ
การรบัรูถ้งึความสาํคญัของอุตสาหกรรม และบทบาทหน้าทีข่อง สสปน. อาท ิ กจิกรรมการประกวด
ผลงาน Thailand Creative Event Awards 3. สง่เสรมิกจิกรรมเพิม่มลูค่าและยกระดบัอุตสาหกรรม 
โดยใชแ้นวทางเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ (Creative Economoy) ยกระดบัการจดังานประชุมและแสดง
สนิคา้สู่ระดบันานาชาติ และสนับสนุนการจดังานใหม่ๆ และงานขนาดใหญ่ในประเทศไทย  4. 
พฒันาขดีความสามารถโครงสรา้งพืน้ฐานอุตสาหกรรมไมซ ์ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล โดยในปี 
2553 สสปน. จะผลกัดนัการใชม้าตรฐาน “กรนี มตีติง้ (Green Meetings)” หรอื การจดัการดา้นการ
ประชุมแบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่กําลงัไดร้บัความสนใจในระดบัสากล มาใชเ้ป็นจุดขายของ
ประเทศไทย โดยปจัจุบนัมธุีรกจิไมซไ์ทยจํานวนมากทีม่กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัเท
รนดก์ารประชุมแบบลดโลกรอ้น 5. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ภายใน และระหว่างประเทศ โดย
ผา่น Thai Team, Team Thailand 6. การยกระดบัศกัยภาพและบทบาทของ สสปน. ทัง้ในสว่นของ
ระบบการบรหิารงานและทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของอุตสาหกรรม  

นายอรรคพล กล่าวเพิม่เตมิว่า “สสปน. ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณประจําปี 2553 
จาํนวน 934 ลา้นบาท แบ่งเป็นงบประจาํปี 749 ลา้นบาท แบ่งเป็นงบในโครงการปิดทองหลงัพระ 
200 ลา้นบาท งบกระตุน้ตลาดในการแขง่ขนัร่วมกบัต่างประเทศ (WIN) 145 ลา้นบาท งบการ
ประชาสมัพนัธ์ การจดัโรดโชว์ (PROMOTE) 240 ล้านบาท งบการพฒันาอุตสาหกรรม 
(DEVELOP) 55 ลา้นบาท และ งบการปฏบิตักิาร จาํนวน 110 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมงีบประมาณ
ในการนํารายได้เขา้ประเทศภายใต้โครงการไทยเขม้แขง็ ผ่านโครงการเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
(Creative Economy) จาํนวนทัง้สิน้ 185 ลา้นบาท โดยกจิกรรมทีจ่ะเกดิจากโครงการไทยเขม้แขง็ 
อาท ิกจิกรรมโรดโชวส์านต่อความเชื่อมัน่ธุรกจิไมซใ์นประเทศญีปุ่น่ (Thailand MICE Road Show 
2010) รวมทัง้ สสปน. ยงัเขา้รว่มการจดังาน World Expo 2010 ทีน่ครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยมี
การจดักจิกรรม Thai Night ใน Thailand Pavilion ตลอดจนอยูร่ะหว่างการศกึษาความเป็นไปได้
ของการดงึงาน World Expo 2020 มาจดัในประเทศไทย”  

สาํหรบัผลการดําเนินงานของ สสปน. ในปี 2552 นัน้คาดการณ์ว่า จะมจีํานวนผูเ้ดนิทาง
กลุ่มไมซเ์ดนิทางมายงัประเทศไทยจาํนวน 628,653 คน แต่ยงัลดลงเมื่อเทยีบปี 2551 ซึง่มจีาํนวน
ทัง้สิน้ 727,723 คน สว่นรายไดปี้น้ีคาดไวท้ี ่4.5 หมื่นลา้นบาท เทยีบกบัรายไดใ้นปี 2551 คอื 5.2 
หมื่นลา้นบาท (ตวัเลขล่าสุดจะไดร้บัในเดอืนมนีาคม 2553) นอกจากน้ี ในปีน้ี สสปน. ยงัประสบ
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ความสาํเรจ็ในการชนะประมลูสทิธิก์ารจดัประชุมและแสดงสนิคา้รวมถงึการสรา้งงานใหมจ่าํนวน 41 งาน 
แบ่งเป็น งานประชุมนานาชาต ิ(Conventions) จาํนวน 27 งาน งานแสดงสนิคา้ทีช่นะการประมลู
สทิธิ ์จาํนวน 3 งาน งานแสดงสนิคา้ใหม ่(NEW SHOW) จาํนวน 11 งาน นอกจากน้ีประเทศไทยงั
ไดร้บัการจดัอนัดบัโดย ICCA ในการเป็นประเทศทีม่จีาํนวนการประชุมนานาชาต ิและจาํนวนผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมนานาชาตเิป็นอนัดบัที ่2 ของเอเซยี รองจากประเทศเกาหลใีต(้www.ThaiPR.net องัคารที ่
15 ธนัวาคม 2009 15:03:16 น.http://www.ryt9.com/s/prg/765750 สบืคน้เมือ่ 16 ธนัวาคม 2552) 

ความพยายามทีจ่ะผลกัดนัให นักท องเทีย่วกลุ ม MICE มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้จงึมี
ความสําคญั เน่ืองจากเป นตลาดทีม่แีนวโน มการเตบิโตสูงและนักท องเทีย่วกลุ ม MICE เป นนัก         
ท องเที่ยวที่มคีุณภาพ มศีกัยภาพในการใช จ ายสูงซึ่งมสี วนต อการเพิม่รายได เข าประเทศ และยงั      
ก อให เกดิการแลกเปลีย่นวทิยาการเทคโนโลยแีละความร ูในแต ละสาขา ประกอบกบัประเทศไทยมขี 
อได เปรยีบหลายประเทศในภมูภิาคเดยีวกนั อาท ิความหลากหลายของสถานทีท่ องเทีย่ว ความโดด
เด นด านประเพณี ศลิป และวฒันธรรม ตลอดจนค าครองชพีและต นทุนค าใช จ ายทีต่ํ่ากว่าเมื่อเทยีบ
กบัภูมภิาคเดยีวกนัเป นต น ดงันัน้ การพฒันาให ตลาดกลุ มดงักล าวเตบิโตยิง่ขึน้จะเป นแนวทางใน
การสร างรายได จากอุตสาหกรรมการท องเทีย่วเข าส ูประเทศอกีทางหน่ึง โดยภาครฐัได ตัง้เป าหมาย
เพิม่สดัส วนนกัท องเทีย่ว กลุ ม MICE ไว   ในแผนท องเทีย่วช วง 5 ป  (2545-2549) ให เพิม่ในอตัรา
เฉลีย่ 5% ของจํานวนนักท องเทีย่วต างชาตทิัง้หมด จากเดมิทีม่สีดัส วนประมาณ 3% รวมถงึการ
ผลกัดนัให ไทยตดิตลาดและเป นทีนิ่ยมของกลุ มนกัท องเทีย่ว 

3.4 อตุสาหกรรม MICE ในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ม.ร.ว.ดศินัดดา กล่าวว่า “สําหรบัภาพรวมของอุตสาหกรรมการจดัประชุมและการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั (Meetings & Incentives) นัน้ มอีตัราการเจรญิเตบิโตทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ทุก
ปี เฉลีย่ประมาณ 20-25 % อยา่งต่อเน่ือง โดยมจีาํนวนนกัท่องเทีย่วคุณภาพกลุ่ม MI ทีเ่ดนิทางเขา้
มาประเทศไทย ในปี 2006 ม ีจาํนวนประมาณ 270,000 คน ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 จากปี 2005 
ทีม่จีํานวนประมาณ 225,000 คน ทัง้น้ี เน่ืองจากความแขง็แกรง่ของธุรกจิและความพรอ้มในดา้น
ศนูยป์ระชุมและศนูยแ์สดงสนิคา้ สาธารณูปโภค และสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้เอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและอาหารไทยทีเ่ลื่องชื่อ ตลอดจนกจิกรรมและแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย ลว้น
เป็นปจัจยับวกทีส่ง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมไมซข์องไทยสามารถกา้วไปสูก่ารเป็นผูนํ้าในภมูภิาคได”้  

ในช่วงครึ่งปีหลงัภารกิจหลกัของ สสปน. ที่นับเป็นโครงการที่สามารถสนับสนุน
อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย ไดแ้ก่ โครงการเปิดทองหลงัพระ ท่องเทีย่วสบืสานโครงการ
พระราชดาํร ิ(Royal Initiative Discovery) โครงการหลกัของสสปน. ทีส่นบัสนุนโดยรฐับาล อนัมี
พืน้ทีโ่ครงการทัง้สิน้จาํนวน 19 แหง่: ภาคเหนือ 5 แหง่ ภาคกลาง 7 แหง่ ภาคใต ้3 แหง่ ภาคอสีาน 
4 แหง่ ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ือง 5 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 ในสว่นของการจดัประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลันัน้ ก็จะมกีารนําเสนอโครงการเปิดทองหลงัพระในทุกกจิกรรมด้าน
การตลาดที ่ สสปน.เป็นแกนนําในการจดั หรอืนําผูป้ระกอบการภาคเอกชนเขา้ร่วม อาท ิTrade 
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Show หรอื Road Show ซึง่จะเน้นการนําเสนอในดา้นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิเรยีนรูต้ามรอย
พระราชดาํร ิ(Edutainment) การสรา้งบรรยากาศใหม่ๆ  และกจิกรรมทีแ่ตกต่างออกไปในการประชุม
และการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั หรอื แนวอนุรกัษ์เพื่อสงัคม รวมทัง้การนําเสนอภาพลกัษณ์ของ
ประเทศไทยในประเดน็ความพอเพยีงและสมดุลนําไปสูค่วามยัง่ยนืในทุกๆดา้น ทัง้น้ีการสง่เสรมิการ
จดัประชุมโดยผนวกกบัการท่องเทีย่วสบืสานโครงการพระราชดําร ิ นับเป็นการสรา้งรายไดเ้ป็น
เงนิตราต่างประเทศและเงนิหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศ โดยเมด็เงนิทีค่าดว่าจะเป็น
รายได้จากโครงการเปิดทองหลงัพระนัน้ รวมกนัเป็นมูลค่าประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยมี
เป้าหมายจํานวนนักท่องเที่ยว รวม 900,000 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ประมาณ 
750,000 คน และนักท่องเทีย่วต่างประเทศ ประมาณ 150,000 คน ทัง้น้ีในส่วนของนักท่องเทีย่ว
กลุ่ม MICE ที่จะเขา้มาจากโครงการเปิดทองหลงัพระนัน้แบ่งเป็น ตลาดต่างประเทศ จํานวน
ประมาณ 10,000 คน และ ตลาดในประเทศ จาํนวนประมาณ 6,000-8,000 คน 

ขณะน้ี นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มธุรกจิมาจากเอเชยี ตามดว้ยยโุรป และออสเตรเลยี ตามลําดบั ซึง่
แต่ละกลุ่มมกีารใชจ้่ายเพิม่ประมาณ 20% ของตวัเลขทัง้หมด เพราะนกัท่องเทีย่วเหล่าน้ีไดร้บัความ
สนุกจากกจิกรรมต่างๆ ทัง้ การไปสปา ทานอาหารเลศิรส ไปเล่นกอลฟ์ เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วกบั
สุขภาพและการเป็นอยูท่ีด่ ีการพกัผอ่นตามชายหาดทีส่วยงาม สมัผสัถงึวฒันธรรมทีด่งีาม ไดเ้ยีย่ม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์และเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายช้อปป้ิง ซึ่งการประชุม
นานาชาติและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาที่ กรุงเทพ ภูเก็ต          
พทัยา หรอืเชยีงใหม่ อย่างไรก็ตาม กระบี่ หวัหนิ และเชยีงรายก็ได้รบัความสนใจจากกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วเชน่เดยีวกนั 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการตามทีร่องนายกรฐัมนตร ี(นายสุวจัน์ ลปิตพลัลภ) เสนอ
โครงการพฒันา การท่องเทีย่วชายฝ ัง่ทะเลภาคใตต้อนบน (เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์ชุมพร และระนอง) 
Thailand Riviera วงเงนิงบประมาณรวม ๓๒,๕๔๘.๒๔ ลา้นบาท ประกอบดว้ย แผนงาน Thailand 
Riviera จํานวน ๒๑,๖๗๖.๕๘ ลา้นบาท และแผนงานหน่วยงานภาครฐัจํานวน ๑๐,๘๗๑.๖๖ ลา้นบาท 
(งบปกตขิองหน่วยงาน) และใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการระดบัชาต ิเพื่อการพฒันา Thailand Riviera โดย
ใหป้ลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา หรอืผูแ้ทน ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการดงักล่าว
เพิม่เตมิดว้ย และใหค้ณะกรรมการ ฯ เร่งประชุมพจิารณากําหนดแนวทางการดําเนินการโครงการเพื่อ
นําเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป ทัง้น้ี ใหร้บัความเหน็ของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิความเหน็ของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่หน็ว่า การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทัง้แหล่งศลิปกรรม
และธรรมชาต ิควรคํานึงถงึการคุม้ครองสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว รวมทัง้การบรหิาร
จดัการของเสยีทีม่ผีลจากกจิกรรมท่องเทีย่วอย่างเหมาะสม การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น การ
ก่อสรา้งถนนเลยีบชายฝ ัง่ทะเล ถนนภายในชุมชนหรอืเชื่อมโยงชุมชน ท่าเทยีบเรอื รถไฟ สนามบนิ 
และอื่น ๆ ควรตอ้งมกีารศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มก่อนทีจ่ะมกีารดําเนินโครงการ และในการ
วางแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเพิม่เตมิรวมทัง้การสรา้งทีพ่กัเพื่อบรกิารนักท่องเทีย่วบรเิวณชายฝ ัง่
ทะเล และบริเวณที่มีความลาดชันสูง ควรต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาต ินอกเหนือจากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมไปประกอบการดําเนินการ
ดว้ย 
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 3.5  สถิติการท่องเท่ียวหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
 แนวโน้มการเดนิทางท่องเทีย่วของผูเ้ยีย่มเยอืนเพิม่ขึน้จากปี2551 คดิเป็นรอ้ยละ 6.83 

โดยทีร่อ้ยละ 83.64 เป็นชาวไทยซึง่เป็นตลาดนกัท่องเทีย่วหลกัของหวัหนิ และอกี  รอ้ยละ 16.36 
เป็นผูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างประเทศลดลงจากปีทีผ่่านมาคดิเป็นรอ้ยละ 4.97 วตัถุประสงคห์ลกัของผู้
เยีย่มเยอืนทีเ่ดนิทางมายงั อาํเภอหวัหนิ รอ้ยละ 83.05 เพือ่การทอ่งเทีย่ว/พกัผอ่น   

 ผูเ้ยีย่มเยอืนรอ้ยละ 58.25 หรอื 1,110,348 คน มลีกัษณะการท่องเทีย่วเป็นแบบพกัคา้ง
คนื ซึง่มวีนัพกัเฉลีย่ 2.57 วนั มคี่าใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วเป็นจาํนวนเงนิ 2,324.29 บาทต่อคนต่อ
วนั โดยรอ้ยละ 31.02 หรอื 721.01 บาท เป็นค่าทีพ่กั รองลงมาเป็นค่าซือ้สนิคา้/ของทีร่ะลกึ และ
คา่อาหาร/เครื่องดื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 20.40 และ 19.87 ตามลําดบั เมื่อนําจาํนวนนกัท่องเทีย่ว วนัพกั
และค่าใชจ้่ายมาคํานวณ ทําใหเ้กดิรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของนกัเทีย่วเป็นเงนิทัง้สิน้ 6,761.98  
ลา้นบาท และอกีรอ้ยละ 41.75 หรอื 795,769 คน เป็นลกัษณะการท่องเทีย่วแบบไปเชา้-เยน็กลบั มี
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อคนเป็นจาํนวนเงนิ 1,090.58 บาท เมื่อนําจาํนวนและค่าใชจ้่ายของนกัทศันาจรมา
คาํนวณก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของนกัทศันาจรเป็นเงนิ 867.85  ลา้นบาท ดงันัน้ ใน ปี 
2546 อาํเภอหวัหนิ มรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 7,629.83 ลา้นบาท 

เมื่อพจิารณาถงึขอ้มลูสถานพกัแรมของ อําเภอหวัหนิ พบว่ามจีาํนวนสถานพกัแรมเพื่อ
การท่องเทีย่ว  100  แหง่ หอ้งพกั 3,965 หอ้ง เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาคดิเป็นรอ้ยละ 6.27 และมี
อตัราการเขา้พกัแรมเฉลีย่ 54.37 ผูเ้ขา้พกัแรมทัง้สิน้จาํนวน 690,555 คน สดัสว่นของผูเ้ขา้พกัแรม
รอ้ยละ  59.38 เป็นชาวไทย ลดลงจากปีทีผ่่านมาคดิเป็นรอ้ยละ 12.11 อกีรอ้ยละ 40.62 หรอื 
795,769 เป็นผูเ้ขา้พกัแรมชาวต่างประเทศซึง่เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาคดิเป็นรอ้ยละ 2.69 สบืคน้เมื่อ 
22 มกราคม 2553 ทีม่า : http://www2.tat.or.th/stat/download/tst/153/2003%20hua%20hin.doc 

นายรุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ ์ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมภาคตะวันตก เจ้าของโรงแรม        
แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เปิดเผยว่า ขณะน้ีอตัราการจองหอ้งพกัใน
พืน้ที่อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และอําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุร ีลดลงเพยีงเลก็น้อย 
เมื่อเทยีบกบัอตัราส่าวนการจองหอ้งพกัในแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัทางภาคตะวนัตกแล้วถือว่า 
พืน้ทีอ่าํเภอหวัหนิ ชะอาํ ไดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด เพราะเป็นผลพวงมาจากการประชุมสุดยอดผูนํ้า
อาเซยีน  และคนกรุงเทพฯ ปรมิณฑล จะเลอืกหวัหนิ – ชะอํา เป็นสถานที่พกัผ่อนชายทะเลที่ใช้
เวลาเดนิทางไมน่าน นอกจากนัน้ ยงัมกีารเดนิทางเขา้มาทาํกจิกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก  

เน่ืองจากอาํเภอหวัหนิ เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ทีศันียภาพหลากหลาย ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดเ้ยีย่ม
ชม เชน่ ทะเล ภเูขา น้ําตก  ถํ้า และการทอ่งเทีย่วแบบเกษตรธรรมชาต ิหวัหนิจงึเป็นจุดสนใจอนัดบัตน้ ๆ 
ของนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการมาใชเ้ป็นสถานทีผ่กัผอ่นหยอ่นใจ ซึง่โดยสว่นมาในปจัจุบนั จะเหน็ไดว้า่
โรงแรมสว่นใหญ่ จะมกีารจองหอ้งพกัล่วงหน้า เพือ่การจดัประชุม สมัมนาต่าง ๆ ใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว
ต่างจงัหวดั สบืคน้เมือ่ 22 มกราคม 2553 ; ทีม่า : http://www.108acc.com/index.php?mo=14&newsid=81734  
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4.  ความหมายของการบริการ 
การบรกิาร หมายถงึ ปฏบิตัริบัใชใ้หค้วามสะดวกต่าง ๆ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. 2525)  กลยทุธส์าํคญัของการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถกําหนดอาํนาจต่อรองในการ
แขง่ขนัทางธุรกจิปจัจุบนั ขึน้อยูก่บัคุณภาพของการบรกิาร หากธุรกจิใดสามารถสรา้งความแตกต่าง
ของกจิการบรกิาร โดยเขา้ถงึความตอ้งการของลูกคา้และเสนอบรกิารทีต่รงกบัความคาดหวงัในแต่ละ
ฉากเหตุการณ์ของวงจรแห่งการใหบ้รกิารที่ลูกค้าเหน็ว่าสําคญั ลูกคา้ย่อมเกดิความรูส้กึพงึพอใจ
และประทบัใจในการบรกิารดงักล่าว อนัเป็นแรงจูงใจใหก้ลบัมาใชบ้รกิารนัน้อกีในโอกาสต่อ ๆ ไป 
ธุรกจิกย็่อมประสบความสาํเรจ็และเจรญิกา้วหน้า เพราะมลีูกคา้ประจําหมุนเวยีนมาใชบ้รกิารอย่าง
สมํ่าเสมอ การทีธุ่รกจิจะดําเนินการบรกิารไดอ้ย่างราบรื่นและใหบ้รกิารทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนัได ้
องคก์ารบรกิารจาํเป็นตอ้งตระหนกัถงึการเสรมิสรา้งคุณภาพของการบรกิารอยา่งจรงิจงัและสรา้งสรรค ์
โดยทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิเบื้องต้นเกี่ยวกบัคุณภาพของการบรกิาร เกณฑ์การเลอืกใช้
บรกิารของผูร้บับรกิาร เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพของการบรกิาร และแนวทางการเสรมิสรา้ง
คุณภาพของการบรกิาร (มสธ. 2539: 55) 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์  (2541: 344) กล่าวว่า การบรกิาร (service) เป็นกจิกรรมผลประโยชน์ 
หรอืความพงึพอใจทีส่นองความตอ้งการแก่ลกูคา้ 

