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การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้บริการโรงแรม ในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 46 ข้อ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ตวั แปรอิสระ 2 ตัว
โดยใช้ค่าที (t-test) วิเคราะห์ตวั แปรอิสระ 3 ตัวขึน้ ไปใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตเิ ป็ นรายคู่ โดย
วิธกี าร LSD
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีใ่ ช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ
ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือ พบว่า นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมโดยรวมอยูร่ ะดับมาก
2. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบริการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ และด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

4. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และด้านความใส่ใจ นักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
5. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ และด้านความ ใส่ใจ มี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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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.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ดว้ ยดี ด้วยความเมตตากรุณาจาก อาจารย์ล่าํ สัน เลิศกูล
ประหยัด อาจารย์ท่ีป รึกษาสารนิ พนธ์ ที่ได้เ สีย สละเวลาอันมีค่าในการให้คําปรึก ษา และให้
ข้อ เสนอแนะอย่ า งดีย ิ่ง จนทํา ให้ง านวิจ ัย นี้ เ สร็จ สมบู ร ณ์ ทุ ก ขัน้ ตอน ทํ า ให้ผู้วิจ ยั ได้ร บั รู้ถึง
ประสบการณ์และมีความเข้าใจถึงวิธกี ารทํางานวิจยั เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ถือได้การทํางานวิจยั ในครัง้ นี้
มีส่วนช่วยพัฒนาการทํางานของผูว้ จิ ยั ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ทีใ่ ห้ความกรุณาเป็ นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุพรี ์ ลิม่ ไทย อาจารย์สฏิ ฐากร ชูทรัพย์ และ
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั พร้อมทัง้ ให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดทีเ่ ป็ นประโชน์ในการทํางานวิจยั ในครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านทีป่ ระสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทัง้ อบรม
่
ตลอดจนมอบประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผวู้ จิ ยั
สังสอน
ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ ห่วงใย ตลอดจนให้กาํ ลังใจแก่ผวู้ จิ ยั
ด้วยดีตลอดมา จนทําให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ของมอบแด่ บิดา มารดา ตลอดจน
บูรพาจารย์ของผูว้ จิ ยั ทุกท่าน ทีไ่ ด้อบรมสังสอน
่
จนบรรลุผลสําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปจั จุบนั แนวโน้มอุตสาหกรรม MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) มี
ความก้าวหน้ามากขึน้ จากการทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว ทีม่ คี ุณภาพ เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจาํ นวน
เพิม่ ขึน้ มากทุกปี โดยเป็ นกลุ่มทีม่ าจากการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ หรือการท่องเทีย่ ว โดย
กิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เกิดการลงทุน และมีเม็ดเงินสะพัดเข้าประเทศอย่างมหาศาล เป็ นสิง่ สะท้อน
ให้เห็น ถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกภาคส่วน ทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ ว และใน
เชิงธุรกิจ เพื่อก้าวสูก่ ารเป็ นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในระดับสากล เป็ นศูนย์กลางการ
จัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและการประชุมในภูมภิ าค
และขานรับนโยบายของรัฐบาลที่
กําหนดให้ปี 2551 และ 2552 เป็ นปี แห่งการลงทุน และปี แห่งการท่องเทีย่ ว โดยเกิดขึน้ จากความ
ร่วมมือของทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วยคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) (ทิก้า) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสํานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ธุรกิจไมซ์ถอื เป็ นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ น
อันดับต้นๆ โดยทุกฝา่ ยคาดว่าในปี 2551 นี้ จะมีนกั ท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยเพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวน 947,600 คน สามารถนํารายได้เข้าสูป่ ระเทศราว 65,000 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราการเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2550 ดังนัน้ ในปจั จุบนั หลายหน่วยงานได้เร่ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และความพร้อมด้านบริการต่างๆ ให้พร้อมรับมือ และให้สามารถมันใจ
่
ว่าประเทศไทยจะก้าวทันการเติบโตดังกล่าว ซึง่ นอกจากจะเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจขององค์กรเอง
แล้ว ยังเป็ นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศอีกด้วย ประเทศไทย อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ ามารถช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้
เป็ นจํานวนมาก จนทําให้รฐั บาลได้เห็นความสําคัญและมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ประเภทด้านการจัดประชุม การท่องเทีย่ ว
เพื่อเป็ นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (Meeting Incentive Convention and
Exhibition : MICE) ทีม่ แี นวโน้มของการเจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ ถึงแม้ว่านักท่องเทีย่ วในกลุ่ม MICE
นี้ จะเป็ นกลุ่มทีม่ ขี นาดเล็ก และเป็ นตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่กม็ คี ุณภาพและศักยภาพเพียงพอในการใช้
จ่ายเพือ่ การท่องเทีย่ วสูงมาก สามารถสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจการท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างมาก
ณัฐวุฒ ิ อมรวิวฒ
ั น์ ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หรือ สสปน. เผยว่า ปี น้ี สสนช. คาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกิจMICE ในประเทศไทยจะเติบโตได้
ไม่ต่ํากว่า 20% หรือคิดเป็ นมูลค่ารายได้ไม่ต่ํากว่า 6,500 ล้านบาท แน่ นอนแม้ว่าจะมีปจั จัยลบ
ั่
จ แต่กไ็ ม่สง่ กระทบ
หลายๆ ด้าน ทัง้ ทางด้านการเมือง ค่าครองชีพ และ ความไม่มนคงทางเศรษฐกิ
ต่อยอดการเข้ามาประชุมในกลุ่ม ธุรกิจ MICE แน่ นอน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งประเทศไทย
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มีความได้เปรียบในหลายๆด้านด้วยกันได้แก่ ความคุม้ , สิง่ ก่อสร้างทีท่ นั สมัยและรองรับการประชุม,
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ โดยการจัดการประชุมรายใหญ่ๆ
ในปี น้ีจะประกอบด้วย การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลของบริษทั เฮอร์บาไลน์
(Herbalife) ทีจ่ ะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คน จาก 13 ประเทศทัวโลก
่
ซึง่ น่าจะทํารายได้