ดนยั เทยีนพุฒ (2543: 11)กล่าวว่าการบรกิาร หมายถงึ การใหท้ัง้รปูธรรมและนามธรรม
ในเชงิความสะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง และดว้ยอธัยาศยัเป็นพืน้ฐาน ซึง่จะสามารถพจิารณาการใหไ้ด้
ใน 3 ลกัษณะดว้ยกนั คอื 1) ใหด้ว้ยความเตม็ใจ 2) ใหด้ว้ยความโกรธ 3) ใหด้ว้ยเหตุผล ซึง่สิง่ที่
ลูกค้าต้องการก็คอืการใหด้้วยเหตุด้วยผลและการให้บรกิารที่ดจีะต้องมคีวามเขา้ใจในพฤติกรรม
มนุษย ์โดยยดึถอืความพอใจความตอ้งการของผูร้บับรกิาร (ลูกคา้) เป็นหลกั โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง
มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ ไหวพรบิและปฏภิาณอยูต่ลอดเวลา 

Kotler Philip (2546: 575) กล่าวว่า การบรกิาร (service) หมายถงึ การกระทาํหรอืการ
ปฏบิตัซิึง่ฝา่ยหน่ึงนําเสนอต่ออกีผา่นหน่ึงเป็นสิง่ทีไ่มม่รีปูลกัษณ์หรอืตวัตนจงึไมม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์
การเป็นเจา้ของในสิง่ใดๆ การผลติบรกิารอาจผกูตดิหรอืไมผ่กูตดิกบัตวัสนิคา้กไ็ด ้

วชิยั  ปีตเิจรญิธรรม (2548: 19) ทีก่ล่าววา่ หวัใจของการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ มใิช่สกัแต่เพยีง
บรกิารให้เสร็จๆ ทนัเวลาเท่านัน้  แต่หวัใจของการบรกิารอยู่คง “คุณค่า” ที่คุณส่งมอบต่อผู้อื่น 
ผูร้บับรกิารจะรูส้กึว่าคุณมหีวัใจของการบรกิารกต่็อเมื่อ เขารูส้กึว่าคุณตอบสนองเขาอย่างถูกต้อง 
เขา้ใจในมมุมองของเขา ปฏบิตัต่ิอเขาอยา่งเป็นคนพเิศษ  
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4.1  ความหมายของคณุภาพบริการ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 145-146) กล่าวว่า คุณภาพในการใหบ้รกิาร (service quality) 

เป็นสิง่สาํคญัสิง่หน่ึงในการสรา้งความแตกต่างของธุรกจิใหบ้รกิาร คอื การรกัษาระดบัการใหบ้รกิาร
ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั โดยเสนอคุณภาพการใหบ้รกิารตามลูกคา้คาดหวงัไว ้ ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบั
คุณภาพการใหบ้รกิารทีลู่กคา้ตอ้งการ จะไดจ้ากประสบการณ์ในอดตี จากการพดูปากต่อปาก จาก
การโฆษณาของธุรกจิใหบ้รกิารลูกคา้จะพอใจถา้เขาไดร้บัในสิง่ทีต่อ้งการ (what) เมื่อเขามคีวาม
ตอ้งการ (when) ณ สถานทีท่ีเ่ขาตอ้งการ (where) ในรปูแบบทีต่อ้งการ (how) นกัการตลาดตอ้งทาํ
การวจิยัเพื่อใหท้ราบถงึเกณฑก์ารตดัสนิใจซือ้บรกิารของลูกคา้ โดยทัว่ไปไมว่่าธุรกจิแบบใดกต็าม
ลกูคา้จะใชเ้กณฑต่์อไปน้ีพจิารณาถงึคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

4.1.1 การเขา้ถงึลกูคา้ (access) บรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ตอ้งอาํนวยความสะดวก ในดา้น
เวลา สถานทีแ่ก่ลูกคา้ คอื ไมใ่หลู้กคา้ตอ้งคอยนาน ทาํเลทีต่ ัง้เหมาะสมอนัแสดงถงึ ความสามารถ
การเขา้ถงึลกูคา้   

4.1.2 การตดิต่อสัง่การ (communication) มกีารอธบิายอยา่งถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาที่
ลกูคา้เขา้ใจงา่ย 

4.1.3 ความสามารถ (competence) บุคลากรทีใ่หบ้รกิารตอ้งมคีวามชาํนาญ และมี
ความรูค้วามสามารถในงาน 

4.1.4 ความมน้ํีาใจ (courtesy) บุคลากรตอ้งมมีนุษยส์มัพนัธเ์ป็นทีน่่าเชื่อถอื มคีวาม
เป็นกนัเอง มวีจิารณญาณ 

4.1.5 ความน่าเชื่อถอื (credibility) บรษิทัและบุคลากรตอ้งสามารถสรา้งความเชื่อมัน่
และความไวว้างใจในบรกิาร โดยเสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูคา้ 

4.1.6 ความไวว้างใจ (reliability) บรกิารทีใ่หแ้ก่ลูกคา้ต้องมคีวามสมํ่าเสมอและ
ถูกตอ้ง 

4.1.7 การตอบสนองลูกคา้ (responsiveness) พนักงานจะต้องใหบ้รกิารและ
แกป้ญัหาแก่ลกูคา้อยา่งรวดเรว็ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

4.1.8 ความปลอดภยั (security) บรกิารทีใ่หต้อ้งปราศจากอนัตราย ความเสีย่ง 
4.1.9 การสรา้งบรกิารที่เป็นที่รูจ้กั (tangible) บรกิารที่ลูกคา้ไดร้บัจะทําใหเ้ขา

สามารถคาดคะเนถงึคุณภาพของบรกิารดงักล่าวได ้
4.1.10 การเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ (understanding/knowing customer) พนักงานตอ้ง

พยายามเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
ดนยั เทยีนพุฒ (2544: 26) กล่าวว่า คุณภาพบรกิาร หมายถงึ กระบวนการใหไ้ดม้าซึง่

สนิคา้ ผลติภณัฑห์รอื บรกิาร ทีไ่มม่ขีอ้ผดิพลาดหรอืบกพรอ่งเกดิขึน้เลยอกีทัง้ยงัเป็นสว่นสรา้ง
ความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้กบัลกูคา้ 
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มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2543: 234) คุณภาพบรกิาร หมายถงึ คุณสมบตั ิ
คุณลกัษณะทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ดข้องการทีผู่ร้บับรกิาร (ลูกคา้) รบัรูว้่ามคีวามโดดเด่นตรง
หรอืเกนิกว่าความคาดหวงัเป็นทีน่่าประทบัใจ จากการทีผู่ร้บับรกิารไดจ้่ายเงนิแลกเปลีย่น สมัผสั มี
ประสบการณ์ ทดลองใช ้เป็นตน้ 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 1) ทีก่ล่าวว่า การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของ นกัท่องเทีย่ว
กลุ่มเป้าหมาย ไดข้ายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจีา่ยเพราะมองเหน็วา่คุม้คา่ 

4.2  ประเภทและลกัษณะธรุกิจบริการ 
  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 334) กล่าววา่ ธุรกจิบรกิารสามารถจดัประเภทได ้4 ประเภท 
1. ผูซ้ือ้เป็นเจา้ของสนิคา้ และนําสนิคา้ไปขอรบับรกิารจากผูข้าย เชน่บรกิารซ่อมรถ 
2. ผูข้ายเป็นเจา้ของสนิคา้และขายบรกิารใหก้บัผูซ้ื้อ เช่น บรกิารเครื่องถ่ายเอกสาร 

บรกิารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์
3. เป็นการซือ้บรกิารและสนิคา้ควบมาดา้ย เชน่ รา้นอาหาร 
4. เป็นการซือ้บรกิารโดยไม่มตีวัสนิคา้เขา้มาเกีย่วขอ้ง เช่น สถาบนัลดน้ําหนกั สถาบนั

นวดแผนไทย 
สุมนา อยูโ่พธิ ์ (2536: 7) ธุรกจิบรกิารมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างไปจากผลติภณัฑท์ัว่ไป

ดงัน้ี  
1. จบัตอ้งไม่ได ้ (intangibility) การบรกิารเป็นสิง่จบัตอ้งหรอืสมัผสัไม่ไดด้ว้ยประสาท

สมัผสัทัง้หา้ ไม่ว่าจะก่อนหรอืหลงัซือ้ ดงันัน้ปญัหาขายอยู่ทีโ่ปรแกรมการส่งเสรมิกจิการ เช่น 
พนักงานขาย การจดัโฆษณาชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากบรกิารมากกว่าตวัสนิคา้ (การ
บรกิาร) 

2. แยกออกจากกนัไมไ่ด ้ (inseparability) ในดา้นการตลาด หมายถงึ การขายมทีางเดยีว 
คอื การขายตรง (direct sale) ผูข้ายบรกิารคนเดยีว ไมส่ามารถขายในตลาดหลายแหง่ได ้อนัเป็น
การจํากดัขอบเขตดําเนินการของกจิการ การบรกิารน้ีมลีกัษณะเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะงานจงึเพิม่
บรกิารไดน้้อย 

3. ลกัษณะแตกต่าง (heterogeneity) การบรกิารจากคนเดยีวกนัแต่ต่างวาระกนัไม่
เหมอืนกนั จงึเกดิปญัหาการพจิารณาคุณภาพของการบรกิารก่อนการซื้อ ดงันัน้การวางแผน
ผลติภณัฑ ์ (product planning) ของโปรแกรมทางการตลาดเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และชื่อเสยีงให้
เป็นทีรู่จ้กัของลกูคา้วา่สามารถบรกิารไดด้ตีามโฆษณาจะสามารถชว่ยแกป้ญัหาน้ีได ้

4. เป็นความตอ้งการทีส่ญูเสยีไดง้า่ยและขึน้-ลงมาก (perishability and fluctuating Demand) 
การบรกิารมกีารสูญเสยีสูง สต๊อกไม่ได ้โดยเฉพาะตลาดของการบรกิารขึน้ลงตามฤดูกาล ปญัหา
ร่วมกนัระหว่างการสูญเสียและการขึ้น-ลงของความต้องการ ทาํให้ผู้บริหารกิจการบริการต้อง
พยายามเอาชนะในการวางแผน การตัง้ราคา การสง่เสรมิการบรกิาร พยายามหาทางใชส้ว่นทีว่่างที่
ไมต่รงตามชว่งการใชน้ัน้ใหเ้กดิประโยชน์โดยเฉพาะบรกิารทีข่ ึน้อยูก่บัฤดกูาล 
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4.3 แนวคิดการบริหารการตลาดในธรุกิจบริการ 
เน่ืองจากรายไดข้องประชากรสงูและมาตรฐานการครองชพีกส็งูตาม ทาํใหบ้รกิารมคีวาม

จาํเป็นและเกดิขึน้มากมาย เพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกสบายต่างๆ ใหก้บัผูบ้รโิภค ปจัจุบนัมกีาร
ขายสนิคา้เพื่อการอุปโภค บรโิภค มกัจะตอ้งมบีรกิารควบคู่ไปดว้ยเสมอ (สุมนา อยูโ่พธิ.์ 2536: 8) 
การบรหิารการตลาดในรูปแบบใหม่จงึเป็นวถิีทางใหม่ที่มผีลต่อความสําเรจ็สําหรบัธุรกจิ การ
พยายามมุ่งบรหิารธุรกจิใหป้ระสบผลสําเรจ็โดยมเีป้าหมายทีมุ่่งเน้นในรูปของการเพิม่กําไร ใหแ้ก่
ธุรกจิ นักบรหิารต้องบรหิารกจิการหรอืงานดา้นการตลาดของตนใหม้ปีระสทิธภิาพสามารถขาย
สนิคา้หรอืบรกิารใหเ้ป็นทีถู่กใจแก่ลกูคา้และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2543: 135-137) ธุรกจิจาํเป็นตอ้งมกีารบรหิารการตลาด
รปูแบบใหม ่ธุรกจิสมยัใหมจ่งึมแีนวความคดิทางการตลาด (marketing concept) หมายถงึ ความคดิ
ใหม่ซึง่เปลีย่นจากความคดิเดมิทีว่่า ธุรกจิมุ่งผลติสนิคา้โดยใชแ้รงงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและ
ผลติสนิคา้ออกมาขายหรอืบรกิารแก่ลูกคา้ แต่ไม่ได้คํานึงถึงความพอใจของผูบ้รโิภค หรอื
ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ปลี่ยนแปลงไป มผีลทําใหธุ้รกจิขายสนิคา้หรอืบรกิารไม่ไดต้ามเป้าหมาย ความ
ผดิพลาดน้ีอาจเกดิจากผูบ้รหิารไม่สนใจขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงความต้องการของผูบ้รโิภค
หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ในทีสุ่ดธุรกจิประสบปญัหาการขาดทุน ดงันัน้ จงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
แกไ้ขโดยเปลีย่นแปลงวธิกีารบรหิารการตลาด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั โดยไดเ้สนอ
แนวคดิใหมท่างการตลาดไว ้ดงัน้ี 

แนวคดิใหมท่างการตลาด หมายถงึ การยอมรบัวา่ลกูคา้เป็นผูม้คีวามสาํคญัมากเป็นอนัดบั
แรก ซึง่เป็นแนวคดิในการบรหิารธุรกจิภายใตก้ารดาํเนินงานและการบรหิารการตลาดว่า “ลูกคา้จะ
เป็นศูนยก์ลาง” ทัง้น้ีแนวความคดิใหมท่างการตลาด ดงักล่าว จงึตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเชื่อมัน่ของ
นกับรหิารธุรกจิ 3 ประการ คอื 

1. แนวความคดิมุง่เน้นลูกคา้ (a customer orientation) หมายถงึ การยอมรบัว่าลูกคา้ คอื 
ผูท้ีม่คีวามสาํคญัต่อธุรกจิเป็นอนัดบัแรก และแนวทางในการดาํเนินธุรกจินัน้ลูกคา้จะเป็นศูนยก์ลาง
ของธุรกจิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยจะไดร้บัประโยชน์ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมหรอืในลกัษณะสมดุลกนั การ
ให้ความสําคัญแก่ลูกค้าดังกล่าวผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผู้บริโภคหรือ
ผูใ้ชบ้รกิารคอืพระราชา (customer is a king) โดยการใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เช่นน้ี ผูผ้ลติหรอื
ผูบ้รหิารการตลาดจะต้องมกีารวางแผนตลอดจนปฏบิตักิารทุกอย่างเท่าทีส่ามารถทําได ้ เพื่อให้
ทราบและตอบสนองในสิง่ทีผู่บ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการ กล่าวคอื การทราบว่าสนิคา้หรอืบรกิาร
ชนิดใดรูปแบบและลกัษณะเช่นใดที่ผูบ้รโิภคต้องการ โดยทราบจากผลการวจิยัตลาดและอาศยั
ขอ้มูลทางการตลาดประกอบการพจิารณา รวมทัง้ผู้ผลติสนิค้าหรอืผู้ให้บรกิารอาจจะต้องใช้
ประสบการณ์ทีม่อียูเ่ขา้มาช่วยในการตดัสนิใจในเรื่องการวางแผนผลติสนิคา้หรอืบรกิารดว้ย โดยมี
เป้าหมายหลกัของธุรกจิ คอื การเพิม่ผลกําไรใหแ้ก่ธุรกจิบรกิารนัน้ ผูใ้หบ้รกิารควรมุ่งเน้นการ
ใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจเกนิความคาดหวงัของลูกคา้ รวมไปถงึความตอ้งการทีลู่กคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร
ตอ้งการใหส้นิคา้หรอืบรกิารถูกจดัสง่ไปถงึมอืลกูคา้ในสถานที ่เวลา และราคาทีเ่หมาะสมดว้ย   
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2. แนวความคดิมุง่เน้นดา้นกําไรเป็นสาํคญั (a profit center orientation) หมายถงึ การ
ขาย สนิคา้และการใหบ้รกิารของธุรกจิทีมุ่่งใหไ้ดผ้ลกําไรพอสมควร เป็นจุดหมายปลายทางของ
ธุรกจิ หรอื ทีเ่รยีกว่า การมุง่กําไรเป็นสาํคญัผลกําไรเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารธุรกจิปรารถนาเพราะผลกําไร
เป็นสิง่ที่ทําให้ธุรกจิอยู่รอดและสามารถขยายกนิการตลาดที่สรา้งความพอใจใหก้บัลูกค้า ใน
ภาพรวมทาํใหเ้ศรษฐกจิของประเทศขยายตวัมากยิง่ขึน้อกีดว้ย แต่ธุรกจิบางประเภทไมม่เีป้าหมาย
ทีมุ่ง่กําไรเป็นหลกั อาจกําหนดเป้าหมายในการขายหรอืส่วนแบ่งตลาดไวส้งู กรณีเช่นน้ี ธุรกจิมี
ค่าใชจ้่ายในการเพิม่ยอดขายสงู ผลกําไรทีไ่ดร้บัอาจจะน้อยลงกไ็ด ้ แทนทีจ่ะเพิม่ผลกําไรใหส้งูขึน้
ตามยอดขาย แนวคดิทางการตลาดเช่นน้ี อาจถอืเป็นเป้าหมายทีส่ําคญัของธุรกจิกค็อืผลกําไร
เช่นเดยีวกนัดว้ย แต่ไม่สงูมากเกนิไป เพราะถา้หากธุรกจิไม่มผีลกําไรจากการประกอบธุรกจิแลว้ 
ยอ่มทาํใหธุ้รกจิประสบความลม้เหลวไดใ้นทีสุ่ด ดงันัน้จงึมธุีรกจิบางประเภททีม่ไิดมุ้ง่เน้นเป้าหมาย
เฉพาะทีผ่ลกําไรเป็นหลกัเท่านัน้แต่อาจจะเน้นในเป้าหมายอื่นซึง่เป็นเป้าหมายทางสงัคมเป็นหลกัก็
ได ้ เช่น เป้าหมายทางสงัคมของธุรกจิทีต่ ัง้เป้าหมายไวว้่าจะใหบ้รกิารและสรา้งบรรยากาศทาง
สิง่แวดลอ้มหรอืสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อใหพ้นกังานมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคม จาํหน่ายสนิคา้
หรอืบรกิารทีม่คีวามปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่เป้าหมายดงักล่าวจงึขึน้อยูก่บัความ
อยูร่อดของธุรกจิและความเจรญิเตบิโตของธุรกจิในระยะยาวดว้ย นัน่กค็อื ธุรกจิยอ่มมผีลกําไรบา้ง 
เพือ่การอยูร่อดของธุรกจิ และมไิดมุ้ง่เน้นผลกาํไรสงูสดุเป็นหลกั 