เข้าประเทศประมาณ 1.3 พันล้านบาท ในวันที่ 23-27 กรกฏาคม 51 และก่อนหน้านัน้ จะมีการจัด
ประชุมของบริษทั ไลน์ออน ทีจ่ ะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมถึง 2.5 หมืน่ คน จาก 150 ประเทศ และ ในช่วง 23 กันยายน จะมีผเู้ ข้าร่วมประชุม 2 หมื่นคน จากองค์การ ITU ทําให้ปีน้ี สสปน. คาดการณ์รายได้ท่ี
จะถูกใช้จากค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่าช้อปปิ้ ง และ ค่าการจัดประชุม ปี น้ีน่าจะมีรายได้ไม่ต่ํากว่า 6,500
ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจนี้ไม่ต่ํากว่า 20% ทุกปี สําหรับการใช้
จ่ายของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ต่อหัวเฉลีย่ จะมีการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเทีย่ วทัวไปประมาณ
่
4-5 เท่า
โดยค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อคนจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 65,000 บาทต่อครัง้ โดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นกับนักท่องเทีย่ ว
ในไทยทัง้ หมดกลุ่มนักท่องเทีย่ วกลุ่ม MICE มีจํานวน 6% หากเทียบกับกลุ่มนักท่องเทีย่ วรวม
ขณะทีห่ ากคิดเป็ นสัดส่วนมูลค่าเมื่อเทียบกับเงินจากนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดจะอยู่ท่ี 12.6% (ณัฐวุฒ ิ
อมรวิวฒ
ั น์. 2551: ออนไลน์)
แต่เมือ่ พิจารณาถึงความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง กับพบว่ามีการเติบโตอยูใ่ นระดับตํ่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับภูมภิ าคอื่นของประเทศไทย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้อาํ เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเกีย่ วกับอุตสาหกรรม MICE จึงนํามาซึง่ การศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการในด้านโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
3. เพื่ อ รวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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ความสําคัญของการวิจยั
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้นํามาเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนสําหรับ หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจการท่องเทีย่ ว และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ของหน่ ว ยงานทีเ่ กี่ยวข้องในด้านการท่องเทีย่ ว ในอําเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความเชื่อมันของธุ
่
รกิจอุตสาหกรรม MICE ส่งผลให้สร้างรายได้ให้กบั ท้องถิน่ ต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่ม าใช้ บ ริก ารโรงแรม ในอํ า เภอหัว หิน จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีท่ ําการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึ่งผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนทีแ่ ท้จริงของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการ
โรงแรม จึงได้ใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รคํานวณแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non
probability Sampling) (กัลยา วานิชบัญชา. 2546: 26 - 27) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วธิ กี ารเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling)
ตัวแปรศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 น้อยกว่า 35 ปี
1.1.2.2 35 – 40 ปี
1.1.2.3 มากกว่า 40 ปี
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
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1.1.4 อาชีพ
1.1.4.2 ข้าราชการ
1.1.4.3 พนักงานบริษทั
1.1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.1.5 รายได้ต่อเดือน
1.1.5.1 น้อยกว่า 20,000 บาท
1.1.5.2 20,001 – 30,000 บาท
1.1.5.3 มากกว่า 30,000 บาท
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม (MICE) ต่ อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
2.3 ด้านสภาพแวดล้อม
2.4 ด้านความใส่ใจ
2.5 ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือความประทับใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของ
โรงแรม และธุรกิจนํ าเที่ยว ที่เป็ นผลมาจากความต้องการที่ได้รบั การตอบสนองที่ตรงตามความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการในด้านโรงแรม ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ หมายถึง ผูใ้ ห้บริการสามารถดําเนินการ
ภายในระยะเวลาทีต่ กลงได้ทนั ท่วงที และครบถ้วน สามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
มีการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
1.2 ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ หมายถึง ผูใ้ ห้บริการมีความสามารถในการ
ตอบข้อ คํา ถามให้ก ับ นัก ท่ อ งเที่ย วได้ทุ ก คํา ถาม และปฏิบ ัติห น้ า ที่ท่ีไ ด้ร บั ผิด ชอบได้อ ย่า งเต็ม
ความสามารถ รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบั นักท่องเที่ยวได้ในทุกกรณี บุคลิกมีความ
สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน มารยาทเหมาะสมเป็ นพนักงานบริการ
1.3 ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง ห้องนํ้ า ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง มี
ความสวยงาม สะอาด ตกแต่งอย่างสวยงามและเป็ นระเบียบ ผูใ้ ห้บริการต่างกายเหมาะสมกับ
การให้บริการ เอกสารต่าง ๆ ได้รบั การออกแบบให้อ่านและตีความได้งา่ ย ป้ายชื่อและสัญลักษณ์
ต่าง ๆ สามารถมองเห็นชัดเจนและเข้าใจได้งา่ ย
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1.4 ความใส่ใจ หมายถึง ผูใ้ ห้บริการคํานึงถึงความสะดวกของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE เป็ นสําคัญ และมีความพร้อมในการให้บริการอยูต่ ลอดเวลา สามารถจดจํานักท่องเทีย่ ว
ทีม่ าใช้บริการได้เป็ นอย่างดี
1.5 ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ หมายถึง เมื่อมีปญั หาเกิดขึ้น พนักงานบริการ
สามารถให้ความช่วยเหลือดําเนินการแก้ไขปญั หาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว และไม่เกิด
ข้อผิดพลาดซือ้ ซ้อน หรือปรับเปลีย่ นให้ใหม่โดยไม่มปี ญั หา หากไม่สามารถแก้ไขได้ ก็พร้อมทีจ่ ะคืน
เงินค่าบริการให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
2. สถานทีจ่ ดั ประชุม หมายถึง โรงแรม รีสอร์ท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ ช้เป็ นทีจ่ ดั ประชุม
และการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล และการแสดงสินค้า /นิทรรศการนานาชาติ MICE ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
3. การบริการ หมายถึง การอํานวยความสะดวกทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ได้รบั
จากการบริการจากโรงแรมและธุรกิจนําเทีย่ วในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
4. องค์ประกอบส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทีเ่ ป็ นลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจนําเทีย่ วในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5. พนั ก งานหรื อ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านด้ า นบริ ก าร หมายถึ ง พนั ก งานหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICEทีม่ าใช้บริการโรงแรมและธุรกิจนํ าเทีย่ ว ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
6. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในด้านการ
จัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการแสดงสินค้า /นิทรรศการนานาชาติ MICE
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
7. MICE หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรหนึ่งทีม่ าทํากิจกรรมร่วมกัน ทีม่ าใช้บริการใน
ด้านโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาวิจยั ต้องการทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยใช้ การวัดระดับ
คุณภาพงานบริการของ A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml และ Leonard L. Berry ใน
คุณภาพการบริการ 5 มิตหิ ลัก (อนุ วตั ร บรรณารักษ์สกุล. 2543: 1-2) ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ
(Independent Variables)
ปจั จัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิติ
คุณภาพการบริการ 5 ด้าน
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ

สมมุติฐานของการวิจยั
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มเี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี ายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
3. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
5. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
1.2 ความสําคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ
1.3 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ
1.4 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
1.5 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ
2. ข้อมูลทัวไปของอุ
่
ตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและธุรกิจการท่องเทีย่ ว
2.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและธุรกิจการท่องเทีย่ ว
2.2 องค์ประกอบขอการประกอบธุรกิจการท่องเทีย่ ว
2.3 ประเภทของธุรกิจการท่องเทีย่ ว
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับนันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
3. ข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับอุตสาหกรรม MICE
3.1 ความหมายของ MICE
3.2 การดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE
3.3 การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว MICE
3.4 สถานการณ์ของอุตสาหกรรม MICE
4. แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
4.1 ความหมายของคุณภาพบริการ
4.2 ประเภทและลักษณะธุรกิจบริการ
4.3 แนวคิดการบริหารการตลาดในธุรกิจบริการ
4.4 การวัดระดับคุณภาพการบริการ
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 547) ได้ให้ความหมายคําว่า “พอใจ”
หมายถึง สนใจ ชอบ เหมาะ
ความพึง พอใจ หรือ ความพอใจ ตรงกับ คํ า ในภาษาอัง กฤษว่ า “Satisfaction”ซึ่ง มี
ความหมายโดยทัวไปว่
่
า ระดับ ความรู้ส ึก ในทางบวกของบุ ค คลต่ อสิ่ง หนึ่ งสิ่งใด (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2539: 19) และได้มนี กั วิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลายตามความหมาย
ของพจนานุ กรมทัง้ ด้านจิตวิทยา “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรูส้ กึ ของผูม้ ารับบริการต่อสถาน
บริการทีไ่ ด้รบั จากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานทีน่ นั ้ ๆ
วรูม (Vroom. 1964: 27) กล่าวไว้วา่ ทัศนคติและความพึงพอใจในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งสามารถใช้
แทนกันได้ เพราะทัง้ สองคํานี้หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิง่ นัน้ ทัศนคติ
ด้านบวกแสดงให้เห็นถึงความพอใจในสิง่ นัน้ และทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจ
นัน้ เอง
เชลลี่ และคนอื่นๆ (Shelle; el at. 1964: 232) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ สอง
แบบของมนุ ษ ย์ คือ ความรู้สึก ในทางบวกและความรู้สึก ในทางลบ ความรู้สึก ในทางบวกเป็ น
ความรูส้ กึ ทีเ่ มื่อเกิดขึน้ แล้ว จะทําให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็ นความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างจากความรูส้ กึ
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็ นความรูส้ กึ แบบย้อนกลับ หรือความรูส้ กึ ทางบวกเพิม่ ขึน้ อีกดังนัน้ จะเห็น
ได้วา่ ความรูส้ กึ ทีส่ ลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรูส้ กึ ทางบวกอื่นๆ
ทิฟฟิ นและแมคคอร์มคิ (Tiffin; & Mccomic. 1965: 63) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ น
แรงจูงใจของมนุ ษย์ทต่ี งั ้ อยู่บนความต้องการพืน้ ฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
ใกล้ชดิ กับผลสัมฤทธิ ์และสิง่ จูงใจ(Incentive) และพยายามหลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการ
วอลแมน (Wolman. 1973: 384) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ (Feeling) มีความสุข
เมือ่ คนเราได้รบั ผลสําเร็จตามจุดมุง่ หมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation)
จุมพล สัตยาภรณ์ (2542: 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ
ด้านทัศ นคติ ซึ่ง ไม่จําเป็ น ต้องแสดงหรือ อธิบ ายเชิง เหตุ ผ ลเสมอไป แต่ เ ป็ นเพียงปฏิกิริย าด้า น
ความรู้ส ึก ต่ อ สิ่ง เร้า โดยบ่ ง บอกทิศ ทางว่า เป็ น ไปในลัก ษณะทิศ ทางบวก ทิศ ทางลบ หรือ ไม่มี
ปฏิกริ ยิ าต่อสิง่ เร้านัน้
ทรงศักดิ ์ เดชาชาญ (2542: 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ กึ รัก ชอบ และสุขใจ
หรือทัศนคติทด่ี ขี องบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ นัน้ ๆ
หลุย จําปาเทศ (2535: 789) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (Needs) ได้
บรรลุ เ ป้ า หมาย พฤติก รรมที่แ สดงออกมาจะทําให้มีค วามสุข สัง เกตได้จ ากสายตาคํา พูด การ
แสดงออก
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สาโรจ ไสยสมบัติ (ศรัทธา วุฒพิ งศ์. 2542: 12; อ้างอิงจาก สาโรจ ไสยสมบัต.ิ 2534:
192) ได้พดู ถึงปจั จัยทีส่ าํ คัญของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญประการหนึ่งที่
ช่วยทํางานเกิดความสําเร็จ โดยเฉพาะงานเกีย่ วกับการให้บริการ ปจั จัยทีส่ าํ คัญประการหนึ่งทีเ่ ป็ น
ตัวบ่งชี้ คือ จํานวนผูท้ ม่ี าใช้บริการ ดังนัน้ ผูบ้ ริการทีช่ าญฉลาด จึงควรศึกษาให้ลกึ ซึง้ ถึงปจั จัยและ
องค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดความพึงพอใจทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูท้ ม่ี าใช้บริการ เพื่อที่จะได้ใช้
เป็ นแนวทางในการบริหารองค์การให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
มอร์ส (สุวฒ
ั นา ใบเจริญ. 2540: 27; อ้างอิงจาก Morse. 1958: 27) ได้อธิบายว่าความพึงพอใจ
หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด ทัง้ นี้เพราะธรรมชาติของมนุ ษย์มคี วามต้องการ ถ้า
ความต้องการนัน้ ได้รบั การตอบสนองทัง้ หมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็
จะเกิดขึน้ และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนัน้ ไม่ได้รบั การตอบสนองความเครียดและความไม่
พึงพอใจก็จะเกิดขึน้
โวแมน (สุวฒ