แนวความคดิทางการตลาดของธุรกจิทีมุ่ง่ผลกําไรดงักล่าวย่อมจะมผีลกระทบต่อภาพรวม
ทางเศรษฐกจิของประเทศ กล่าวคอืถา้หากธุรกจิหลายประเภทจาํนวนมาก ช่วยเสรมิสรา้งเศรษฐกจิ
โดยทํากําไรจากการดําเนินธุรกจิหรอืขยายกจิการ ย่อมทําใหภ้าพรวมฐานะทางเศรษฐกจิของ
ประเทศขยายตวัในอตัราสงู ในทีสุ่ดประเทศกม็คีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ มคีวามสามารถในการ
แขง่ขนักบัธุรกจิต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศได ้

3. แนวความคดิเกีย่วกบัการประสานกจิกรรมทางการตลาด (a coordinating marketing 
orientation) หมายถงึ การดาํเนินธุรกจิใดๆ กต็าม ผูบ้รหิารจะตอ้งประสานกจิกรรมทางการตลาด
ทัง้หลายเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งและสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ธุรกจิตอ้งทํากจิกรรม
หลายประการเพือ่มุง่สนองตอบความตอ้งการและความพอใจของลกูคา้และผูบ้รหิารควรประสานงาน
โดยบูรณาการในสว่นทีเ่ป็นองคป์ระกอบของกจิกรรมทางการตลาดทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั ถา้หากไม่มี
การประสานงานระหว่างกจิกรรมทางการตลาดเขา้ดว้ยกนัแลว้ย่อมทําใหเ้กดิผลเสยีหายแก่ธุรกจิที่
ประมาณคา่ออกมาเป็นตวัเลขมไิด ้ 

แนวคดิดงักล่าวมุ่งเน้นการปฏบิตังิานโดยพยายามรวมและประสานงานกจิกรรมทางการ
ตลาดทัง้หมดใหเ้ชื่อมโยงสมัพนัธ์และสอดคล้องกบังานด้านอื่นๆ ของบรษิทั เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์คอื สรา้งผลกําไรในระยะยาวได ้ทัง้น้ีผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะในการประสานงาน
การตลาดเป็นสาํคญั ตอ้งมแีนวความคดิและความรูท้างการบรหิารและการตลาดทีก่วา้งไกล เพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการประสานกจิกรรมต่างๆ รวมถงึการใชแ้ละจดับุคลากรทีม่ทีกัษะในการบรหิาร
และมคีวามรูท้างดา้นการตลาดมาช่วยในการบรหิารไดอ้าจเป็นเพราะการจดัโครงสรา้งองคก์รทีไ่ม่
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เหมาะสมหรอืไมร่ดักุมเพยีงพอ ทาํใหม้กีารประสารการปฏบิตัริะหว่างกจิกรรมต่างๆ ทีไ่มส่อดคลอ้ง
สมบรูณ์ซึง่กนัและกนั หรอือาจจะเกดิขึน้เพราะความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้รหิารภายในองคก์ารเดยีวกนั 
รวมถึงการขาดแนวความคดิในการสรา้งทมีงานที่แขง็แกร่งและขาดการบรหิารเป็นทมีโดยมุ่งแต่
ปฏบิตัเิฉพาะกจิกรรมทีเ่หน็วา่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเทา่นัน้ 

 
4.4  การวดัระดบัคณุภาพการบริการ 
อนุวตัร บรรณารกัษ์สกุล (2553: 1-2) ไดก้ล่าวว่า ผูร้บับรกิารคอืผูช้ีข้าดระดบัความสามารถ

และคุณภาพขององคก์ร องคก์รจงึตอ้งประเมนิปจัจยัทุกปจัจยัทีอ่าจสง่ผลต่อการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร 
ซึง่จะนําไปสูค่วามพงึพอใจ ความภกัด ี การบอกต่อในเชงิบวก และการเตบิโตขององคก์รในทีสุ่ด 
ความเข้าใจความต้องการของผู้รบับรกิารในปจัจุบนัและการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต 
ตลอดจนศกัยภาพของตลาด จงึเป็นสิง่สาํคญัทีทุ่ก ๆ องคก์รทีใ่ฝใ่จในการพฒันาคุณภาพ จาํเป็น
จะตอ้งใหค้วามสาํคญั  การวดัระดบัคุณภาพงานบรกิาร โดยใชม้ติคิุณภาพบรกิาร จากงานวจิยัของ 
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml และ Leonard L. Berry3 บรกิารมมีติคิุณภาพ 5 มติหิลกั 
ประกอบดว้ย 

 1. Reliability (ความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร) ซึง่รวมถงึ 
1.1 การดาํเนินการภายในเวลาทีต่กลง 
1.2 การทาํตามความตอ้งการของผูร้บับรกิารโดยถูกตอ้งครบถว้น 
1.3 การออกเอกสารโดยไมม่คีวามคลาดเคลื่อนหรอืตกหล่น 
1.4 การแกไ้ขสิง่ทีผ่ดิพลาดใหถ้กูตอ้งไดใ้นหนแรก 

2. Assurance (ความน่าเชือ่ถอืของผูใ้หบ้รกิาร) ไดแ้ก่ 
2.1 ความสามารถในการตอบคาํถาม 
2.3 ความสามารถตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
2.4 การปกป้องผลประโยชน์ของผูร้บับรกิาร 
2.5 ความสภุาพและความน่าพอใจ 

3.Tangibles (สภาพแวดลอ้ม) 
3.1 สถานทีส่วยงามสะดุดตา 
3.2 ผูใ้หบ้รกิารแต่งกายเหมาะสมดดู ี
3.3 เอกสารไดร้บัการออกแบบใหอ้า่นและตคีวามงา่ย 

4. Empathy (ความใสใ่จ) 
4.1 การนดัหมายโดยคาํนึงถงึความสะดวกของผูร้บับรกิาร 
4.2 การอธบิายศพัทเ์ฉพาะทางใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยงา่ย 
4.3 ความสามารถในการจดจาํชื่อลกูคา้ประจาํ 
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5. Responsiveness (ความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื) 
5.1 การดาํเนินการแกป้ญัหาโดยเรว็ 
5.2 ความพรอ้มทีจ่ะคนืเงนิ ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารสง่คนืสนิคา้ 
5.3 การเปลีย่นสนิคา้ทีช่าํรดุโดยไมร่อชา้ 

 สรุปไดว้่า  ความมุ่งหมายของแนวคดิทางตลาดกค็อืเพื่อใหผู้บ้รหิารดา้นการตลาดสนใจ
และเอาใจใส่ในการทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้อยา่งกวา้งขวางมากกว่าทีจ่ะยดึถอืสนิคา้
หรอืบรกิารเป็นหลกัสาํคญั หรอืมากกวา่ทีจ่ะคดิหาวธิดีงึดดูลูกคา้ใหส้นใจผลติภณัฑห์รอืบรกิาร โดย
ผูบ้รหิารการตลาดใชว้ธิปีระยุกต์แนวความคดิทางการตลาดมาปรบัใชก้บัสถานการณ์ และการ
บรหิารการตลาดในภาวะปจัจุบนัทีเ่ป็นอยู่ของธุรกจิ รวมถงึความสามารถทีจ่ะทราบความตอ้งการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้อีกด้วยและในที่สุดธุรกิจก็สามารถบริหารกิจการตาม
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวไ้ด ้คอื มกีาํไรเพิม่มากขึน้ 

 
5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กฤษฎิ ์ กาญจนกติต ิ(2541: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้รงแรมใน
อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชโ้รงแรม
ของผูบ้รโิภค โดยกําหนดปจัจยัในการศกึษา 5 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นความสะดวกสบาย  ปจัจยัดา้น
อตัราคา่หอ้งพกั ปจัจยัดา้นสภาพหอ้งพกั ปจัจยัดา้นการตอ้นรบัของพนกังานหรอืการบรกิาร  ปจัจยั
ดา้นระบบรกัษาความปลอดภยั ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโรงแรมชาวไทยใหค้วามสาํคญั
ต่ออตัราคา่หอ้งพกั ในขณะทีช่าวต่างชาตใิหค้วามสาํคญักบัสภาพหอ้งพกัมากกว่าปจัจยัอื่น และเมื่อ
จําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ชาวไทยไม่ว่าอยู่ในวยัใด ต่างกใ็หค้วามสําคญักบัอตัราค่าหอ้งพกัมาก
ที่สุด ส่วนชาวต่างชาตทิี่มอีายุตํ่ากว่า 25 ปี ใหค้วามสําคญักบัอตัราค่าหอ้งพกัเป็นอนัดบัแรก แต่
ชาวต่างชาติที่มีอายุ 25 – 55 ปี กลุ่มอายุ 55 ปี เห็นสภาพห้องพกัเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ส่วน
ชาวต่างชาตนิัน้มปีจัจยัในการเลอืกโรงแรมต่างกนักบักลุ่มรายได ้

เพญ็ศร ี เจรญิวานิช และนิตพิล ภูตะโชต ิ(2541: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษา เรื่อง การ
พฒันาตลาดการท่องเที่ยวเชงินิเวศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรณีศกึษาแหล่งท่องเที่ยวใน       
5 จงัหวดั คอื ขอนแก่น นครราชสมีา บุรรีมัย ์เลย และอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่ว
ทัง้หมดเคยเดนิทางมาท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่สีานใต ้จํานวนวนัทีเ่ดนิทางโดยเฉลีย่ 1 วนั ใชจ้่ายเฉลี่ย 
ตํ่ากว่า 1,000 บาท ต่อครัง้ต่อคน มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่องเที่ยว คอื เพื่อพกัผ่อน ให้
รางวลักบัตนเอง สว่นใหญ่เดนิทางมาในชว่งสดุสปัดาห ์โดยเลอืกใชร้ถยนตส์ว่นตวัเป็นพาหนะ  และ
รบัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ภตัตาคารและโรงแรม มโีอกาสทางการตลาดของการท่องเทีย่วใน
พื้นที่อสีานใต้โดยรวมและรายจงัหวดัในระดบัค่อนขา้งสูง และอนาคตพื้นที่อสีานใต้มโีอกาสทาง
การตลาดดขีึน้ ความคดิเหน็ต่อการพฒันาการตลาดการท่องเทีย่วอสีานใตพ้บว่า แหล่งท่องเทีย่วที่
เป็นจุดเด่นคอืแหล่งท่องเทีย่วที่เป็นประวตัศิาสตรโ์บราณสถาน และศาสนา ปญัหาและอุปสรรคที่
พบอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ประสาน  ภริชั บุร ี(2544: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางการประชุมนานาชาต ิผลการวจิยัพบวา่ 1.สถานทีจ่ดัประชุม ศูนยป์ระชุมของประเทศไทย 
เป็นศนูยป์ระชุมนานาชาตขินาดกลาง เป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย มสีถานทีจ่ดัประชุมทีย่อมรบัได ้
และค่าใชจ้่ายในการประชุมทีส่มเหตุสมผล ในปี 2542 ประเทศไทยมกีารจดัประชุมนานาชาตอิยู่ใน
อนัดบัที่ 24 ของโลก โดยมกีารประชุมมากกว่าฮ่องกง  สงิคโปร์ และมาเลเซยี แต่ขนาดของการ
ประชุมทีจ่ดัในประเทศไทยจะมขีนาดทีเ่ลก็กวา่  เน่ืองจากมขีอ้จาํกดัทีป่ระเทศไทยไมม่ศีนูยป์ระชุมที่
มสีิง่อํานวยความสะดวกครบวงจร และศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่ การจดัประชุมนาชาตใินประเทศ
ไทยในกรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่นิยมจดัทีศู่นยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์และศูนยนิ์ทรรศการและ
การประชุมไบเทค  2. โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยง มบีทบาททีส่ําคญัอย่างยิง่ใน
การจดัประชุมนานาชาต ิเน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไดร้บัความสะดวกในการเดนิทางระหว่าง
ทีพ่กักบัสถานทีต่่าง ๆ อาท ิสถานทีจ่ดัประชุม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งท่องเทีย่ว สถานบนัเทงิต่าง ๆ  
ซึง่จะเป็นประเดน็ทีส่าํคญัประเดน็หน่ึงของการเลอืกสถานทีจ่ดัประชุม  กรุงเทพมหานครยงัมปีญัหา
เรื่องการจราจรทีต่ดิขดั ระบบคมนาคมเชื่อมโยงที่ขาดประสทิธภิาพ 3. บุคลากร ที่มคีวามรูค้วาม
ชาํนาญในธุรกจิการจดัประชุมนานาชาต ิประเทศไทยยงัมน้ีอยมาก บุคลากรสว่นใหญ่จะมาจากการ
ใหบ้รกิารดา้นอื่น  อาท ิโรงแรม 4. ตลาด MICE ในประเทศไทย  ประเทศไทยเป็นหน่ึงทีไ่ดร้บัความ
สนใจในตลาด MICE ของโลก  ดงัจะเหน็ไดจ้ากปี 2542 ประเทศไทยมกีารจดัประชุมนานาชาตอิยู่
ในอนัดบัที ่24 ของ โกลก และในอนัดบัที ่5 ในเอเซยีแปซฟิฟิค  นอกจากน้ียงัปรากฎว่าในระหว่างปี 
2543 – 2545 มกีารประชุมและการแสดงสนิคา้นานาชาตยินืยนัการจดังานในประเทศไทยไมต่ํ่ากว่า 
140 งาน ซึง่ทาํรายไดป้ระมาณ 80,000 ลา้นบาท  

เทววีรรณ ปทุมพร (2549: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปจัจยัความสําเรจ็ของอุตสาหกรรมการ
ประชุม  การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั และการแสดงสนิคา้/นิทรรศการนานาชาต ิ(MICE) ในจงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ ปจัจยัความสาํเรจ็สาํหรบัอุตสาหกรรม MICE โดยรวม 3 กลุม่ปจัจยั ไดแ้ก่  

1. โครงสรา้งพืน้บา้นสิง่อาํนวยความสะดวก ระบบคมนาคมขนสง่  จาํนวนเทีย่วบนิ  ระบบ
ฐานขอ้มลูสาํหรบัผูจ้ดักจิกรรม จุดขายและภาพลกัษณ์ของจงัหวดั ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ
เอกชน บุคลากร และแผนพฒันาเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม MICE 

2. ปจัจยัความสาํเรจ็สาํหรบักจิกรรม  MICE รปูแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย ปจัจยัความสาํเรจ็
สาํหรบักจิกรรมการประชุมนานาชาต ิ ไดแ้ก่ สถานทีจ่ดัการประชุมทัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ารประชุมและ
โรงแรม แหล่งทอ่งเทีย่ว สถานทีพ่กั และบรษิทัรบัจดัการประชุมมอือาชพี (PCO) ปจัจยัความสาํเรจ็
สาํหรบักจิกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พกั และปจัจยั
ความสาํเรจ็สาํหรบักจิกรรมการแสดงสนิค้า/นิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์การแสดงสนิค้า / 
นิทรรศการ กลุ่มธุรกจิและอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสนิค้า บรษิทัรบัจดักจิกรรมต่าง ๆ (EMC) 
บรษิทัรบัจดัการแสดงสนิค้า/นิทรรศการมอือาชพี (PEO) บรษิทัผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้า (Freight 
Forwarder) และบรษิทัผูร้บัเหมาะบรกิารดา้นต่าง ๆ สาํหรบัการแสดงสนิคา้ (Service Contractor) 
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3. ปจัจยัทีม่สี่วนสนบัสนุนความสาํเรจ็ ไดแ้ก่ การเป็นศูนยก์ลางของหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความร่วมมอืทางด้านวิชาการ ความร่วมมอืทางด้าน
เศรษฐกจิอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง นโยบายองคก์ารผูจ้ดักจิกรรม นโยบายรฐับาล ความมัน่คงปลอดภยั
และสภาพเศรษฐกจิ  
 ชุณหวรรณ วงศ วรการ, รชัต วรุณสุขะศริ,ิ อญัชสิา อุตตะโมท (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโรงแรมรชิมอนด  จงัหวดันนทบุร  ีด าน MICE : กรณีศึกษา 
โรงแรม รชิมอนด  จงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษา พบว่าความพงึพอใจของผู ใช บรกิารโรงแรมรชิมอนด  
จงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษาพบวา่ ในภาพรวม ป ัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของ  ผู ้ใชบ้รกิาร
โรงแรมรชิมอนด  ตามหลกัการส่วนผสมทางการตลาด โดยเน้ นศกึษาตามหลกั 4C’s ได้ แก่ การ
สนองความต ้องการของลูกค ้า (Customer Solution) ความต ้องการด ้านราคา (Customer Cost) การ
อาํนวยความสะดวกสบาย (Convenience) และการสื่อสารและคมนาคม (Communication) สิง่ทีท่าํ
ให ้ผู้ใช้ บรกิารเกิดความพงึพอใจมากที่สุดคอืปจัจยัด้านความต้ องการของผู ้ใช้บรกิาร (Customer 
Solution) รองลงมาคอื ป ัจจยัดา้นความสะดวกสบายของผู ้มาใชบ้รกิาร (Convenience) และป ัจจยั             
ด ้านความต้ องการด้ านราคา (Customer Cost) ตามลําดบั ส่วนป  ัจจยัที่ได รบัความพงึพอใจ      
น้ อยที่สุด คอื ความสะดวกสบายในระบบการตดิต อสือ่สารของผู ้ใช ้บรกิาร (Communication) 

สว่นปญัหาปจัจยัด ้านความต ้องการของผู ้ใช ้บรกิาร (Customer Solution) ทีไ่ด ้รบัความ 
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด คอื การให ้บรกิารข ้อมลูต่าง ๆ ของพนกังาน ป ัจจยัด ้านค่าใชจ้่ ายของผู ้มาใช ้บรกิาร 
(Customer Cost) พบวา่ผู ้ใช ้บรกิารส ่วนใหญ่ มคีวามพงึพอใจในคา่ใชจ ่ายในการเดนิทางมาใช บรกิาร
ทีโ่รงแรม อยูใ่นระดบัปานกลาง ป ัจจยัด ้านความสะดวกสบายของผู ้มาใช ้บรกิาร (Convenience) ที่
ไดร้บัความพงึพอใจน้ อยทีส่ดุ คอื ทีจ่อดรถสาํหรบัลกูค ้า และ ป ัจจยัดา้น ความสะดวกสบายในระบบ
การตดิต อสื่อสารของผู ้ใช ้บรกิาร (Communication) ทีไ่ด ้รบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด คอื จํานวน        
ตู ้โทรศพัท สาธารณะในการให บรกิาร 

สนิินาถ ตนัตราพล (2546: บทคดัยอ่) ได ศกึษาถงึป ัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ อการเลอืกใช ้บรกิาร
โรงแรมแหง่หน่ึง ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ พบว ่าข ้อมลูทีไ่ด ้จากแบบสอบถาม 200 ราย โดยแบ่ง เป็ นชาว 
ต่างประเทศ 100 ตวัอย่ าง ชาวไทย 100 ตวัอย่ าง พบว่ า ลกัษณะของกลุ่ มตวัอย ่าง ส ่วนใหญ่ เป็ น 
เพศชาย มอีายุ ระหว่าง 31 – 40 ปี  ผู ้ใช ้บรกิารทีเ่ป็นชาวต่ างประเทศ มาจากประเทศฝรัง่เศส   
เนเธอร ์แลนด ์ และสงิคโปร  ส่วนคนไทยมาจากกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ จะประกอบธุรกจิส่ วนตวั
เดนิทางมาเพื่อท องเที่ยวเป็ นสําคญั ใช บรกิารเป็ นครัง้แรก ทราบข ้อมูลของโรงแรมจากเพื่อนและ
ญาตสินิท จองห ้องพกัทางโทรศพัท ์มรีะยะเวลาพกัประมาณ 1 – 2 คนื มากทีสุ่ด และมแีนวโน้ ม จะ
กลบัมาใช ้บรกิารอกี ป ัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ อการเลอืกใช ้บรกิารของกลุ่ มตวัอย ่าง ทัง้หมด คอืราคา ห ้อง
พักมาเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือทําเลที่ตัง้ คุณภาพของห้องพัก และคุณภาพการบริการ  
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ตามลําดับ แต่ มีข อสังเกตว่ า หากพิจารณาในรายละเอียดเรื่องเพศ พบว่ า เพศหญิงกลับให้ 
ความสาํคญัเรือ่งทาํเลทีต่ ัง้มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็ น คุณภาพห ้องพกั ราคา และ คุณภาพการ
บริการตามลําดบั ผู้ ใช้ บริการชาวไทยจะให้ ความสําคญัเรื่องราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ
คุณภาพห ้องพกั ทําเลทีต่ ัง้ และ คุณภาพ บรกิาร ตามลําดบั ส่ วนชาวต่ างประเทศ ให ้ความสําคญั
เรื่องทําเลที่ตัง้มาเป็ น อันดับแรก รองลงมาเป็ นราคา คุณภาพบริการ และ คุณภาพห้ องพัก
ตามลําดบั ในส่ วนความพงึพอใจทีม่ตี อการใช ้บรกิาร พบว่า ผู ้ใช ้บรกิารทัง้หมดมคีวามพงึพอใจ ใน
ระบบการรกัษาความปลอดภยับรเิวณรอบ ๆ โรงแรม เป็ นอนัดบัแรก รองลงมาคอืระบบควบคุม
กุญแจห องพกัที่มีประสิทธิภาพ ความสะอาดของห้ องพกั การสํารองห้ องพกัเป็ นไปตามที่ผู้ ใช้ 
บรกิารต องการ และความคุ มค ่าของอาหารกลางวนั ตามลําดบั แต่ ถ ้าพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า 
ผู้ ใช้ บรกิารชาวไทย มีความพึงพอใจในระบบรกัษาความปลอดภยับริเวณรอบ ๆ โรงแรม เป็ น 
อนัดบัแรก รองลงมาคอื ความสะอาดของห ้องพกั ระบบควบคุมกุญแจห องพกัทีม่ปีระสทิธภิาพการ
สาํรองห องพกัเป็ นไปตามทีผู่ ้ใชบ้รกิารต องการ และความประทบัใจในอาหารมือ้กลางวนั ตามลําดบั 
ชาวต่ างประเทศ  มคีวามพงึพอใจในระบบรกัษาความปลอดภยัภายในและรอบ ๆ บรเิวณโรงแรม 
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืระบบควบคุมกุญแจห ้องพกัทีม่ปีระสทิธภิาพ การสาํรองห ้องพกัเป็ นไป
ตามทีผู่ใ้ช ้บรกิารตอ้งการ และความสะอาดของห ้องพกั ตามลาํดบั 

ภาวดิา จนีะวฒัน์ (2547: บทคดัยอ่) พบว่าระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วไทย ต่อ
ผลการจดัการสิง่แวดลอ้มบรเิวณชายหาดพทัยา จงัหวดัชลบุร ี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อ
พจิารณาในแต่ละดา้น ปรากฏว่า ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วไทย ต่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม
บรเิวณชายหาดพทัยา ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ความสวยงามบรเิวณชายหาดและถนน 
ความสะอาดของชายหาดและน้ําทะเล การจราจร ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของรา้นคา้และบรกิาร
ต่าง ๆ และความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ ปจัจยัดา้น เพศ อายุ อาชพี รายได ้ และระดบั
การศกึษาประสบการณ์ท่องเทีย่วชายทะเล และจาํนวนวนัในการพกัผ่อนท่องเทีย่วชายทะเล มผีล
ต่อความพงึพอใจต่อการจดัสิง่แวดลอ้มบรเิวณชายหาดพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
 นาถฤดี มณีเนตร (2549: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัการพฒันาธุรกิจท่องเที่ยวเชิง           
สุขภาพ : กรณีศกึษาการนวดแผนไทย พบว่า ปจัจุบนัธุรกจิบรกิารสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่นและ
จงัหวดัใกลเ้คยีงกําลงัเจรญิเตบิโต ผูว้จิยัจงึศกึษาวธิกีารทีจ่ะทําใหธุ้รกจิการนวดแผนไทยดําเนินไป
ได้อย่างยัง่ยนืโดยทําการสํารวจธุรกิจบรกิารสุขภาพจํานวน 40 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม การ
สมัภาษณ์  และการสงัเกต ตวัอย่าง ประชากรของการวจิยั จํานวน 940 คน ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารการ
นวดแผนไทย ชาวไทย 427 คน ชาวต่างประเทศ 373 คน ผูจ้ดัการหรอืเจา้ของกจิการ 40 คน และ
พนักงานนวด 100 คน โดยได้ศึกษาระดบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารนวดแผนไทยตาม
องค์ประกอบในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ พบว่าพนักงานประสบปญัหาเรื่อง การใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและบรกิารลูกค้าเกินครึ่งของจํานวนพนักงานมคีวามต้องการ
เปลีย่นงานส่วนผูจ้ดัการเป็นคนรุน่ใหม่ทีม่กีลยุทธใ์นการจดัการทางธุรกจิทีด่โีดยการใชแ้นวคดิของ
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การตลาดสมยัใหมซ่ึง่เน้นความสาํคญัของพนกังานและการฝึกอบรมภายในเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ของ
การบรกิารมกีารรวมตวักนัจดัตัง้ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิ เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของกจิการ สาํหรบัใน
ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารพบว่าลูกคา้ชาวไทยพงึพอใจในกรยิามารยาทของหมอนวด ส่วน
ลกูคา้ชาวต่างประเทศมคีวามพงึพอใจในความยิม้แยม้แจม่ใสและการตอ้นรบัดแูล และเอาใจใสลู่กคา้ 
ซึ่งโดยสรุปของการศกึษาครัง้น้ี พบว่า 1. กจิการนวดแผนไทยในจงัหวดัขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย มกีารดําเนินการทางธุรกจิทีค่่อนขา้งมแีบบแผนและไดม้กีารพฒันาการบรหิารจดัการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบรกิารตามประกาศกระทรวงฉบบัใหม่ทัง้ในด้านอุปกรณ์และ
อาคารสถานที ่2. ในภาพรวมของกจิการบรกิารสุขภาพทีม่บีรกิารนวดแผนไทย มสีดัสว่นพนกังานที่
ผ่านการอบรมตามหลกัสูตรมาตรฐานรอ้ยละ 76 แต่เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความปลอดภยัใหก้บั
ผู้ใช้บรกิารสถานประกอบการจึงควรปรบัปรุงให้พนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
มาตรฐาน 3.ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามมัน่ใจในการใชบ้รกิารเพื่อสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย โดยมคีวามพงึพอใจเป็นอยา่งมากในดา้นการตอ้นรบั ดแูล เอาใจใสล่กูคา้ 

อรวรรณ  อนนัตก์รีตกิาร (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ชมชาวไทย
ทีม่ต่ีอสถานที่จดังานแสดงสนิคา้และนิทรรศการนานาชาต ิกรณีศกึษา : ศูนยแ์สดงสนิคา้และการ
ประชุมอมิแพค็ (IMPACT), ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), ศูนย์การประชุม
แห่งชาตสิริกิติิ ์(QSNCC) พบว่า ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการในสถานทีจ่ดังานแสดง
สนิคา้และนิทรรศการ มคีวามพงึพอใจต่อสถานทีจ่ดังานแสดงสนิคา้และนิทรรศการในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นพืน้ที ่ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก  ดา้นคุณภาพการบรกิาร  ดา้นความปลอดภยั โดยจากความ
พงึพอใจดงักล่าว ผูว้จิยัเหน็วา่ควรมกีารรกัษามาตรฐานไวใ้หค้งที ่   

เหรยีญ หล่อวมิงคล (2549: 160) ไดศ้กึษา ธุรกจิ MICE กบัการท่องเทีย่วในกรุงปารสี 
พบวา่ จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศน้ีทาํใหเ้กดิรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศและเกดิการจา้งงานอยา่ง
มหาศาล นักท่องเทีย่วเหล่าน้ีหมายรวมถงึนักธุรกจิทีเ่ขา้มาสมัมนาและเจรจานัดพบทางการคา้ใน
ประเทศฝรัง่เศส และมกีารพาํนกัอยูต่่อหลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิ  นกัธุรกจิกลุ่มน้ีเป็นนกัท่องเทีย่วทีม่ี
ศกัยภาพและสามารถใชจ้า่ยเงนิมากในชว่งเวลาทีพ่าํนกัอยู ่ 

กําไร โพธิท์อง (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาเรื่องทศันคตขิองนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการ
จดัการแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศกรณีศกึษาอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ จาํแนกตามสถานภาพดา้นเพศ 
พบว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยเพศชายมทีศันคตเิชงิบวกมากกว่าเพศหญงิในดา้นการจดัการทีพ่กัแรม
และรา้นอาหาร การจดัการสิง่อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั กล่าวคอื นกัท่องเทีย่วชาย
สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วและทาํกจิกรรรมท่องเทีย่วหลายรปูแบบ สามารถท่องเทีย่วในรปูแบบการ
ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศไดใ้นสถานภาพทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวกรวมอยูด่ว้ย หากจาํแนกตามสถานภาพ
ดา้นอายพุบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุตํ่ากว่า 20 ปี สว่นใหญ่จะมทีสันคตต่ิอการจดัการแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงินิเวศในเชงิยากมากกว่านกัท่องเทีย่วทีม่อีายุสงูกว่า กล่าวคอืนักท่องเทีย่วทีม่อีายุสงู
กว่านัน้จะมคีวามรู้และประสบการณ์ต่อการจดัการแหล่งท่องเที่ยวที่ดสีามารถวเิคราะห์ชี้ให้เห็น
ปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งและแนวทางในการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วได ้



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

  การวจิยัเรือ่งความพงึพอใจ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาดงัน้ี 
1.    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.    วธิดีาํเนินการในการสรา้งเครือ่งมอื 
4.    วธิดีาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.    การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
6.    สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีท่ําการวจิยัครัง้น้ี คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรม 
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
 กลุ่มตวัอย่าง 

ซึง่ผูว้จิยัไมท่ราบจาํนวนทีแ่ทจ้รงิของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรม 
ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงึไดใ้ชก้ารกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรคํานวณ
แบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Non probability Sampling) (กลัยา วานิชบญัชา. 2546: 26 - 27) ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95%ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ใชว้ธิกีารเลอืกตามสะดวก (Convenience 
Sampling) 
  
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ 
เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามเรื่องความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  

ต่อการใช้บรกิารโรงแรม  ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยผูท้ําวจิยัศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งนํามาประมวลสรา้งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 

ตอนที ่1  เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบประเภทเลอืกตอบ (Check  list) 
ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE    

ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในมิติคุณภาพ 5 ด้าน คือ 
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร  ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้หบ้รกิาร ด้านสภาพแวดล้อม 
ดา้นความใสใ่จ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating  Scale) 
ตามวธิกีารของลเิคริท์ (likert  scale) คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด ในขอ้ความ 
แต่ละขอ้จะใชเ้กณฑ์การตรวจใหค้ะแนนดงัน้ี (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2549: 104-015; อา้งองิจาก บุญชม  
ศรสีะอาด. 2535: 99) 
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ระดบัความพงึพอใจ  5 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ  
ระดบัความพงึพอใจ 4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก 
ระดบัความพงึพอใจ 3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
ระดบัความพงึพอใจ 2 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อย 

 ระดบัความพงึพอใจ   1 หมายถงึ       มคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 

วิธีดาํเนินการสรา้งเครือ่งมือ 
การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้

บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1. ศกึษาคน้ควา้เอกสารจากตําราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
2. รวบรวมเน้ือหาสาระทีศ่กึษาจากเอกสารและงานวจิยั ประมวลเพือ่กาํหนดขอบเขตใน

การสรา้งขอ้คาํถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยั 
3. ศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวธิสีรา้งแบบสอบถามจากเอกสารและงานวจิยั 
4. ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อ

การใชบ้รกิารในดา้นโรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
5. ฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก้ไข 

ปรับปรุงให้ได้ข้อคําถามตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบความ           
พงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

6. ทําตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแล้วนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ          
3 ทา่น ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและภาษา (Content  Validity)  
    6.1 ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์พุรี ์   ลิม่ไทย  ขา้ราชการบาํนาญ 
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
    6.2 อาจารยส์ฏิฐากร  ชทูรพัย ์ อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
    6.3 อาจารย ์ดร.ธนภมู ิ  อตเิวทนิ อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

7. นําแบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญมาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งแลว้
คดัเลอืกขอ้สอบถามทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC ทีม่คีา่มากกวา่ 0.5 ขึน้ไป  
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8. นําแบบสอบถามทีแ่กไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MCIE 
ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน    

9. ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืวจิยัโดยหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ (Alpha Coefficient) 
ตามวธิขีองครอนบคั (Cronbach) โดยไดห้าคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .89 

10. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขจนสมบรูณ์แลว้ เสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พือ่
ขอความเหน็ชอบนําไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 

วิธีดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวางแผนการจดัเกบ็ขอ้มูล โดยการใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม 

MICE ต่อการใชบ้รกิารในดา้นโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยวธิกีารแจก
แบบสอบถามจนกว่าจะครบตามจํานวน 400 ชุด โดยใชร้ะยะ 30 วนั ระหว่างเดอืนวนัที ่1 – 30 
เมษายน  2553 
  
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ ถูกตอ้ง ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาใหค้รบถว้น 
สมบรูณ์ทุกฉบบั 

2. จาํแนกขอ้มลูแบบสอบถามตามตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
2.1  เพศ 
2.2  อาย ุ
2.3  ระดบัการศกึษา 
2.4  อาชพี 
2.5  รายไดต่้อเดอืน 

3. ตรวจใหค้ะแนนของแบบสอบถามตอนที ่2 เกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยกลุ่ม MICE  ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

1. นําคะแนนจากแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รูป  
SPSS/PC+    

2. วเิคราะหข์อ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่างตามตวัแปรทีศ่กึษา โดยคํานวณหาค่าความถี่
และคา่รอ้ยละ 

3. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  
ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในตอนที ่2 ของแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑใ์นการแปรผลโดยรวมและรายดา้น ดงัน้ี 
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              ประเมนิคา่ความพงึพอใจ ดงัน้ี 
     4.51 – 5.00  คะแนน หมายความวา่  มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารมากทีส่ดุ 
      3.51 – 4.50  คะแนน หมายความวา่  มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารมาก 
      2.51 – 3.50  คะแนน หมายความวา่  มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารปานกลาง 
      1.51 – 2.50  คะแนน หมายความวา่  มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารน้อย 
             1.00 – 1.50  คะแนน หมายความวา่  มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารน้อยทีส่ดุ 

4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของตวัแปรอสิระ 2 กลุ่ม เพศ  
โดยคา่ทดสอบคา่ท ี(t-test) (ชศูร ี วงศร์ตันะ. 2549) 

5. วเิคราะห์เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป         
ตามตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดต่้อเดอืน  โดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว  (One – way  Analysis of Variance)  

6. ในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทดสอบรายคู ่โดยใชว้ธิกีารของ 
LSD (Least Significant Different) 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย 
1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
1.2  หาคา่เฉลีย่ (Mean)  (ชศูร ี วงศร์ตันะ.  2546: 40) 

 

         =   

  

 เมือ่   แทน คา่เฉลีย่ 
    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  N แทน จาํนวนคน 
 

       1.3 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) โดยใชส้ตูร (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  
2546: 65) 

     S.D =     
 1NN

22


  

 
 เมือ่  S.D แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   2   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกาํลงัสอง 
  2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
    N แทน จาํนวนคน  
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2.   สถิติท่ีใช้หาค่าความเช่ือมัน่ของเครื่องมือ 
       2.1 หาคา่ความเทีย่งตรงเชงิพนิิจรายขอ้ใชส้ตูร IOC (Item – Operational Definition 

Congruence Index) ใชค้า่ตัง้แต่ .50 ใชส้ตูร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2548: 1)  
     

   IOC = 
N

ΣR  

 
   เมือ่ IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามรายขอ้ 
   ΣR  แทน  ผลรวมของการคะแนนของผูเ้ชีย่วชาญ 
   N แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 

       2.2  คา่ความเชื่อมัน่แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่  โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (ชศูร ี วงศร์ตันะ.  2523: 98 - 99) 
 
 
 
 

เมือ่  แทน คา่สมัประสทิธิข์องความเชือ่มัน่ 
    แทน จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 
    แทน ผลรวมของคา่ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
    แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
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   3.  สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
      3.1  เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม  โดยใช ้ 

t - test for Independent Samples  โดยใชส้ตูร  (ชศูร ี วงศร์ตันะ. 2546: 166) 
 
 
 
 
 
 

โดยม ี            
 
 

 
เมือ่ t แทน คา่ทีใ่ชพ้จิารณาใน t – Distribution 

    แทน คา่เฉลีย่ของกลุ่มที ่1  และกลุ่มที ่2 
    แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
    แทน ขนาดของกลุม่ที ่1  และกลุม่ที ่2 
 

3.2  เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งตัง้แต่  3  กลุ่มขึน้ไป
โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  (One - Way  Analysis  of  Variance) โดยใชส้ตูร     
(ชศูร ี วงศร์ตันะ. 2546: 236) 
  
 
  
 เมือ่ F แทน   คา่ทีใ่ชพ้จิารณาใน F – Distribution 

   แทน   ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
   แทน   ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

      3.3  ถา้ผลการทดสอบในขอ้ 3.2 พบวา่ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง 
สถติจิะตอ้งตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยวธิกีารของ LSD (Least – Significant Different) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 

ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
       
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

X  แทน คา่เฉลีย่  (Mean) 
N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
t แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t - test 
sig. แทน คา่ความน่าจะเป็น (Probability) 
* แทน    แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
** แทน    แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี   

ตอนท่ี   1   การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี   2   การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย          

กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ดา้นความถูกต้อง
ครบถว้นของบรกิาร  ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร   ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความใสใ่จ 
ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื โดยรวมและรายดา้น  

ตอนท่ี   3    ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย          
กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

ตอนท่ี   4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิม่เติมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม 
MICE มต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ตอนท่ี 1 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัแสดง 

ตาราง 1  
 
ตาราง   1  จาํนวนและคา่รอ้ยละของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม       

ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ทีต่อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ  อาย ุระดบั
การศกึษา  อาชพี  รายไดต่้อเดอืน  

 
สถานภาพ จาํนวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

1.  เพศ 
     1.1   ชาย 
     1.2   หญงิ 

 
158 
242 

 
39.50 
60.50 

รวม 400 100.00 
2.  อาย ุ
    2.1  น้อยกวา่ 35 ปี 
    2.2  35   –   40 ปี 
    2.3  มากกวา่ 40 ปี  

 
124 
166 
110 

 
31.00 
41.50 
27.50 

รวม 400  100.00 
3. ระดบัการศึกษา 
    3.1 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี
    3.2 ปรญิญาตร ี
    3.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 
43 
215 
142 

 
10.80 
53.70 
35.50 

รวม 400 100.00 
4.  อาชีพ 
   4.1 ขา้ราชการ 
   4.2 พนกังานบรษิทั 
   4.3 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

 
87 
251 
62 

 
21.80 
62.70 
15.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

สถานภาพ จาํนวน (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 
5.  รายได้ต่อเดือน 
    5.1 น้อยกวา่  20,000 บาท 
    5.2 20,001 – 30,000 บาท 
    5.3 มากกวา่  30,000 บาท 