ั นา ใบเจริญ. 2540: 27; อ้างอิงจาก Wolman. 1973: 384) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ที่มคี วามสุข เมื่อ
ได้รบั ผลสําเร็จตามความมุง่ หมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ
สุวฒ
ั นา ใบเจริญ (2540: 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความรูส้ กึ ทีด่ หี รือ
เจตคติทด่ี ขี องบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ นัน้ ๆ เมื่อบุคคลอุทศิ แรงกาย แรงใจ และสติปญั ญาเพื่อกระทําในสิง่
นัน้ ๆ
มัณฑนา อ้นแสง (2546: 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ที่
เกิดจากความต้องการทีม่ นุ ษย์คาดหวังไว้ ถ้าความต้องการได้รบั การตอบสนองทีค่ าดหวังไว้หรือ
มากกว่า ความพึงพอใจก็จะเกิดขึน้ แต่ถ้าความต้องการไม่ได้รบั การตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ความไม่พงึ พอใจก็จะเกิดขึน้
เกสเลอร์ (สุวฒ
ั น์ ใบเจริญ. 2540; อ้างอิงจาก Kesler. 1983: 30) เป็ นระดับความรูส้ กึ เมื่อ
่ มีความสมบูรณ์พูนสุข พวกพ้อง
ความต้องการทีส่ ําคัญของเรา เช่น การมีสุขภาพดี มีความมันคง
มีคนยกย่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้รบั การตอบสนองแล้ว
ศรัทธา วุฒพิ งศ์ (2542: 12) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ โดยสรุปว่าเป็ นความรูส้ กึ ทีด่ ี
ทีช่ อบและบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ต่าง ๆ และจะแสดงออกทางพฤติกรรม โดยการพอใจสิง่ ใดแล้ว อยากเข้าร่วม
ทัง้ กายและจิตใจ
ธัญวรันต์ กฤษณรัตน์ (2542: 10) ได้สรุปความหมายความพึงพอใจว่าเป็ นความรูส้ กึ ของ
บุคคลที่มตี ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในลักษณะการประเมินค่าความเป็ นไปในทิศทางบวก ทิศทางลบ
หรือไม่มที ศิ ทาง
จุมพล สัตยาภรณ์ (2542: 9) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ
ของทัศนคติ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ แต่เป็ นเพียงปฏิกริ ยิ าด้าน
ความรูส้ กึ ต่อสิง่ เร้า โดยบ่งบอกทิศทางว่าเป็ นไปในลักษณะทิศบวก ทิศทางลบหรือไม่มปี ฏิกริ ยิ าต่อ
สิง่ เร้านัน้

10
อรุณี สุขเรือง (2546: 22) ได้สรุปความหมายจากความพึงพอใจเป็ นสภาพความต้องการที่
ได้รบั การตอบสนองเกิดเป็ นความรูส้ กึ ทีด่ ี ทีช่ อบ ประทับใจ ทีม่ ตี ่อสิง่ นัน้ ๆ โดยเมื่อพอใจสิง่ ใดแล้วก็
จะแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเข้าร่วมกับกิจกรรม อุทศิ แรงกาย แรงใจและสติปญั ญาทีก่ ระทํา
ในกิจกรรมนัน้
คอทเลอร์ (1997: 40) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็ นระดับความรูส้ กึ ของ
บุ ค คลที่เ กิด จากการเปรีย บเทีย บระหว่า งการรับ รู้คุณค่าที่ได้ร บั จากสินค้า หรือ บริก ารกับ ความ
คาดหวังของแต่ละบุคคลก่อนทีจ่ ะใช้หรือได้รบั สินค้าและบริการนัน้ ๆ
กุณฑลี รื่นรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ สาวิกา อุณหนันท์ (2547: 98) ได้ให้ความ
หมายถึงความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีแ่ ต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือการบริโภคสินค้า ซึง่ คุณค่าหรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้ เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความ
คาดหวังของคน ๆ นัน้ ในทางตรงข้ามถ้าผลจากการใช้สนิ ค้าหรือการได้รบั บริการนัน้ ตํ่ากว่าค่า
ความคาดหวัง บุคคลนัน้ ย่อมจะเกิดความไม่พอใจ
ความพึงพอใจ = ความคาดหวังผลลัพธ์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้สนิ ค้าหรือบริการ
เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 171) ได้ให้ความหมายถึงความ
พึงพอใจ หมายถึง ภาวะการณ์แสดงออกถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่องานและประเมินได้จากความแตกต่าง
ของปริมาณผลตอบแทนที่ได้กบั ผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังไว้ หากบุคคลได้รบั ผลตอบแทน
มากกว่าหรือเท่ากับสิง่ ทีค่ าดหวังไว้กจ็ ะเกิดเป็ นความพึงพอใจในงานแต่หากว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้มคี ่า
น้อยกว่าสิง่ ทีค่ าดหวังไว้ ก็จะเกิดเป็ นความไม่พงึ พอใจในงานขึน้ แทนที่
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ความต้องการการ
ตอบสนอง เจตคติท่ีดีของบุ ค คล ความพึงพอใจก็จ ะเกิดขึ้น แต่ ถ้าความต้องการไม่ได้รบั การ
ตอบสนองตามทีค่ าดหวังไว้ ความไม่พงึ พอใจก็จะเกิดขึน้
1.2 ความสําคัญของความพึงพอใจต่อการบริ การ
เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 172) ได้ให้ความหมายความพึง
พอใจในการบริการของผูร้ บั บริการเป็ นเป้าหมายทีผ่ ปู้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริการทัง้ หลายต่างคิดค้น
หากลยุทธ์ทางการจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายมาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุง่ หวังทีจ่ ะธํารง
ผูร้ บั บริการให้เกิดความประทับใจในการบริการและกลับมาใช้บริการซํ้า ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็ น
ประเด็นทีม่ คี วามสําคัญต่อบุคคลหลายฝา่ ย ได้แก่
ความสําคัญของความพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริการ เป็ นสิง่ ทีผ่ ใู้ ห้บริการจะต้องคํานึงถึงในการ
จัดให้เกิดการบริการแก่ผมู้ ารับบริการ โดยต้องยึดถือสิง่ ต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ เป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ รูปแบบ
การบริการที่ดี จะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง ของผูร้ บั บริการได้
โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องทําการสํารวจหรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผูร้ บั บริการเป้าหมายเสียก่อน
จากนัน้ จึงจะสามารถกําหนดรูปแบบการบริการทีเ่ หมาะสม เพื่อให้เกิดการบริการทีป่ ระทับใจผูม้ า
รับบริการได้
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2. ความพึงพอใจของผู้รบั บริการเป็ นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ เนื่องจากเป็ นเกณฑ์ทช่ี ดั เจนและส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้าของผูร้ บั บริการ โดยทัวไป
่
องค์การธุรกิจบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น
อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ความน่ าเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ
ความรูแ้ ละความสามารถในการให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผูใ้ ห้บริการ เป็ นต้น
3. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบ ตั ิงานเป็ นตัว ชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ผูใ้ ห้บริการซึ่งการปฏิบตั งิ านบริการจะมีคุณภาพนัน้
ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในการของตน จึงจะทุ่มเทในการทํางาน และเป็ น สิง่ ทีน่ ําไปสู่
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และสุดท้ายจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ
ของกิจการบริการด้วย
4. ความสําคัญของความพึงพอใจต่อผูร้ บั บริการ เป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ บั บริการต้องการจะได้จาก
การมารับบริการนัน้ โดยผูร้ บั บริการมุ่งหวังความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพการ
่
บริการทีด่ ี ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็ นตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผูใ้ ห้บริการนันเอง
5. ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเป็ นตัวผลักดันคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของผูร้ บั บริการเอง
ผูร้ บั บริการมุง่ หวังการได้รบั การบริการทีด่ เี พื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของตนเอง จากการไปรับบริการ
ต่าง ๆ เช่น ท่องเทีย่ ว รับประทานอาหาร พักค้างแรม เป็ นต้น ความพึงพอใจทีไ่ ด้จากการไปรับ
บริการนี้เป็ นสิง่ สําคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการบริการจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มี ทําให้เกิดการแข่งขัน
นําเสนอสิง่ ทีด่ กี ว่าแก่ผรู้ บั บริการ ผลสุดท้ายก็คอื ผูร้ บั บริการจะได้รบั การบริการทีด่ มี คี ุณภาพมากขึน้
ไปเรือ่ ย ๆ นันเอง
่
6. ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการ เนื่องจากผูใ้ ห้บริการทีม่ คี วามพึงพอใจในการทํางานจะทํางานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท
สร้างสรรค์และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการ ส่งผลให้คุณภาพในการบริการสูงขึน้
และงานบริการกลายเป็ นงานที่แพร่หลายมากขึน้ มีบุคลกรที่มที กั ษะและความสามารถเข้าสู่วงการ
ธุรกิจบริการมากขึน้ ทําให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ และสุดท้ายส่งผลต่อลักษณะการบริการ
ทําให้ผรู้ บั บริการได้รบั การบริการทีม่ คี วามหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิง่ ขึน้ ต่อไป
สรุปได้ว่า ความสําคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ แบ่งออกได้เป็ น ความสําคัญของ
ความพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริการ เป็ นสิง่ ที่ผูใ้ ห้บริการจะต้องคํานึงถึงการจัดให้เกิดการบริการแก่
ผูร้ บั บริการ และ ความสําคัญของความพึงพอใจต่อผูร้ บั บริการ เป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ บั บริการต้องการจะได้
จากการมารับบริการนัน้ โดยผูร้ บั บริการมุง่ หวังความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพการ
บริการทีด่ ี ดังนัน้ ความพึงพอใจจึงเป็ นตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผูใ้ ห้บริการ
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1.3 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริ การ
เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 173) ได้กล่าวว่า เมื่อความพึงพอใจ
มีความสําคัญสูงมากต่อการบริการ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการบริการจะต้องทําความเข้าใจต่อลักษณะและ
องค์ประกอบความพึงพอใจอย่างถีถ่ ว้ น อันได้แก่
1. ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ กึ ในทางบวกของบุคคลต่อสิง่
หนึ่งสิง่ ใดในการรับบริการ บุคคลจะรับรูร้ ปู แบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช้
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใด ๆ ตัง้ แต่อดีต จนถึงปจั จุบนั เช่น คําบอกเล่า
ของกลุ่มเพือ่ น โฆษณา เป็ นต้น ในการประเมินสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการบริการ หากการบริการเป็ นไปตาม
ความต้องการของผูร้ บั บริการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการนั ้
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิง่ ที่คาดหวังกับสิง่ ที่ได้รบั
จริงในสถานการณ์หนึ่ง ในการใช้บริการบุคคลย่อมมีขอ้ มูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ (reference) เช่น
ประสบการณ์สว่ นตัว ความรูจ้ ากการเรียนรู้ คําบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ข้อมูลทีไ่ ด้จากธุรกิจบริการ
แบบเดียวกัน เป็ นต้น เกิดเป็ นความคาดหวังต่อสิง่ ทีค่ วรจะได้รบั จากการบริการ (expectation) ซึง่
จะมีอทิ ธิพลแก่ผู้รบั บริการในการที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินสิง่ ที่ได้รบั จริงในกระบวนการ
บริการ (performance) หากการบริการเป็ นไปตามทีค่ าดหวังย่อมเกิดการยืนยันความถูกต้อง
(confirmation) ต่อการบริการ และเกิดเป็ นความพึงพอใจในการรับบริการ แต่หากไม่ได้รบั การ
บริการทีเ่ ป็ นไปตามความคาดหมายก็จะเกิดเป็ นการยืนยันความไม่ถูกต้อง (disconfirmation) และ
เกิดเป็ นความไม่พงึ พอใจได้
3. ความพึงพอใจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ตามปจั จัยแวดล้อมและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
อารมณ์ ความรูส้ กึ ประสบการณ์ทไ่ี ด้มาระหว่างเวลานัน้ ทําให้เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจมีการ
เลื่อน ขึน้ – ลง ตลอดเวลา ส่งผลให้การเปรียบเทียบสิง่ ทีไ่ ด้รบั กับสิง่ ทีค่ าดหวังเปลีย่ นแปลงตามไป
สรุปได้ว่าลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ มี 3 ลักษณะ คือ ความพึงพอใจเป็ น
การแสดงออกทางอารมณ์ ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง และ ความพึงพอใจ
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาตามปจั จัยแวดล้อมและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ
กุณฑลี รืน่ รมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และสาวิกา อุณหนันท์ (2547: 99 – 102) ได้กล่าวถึง
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ดังรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้
1. การเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
ต้องค้นหาคําตอบในประเด็นทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับความต้องการทีแ่ ท้จริง มูลเหตุจูงใจ หรือ
ความคาดหวัง แล้วนําข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานต่อไป

13
2. การตลาดภายใน
การตลาดภายใน หมายถึง กิจกรรมทีผ่ บู้ ริหารได้กําหนดขึน้ มาเพื่อให้สมาชิกทุกหน่วยใน
องค์กรได้เข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน เกิดการยอมรับและเห็นความสําคัญในบทบาทของตนเองในการ
เสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า องค์กรการตลาดที่ประสบความสําเร็จจะให้ความสําคัญกับ
พนักงานอย่างมากและพยายามอย่างยิง่ ที่จะทุ่มเทให้ความสนใจต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความสุขในงานของตนเอง
การทําการตลาดภายใน จึงหมายถึง การจัดโปรแกรมและการฝึ กอบรมสัมมนาสําหรับ
บุคลากรในองค์กร อันจะช่วยให้พนักงานมีทศั นคติและจิตใจทีพ่ ร้อมจะให้บริการ ตลอดจนมีความรู้
ความชํานาญและทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน การดูแลพนักงานเกีย่ วกับสวัสดิการและสภาพความเป็ นอยูท่ วั ่ ๆ ไป
รวมถึงผลตอบแทนและรางวัลจูงใจต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจ
และเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร อันจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านเพือ่ เสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า
เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 176) ได้กล่าวถึง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ประกอบด้วยปจั จัยสําคัญดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนําเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการทีม่ คี ุณภาพและ
ระดับการให้บริการทีต่ รงกับความต้องการของผูร้ บั บริการ โดยผูป้ ระกอบการบริการจะต้องแสดงให้