 
140 
102 
158 

 
35.00 
25.50 
39.50 

รวม 400 100.00 

 
ผลการวเิคราะหต์าราง 1 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 

คดิเป็นรอ้ยละ 60.50  และเป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 39.50 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มีอายุมากกว่า 35 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.50 

รองลงมาอายนุ้อยกวา่ 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 และมอีายมุากกวา่ 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.50  
มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 53.70 รองลงมาสูงกว่าปรญิญาตร ี   

คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 และระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 10.80 
อาชพีพนักงานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 62.70  รองลงมาอาชพีขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 

21.80  และอาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 
รายได้ต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 รองลงมารายได้น้อยกว่า 

20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  และรายได ้20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.50  
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ตอนท่ี  2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย          
กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ดา้นความถูกต้อง
ครบถว้นของบรกิาร  ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร   ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความใสใ่จ 
ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื  โดยรวมและรายดา้น ดงัน้ี 
 

หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายดา้นและรายขอ้ ตามความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ทัง้ 5 ดา้น ดงัแสดงไวใ้นตาราง 2 – 7  
  
ตาราง  2  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย           
 กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและ          

รายดา้น  (n = 400) 
 

ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรม 

ระดบัความพงึพอใจ 
แปลผล 

  S.D 
1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร   
2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร    
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
4. ดา้นความใสใ่จ 
5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 

4.57 
4.45 
4.43 
4.34 
4.63 

.28 

.33 

.31 

.32 

.29 

มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 

รวม 4.48 .18 มาก 
 

ผลการวเิคราะหต์าราง 2 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรม
ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารโรงแรม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโรงแรมใน
ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื และดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  สว่น
ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดล้อม และดา้นความใส่ใจ นักท่องเที่ยวมคีวาม 
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง  3  คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว          
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์             
ความพงึพอใจต่อดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร    

 

ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร 
ระดบัความพงึพอใจ 

แปลผล 
  S.D 

1. สามารถประสานงานเกีย่วกบัวนัเวลาของการตดิต่อ 
เพือ่ขอรบับรกิารดา้นหอ้งพกั ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ขัน้ตอนการตดิต่อประสานงานถูกตอ้งชดัเจน 
3. ระยะเวลาในการตดิต่อประสานงานเหมาะสมฉบัไว 
4. การออกเอกสารสาํคญัมคีวามสมบรูณ์เสมอ 
5. มคีวามรวดเรว็ในการออกเอกสารสาํคญั 
6. เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดสามารถแกไ้ขไดท้นัตาม 

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
7. สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งคล่องตวัไมส่บัสน 
8. มรีะบบการใหบ้รกิารอยา่งเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
9. มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิต่อประสานงานบรกิาร 
10. สามารถตรวจสอบระบบการใหบ้รกิารอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

4.63 
 

4.47 
4.59 
4.58 
4.51 
4.61 

 
4.69 
4.56 
4.53 
4.54 

.58 
 

.64 

.53 

.59 

.60 

.51 
 

.49 

.58 

.60 

.59 

มากทีส่ดุ 
 

มาก 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 

 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 

รวม 4.57 .28 มากทีส่ดุ 

 
  ผลการวเิคราะหต์าราง 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE  ที่มาใชบ้รกิารโรงแรม 
ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมดา้นความถูกตอ้ง
ครบถ้วนของบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สามารถตดิต่อ
ประสานงานเกี่ยวกบัวนัเวลาของการตดิต่อเพื่อขอรบับรกิารดา้นหอ้งพกัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
ระยะเวลาในการตดิต่อประสานงานเหมาะสมฉับไว การออกเอกสารสาํคญั มคีวามสมบูรณ์เสมอ     
มคีวามรวดเรว็ในการออกเอกสารสาํคญั  เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดสามารถแกไ้ขไดท้นัตามความตอ้งการ
ของผู้ใช้บริการ สามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัวไม่สบัสน มีระบบการให้บริการอย่างเป็น
มาตรฐานเดยีว และสามารถตรวจสอบระบบการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัมากที่สุด และนักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลางคอื ขัน้ตอนการติดต่อ
ประสานงานทีช่ดัเจน  
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ตาราง 4 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว  
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์           
ความพงึพอใจต่อดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร  

 

ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร 
ระดบัความพงึพอใจ 

แปลผล 
  S.D 

1. พนกังานบรกิารสามารถตอบคาํถามใหท้า่นเขา้ใจ 
ไดอ้ยา่งละเอยีด 

2. พนกังานบรกิารมคีวามเชีย่วชาญงาน 
3. พนกังานบรกิารมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอทีจ่ะใหบ้รกิาร 
4. พนกังานบรกิารมคีวามสภุาพและมมีารยาท 

ทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิาร 
5. พนกังานมบุีคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื 
6. พนกังานบรกิารมคีวามซื่อสตัย ์
7. พนกังานบรกิารใหด้ว้ยความเตม็ใจ 
8. พนกังานใหบ้รกิารอยา่งเสมอภาค 
9. พนกังานมคีวามสามารถในการสือ่สาร 
10. พนกังานมคีวามสามารถในการแกไ้ข 

สถานการณ์ฉุกเฉินได ้

4.64 
 

4.61 
4.52 
4.43 

 
4.37 
4.32 
4.33 
4.49 
4.43 
4.41 

.53 
 

.50 

.56 

.60 
 

.65 

.58 

.65 

.58 

.57 

.70 

มากทีส่ดุ 
 

มากทีส่ดุ 
มากทีส่ดุ 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
รวม 4.45 .33 มาก 

 
 ผลการวเิคราะห์ตาราง 4 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE  ที่มาใช้บรกิารโรงแรมใน
อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมดา้นความน่าเชื่อถอื
ของผูใ้หบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานบรกิารสามารถ
ตอบคําถามให้ท่านเข้าใจได้อย่างละเอียด พนักงานบริการมีความเชี่ยวชาญงาน และพนักงาน
บรกิารมคีวามพรอ้มอยู่เสมอทีจ่ะใหบ้รกิาร นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
พนักงานบรกิารมคีวามสุภาพและมมีารยาทที่เหมาะสมในการใหบ้รกิารพนักงานมบุีคลพินักงาน
บริการมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะให้บริการ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้บริภาพที่
น่าเชื่อถือ พนักงานมคีวามซื่อสตัย์ พนักงานบรกิารใหด้้วยความเต็มใจ พนักงานใหบ้รกิารอย่าง
เสมอภาค พนักงานมีความสามารถในการสื่อสาร และพนักงานมีความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉนิได ้ นกัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 5  คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว  
  ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์         

ความพงึพอใจต่อดา้นสภาพแวดลอ้ม  
 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ระดบัความพงึพอใจ 

แปลผล 
  S.D 

1. ป้ายชื่อและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ของโรงแรมมองเหน็ชดัเจน 
และเขา้ใจงา่ย 

2. การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรมสวยงาม 
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

3.  หอ้งประชุมสมัมนาและหอ้งจดัเลีย้งมคีวามสะอาด 
เป็นระเบยีบ 

4.  หอ้งน้ําของโรงแรมมสีิง่อาํนวยความสะดวกพอเพยีง 
5.  มกีารตกแต่งหอ้งน้ําเหมาะสมสวยงาม 
6.  บรเิวณทางเขา้โรงแรมมคีวามรม่รืน่เป็นธรรมชาต ิ
7.  บรเิวณอาคาร สถานที ่ต่าง ๆ ของโรงแรมออกแบบ
เหมาะสม 

8.  บุคลากรแต่ละสายงานมเีครือ่งแบบชดัเจนสวยงาม 
9.  มคีวามปลอดภยัเมือ่ใชบ้รกิารของโรงแรม 
10. โรงแรมตัง้อยูใ่นทาํเลทีส่ะดวกในการตดิต่อขอใชบ้รกิาร 

4.42 
 

4.38 
 

4.41 
 

4.45 
4.48 
4.54 
4.34 

 
4.44 
4.43 
4.44 

.56 
 

.61 
 

.61 
 

.59 

.56 

.54 

.58 
 

.67 

.62 

.61 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.43 .31 มาก 
 
 ผลการวเิคราะหต์าราง 5 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมใน
อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมดา้นสภาพแวดลอ้ม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บรเิวณทางเขา้โรงแรมมคีวามร่มรื่นเป็น
ธรรมชาติ  นักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจมากที่สุด และป้ายชื่อและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ของโรงแรม
มองเหน็ชดัเจนและเขา้ใจง่าย การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรมสวยงาม ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ หอ้งประชุมสมัมนาและหอ้งจดัเลีย้ง มคีวามสะอาดเป็นระเบยีบ หอ้งน้ําของ
โรงแรมมสีิง่อํานวยความสะดวกพอเพยีง มกีารตกแต่งห้องน้ําเหมาะสมสวยงาม บรเิวณอาคาร 
สถานทีต่่างๆ ของโรงแรมออกแบบเหมาะสม บุคลากรแต่ละสายงานมเีครื่องแบบชดัเจนสวยงาม มี
ความปลอดภยัเมื่อใชบ้รกิารโรงแรม และโรงแรมตัง้อยู่ในทําเลทีส่ะดวกในการตดิต่อขอใชบ้รกิาร มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 6  คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว  
 ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์          
 ความพงึพอใจต่อดา้นความใสใ่จ  
 

ดา้นความใสใ่จ 
ระดบัความพงึพอใจ 

แปลผล 
  S.D 

1. ผูใ้หบ้รกิารมคีวามกระตอืรอืรน้ ในการตอ้นรบัลกูคา้ 
2. ผูใ้หบ้รกิารสามารถจดจาํลกูคา้ไดอ้ยา่งแมน่ยาํ 
3. ผูใ้หบ้รกิารมจีติวทิยาทีด่ใีนการตดิต่อสือ่สาร 
4. การตดิต่อสือ่สารกบัโรงแรมมคีวามสะดวก 
5. ผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจความรูส้กึของลกูคา้ 
6. ผูใ้หบ้รกิารมไีมตรจีติทีด่เีสมอกบัลกูคา้ 
7. ผูใ้หบ้รกิาร ยิม้แยม้ แจม่ใส ขณะใหบ้รกิาร 
8. ผูใ้หบ้รกิารใหเ้กยีรตลิกูคา้เสมอ 
9. ผูใ้หบ้รกิารพยายามสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ 
10. มกีารพฒันาและใหบ้รกิารเสรมิทีด่ ี

4.38 
4.33 
4.47 
4.23 
4.29 
4.51 
4.39 
4.23 
4.25 
4.37 

.83 

.73 

.76 

.67 

.71 

.72 

.67 

.72 

.79 

.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.34 .32 มาก 

 
 ผลการว ิเคราะห ์ 6 พบว่า  นักท่องเที ่ยวชาวไทยกลุ่ม  MICE ที่มาใช ้บร ิการโรงแรม        
ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใส่ใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ให้บรกิารมคีวามกระตือรอืร้น ใน
การต้อนรบัลูกค้า ผู้ให้บรกิารสามารถจดจาํลูกค้าได้อย่างแม่นยาํ ผู้ให้บรกิารมจีิตวิทยาที่ดี ใน
การตดิต่อสื่อสาร การตดิต่อสื่อสารกบัโรงแรมมคีวามสะดวก ผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจความรูส้กึของลูกคา้ 
ผูใ้หบ้รกิาร ยิ้มแยม้ แจ่มใส ขณะใหบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารใหเ้กยีรติลูกคา้เสมอ ผูใ้หบ้รกิารพยายาม
สรา้งความประทบัใจใหลู้กคา้ และมกีารพฒันาและใหบ้รกิารเสรมิทีด่ ีนักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 7 คา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
 กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความพรอ้ม 
 ทีจ่ะชว่ยเหลอื 
  

ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 
ระดบัความพงึพอใจ 

แปลผล 
  S.D 

1. เมือ่เกดิอุบตัเิหตุหรอืปญัหาใด ๆ กบัลกูคา้ทางโรงแรม      
มศีกัยภาพพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

2. มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการ      
ของลกูคา้ 

3. หากไมส่ามารถใหบ้รกิารไดต้ามเงือ่นไข ทางโรงแรม        
จะแกป้ญัหาโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลกั 

4. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งพรอ้มเสมอทีจ่ะดแูลลกูคา้ใหด้ทีีส่ดุ           
แมล้กูคา้จะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั 

5. พยายามพฒันาการใหบ้รกิารทีเ่หนือความคาดหมาย        
ของลกูคา้ 

6. ทางโรงแรมสามารถใหข้อ้เสนอแนะหรอืความคดิเหน็ ต่าง 
ๆ  แก่ลกูคา้เกีย่วกบัการเลอืกใชชุ้ดบรกิาร           
(Service Package) 

4.49 
 

4.66 
 

4.70 
 

4.68 
 

4.68 
 

4.63 

.59 
 

.50 
 

.48 
 

.50 
 

.49 
 

.48 

มาก 
 

มากทีส่ดุ 
 

มากทีส่ดุ 
 

มากทีส่ดุ 
 

มากทีส่ดุ 
 

มากทีส่ดุ 

รวม 4.63 .29 มากทีส่ดุ 
 
 ผลการวเิคราะห ์7 พบวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารโรงแรม ด้านความพรอ้มที่จะช่วยเหลือ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนได้
ตามความตอ้งการของลูกคา้ หากไม่สามารถใหบ้รกิารไดต้ามเงื่อนไข ทางโรงแรมจะแกป้ญัหาโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั ผู้ใหบ้รกิารต้องพร้อมเสมอที่จะดูแลลูกค้าใหด้ทีี่สุด แม้
ลูกคา้จะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั  พยายามพฒันาการใหบ้รกิารทีเ่หนือความคาดหมายของลูกคา้ 
และทางโรงแรมสามารถใหข้อ้เสนอแนะหรอืความคดิเหน็ต่าง ๆ แก่ลูกคา้เกี่ยวกบัการเลอืกใชชุ้ด
บรกิาร (Service Package) นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ
หรอืปญัหาใด ๆ กบัลูกคา้ทางโรงแรมมศีกัยภาพพรอ้มอาํนวยความสะดวก นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัมาก   
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  ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บรกิารโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร ดา้น
ความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใส่ใจ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื 
โดยรวมและรายด้านจําแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ทําการ
วเิคราะหโ์ดยสถติ ิt-test และสถติ ิOne-way ANOVA ไดผ้ลดงัน้ี 
 
  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม 
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น ดงัแสดงไวใ้นตาราง 8 - 26 
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ตาราง  8 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช ้
   บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนก               
 ตามเพศ 
 

ความตอ้งการในการปฏบิตังิาน 

เพศ 

t Sig. 
ชาย 

( N = 157) 
หญงิ 

( N = 243 ) 

  S.D 
ความ 

พงึพอใจ   S.D 
ความ 

พงึพอใจ 

1. ดา้นความถูกตอ้ง 
ครบถว้นของบรกิาร 

455 .27 มากทีส่ดุ 4.58 .28 มากทีส่ดุ -1.056* .03 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอื 4.42 .35 มาก 4.47 .31 มาก -1.514 .13 
   ของผูใ้หบ้รกิาร            
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   4.39 .35 มาก 4.45 .28 มาก -1.776 .07 
4. ดา้นความใสใ่จ 4.27 .35 มาก 4.38 .29 มาก -3.351** .00 
5. ดา้นความพรอ้ม 

ทีจ่ะชว่ยเหลอื 
4.63 .32 มากทีส่ดุ 4.64 .27 มากทีส่ดุ -.158 .87 

รวม 4.45 .20 มาก 4.50 .16 มากทีส่ดุ -2.760** .00 
 

** แทนมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* แทนมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 8 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่เีพศต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า เพศ มผีลกบัความพงึพอใจดา้นความใสใ่จ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และมผีลดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
และมผีลกบัความพงึพอใจในดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความ
พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   หมายถงึ เพศหญงิมคีวามพงึพอใจดา้นความใสใ่จ ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร 
ต่อการใชบ้รกิารโรงแรมมากกวา่เพศชาย  
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ตาราง  9  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอาย ุ
 

ความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย 
กลุ่ม MICE ทีม่ต่ีอการ 
ใชบ้รกิารโรงแรม 

อาย ุ
น้อยกว่า 35 ปี  35 – 40 ปี   มากกว่า 40 ปี  

  S.D 
ความพงึ
พอใจ   S.D 

ความพงึ
พอใจ   S.D 

ความพงึ
พอใจ 

1. ดา้นความถกูตอ้ง 
ครบถว้นของบรกิาร 

2. ดา้นความน่าเชือ่ถอื 
ของผูใ้หบ้รกิาร    

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
4. ดา้นความใสใ่จ 
5. ดา้นความพรอ้ม 

ทีจ่ะชว่ยเหลอื 

4.53 
 

4.50 
 

4.44 
4.33 
4.58 

.29 
 

.28 
 

.26 

.28 

.29 

 

มากทีส่ดุ 
 
 

มากทีส่ดุ 

 
มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 
 

4.61 
 

4.42 
 

4.43 
4.30 
4.64 

.26 
 

.36 
 

.36 

.33 

.31 

 

มากทีส่ดุ 
 

 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 

4.55 
 

4.42 
 

4.41 
4.41 
4.69 

.28 
 

.32 
 

.28 

.32 

.25 

 

มากทีส่ดุ 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 

     รวม 4.48 .16 มาก 4.48 .21 มาก 4.50 .15 มากทีส่ดุ 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 9 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุน้อยกว่า 35 ปี    
มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นทีน่ักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความถูกต้องครบถ้วนในการ
ให้บรกิาร ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บรกิาร และ ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ และด้านที่
นกัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากคอืดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นความใสใ่จ 
   นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีน่กัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของผูใ้หบ้รกิาร  และดา้นความพรอ้มทีจ่ะ
ช่วยเหลอื และดา้นที่นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชื่อถอืของ   
ผูบ้รกิาร  ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นความใสใ่จ 
   นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นในการใหบ้รกิาร และดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 
และด้านที่นักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือของผู้บรกิาร  
ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นความใสใ่จ 
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ตาราง  10  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอาย ุ  

 
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาว

ไทยกลุ่ม MICE 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของ
บรกิาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.632 
31.597 
32.228 

.316 

.080 
3.968* .02 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของ 
ผูใ้หบ้รกิาร    

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.595 
43.963 
44.558 

.298 

.111 
2.687 .06 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.048 
39.971 
40.019 

.024 

.101 
.238 .78 

4. ดา้นความใสใ่จ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.825 
40.882 
41.707 

.413 

.103 
4.007** .01 

5. ดา้นความพรอ้ม 
ทีจ่ะชว่ยเหลอื 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.747 
33.816 
34.562 

.373 

.085 
4.383** .01 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.025 
13.505 
13.530 

.012 

.034 
.364 .69 

 
** แทนมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* แทนมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
   ผลการวิเคราะห์ตาราง 10 พบว่า อายุมผีลกบัความพึงพอใจในการใช้บรกิารโรงแรม
โดยรวมอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อายุมผีลต่อความพงึพอใจใน
การใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิารอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.05 และมผีลต่อความพงึพอใจดา้นความใส่ใจ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร และดา้นความใสใ่จ มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใชบ้รกิารโรงแรมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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   หมายถงึ อายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ดา้นความถูก
ตอ้งครบถว้นของการบรกิาร  ดา้นความใส่ใจ และดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใช้
วธิกีารทดสอบค่าเฉลีย่รายคู่ โดยวธิขีอง เชพเฟ ่เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ณ ระดบั
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัปรากฏในตาราง 11 ต่อไปน้ี 
 
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE   
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความถูกตอ้งครบถว้น 
 ของการบรกิาร จาํแนกตามอาย ุ 
 