ผูร้ บั บริการเห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่ง
มอบให้แก่ผรู้ บั บริการ
2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบ
ของงานบริการ เทียบกับราคาค่าบริการทีจ่ ะต้องจ่ายออกไป โดยผูป้ ระกอบกิจการบริการจะต้อง
กําหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการและเป็ นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย
(Willingness to pay) ของผูร้ บั บริการ ค่าบริการนี้จะถูกหรือแพงขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการจ่าย
และเจตคติต่อราคาของกลุ่มผูร้ บั บริการอีกด้วย
3. สถานที่บ ริก ารผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ บริก ารจะต้ อ งมองหาสถานที่ใ นการให้บ ริก ารที่
ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานทีก่ ว้างขวางเพียงพอ และต้องคํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานทีจ่ อดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ท ซึง่ ทําให้ประเด็นด้านสถานทีบ่ ริการลดลงไปได้ เป็ นต้น
4. การส่งเสริมแนะนํ าบริการ ผูป้ ระกอบกิจการบริการจะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารในเชิงบวก
แก่ผรู้ บั บริการทัง้ ในด้านคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง ๆ
เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพือ่ ตัดสินใจซือ้ บริการต่อไป
5. ผูใ้ ห้บริการ ผูป้ ระกอบการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิด
ความพึงพอใจในการบริการของผูร้ บั บริการ โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบ
การบริการจะต้องคํานึงถึงผูร้ บั บริการเป็ นสําคัญ ทัง้ แสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการทีล่ ูกค้า
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มทีด่ ว้ ยจิตสํานึกของการบริการ
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6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผูป้ ระกอบกิจการบริการจะต้องสร้างให้เกิดความ
สวยงามของอาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสมลงตัว สร้างให้เกิด
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องกิจการบริการและสือ่ ภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสูผ่ รู้ บั บริการอีกด้วย
7. กระบวนการบริการ ผูป้ ระกอบกิจการบริการต่างมุง่ หวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ
การจัดการระบบการบริการเพื่อเพิม่ ความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริการและหวังต่อประสิทธิผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูร้ บั บริการ
จากปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ สรุปได้วา่ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการมี 7 ปจั จัยทีส่ าํ คัญประกอบด้วย ปจั จัยทีห่ นึ่งผลิตภัณฑ์บริการความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รบั บริการที่มลี กั ษณะคุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความ
ต้องการ ปจั จัยทีส่ องราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการขึน้ อยู่กบั ราคาค่าบริการที่
ผูร้ บั บริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย
ของผูร้ บั บริการ ปจั จัยทีส่ ามสถานทีบ่ ริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ
ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ปจั จัยที่สก่ี ารส่งเสริมแนะนํ า ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการเกิดขึน้ ได้จากการได้ยนิ ข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวถึงคุณภาพของการบริการไป
ในทางบวก ป จั จัย ที่ห้า ผู้ใ ห้บ ริก ารผู้บ ริก ารการบริก ารที่ว างนโยบายการบริก ารโดยคํ า นึ ง ถึง
ความสําคัญของลูกค้าเป็ นหลัก ปจั จัยทีห่ กสภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของบริการมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และปจั จัยทีเ่ จ็ดกระบวนการบริการ
วิธกี ารนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขัน้ ของมาสโลว์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539:
17) ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็ นหัวใจหลักของการตลาด ผู้ประกอบการจะจัดสินค้าหรือ
บริการใด ๆ ก็ตาม จะต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก เพราะธุรกิจจําต้องได้รบั การ
สนับสนุ นจากลูกค้าตลอดเวลาอย่างสมํ่าเสมอและมากขึน้ ไปเรื่อง ๆ จึงจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดและ
เจริญเติบโตได้ ดังนัน้ การทีจ่ ะจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ จึงจําเป็ นต้องเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า ต้องเข้าใจถึงความรูส้ กึ นึกคิดของลูกค้าเพือ่ กระตุน้ มาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ ความสําคัญของ
การใช้แรงจูงใจสําหรับผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย
1. เพือ่ เพิม่ ยอดขาย
2. เพือ่ ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ
3. เพือ่ รักษาลูกค้าเก่าให้มาใช้บริการสมํ่าเสมอ
4. เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าทีส่ ญ
ู เสียไปกลับคืนมา
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ทฤษฎีลําดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy) สรุปว่า มนุ ษย์
ทุกคนมีความต้องการ และความต้องการนัน้ จะมีตลอดไม่มที ส่ี น้ิ สุด ซึง่ ความต้องการนี้ แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขัน้ พืน้ ฐานที่
มนุ ษย์จําเป็ นต้องหาทางตอบสนองเพื่อความอยู่รอดต่อไป เช่น ความต้องการปจั จัยสี่ อาหาร นํ้ า
เครือ่ งนุ่งห่ม และยารักษาโรค
2. ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมันคง(Safety
่
and Security Needs) เป็ น
ความต้องการที่ปรารถนาที่จะให้ตวั เองได้รบั การปกป้องพิทกั ษ์ เพื่อให้ความปลอดภัยและ มันคง
่
จากสิง่ แวดล้อมรอบ ๆ ตัว เช่น การดูแลเอาใจใส่ ให้ความมันใจ
่
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) เป็ นความต้องการที่
อยากให้มผี อู้ ่นื และสังคมยอมรับ ร่วมคบหาสมาคมกับผูอ้ ่นื ตลอดจนได้รบั ความเป็ นมิตรและความ
รักจากผูอ้ ่นื
4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)เป็ นความต้องการทีอ่ ยากให้ผอู้ ่นื
และสังคมยอมรับนับถือยกย่องสรรเสริญว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีช่อื เสียง
5. ความต้องการความสมหวังของชีวติ (Self– actualization Needs) เป็ นระดับของ
ความต้องการขัน้ สูงสุด ได้แก่ ความต้องการเจริญเติบโต ความต้องการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
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จากทฤษฎีดงั กล่าว ความพึงพอใจนัน้ จะเกิดขึน้ เมื่อได้รบั การตอบสนองความต้องการ
และการดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความสมหวัง ซึง่ เป็ นความต้องการสูงสุด ภาพประกอบ 1 ดังนี้

Self –
Actualization
Needs
Esteem Needs
Belongingness and
Love Needs
Safety Needs
Physiological Needs
ภาพประกอบ 1 แสดงลําดับขัน้ ของความต้องการ ตามทฤษฎีมาสโลว์
ทีม่ า: Philip Kotler. (1997). Analysis Planning Implementation and Control. p.185.

2. ข้อมูลทัวไปของอุ
่
ตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยว
2.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิ จการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมการบริการ
ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจด้านที่พกั และ
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร และธุรกิจนําเทีย่ ว ซึง่ ผลผลิตหลักทีน่ กั ท่องเทีย่ วซือ้ โดยตรง
ได้แก่ บริการและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าหัตถกรรม
ต่าง ๆ
ธุรกิจการท่องเทีย่ ว หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง การสํารองที่พกั อาหาร การนํ าขมสถานที่ท่องเที่ยว และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบการ (Tour Operator) อาจขายบริการท่องเทีย่ ว (Travel Product) ให้แก่นักท่องเทีย่ ว
โดยตรงหรือขายผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเทีย่ ว (Travel Agent) ก็ได้
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สํ า หรั บ ในประเทศไทยนั ้น การประกอบธุ ร กิ จ มี ล ั ก ษณะการผสมผสานระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบการกับตัวแทนธุรกิจท่องเทีย่ วเรียกตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2535 ได้วา่ “ธุรกิจนําเทีย่ ว” ซึง่ มีคาํ จํากัดความตามมาตรา 3 ว่า “การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัด
หรือการให้บริการหรือการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พกั อาหาร ทัศนาจร
และหรือมัคคุเทศก์ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว”
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีความสําคัญมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเป็ นธุรกิจที่
รวมบริการอํานวยความสะดวกทัง้ ในด้านของพาหนะ ทีพ่ กั อาหาร การนําชมสถานที่ และบริการที่
เกี่ยวข้องอื่น เพื่อนํ ามาขายในลักษณะเหมาจ่าย ซึ่งก่อให้เกิดการท่องเทีย่ วแบบประหยัด ช่วยให้
เดินทางท่องเทีย่ วได้ระยะไกลมากขึน้ ขยายเวลาการท่องเทีย่ วได้มากขึน้ การแข่งขันกันของธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว นอกจากจะขยายขอบเขตของการบริการแล้วยังเป็ นการโฆษณาส่งเสริมให้เกิดการ
เดินทางท่องเทีย่ วอีกทางหนึ่งด้วย
2.2 องค์ประกอบของการประกอบธุรกิ จการท่องเที่ยว
การประกอบธุรกิจท่องเทีย่ ว คือ การนําเอาทรัพยากรการท่องเทีย่ วมาผสมผสานเป็ น
บริการจําหน่ายให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ทรัพยากรทีน่ ํามาประกอบกันมีดงั นี้
2.2.1 สิง่ ดึงดูดใจ (Attraction) ได้แก่ สิง่ ทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางไปเทีย่ วทัง้ ที่
เป็ นธรรมชาติ สวยงาม น่ าสนใจ เทศกาลสําคัญ กิจกรรมพิเศษ ประเพณีท่นี ่ าสนใจ และยัง
หมายรวมถึง สินค้าทีร่ ะลึก การบันเทิงเริงรมย์
2.2.2 ที่พ กั (Accommodations) การดํา เนิ นธุ ร กิจที่พ กั แรมมีห ลายประเภท และ
หลายระดับ มีลกั ษณะการให้บริการต่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการให้เหมาะสมกับ
ลูกค้า
2.2.3 การคมนาคมขนส่ง (Transportations) ได้แก่ การคมนาคมทัง้ จากต่างประเทศ
และภายในประเทศไม่ว่าจะเป็ นทางนํ้ า ทางบก หรือทางอากาศ ซึง่ จะต้องมีลกั ษณะ 3 ประการ คือ
สะดวกสบาย ปลอดภัย และประหยัด
2.2.4 อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverages) เป็ นปจั จัยสําคัญสําหรับ
นักท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การมีสถานทีใ่ ห้บริการสะดวกสบาย มีบริการทีส่ ุภาพ มีโอกาสเลือกได้ทงั ้ ชนิด
และราคาของอาหาร ซึง่ จะทําให้ลกู ค้าประทับใจในการท่องเทีย่ วได้ดว้ ย
2.2.5 สินค้าที่ระลึก (Souvenirs) เป็ นส่วนที่ช่วยเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยว
สมบูรณ์ สินค้าที่ระลึกควรมีล กั ษณะเป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น ใช้ว สั ดุ และแรงงานในท้องถิ่น
สะดวกต่อการพกพา และมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2.2.6 บริการอื่น ๆ ได้แก่ การจัดให้บริการอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น
การจัดทําเอกสารเดินทาง การแลกเงิน การทําประกันภัย เป็ นต้น
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2.3 ประเภทของธุรกิ จการท่องเที่ยว
2.3.1 ธุรกิจท่องเที่ยวที่เสนอบริการแบบเหมาจ่าย (Tour leader) โดยรวม
ค่าบริการในราคาแบบเบ็ดเสร็จ จํากัดแหล่งท่องเที่ยวและกําหนดระยะเวลาแน่ นอน แยกได้เป็ น
2 แบบ คือ
2.3.1.1 บริการเหมาจ่ายทีม่ ผี นู้ ําเทีย่ ว (Escorted Tour)
2.3.1.2 บริการเหมาจ่ายทีไ่ ม่มผี นู้ ําเทีย่ ว (Unescorted Package tor)
2.3.2 ธุรกิจท่องเทีย่ วทีเ่ สนอบริการเฉพาะกลุ่ม (Group inclusive Tour) เป็ น
การจัด บริก ารตามความสนใจเฉพาะของกลุ่ ม นั ก ท่อ งเที่ย ว เช่น ความสนใจในแง่ข องสถานที่
กิจกรรม เทศกาล เช่น การนํ าเที่ยวชมปราสาท การนํ าเที่ยวงานแสดงของช้าง การนํ าเที่ยวงาน
ตลาดนัดผลไม้ ความสนใจด้านการกีฬา เช่น ดํานํ้ า เรือใบ และความสนใจด้านธรรมชาติ เช่น ดู
นํา เดินปา่
2.3.3 ธุ รกิจ ท่อ งเที่ย วที่เ สนอบริก ารนํ า เที่ย วเป็ น เครื่องล่ อ ใจหรือเป็ น รางวัล
(Incentive Bonus Tour) เป็ นการบริการนําเทีย่ วทีจ่ ดั สําหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยให้เป็ นรางวัลแก่
พนักงานทีท่ าํ งานดีเด่นหรือขายสินค้าทะลุเป้า
2.3.4 ธุรกิจท่องเที่ยวที่เสนอบริการนํ าเที่ยวสําเร็จรูป มีกําหนดเวลาที่แน่ นอน
(Collective Bonus Tour) เป็ นบริการนําเทีย่ วแบบเบ็ดเตล็ดทีจ่ ดั เป็ นการประจํา เช่น การนําเทีย่ ว
ฮ่องกงใช้เวลา 3 วัน ออกเดินทางทุกวันศุกร์ เป็ นต้น
2.3.5 ธุรกิจท่องเทีย่ วทีเ่ สนอบริการขายบัตร โดยสารพาหนะต่าง ๆ ทัง้ ทางบก