อาย ุ
  น้อยกวา่ 

35 ปี 
มากกวา่ 40 ปี 35 – 40 ปี 

 4.53 4.55 4.61 
น้อยกวา่ 35 ปี 4.53 - .02 .08** 
มากกวา่ 40 ปี 4.55 - - .06* 
35 – 40 ปี 4.61 - - - 

 
** แทนนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* แทนนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดยั .05 

  
   ผลการวเิคราะหต์าราง 11 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ 35 – 40 ปี   
มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารของโรงแรม ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิารมากกว่า
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุน้อยกว่า 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารของโรงแรม 
ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร มากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 
40 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคู่อื่น ๆ มคีวามพงึพอใจต่อดา้นความถูกตอ้งครบถว้น
ของการบรกิาร แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  
ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดา้นความน่าเชื่อถอืของ     
ผูใ้หบ้รกิาร จาํแนกตามอาย ุ 

 

อาย ุ
  น้อยกวา่ 

35 ปี 
35 – 40 ปี มากกวา่ 40 ปี 

 4.50 4.42 4.42 
น้อยกวา่ 35 ปี 4.50 - .08* .08* 
35 – 40 ปี 4.42 - - .00 
มากกวา่ 40 ปี 4.42 - - - 

 
* แทนนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดยั .05 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 12 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี 
และอายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร 
มากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ น้อยกว่า 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 สว่นคู่อื่น ๆ มคีวามพงึพอใจต่อดา้นความน่าเชื่อของผูใ้หบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ 
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดา้นความใสใ่จ  
 จาํแนกตามอาย ุ 
 

อาย ุ
  35 – 40 ปี 

 
น้อยกวา่ 

35 ปี 
มากกวา่ 40 ปี 

 4.30 4.33 4.41 
35 – 40 ปี 4.30 - .02 .11** 
น้อยกวา่ 35 ปี 4.33 - - .08* 
มากกวา่ 40 ปี 4.41 - - - 

 
** แทนนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* แทนนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดยั .05 

  
   ผลการวเิคราะหต์าราง 13 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี 
มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความใสใ่จ มากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
ทีม่อีายุ 35 - 40 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรมดา้นความใส่ใจ มากกว่านกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มี
ความพงึพอใจต่อดา้นความใสใ่จแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 14  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะ 
 ชว่ยเหลอื จาํแนกตามอาย ุ 
 

อาย ุ

  น้อยกวา่ 
35 ปี 

 
35 – 40 ปี มากกวา่ 40 ปี 

 4.58 4.64 4.69 
น้อยกวา่ 35 ปี 4.58 - .05 .11** 
35 – 40 ปี 4.64 - - .05 
มากกวา่ 40 ปี 4.69 - - - 

 
** แทนนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  
   ผลการวเิคราะหต์าราง 14 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี 
มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ด้านความพรอ้มที่จะช่วยเหลอื มากกว่านักท่องเที่ยว  
ชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ส่วนคู่อื่น ๆ 
มคีวามพงึพอใจต่อดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง  15  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามระดบั 
 การศกึษา 
 

ความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย 
กลุ่ม MICE ทีม่ต่ีอการ 
ใชบ้รกิารโรงแรม 

ระดบัการศกึษา 
ตํ่ากวา่ 

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี

สงูกวา่ 
ปรญิญาตร ี

  S.D 
ความพงึ
พอใจ   S.D 

ความพงึ
พอใจ   S.D 

ความพงึ
พอใจ 

1. ดา้นความถกูตอ้ง 
ครบถว้นของบรกิาร 

2. ดา้นความน่าเชือ่ถอื 
ของผูใ้หบ้รกิาร    

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
4. ดา้นความใสใ่จ 
5. ดา้นความพรอ้ม 

ทีจ่ะชว่ยเหลอื 

4.64 
 

4.42 
 

4.41 
4.35 
4.68 

.26 
 

.34 
 

.38 

.37 

.25 

 

มากทีส่ดุ 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 
 

4.56 
 

4.49 
 

4.45 
4.37 
4.64 

.29 
 

.31 
 

.27 

.30 

.28 

 

มากทีส่ดุ 
 

 

มาก 

 
มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 

4.56 
 

4.39 
 

4.40 
4.29 
4.62 

.27 
 

.34 
 

.35 

.33 

.31 

 

มากทีส่ดุ 
 
 

มาก 

 
มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 

     รวม 4.50 .21 มากทีส่ดุ 4.50 .16 มากทีส่ดุ 4.45 .19 มาก 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 15  พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่า
กว่าปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความพรอ้มที่จะช่วยเหลอื และด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนดา้นอื่น ๆ ที่เหลอื มคีวามพงึ
พอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมอยูใ่นระดบัมาก  
   นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการ
ใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความพรอ้มทีจ่ะ
ช่วยเหลอื และด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด     
สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง  16 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามระดบัการศกึษา   
 
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว

ชาวไทยกลุ่ม MICE 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้น
ของบรกิาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.261 
31.968 
32.228 

.130 

.081 
1.619 .19 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของ        
ผูใ้หบ้รกิาร    

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.881 
43.677 
44.558 

.440 

.110 
4.002** .01 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.219 
39.800 
40.019 

.110 

.100 
1.093 .33 

4. ดา้นความใสใ่จ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.683 
41.024 
41.707 

.342 

.103 
3.306* .03 

5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะ
ชว่ยเหลอื 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.142 
34.420 
34.562 

.071 

.087 
.821 .44 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.234 
13.295 
13.530 

.117 

.033 
3.498* .03 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 16 พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นความใส่ใจ นักท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ 
ทีเ่หลอื มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE                  
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น  
 เป็น รายคู ่จาํแนกตามระดบัการศกึษา  
 

ระดบัการศกึษา 
  สงูกวา่ 

ปรญิญาตร ี
ตํ่ากวา่

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี

 4.45 4.50 4.50 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 4.45 - .04 .05** 
ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 4.50 - - .00 
ปรญิญาตร ี 4.50 - - - 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
   ผลการวเิคราะห์ตาราง 17 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารโรงแรม โดยรวมและรายด้าน มากกว่านักท่องเที่ยว 
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วน       
คูอ่ื่น ๆ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความน่าเชื่อถอื 
 ของผูใ้หบ้รกิารเป็นรายคู ่จาํแนกตามระดบัการศกึษา  
 

ระดบัการศกึษา 
  สงูกวา่ 

ปรญิญาตร ี
ตํ่ากวา่

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี

 4.39 4.42 4.49 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 4.39 - .03 .09** 
ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 4.42 - - .06 
ปรญิญาตร ี 4.49 - - - 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 18 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอื มากกว่านักท่องเทีย่ว  
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01สว่นคู่อื่น ๆ 
มคีวามพงึพอใจต่อดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความใสใ่จ เป็นรายคู ่ 
 จาํแนกตามระดบัการศกึษา  
 

ระดบัการศกึษา   
สงูกวา่ 

ปรญิญาตร ี
ตํ่ากวา่

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี

 4.39 4.42 4.49 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 4.39 - .06 .08** 
ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 4.42 - - .02 
ปรญิญาตร ี 4.49 - - - 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
   ผลการวเิคราะห์ตาราง 19 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใสใ่จ มากกว่านักท่องเทีย่วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นคู่อื่น ๆ มคีวาม
พงึพอใจต่อดา้นความใสใ่จแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตาราง  20  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอาชพี  
 

ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย 
กลุ่ม MICE ทีม่ต่ีอการ 
ใชบ้รกิารโรงแรม 

 

อาชพี 

ขา้ราชการ พนกังานบรษิทั 
ประกอบธุรกจิ

สว่นตวั 

  S.D   S.D   S.D 
1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร 
2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร    
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
4. ดา้นความใสใ่จ 
5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 

4.55 
4.48 
4.44 
4.31 
4.63 

.27 

.27 

.22 

.31 

.26 

4.59 
4.44 
4.41 
4.32 
4.62 

.28 

.35 

.32 

.33 

.30 

4.52 
4.43 
4.47 
4.45 
4.68 

.29 

.32 

.36 

.24 

.28 
รวม 4.48 .15 4.48 .19 4.51 .18 

 
   ผลการวเิคราะห์ตาราง 20 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีาชพีขา้ราชการ และ
พนักงานบรษิทั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา      
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพรอ้มที่จะช่วยเหลอื และด้านความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร 
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอืมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
   นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความพรอ้มที่
จะช่วยเหลอื และดา้นความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วน
ดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอืมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง  21 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอาชพี  
 
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาว

ไทยกลุ่ม MICE 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของ
บรกิาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.280 
31.949 
32.228 

.140 
080 

 

1.739 .17 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผู้
ใหบ้รกิาร    

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.131 
44.427 
44.558 

.065 

.112 
.584 .55 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.187 
39.832 
40.019 

.094 

.100 
.934 .39 

4. ดา้นความใสใ่จ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.950 
40.757 
41.707 

.475 

.103 
4.629** .01 

5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.190 
34.372 
34.562 

.095 

.087 
1.098 .33 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
397 
399 

.062 
13.468 
13.530 

.031 

.034 
.907 .40 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 21 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพีต่างกนั มี
ความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถิติ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ มคีวามพงึพอใจ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
 ต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดา้นความใสใ่จเป็นรายคู ่ 
 จาํแนกตามอาชพี  
 

อาชพี 
  ขา้ราชการ/

พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

พนกังาน
บรษิทั 

ประกอบธุรกจิ
สว่นตวั 

  4.31 4.32 4.45 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

4.31 - .01 .14** 

พนกังานบรษิทั 4.32 - - .13** 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั 4.45 - - - 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
  ผลการวเิคราะห์ตาราง 22 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีาชพี ประกอบ
ธุรกจิส่วนตวั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใส่ใจมากกว่า นักท่องเทีย่วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่อีาชพี ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และ พนักงานบรษิทั อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 สว่นคูอ่ื่น ๆ มคีวามพงึพอใจดา้นความใสใ่จแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ
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ตาราง  23  การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามรายไดต่้อเดอืน 
 

ความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย 
กลุ่ม MICE ทีม่ต่ีอการ 
ใชบ้รกิารโรงแรม 

รายไดต่้อเดอืน 
น้อยกวา่  

20,000 บาท 
น้อยกวา่  

20,000 บาท 
น้อยกวา่  

20,000 บาท 

  S.D 
ความพงึ
พอใจ   S.D 

ความพงึ
พอใจ   S.D 

ความพงึ
พอใจ 

1. ดา้นความถกูตอ้ง 
ครบถว้นของบรกิาร 

2. ดา้นความน่าเชือ่ถอื 
ของผูใ้หบ้รกิาร    

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
4. ดา้นความใสใ่จ 
5. ดา้นความพรอ้ม 

ทีจ่ะชว่ยเหลอื 

4.54 
 

4.48 
 

4.43 
4.31 
4.62 

.27 
 

.31 
 

.25 

.29 

.28 

 

มากทีส่ดุ 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 
 

4.59 
 

4.49 
 

4.46 
4.41 
4.63 

.28 
 

.30 
 

.29 

.29 

.29 

 

มากทีส่ดุ 
 

 

มาก 

 
มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 

4.58 
 

4.39 
 

4.40 
4.32 
4.65 

.28 
 

.36 
 

.36 

.35 

.30 

 

มากทีส่ดุ 
 
 

มาก 

 
มาก 
มาก 

 

มากทีส่ดุ 

     รวม 4.48 .15 มาก 4.52 .17 มากทีส่ดุ 4.47 .20 มาก 

 
   ผลการวเิคราะหต์าราง 23 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
น้อยกว่า 20,000 บาท มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความพรอ้มที่จะช่วยเหลือ และด้านความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
   นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มคีวาม พงึ
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื 
และ ดา้นความถูกต้องครบถว้นของบรกิาร มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนดา้นอื่น ๆ ที่
เหลอืมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
   นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มรีายได้ต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท มคีวาม         
พงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของ
บรกิาร มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอืมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง  24 การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร 
 โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามรายได ้
 ต่อเดอืน โดยรวมและรายดา้น 
 
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาว

ไทยกลุ่ม MICE 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Prob. 

1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของ
บรกิาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
397 
399 

.236 
31.992 
32.228 

.118 

.081 
1.467 .23 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผู้
ใหบ้รกิาร    

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
397 
399 

.843 
43.715 
44.558 

.422 

.110 
3.829* .02 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
397 
399 

.255 
39.765 
40.019 

.127 

.100 
1.272 .28 

4. ดา้นความใสใ่จ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
397 
399 

.755 
40.952 
41.707 

.378 

.103 
3.660* .02 

5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
397 
399 

.110 
34.453 
34.563 

.055 

.087 
.633 .53 

รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
397 
399 

.157 
13.373 
13.530 

.078 

.034 
 

2.325 
 
 

.09 
 
 

 
* แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
   ผลการวเิคราะหจ์ากตาราง 24 พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้อเดอืน
ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  
   เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร และดา้นความใส่ใจ 
มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื มคีวาม  
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE 
 ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดา้นความน่าเชื่อถอืของ 
 ผูใ้หบ้รกิารเป็นรายคู ่จาํแนกตามรายได ้  
 

รายได ้   มากกวา่ 
30,000 บาท 

น้อยกวา่ 
20,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

  4.39 4.48 4.49 
มากกวา่ 30,000 บาท 4.39 - .09* .09* 
น้อยกวา่ 20,000 บาท 4.48 - - .00 
20,001 – 30,000 บาท 4.49 - - - 

 
* แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
  ผลการวเิคราะหต์าราง 25 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดน้้อยกว่า 
20,000 บาท และมรีายได้ 20,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารโรงแรม        
ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร มากกว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้มากกว่า 
30,000 บาท อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามพงึพอใจดา้นความน่าเชื่อถอื
ของผูใ้หบ้รกิารแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ   
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ตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
 ต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดา้นความใสใ่จเป็นรายคู ่ 
 จาํแนกตามรายได ้  
 

รายได ้   น้อยกวา่ 
20,000 บาท 

มากกวา่ 
30,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

  4.31 4.32 4.41 
น้อยกวา่ 20,000 บาท 4.31 - .01 .10** 
มากกวา่ 30,000 บาท 4.32 - - .09* 
20,001 – 30,000 บาท 4.41 - - - 

 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
  ผลการวเิคราะหต์าราง 26 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้ 20,001 – 
30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใสใ่จ  มากกว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่รีายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ นกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มรีายได ้ 20,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม 
ดา้นความใสใ่จ มากกวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้มากกว่า 30,000 บาท อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคู่อื่น ๆ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใสใ่จ 
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ   
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   ตอนท่ี  4  การวิเคราะหข้์อเสนอแนะของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการ
ใช้บริการโรงแรม ในอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์  
   ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรงุแกไ้ข
การบรกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จากแบบสอบถามปลายเปิด ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใส่ใจ และดา้นความพรอ้ม 
ทีจ่ะชว่ยเหลอื ซึง่สามารถสรปุผลดงัตาราง 27 
 
ตาราง  27 ขอ้เสนอแนะจากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุม่ MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอ  
 หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร  ดา้นความน่าเชื่อถอื 
 ของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใสใ่จ และดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื ดงัต่อไป   
 

 ขอ้ 
ขอ้เสนอแนะของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  

ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโรงแรม  
ความถี ่

 
1 
2 

ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร 
เวลามแีขกเขา้พกัมาในเวลาเดยีวกนั การจดัทาํเอกสารเกดิความสบัสน 
ควรจดัระบบการเขา้พกัใหช้ดัเจน 

 
7 
5 

 
1 

ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร    
การแต่งกายและบุคลกิภาพของพนกังานควรดเูรยีบรอ้ย สงา่งาม   

 
6 

 
1 
2 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
ควรมป้ีายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ใหช้ดัเจนมากกวา่น้ี 
ในหอ้งพกัควรมไีมด้อก ไมป้ระดบัเพือ่ใหเ้กดิความรม่รืน่ 

 
9 
5 

 
1 

ดา้นความใสใ่จ 
พนกังานบรกิารมไีมเ่พยีงพอ  ดแูลลกูคา้ไมท่ัว่ถงึ 

 
6 

 
1 
2 

ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 
ไดร้บัความชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ ทัง้ภายในและภายนอกโรงแรม 
พนกังานตอ้งมคีวามพรอ้มอยูต่ลอดเวลา 

 
5 
17 

 
   จากตาราง 27 พบว่า ขอ้เสนอแนะของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ มดีงัน้ี  
   1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร ขอ้ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะ
มากทีสุ่ด คอื เวลามแีขกเขา้พกัมาในเวลาเดยีวกนั  การจดัทาํเอกสารเกดิความสบัสน รองลงมาคอื 
การขอเขา้พกัเป็นคณะ ควรมกีารลดราคาแต่ไมล่ดการบรกิาร 
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   2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ขอ้ทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะ
มากที่สุด คอื โรงแรมควรคดัเลือกพนักงานที่มบุีคลิกภาพที่ดแีละควรจดัฝึกอบรมกรยิามารยาท
ใหก้บัพนกังานใหด้เูรยีบรอ้ย สงา่งาม การแต่งกายควรเหมาะสมกบังานบรกิารในแต่ละหน้าทีน่ัน้  ๆ  
   3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม ขอ้ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ด คอื 
ควรมป้ีายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ให้ชดัเจนมากกว่าน้ี รองลงมา คอื ในห้องพกัควรม ี      
ไมด้อก ไมป้ระดบัเพือ่ใหเ้กดิความรม่รืน่  หอ้งสมัมนาไมค่วรมกีลิน่อบัชืน้ 
   4. ด้านความใส่ใจ ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มีข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ 
โรงแรมควรจดัหาพนกังานไวค้อยบรกิารลูกคา้อยา่งเพยีงพอกบัจาํนวนลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เพื่อ
จะไดด้แูลลูกคา้อยา่งทัว่ถงึ การบรกิารตอ้งแสดงออกถงึความเตม็ใจ และใหเ้กยีรตลิูกคา้เสมอไมว่่า
ลกูคา้จะเป็นใคร  
   5. ด้านความพรอ้มที่จะช่วยเหลอื ขอ้ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะ
มากทีสุ่ด คอื เมื่อมปีญัหาเกดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกโรงแรม หากลูกคา้ตดิต่อขอคามช่วยเหลอื 
พนกังานตอ้งพรอ้มใหบ้รกิารเสมอ 
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ตาราง 28 สรปุสมมตฐิานในการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจยั ข้อค้นพบ 
1. นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่เีพศต่างกนั  
มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอําเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนั 

1. การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE เพศ
หญิงมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม โดยรวม มากกว่าเพศชายอย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
      เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการ
บริการ  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE เพศหญงิ มคีวาม         พงึ
พอใจมากกว่าเพศชายอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความใส่ใจ  
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE เพศ
หญิง มคีวามพงึพอใจมากกว่าเพศชาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านอื่น ๆที่เหลือ มคีวามพงึพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

2. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายตุ่างกนั มี
ความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอาํเภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนั 

 

2. การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  พบว่า  
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE  ที่มี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 28 (ต่อ)  
 

สมมติฐานการวิจยั ข้อค้นพบ 
 เ มื่ อ พิจ า รณา เ ป็ น ร า ยด้ า น  

พบว่า ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
การบริการ นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม 
MICE ที่มีอายุ 35 – 40 ปี มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการของโรงแรม 
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม 
MICE ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ
นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใชบ้รกิารของโรงแรม ดา้นความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบริการ  มากกว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี อย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05   

ด้ า นคว าม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ขอ งผู้
ใหบ้รกิาร  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ที่มอีายุมากกว่า 40 ปี และ
อายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการ
บรกิารของโรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอื
ของผู้ให้บริการ มากกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ น้อยกว่า 
35 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
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ตาราง 28 (ต่อ)  
 

สมมติฐานการวิจยั ข้อค้นพบ 
 ด้ า น ค ว า ม ใ ส่ ใ จ  พ บ ว่ า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อ
การบรกิารของโรงแรม ดา้นความใส่ใจ 
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม 
MICE ที่มีอายุ  35  - 40  ปี  อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อ
การบรกิารของโรงแรมด้านความใส่ใจ 
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม 
MICE ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

ดา้นความพรอ้มที่จะช่วยเหลอื  
พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจ
ต่อการบริการของโรงแรม ด้านความ
พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื มากกว่านกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุน้อยกว่า 
35 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01     

3. นักท่ อ ง เที่ ย วชาว ไทยก ลุ่ ม  MICE ที่ มี ร ะดับ
การศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

 

3. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรม  โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
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ตาราง 28 (ต่อ)  
 

สมมติฐานการวิจยั ข้อค้นพบ 
 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

    ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ  
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE 
ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึ
พอใจต่อการใช้บริการโรงแรม มากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    ดา้นความใสใ่จพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาว
ไทยกลุ่ม  MICE ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรม มากกว่านักท่องเทีย่วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอืแตกต่าง
กนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  

4. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพี
ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม       
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวม      
และรายดา้นแตกต่างกนั  
 

4.นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อาชีพต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  
      เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นความใส่ใจ มคีวามพงึพอใจแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ส่วนดา้นอื่น ๆ ที่เหลอื แตกต่างกนัอย่าง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตาราง 28 (ต่อ)  
 

สมมติฐานการวิจยั ข้อค้นพบ 
5. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้างกนั 
มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอ     
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั  
 

5.นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
รายไดต่้อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  
    เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายไดน้้อยกวา่ 20,000 บาท และมรีายได ้
20,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจ
ต่อการ ใช้บ ริก า ร โ ร งแรม  มากกว่ า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายได้ มากกว่า 30,000 บาท อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   ดา้นความใส่ใจ  นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้ 20,001 – 30,000 
บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่รีายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท  
อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายได้  20,001 – 30,000 บาท มคีวาม
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม มากกว่า 
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 



บทท่ี  5 
สรปุผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของ
บรกิาร  ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใสใ่จ ดา้นความพรอ้มที่
จะชว่ยเหลอืโดยจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ตามลาํดบัต่อไปน้ี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี  มจุีดมุง่หมายหลกัเพื่อศกึษา ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ โดยมจุีดมุง่หมาย
เฉพาะดงัน้ี 
 1.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  
ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง
ครบถ้วนของการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดล้อม ดา้นความใส่ใจ   
ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื  
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น โดยจําแนกตาม  
เพศ  อาย ุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดต่้อเดอืน 
 3. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัทีไ่ดนํ้ามาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนสําหรบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการดําเนินงาน
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นการท่องเทีย่ว ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึง่จะ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของธุรกจิอุตสาหกรรม MICE ส่งผลใหส้รา้งรายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ต่อไป  
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากร 
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์ 
 
กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งทีท่าํการวจิยัครัง้น้ี คอื  นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรม 
ในอาํเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

ซึ่งผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนทีแ่ทจ้รงิของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิาร  
โรงแรม จงึไดใ้ชก้ารกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรคํานวณแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non 
probability Sampling) (กลัยา วานิชบญัชา.  2546: 26 - 27) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ใชว้ธิกีารเลอืกตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 2. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 3. นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 4. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
 5. นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัได้
สร้างขึ้นสําหรบัสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บรกิารโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้เอง แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คอื 
 1. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร ตํารา และผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถามใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. กาํหนดขอบเขตและประเดน็คาํถามใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 3. ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถาม  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3 ตอน คอื 
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 ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยจําแนกตาม 
เพศ  อาย ุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดต่้อเดอืน 
 ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการวดัระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม 
MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื ระดบัความพงึพอใจมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จาํนวน 46 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งครบถว้น
ของการบรกิาร จาํนวน 10 ขอ้  ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร จาํนวน 10 ขอ้ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
จาํนวน 10 ขอ้ ดา้นความใสใ่จ จาํนวน 10 ขอ้ และดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื จาํนวน 6 ขอ้ 
       ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัจะดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสอืแนะนําตวัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอ
ความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไปยงัผูจ้ดัการโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
 2. การวางแผนการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยการใชก้ารสุม่ตวัอยา่งจากนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม 
MICE  ต่อการใชบ้รกิารในดา้นโรงแรม  ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยวธิกีารขอ
ความรว่มมอืจากพนกังานรบัจองหอ้งพกัแจกแบบสอบถามจนกว่าจะครบตามจาํนวน 400 ชุด โดย
ใชร้ะยะ 30 วนั ระหวา่งเดอืนวนัที ่1 – 30 เมษายน  2553 
 
การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจยัได้รบัแบบสอบถามดงักล่าวกลบัมาแล้ว จะดําเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนและรายละเอยีด  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีก่ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มลูครบถว้น และสมบรูณ์
จาํนวนทัง้สิน้ 400 ฉบบั  
 2. วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู โดยนําเนินตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่1 โดยหาคา่รอ้ยละ 
  2.2 ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ใน
อาํเภอหวัหนิ  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ จดักระทาํโดยการแจกแจงความถี ่หาค่ามชัฌมิเลขคณิต  (X )  
และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามตอนที ่2 และวเิคราะหค์่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วเป็นรายดา้น รายขอ้ โดยใชเ้กณฑป์ระเมนิค่าเฉลี่ย
ระดบัความพงึพอใจ เกณฑค์า่เฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารมดีงัน้ี (บุญชม  ศรสีะอาด. 2535: 100) 
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คะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00 หมายความวา่ มรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
คะแนนเฉลีย่  3.51 – 4.50 หมายความวา่ มรีะดบัความพงึพอใจมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50 หมายความวา่ มรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.51 – 2.50 หมายความวา่ มรีะดบัความพงึพอใจน้อย 
คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.50 หมายความวา่ มรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
3.3 เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ตามตวัแปรอสิระ  

ไดแ้ก่  เพศ  โดยใชส้ถติ ิ t – test    
3.4 เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม ตามตวัแปร

อสิระ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One – way Analysis of Variance) ในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิจงึทดสอบรายคู ่โดยใชว้ธิกีารของ  LSD (Least Significant Different) 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยั ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารของโรงแรม 
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  ผูว้จิยัขอสรปุผลการวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิาร
โรงแรม ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ   
60.50 มอีายุ 35 – 40 ปี จาํนวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
จาํนวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.70 มอีาชพีพนกังานบรษิทั จาํนวน 251คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.70 
มรีายไดต่้อเดอืนมากกวา่ 30,000 บาท  จาํนวน 158 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น
ความใสใ่จ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม 
โดยรวมอยูร่ะดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   
  2.1 ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  
ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม
ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการตดิต่อประสานงานถูกตอ้งชดัเจน สว่นขอ้อื่น ๆ 
ทีเ่หลอืนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICEมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
  2.2 ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่า
ใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม
ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่
พนกังานมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนกังานบรกิารสามารถตอบคาํถามใหท้่านเขา้ใจไดอ้ยา่ง
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ละเอยีด พนกังานบรกิารมคีวามเชีย่วชาญงาน และพนกังานบรกิารมคีวามพรอ้มอยู่เสมอทีจ่ะใหบ้รกิาร  
สว่นขอ้อื่น ๆ ทีเ่หลอืมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
  2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรม
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมดา้นสภาพแวดลอ้ม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ความพงึพอใจมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ บรเิวณทางเขา้โรงแรมมคีวามรม่รืน่เป็นธรรมชาต ิสว่นขอ้อื่น ๆ ทีเ่หลอื 
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.4 ดา้นความใสใ่จ พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมใน
อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารโรงแรม ด้านความใส่ใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารมไีมตรจีติทีด่เีสมอกบัลกูคา้สว่นขอ้อื่น ๆ ทีเ่หลอื 
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.5 ดา้นความพรอ้มที่จะช่วยเหลอื พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้
บรกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  
ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ เมื่อเกิดอุบตัิเหตุหรอื
ปญัหาใดๆกบัลูกคา้ทางโรงแรมมศีกัยภาพพรอ้มอํานวยความสะดวก ส่วนขอ้อื่น ๆ ทีเ่หลอืมคีวาม
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
 3. การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
ของโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ ปรากฏผลดงัน้ี 
  3.1 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มเีพศต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความใส่ใจ มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิาร มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอืแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
  3.2 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอีายุ
ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความใส่ใจ และดา้น
ความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.01 ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของ
การบรกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ที่เหลอื แตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ เมือ่ทดสอบรายคูพ่บวา่   
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   3.2.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายนุ้อยกวา่ 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ 35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม 
ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร มากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 
40 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   3.2.2 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายมุากกวา่ 40 ปี และอาย ุ35 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอื
ของผูใ้หบ้รกิาร มากกว่านกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ น้อยกว่า 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
      3.2.3 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายมุากกวา่ 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความใสใ่จ มากกว่านกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ 35 - 40 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรมดา้นความใส่ใจ 
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายนุ้อยกวา่ 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

       3.2.4 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายมุากกวา่ 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื มากกว่า
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุน้อยกว่า 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่น
คูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
  3.3 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบั
การศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร นักท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้น
ความใสใ่จ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิเมือ่ทดสอบรายคูพ่บวา่ 
   3.3.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมและรายดา้น มากกว่า
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   3.3.2 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอื มากกว่า
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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     3.3.3 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อายมุากกวา่ 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความใสใ่จ มากกว่านกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุ 35 - 40 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัท่องเทีย่วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุมากกว่า 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรมดา้นความใส่ใจ 
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายนุ้อยกวา่ 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   3.3.4 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
อายมุากกวา่ 40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื มากกว่า
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุน้อยกว่า 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นคู่
อื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
  3.4 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่4 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบั
การศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร นักท่องเทีย่ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และดา้น
ความใสใ่จ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สว่นดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ เมือ่ทดสอบรายคูพ่บวา่  
    3.4.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม 
MICE ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม โดยรวมและรายดา้น 
มากกวา่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
        3.4.2 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอื มากกว่า
นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
   3.4.3 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE    
ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใส่ใจ มากกว่า
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
  3.5 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่5 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพี
ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความใส่ใจ มคีวาม 
พงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนัอย่าง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้เมือ่ทดสอบรายคูพ่บวา่ 
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   3.5.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE     
ทีม่อีาชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใส่ใจ มากกว่า 
นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพี ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และพนักงานบรษิทั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นคูอ่ื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
  3.6 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่6 พบว่า  นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพี
ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความน่าเชื่อถอืของ 
ผูใ้หบ้รกิาร และดา้นความใส่ใจ มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  
ส่วนดา้นอื่น ๆ ทีเ่หลอื แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
เมือ่ทดสอบรายคูพ่บวา่ 
   3.6.1 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายไดน้้อยกวา่ 20,000 บาท และมรีายได ้20,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร มากกว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่น ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ   
     3.6.2 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายได ้20,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ดา้นความใส่ใจ มากกว่า 
นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายได ้ 20,001 – 30,000 บาท มคีวามพงึพอใจ
ต่อการใช้บรกิารโรงแรม ด้านความใส่ใจ  มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มรีายได้ 
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนคู่อื่น ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ   
 4. การรวบรวมปญัหา และขอ้เสนอแนะความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ดงัน้ี 
  4.1 ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร  ขอ้ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ขอ้เสนอแนะมากทีสุ่ด คอื เวลามแีขกเขา้พกัมาในเวลาเดยีวกนั การจดัทําเอกสารเกดิความสบัสน 
รองลงมาคอื การขอเขา้พกัเป็นคณะ ควรมกีารลดราคาแต่ไมล่ดการบรกิาร 
  4.2 ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ขอ้เสนอแนะมากทีส่ดุ คอื ในแต่ละรอบการปฏบิตังิานพนกังานควรสง่มอบงานใหช้ดัเจน 
  4.3 ด้านสภาพแวดล้อม ขอ้ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะมาก
ทีส่ดุ คอื ควรมป้ีายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ใหช้ดัเจนมากกวา่น้ี  
  4.4 ดา้นความใสใ่จ ขอ้ทีน่กัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะมากทีส่ดุ คอื 
พนกังานบรกิารมไีมเ่พยีงพอ 
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  4.5 ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื ขอ้ทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะ
มากทีส่ดุ คอื เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้พนกังานตอ้งพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืตลอดเวลา 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บรกิารโรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในมติคิุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร  ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
ดา้นความใสใ่จ ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื  ผลไดด้งัน้ี 
      1.1 ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบรกิาร พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม โดยรวมอยู่ระดบัมากทีสุ่ด ทัง้น้ีเป็นเพราะผูใ้หบ้รกิารมี
การตดิต่อสื่อสารประสานงานกบักลุ่มนักท่องเทีย่ว โดยการใชเ้ทคโนโลยสีื่อสารทีท่นัสมยั มคีวาม
รวดเรว็และเหมาะสม มคีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบัสนิินาถ ตนัตราพล 
(2546: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาถงึป ัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมแห ่งหน่ึง ในจงัหวดั
เชยีงใหม่  พบว า คนไทยส่ วนใหญ่ จะประกอบธุรกจิส่ วนตวัเดนิทางมาเพื่อท่ องเทีย่วเป็นสําคญั       
ใช้ บรกิารเป็ นครัง้แรก ทราบข ้อมูลของโรงแรมจากเพื่อนและญาตสินิท จองห ้องพกัทางโทรศพัท ์   
มรีะยะเวลาพกัประมาณ 1 – 2 คนื มากทีส่ดุ   
      1.2 ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ความพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม โดยรวมอยู่ระดบัมาก ทัง้น้ีเป็นเพราะพนักงานมคีวามสุภาพ 
ยิม้แยม้แจ่มใส และเป็นกนัเอง  มบุีคลกิภาพทีด่แีละมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานตลอดเวลา อกีทัง้
ยงัใหบ้รกิารอยา่งเตม็ใจและเสมอภาคกนัทุกคน แกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อรุณี ปญัญามลูวงษา (2542) ทีไ่ดท้าํการศกึษา เรื่อง ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว
ในการใชบ้รกิาร ทีพ่กัต่างอากาศในอาํเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน พบว่า การบรกิารของพนกังาน
นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่ตอ้งการพนกังานทีสุ่ภาพ เป็นกนัเองเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื สามารถ
ไวว้างใจได ้เขา้ใจในลูกคา้ รบัผดิชอบ บรกิารไดอ้ยา่งทนัใจ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใหบ้รกิาร 
และสอดคลอ้งกบั สมสริ ินิสติศริ ิ(2548) ทีไ่ดท้าํการศกึษา เรื่อง ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
ของโรงแรม ด ิอนิเตอรเ์นชัน่แนล เชยีงใหม ่พบว่า ลูกคา้มคีวามพงึพอใจสงูสุด ในดา้นความมน้ํีาใจ 
ไดแ้ก่ พนักงานโรงแรมทีใ่หบ้รกิารแสดงการต้อนรบัลูกคา้ดว้ยรอยยิม้ ท่าทอี่อนโยนและเป็นมติร 
ดา้นความน่าเชื่อถอื ไดแ้ก่ พนกังานทีใ่หบ้รกิารมบุีคลกิภาพทีด่ ีแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ยเหมาะสม
กบัหน้าที ่  
  1.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจต่อ
การบรกิารของโรงแรม โดยรวมอยู่ระดบัมาก ทัง้น้ีเป็นเพราะ การเดนิทางมายงัโรงแรมทีพ่กัใน
อําเภอหวัหนิสะดวกทัง้รถยนต์ รถไฟ และมป้ีายสญัลกัษณ์สามารถมองเหน็ไดง้่าย โรงแรมส่วนใหญ่
รปูแบบมคีวามสวยงาม หอ้งน้ําสะอาด มหีอ้งจดัประชุมสมัมนาทีเ่พยีงพอ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของ เทววีรรณ ปทุมพร (2549: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัความสาํเรจ็ของอุตสาหกรรมการประชุม  
การทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และ การแสดงสนิคา้/นิทรรศการนานาชาต ิ(MICE) ในจงัหวดัขอนแก่น 
พบว่า ปจัจยัความสําเรจ็สาํหรบักจิกรรม MICE รูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย ปจัจยัความสาํเรจ็
สาํหรบักจิกรรมการประชุมนานาชาต ิไดแ้ก่ สถานทีจ่ดัการประชุมทัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ารประชุมและ
โรงแรม แหล่งทอ่งเทีย่ว สถานทีพ่กั และบรษิทัรบัจดัการประชุมมอือาชพี (PCO) ปจัจยัความสาํเรจ็
สาํหรบักจิกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พกั และปจัจยั
ความสาํเรจ็สาํหรบักจิกรรมการแสดงสนิค้า/นิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์การแสดงสนิค้า / 
นิทรรศการ กลุ่มธุรกจิและอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสนิค้า บรษิทัรบัจดักจิกรรมต่าง ๆ (EMC) 
บรษิทัรบัจดัการแสดงสนิค้า/นิทรรศการมอือาชพี (PEO) บรษิทัผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้า (Freight 
Forwarder) และบรษิทัผูร้บัเหมาะบรกิารดา้นต่าง ๆ สาํหรบัการแสดงสนิคา้ (Service Contractor) 
ซึ่งสอดคลอ้งกบั กฤษฎิ ์กาญจนกติต ิ(2541: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
โรงแรมในอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
โรงแรมของผูบ้รโิภค โดยกําหนดปจัจยัในการศกึษา 5 ปจัจยั คอื ปจัจยัด้านความสะดวกสบาย  
ปจัจยัดา้นอตัราค่าหอ้งพกั ปจัจยัดา้นสภาพหอ้งพกั ปจัจยัดา้นการต้อนรบัของพนักงานหรอืการ
บรกิาร ปจัจยัดา้นระบบรกัษาความปลอดภยั ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโรงแรมชาวไทยให้
ความสาํคญัต่ออตัราค่าหอ้งพกั ซึง่สอดคลอ้งกบั อรวรรณ อนนัตก์รีตกิาร (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา 
ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ชมชาวไทยที่มตี่อสถานที่จดังานแสดงสนิค้าและนิทรรศการนานาชาติ 
กรณศีกึษา : ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ (IMPACT), ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
(BITEC), ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์(QSNCC) พบว่า ผูเ้ขา้ชมงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการ
ในสถานที่จดังานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ มคีวามพงึพอใจต่อสถานที่จดังานแสดงสนิค้าและ
นิทรรศการในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพืน้ที่ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้น
ความปลอดภยั โดยจากความพงึพอใจดงักล่าว  ผูว้ยัเหน็วา่ควรมกีารรกัษามาตรฐานไวใ้หค้งที ่   
  1.4 ดา้นความใสใ่จ พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจต่อการ
บรกิารของโรงแรม โดยรวมและรายดา้นอยูร่ะดบัมาก ทัง้น้ีเป็นเพราะ พนกังานมอีธัยาศรยัไมตรทีีด่ ี
หน้าตามยิม้แยม้แจ่มใย ใหเ้กยีรตลิูกคา้และพยายามสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบั กมัปนาท ผุดผ่อง (2549: บทคดัย่อ) ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของ
โรงแรมในเกาะสมยุ พบวา่ ดา้นพนกังาน ในหวัขอ้ความมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและความสุภาพ อ่อนโยน 
และผลการเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารต่าง ๆ ของโรงแรม
ในเกาะสมุยจาํแนกตามคุณลกัษณะพบว่า อายุ การศกึษา อาชพี และประเภทของโรงแรมแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 สว่นตวัแปร เพศ สญัชาต ิสถานภาพ และรายไดม้คีวามพงึพอใจใน
การใหบ้รกิารของโปรแกรมของโรงแรมไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
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  1.5 ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวาม
พงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรม โดยรวมและรายดา้นอยู่ระดบัมากที่สุด ทัง้น้ีเป็นเพราะเมื่อไม่
สามารถปฏบิตัไิดต้ามเงื่อนไขของทางโรงแรม  พนกังานกส็ามารถใหค้วามช่วยเหลอืแนะนําอย่างเตม็
ความสามารถ ซึง่สอดคลอ้งกบั เสาวณีย ์ ตนหมัน้ (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่องความ 
พงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บรกิารเรอืนแรม ในอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า 
นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของพนักงานเพราะมคีวามรวดเรว็และถูกตอ้งในการให้
ขอ้มลูขา่วสาร และความรวดเรว็และถูกตอ้งในการแกไ้ขปญัหา 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุม่ MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของการบรกิาร ดา้น
ความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใสใ่จ และดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื 
โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปปรากฏผลดงัน้ี 
  2.1 นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่เีพศต่างกนั คอืเพศชาย และเพศหญงิ มี
ความพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
จากการวจิยัพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเมื่อวเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบพบว่า
ความพงึพอใจมากกว่าเพศชาย ซึ่งผูว้จิยัเหน็ว่าโดยส่วนใหญ่ ผูห้ญงิจะชอบการท่องเที่ยว เพราะ
เน่ืองจากการเหน็ดเหน่ือยจากการทํางานในบ้าน นอกบ้าน เมื่อไดม้กีารท่องเที่ยวนอกบ้านทําให้
นักท่องเที่ยวที่เป็นเพศหญงิมคีวามพงึพอใจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานของ เจนต์ธดิา โทลา 
(2550: 87) ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชงิเกษตรฟารม์กลว้ยไม ้ตําบลรมิ
ใต้ อําเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ผลการการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างสภาพพืน้ฐานส่วน
บุคคลกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ฟารม์กลว้ยไม ้ตําบลรมิใต ้
อาํเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว
เชงิเกษตรแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบั ธนากร วชิยักุล 
(2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ
และการบรกิาร บรเิวณศูนยศ์กึษาธรรมชาต ิสวนปา่ทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มคีวามแตกต่างกนัของเพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมทางชวีภาพ
และการบรกิาร บรเิวณศูนยศ์กึษาธรรมชาต ิสวนปา่ทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ีแตกต่างกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
    2.2 นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั
ทางสถติ ิซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้จากการวจิยัพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทีม่อีายุน้อยกว่า 
35 ปี มคีวามพงึพอใจมากกว่านกัท่องเทีย่วทีม่อีายุ 35 – 40 ปี และมากกวา่ 40 ปี ขึน้ ไป ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานของ นิชาภา พงึรตันะมงคล , พมิพา วโินทยั (2550: บทคดัยอ่) ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว
ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของ โรงแรมพทัยา ซแีซนดซ์นั รสีอรท์แอนดส์ปา จงัหวดัชลบุร ีนกัทอ่งเทีย่วทีม่ ี
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อายุ มคีวามพงึพอใจต่อ การใหบ้รกิารของโรงแรม พทัยา ซแีซนดซ์นั รสีอรท์แอนดส์ปา จงัหวดั
ชลบุร ีแตกต่างกนั แต่ นกัทอ่งเทีย่วทีม่สีญัชาตต่ิางกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของโรงแรม 
พทัยา ซแีซนด์ซนั รสีอร์ทแอนด์สปาไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั สาทติย์ จนีาภกัดิ ์(2550: 
บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ต่ีอการล่องแพในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดั
กาญจนบุร ีพบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการล่องแพในเขตอําเภอเมอืง
จงัหวดักาญจนบุรไีมต่่างกนั 
  2.3 นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั  มคีวามพงึพอใจต่อ
การใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้จากการวจิยัพบว่า ระดบัการศกึษาต่างกนั
ทําใหร้สนิยมหรอืความชอบต่าง ๆ ของคนเราเปลี่ยนแปลงได ้คนทีม่คีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง
สามารถทีจ่ะยอมรบัสภาพต่าง ๆ ไดม้ากกว่าคนทีม่คีวามรูอ้ยู่ในระดบัสูง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ กมัปนาท ผดุผอ่ง (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ี
ต่อการใหบ้รกิารของโรงแรมในเกาะสมุย พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ต่อการใหบ้รกิารของโรงแรมอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ผุสด ีภูชฎาภริมย ์(2551: 64) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่ว
อุทยานแหง่ชาต:ิ กรณีศกึษาอุทยานแหง่ชาตเิอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่ว
ทีม่รีะดบัการศกัษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 
  2.4 นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้จากการวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีต่างกนัมี
ความพงึพอใจแตกต่างกนั เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วทีป่ระกอบอาชพีขา้ราชการ และพนกังานบรษิทั มี
ความพงึพอใจทีค่ลา้ยคลงึกนั เน่ืองจากทัง้สองกลุ่มน้ีทาํงานอยูใ่นรปูแบบทีม่รีะบบขัน้ตอนการปฏบิตัทิี่
ชดัเจน แต่นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มประกอบธุรกจิส่วนตวันัน้มคีวามต้องการในบรกิารด้านต่าง ๆ 
มากกว่า เน่ืองจากมคีวามอสิระทัง้ในการทํางานและความคดิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมัปนาท 
ผดุผอ่ง (2549:บทคดัยอ่) ไดศ้กึษางานวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
ของโรงแรมในเกาะสมุย พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
โรงแรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยศวรี ์ยุกตะนนัท ์(2547: 
บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเกษตรเลยีบ
คลองมหาสวสัดิ ์อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีาชพีแตกต่างกนั     
มคีวามพงึพอใจในแหล่งทอ่งเทีย่วเกษตรทัง้ 4 แหง่ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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  2.5 นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ
การใช้บริการโรงแรมในอําเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมัปนาท ผุดผ่อง 
(2549: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอการใหบ้รกิารของ
โรงแรมในเกาะสมุย พบว่า  นักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
โรงแรมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากคาํถามปลายเปิด 
  3.1 ดา้นความถูกต้องครบถ้วนของบรกิาร ขอ้ทีน่ักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ขอ้เสนอแนะมากทีสุ่ด คอื เวลามแีขกเขา้พกัมาในเวลาเดยีวกนั การจดัทําเอกสารเกดิความสบัสน 
รองลงมาคอื การขอเขา้พกัเป็นคณะ ควรมกีารลดราคาแต่ไมล่ดการบรกิาร 
    3.2 ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บรกิาร ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ขอ้เสนอแนะมากทีส่ดุ คอื ในแต่ละรอบการปฏบิตังิานพนกังานควรสง่มอบงานใหช้ดัเจน 
  3.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ขอ้ทีน่กัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะมากทีสุ่ด 
คอื ควรมป้ีายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ใหช้ดัเจนมากกว่าน้ี รองลงมา คอื ในหอ้งพกัควรมี
ไมด้อก ไมป้ระดบัเพือ่ใหเ้กดิความรม่รืน่ 
  3.4 ดา้นความใสใ่จ ขอ้ทีน่กัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะมากทีส่ดุ คอื 
พนกังานบรกิารมไีมเ่พยีงพอ 
  3.5 ดา้นความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื ขอ้ทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มขีอ้เสนอแนะ
มากที่สุด คอื ควรใหส้่วนลดกบัผูข้องรบับรกิารที่เป็นหมู่คณะมากกว่าน้ี รองลงมาคอื การบรกิาร
โทรศพัทห์รอือนิเตอรเ์น็ตมรีาคาคอ่นขา้งแพง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวจิยัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม ใน
อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวจิยัและขอ้เสนอแนะเพื่อ
การวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยั เรื่อง ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิาร
โรงแรม ในอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งได้
นําไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาต่อไป  
 1. ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของบรกิาร จากการวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม 
MICEมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิ เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก เน่ืองจาก
โรงแรมใชเ้ทคโนโลยสีือ่สารทีท่นัสมยัในการตดิต่อประสานงานรวดเรว็ถูกตอ้งชดัเจน  
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 2. ดา้นความน่าเชื่อถอืของผูใ้หบ้รกิาร  จากผลการวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม 
MICE มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอําเภอหวัหนิ ในระดบัมาก เน่ืองจาก ปจัจุบนั
พนักงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ ในโรงแรม จะไดร้บัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรสีาขา การโรงแรม
หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ทางโรงแรมยงัมกีารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบังานทีเ่กีย่วขอ้ง และบุคลกิภาพ
ในงานบรกิาร ใหก้บัพนักงานอยู่เป็นประจํา ทําใหพ้นักงานมคีวามพรอ้มในการปฏบิตั ิมบุีคลกิที่ดี
และยิม้แยม้แจ่มใสตลอด แต่อย่างไรกต็ามทางโรงแรมควรดําเนินการพฒันาพนักงานต่อไปเพื่อให้
นกัทอ่งเทีย่วเกดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารอกี  
 3. ด้านสภาพแวดล้อม จากผลการวจิยัพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICEมคีวาม 
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารโรงแรมในอาํเภอหวัหนิเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการการเดนิทางมายงัโรงแรม
มคีวามสะดวก และโรงแรมส่วนใหญ่จดัสถานทีพ่รอ้มใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ซึ่งส่วนใหญ่จดัการประชุมสมัมนา ดงันัน้การมาจดันอกสถานที่
แลว้พบกบัสถานทีแ่ละบรรยากาศทีส่ง่ผลใหม้คีวามผอ่นคลาย จงึทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่มคีวาม
พงึพอใจ ซึง่อาจกล่าวไดว้่าดา้นสภาพแวดลอ้มของโรงแรม ไมไ่ดเ้ป็นบรกิารหลกั แต่เป็นตวัเสรมิใน
การสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี
 4. ดา้นความใสใ่จ จากผลการวจิยัพบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE มคีวามพงึพอใจ
ต่อการบรกิารของโรงแรม โดยรวมและรายด้านอยู่ระดบัมาก เน่ืองจากส่วนพนักงานโรงแรมมี
กริยิามารยาทในการใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกใหก้บันักท่องเทีย่วเป็นอย่างด ี ใหบ้รกิารที่
รวดเรว็ทนัใจ บุคลกิภาพการแต่งกายและ มนุษยสมัพนัธด์ ี พนกังานพดูจาหรอืสื่อสารเขา้ใจงา่ย     
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใหบ้รกิาร มคีวามน่าเชื่อถอืและไวว้างใจได ้ ใหบ้รกิารทีม่คีวามปลอดภยั 
บรกิารลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั  ดงันัน้ทางโรงแรมควรใหพ้นกังานรกัษาระดบัการใหบ้รกิาร
และพฒันาเพิม่ใหม้ากยิง่ขึน้ นักท่องเที่ยวจะไดม้คีวามพงึพอใจมากกว่าน้ีและกลบัมาใชบ้รกิารใน
ครัง้ต่อไป 
 5. ดา้นความพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอื จากผลการวจิยัพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงแรมมากทีสุ่ด เน่ืองจากปจัจุบนัทุกโรงแรมจะมบีรกิารรถรบัส่ง
พรอ้มพนักงานบรกิาร เมื่อนักท่องเทีย่วเกดิอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ป่วย ทางโรงแรมมพีนักงานพรอ้ม
รถยนตไ์วค้อยบรกิารนําสง่สถานพยาบาลเพือ่รกัษาไดท้นัอยูต่ลอดเวลา  
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิจยัต่อไป 
 1. ควรศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย กลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม 
ในจงัหวดัอื่น ๆ  
 2. ควรมกีารศกึษา ธุรกจิทีม่ผีลกบัอุตสาหกรรม MICE เพื่อนําผลทีไ่ดม้าประกอบในการ
พฒันา อุตสาหกรรม MICE ต่อไป  
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แบบสอบถามเพือ่การศกึษา 
 

เรือ่ง ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม              
ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

 
 

คาํช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัย        
ศรนีครนิทรวโิรฒ คณะสงัคมศาสตร์ สาขาวชิาธุรกจิ ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อทําการวจิยั 
เรื่อง ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ โดยผูศ้กึษาจะขอความอนุเคราะหจ์ากทา่นไดโ้ปรดกรณุาตอบแบบสอบถาม
ทีต่รงกบัความเป็นจรงิ และตรงกบัความรูส้กึของท่าน  ขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากท่าน จะเป็นประโยชน์
และมคีุณคา่อยา่งสงูยิง่ต่อการศกึษาในครัง้น้ี 
 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
      ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

        ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE  
ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
         ตอนที ่3  เป็นแบบปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงขอ้คดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุอยา่งสงู 
     นางสาวสริวิภิา  จริวฒัน์อนนัต ์          

            นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาธุรกจิศกึษา 
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม                

ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
 

 ----------------------------------- 
 คาํชีแ้จง   แบบสอบถามน้ีม ี3  ตอน  
     ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE          
ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
     ตอนที ่3 เป็นแบบปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

--------------------------------------- 
ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง  หน้าขอ้ความทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่น 

                  
1. เพศ 

 1.1   ชาย    1.2  หญงิ     
2. อาย ุ

 2.1   น้อยกวา่ 35 ปี     2.2 35 – 40 ปี    
 2.3   มากกวา่ 40 ปี  

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 3.1   ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 
 3.2   ปรญิญาตร ี         
 3.3   สงูกวา่ปรญิญาตร ี

4. อาชพี 
 4.1  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ   4.2  พนกังานบรษิทั 
 4.3  ประกอบธุรกจิสว่นตวั  

 5.   รายไดต่้อเดอืน 
   5.1  น้อยกวา่ 20,000 บาท    5.2 20,001–30,000 บาท  
   5.3  มากกวา่ 30,000 บาท 
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 ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุ่ม MICE 
ต่อการใชบ้รกิารโรงแรม  ในอาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์  

  
คาํชีแ้จง  โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของทา่นมากทีส่ดุ  
    พงึพอใจมากทีส่ดุ ให ้ 5 คะแนน 
    พงึพอใจมาก  ให ้ 4 คะแนน 
    พงึพอใจปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
    พงึพอใจน้อย  ให ้ 2 คะแนน 
    พงึพอใจน้อยทีส่ดุ ให ้ 1 คะแนน 
 

ท่ี 
ข้อคาํถาม 

 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสดุ 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

ด้านความถกูต้องครบถว้นของการบริการ 
1. สามารถประสานงานเกีย่วกบัวนัเวลาของการตดิต่อเพือ่

ขอรบับรกิารดา้นหอ้งพกั ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     

2. ขัน้ตอนการตดิต่อประสานงานถกูตอ้งชดัเจน      
3. ระยะเวลาในการตดิต่อประสานงานเหมาะสมฉบัไว      
4. การออกเอกสารสาํคญัมคีวามสมบรูณ์เสมอ       
5. มคีวามรวดเรว็ในการออกเอกสารสาํคญั      
6. เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดสามารถแกไ้ขไดท้นัตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
     

7. สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งคลอ่งตวัไมส่บัสน      
8. มรีะบบการใหบ้รกิารอยา่งเป็นมาตรฐานเดยีวกนั      
9. มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิต่อประสานงานบรกิาร      
10. สามารถตรวจสอบระบบการใหบ้รกิารอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
     

ด้านความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ 

11. 
พนกังานบรกิารสามารถตอบคาํถามใหท้า่นเขา้ใจได้
อยา่งละอยีด 

     

12. พนกังานบรกิารมคีวามเชีย่วชาญงาน      
13. พนกังานบรกิารมคีวามพรอ้มอยูเ่สมอทีจ่ะใหบ้รกิาร      
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ข้อคาํถาม 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสดุ 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

14. 
พนกังานบรกิารมคีวามสภุาพและมมีารยาททีเ่หมาะสม
ในการใหบ้รกิาร 

     

15. พนกังานมบุีคลกิภาพทีน่่าเชื่อถอื      
16. พนกังานบรกิารมคีวามซื่อสตัย ์      
17. พนกังานบรกิารใหด้ว้ยความเตม็ใจ      
18. พนกังานใหบ้รกิารอยา่งเสมอภาค      
19. พนกังานมคีวามสามารถในการสือ่สาร      

20. 
พนกังานมคีวามสามารถในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได ้

     

ด้านสภาพแวดล้อม 

21. 
ป้ายชื่อและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ของโรงแรมมองเหน็
ชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 

     

22. 
การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรม
สวยงาม ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

     

23. 
หอ้งประชุมสมัมนาและหอ้งจดัเลีย้งมคีวามสะอาดเป็น
ระเบยีบ 

     

24. หอ้งน้ําของโรงแรมมสีิง่อาํนวยความสะดวกพอเพยีง      
25. มกีารตกแต่งหอ้งน้ําเหมาะสมสวยงาม      
26. บรเิวณทางเขา้โรงแรมมคีวามรม่รืน่เป็นธรรมชาต ิ      

27. 
บรเิวณอาคาร สถานที ่ต่าง ๆ ของโรงแรมออกแบบ
เหมาะสม 

     

28. บุคลากรแต่ละสายงานมเีครือ่งแบบชดัเจนสวยงาม      
29. มคีวามปลอดภยัเมือ่ใชบ้รกิารของโรงแรม      
30. โรงแรมตัง้อยูใ่นทาํเลทีส่ะดวกในการตดิต่อของใชบ้รกิาร      

ด้านความใส่ใจ 
31. ผูใ้หบ้รกิารมคีวามกระตอืรอืรน้ ในการตอ้นรบัลกูคา้      
32. ผูใ้หบ้รกิารสามารถจดจาํลกูคา้ไดอ้ยา่งแมน่ยาํ      
33. ผูใ้หบ้รกิารมจีติวทิยาทีด่ใีนการตดิต่อสือ่สาร      
34. การตดิต่อสือ่สารกบัโรงแรมมคีวามสะดวก       
35. ผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจความรูส้กึของลกูคา้      
36 ผูใ้หบ้รกิารมไีมตรจีติทีด่เีสมอกบัลกูคา้      

 



106 
 

 

ข้อคาํถาม 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสดุ 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 
37. ผูใ้หบ้รกิาร ยิม้แยม้ แจม่ใส ขณะใหบ้รกิาร      
38. ผูใ้หบ้รกิารใหเ้กยีรตลิกูคา้เสมอ      
39. ผูใ้หบ้รกิารพยายามสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้      
40. มกีารพฒันาและใหบ้รกิารเสรมิทีด่ ี      

ด้านความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ 

41. 
เมือ่เกดิอุบตัเิหตุหรอืปญัหาใด ๆ กบัลกูคา้ทางโรงแรมมี
ศกัยภาพพรอ้มอาํนวจความสะดวก 

     

42. 
มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

     

43. 
หากไมส่ามารถใหบ้รกิารไดต้ามเงือ่นไข ทางโรงแรมจะ
แกป้ญัหาโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลกั 

     

44. 
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งพรอ้มเสมอทีจ่ะดแูลลกูคา้ใหด้ทีีส่ดุ แม้
ลกูคา้จะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั 

     

45. 
พยายามพฒันาการใหบ้รกิารทีเ่หนือความคาดหมาย
ของลกูคา้ 

     

46. 
ทางโรงแรมสามารถใหข้อ้เสนอแนะหรอืความคดิเหน็
ต่าง ๆ แก่ลกูคา้เกีย่วกบัการเลอืกใชชุ้ดบรกิาร(Service 
Poe gage)  

     

 
ตอนที ่3  ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
                ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 
                     นางสาวสริวิภิา   จริวฒัน์อนนัต ์   
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห ์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



114 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล   สิริวิภา  จิรวฒันอนันต           
วันเดือนปเกิด   13 พฤษภาคม  2519 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   11/199  ซอยงามวงศวาน 18  ถนนงามวงศวาน  ต.บางเขน 
    อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน เจาหนาที่สินเชื่อ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  Standard Chartered Bank 
   
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2546  นิติศาสตรบัณฑิตย 
    จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2553  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจศกึษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