เรืออากาศ (Specialty Channeler) โดยจัดการเดินทางให้สอดคล้องกับการสํารองทีน่ งและที
ั่
พ่ กั
2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับนันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 87-88) ได้กล่าวว่า นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการท่องเทีย่ ว คือ การท่องเทีย่ วเป็ นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจทีม่ ี
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ ว (Tourism resource) บริการการท่องเทีย่ ว
(Tourism service) และตลาดการท่องเทีย่ ว (Tourism market or tourist) แต่ละองค์ประกอบย่อย ที่
มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเหตุและผลซึง่ กันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเทีย่ ว จึงอยู่
ทีค่ วามแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ นัน่ เองความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ย่อยทัง้ 3 เกิดขึน้ เมื่อนักท่องเทีย่ วได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเทีย่ วเพื่อนันทนาการหรือ
ทัศนศึกษา ซึง่ อาจเป็ นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปกติทรัพยากร
การท่องเทีย่ วเป็ นทรัพยากรทีใ่ ช้ไม่มวี นั หมด เพราะรูปแบบการใช้มกั เป็ นการสัมผัสแต่ภายนอกโดย
ไม่มกี ารเคลื่อนย้ายทรัพยากรใด ๆ หรืออาจมีการชดเชยได้อยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในการ
ท่องเที่ยวที่เป็ นจริงนัน้ การใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรมักมีการแปรรูปทรัพยากรและอาจไม่มกี าร
คํานึงถึงการสูญเสีย หรือผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับระบบย่อย ต่าง ๆ รวมทัง้ ผลต่อสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
ในทางกลับกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นระบบอื่น เช่น ระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบ
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มาสูร่ ะบบท่องเทีย่ วด้วย ดังนัน้ การท่องเทีย่ วทีข่ าดระบบการจัดการทีด่ เี ข้ามาเกีย่ วข้อง จึงเป็ นการ
ท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ประสบความสําเร็จได้เลย นอกจากองค์ประกอบภายในระบบแล้ว การท่องเทีย่ วยังมี
สิง่ แวดล้อมสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อีกหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ
สิง่ แวดล้อม โครงสร้างพืน้ ฐานเศรษฐกิจ และการลงทุน สังคมและวัฒนธรรมองค์กรและกฎหมาย
เป็ นต้น
1. แหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นทรัพยากรทีส่ ําคัญ จัดเป็ นอุปทานการท่องเทีย่ ว (Tourism
supply) ซึง่ ได้จดั หมวดหมูข่ องแหล่งท่องเทีย่ วเป็ น 5 ประเภท คือ แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
(Cultural attractions) แหล่งท่องเทีย่ วซึง่ แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional attractions)
แหล่งท่องเทีย่ วซึง่ แสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมปิ ระเทศ (Scenic attractions)
แหล่งท่องเทีย่ วประเภททีใ่ ห้ความบันเทิง (Entertainment attractions) แหล่งท่องเทีย่ วอื่น ๆ ทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะตัว (Other attractions) สําหรับประเทศไทยนัน้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย โดย
บริษทั หรือหน่วยงานทีป่ รึกษาต่าง ๆ แบ่งแหล่งท่องเทีย่ วออกเป็ น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเทีย่ ว
ธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ วประวัตศิ าสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเทีย่ วศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความบันเทิงนัน้ จัดเป็ นส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเทีย่ ว
2. บริการการท่องเทีย่ วเป็ นบริการทีร่ องรับการท่องเทีย่ วเป็ นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึง่
ไม่ได้เป็ นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเทีย่ ว แต่เป็ นบริการทีร่ องรับให้เกิดความสะดวกสบาย
และความบันเทิงแก่นกั ท่องเทีย่ วซึง่ ในบางโอกาสอาจเป็ นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน บริการการท่องเทีย่ ว
ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ทีพ่ กั อาหาร แหล่งจําหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรม และบริการอื่นๆทัง้ นี้
รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกทีจ่ าํ เป็ นอื่น ๆ
3. ตลาดการท่องเทีย่ วเป็ นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism demand) ซึง่ มีความ
ปรารถนาในการท่องเทีย่ วจากทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่งเพือ่ เข้าร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และ
เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ (ปกติตลาดการท่องเทีย่ วจะเน้นทีน่ ักท่องเทีย่ ว) ซึง่ ในกระบวนการจัดการได้
หมายรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการขาย และการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วด้วย
สรุปได้ว่า องค์ประกอบการท่องเทีย่ วประกอบด้วย ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ ว บริการการ
ท่องเทีย่ ว และตลาดการท่องเทีย่ ว ซึง่ ทัง้ 3 ระบบจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ มีนกั ท่องเทีย่ วได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรการท่องเทีย่ วทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2.5 ประวัติเมืองหัวหิ น
ก่ อ นหน้ า ที่ช่ือ หัว หิน ยัง ไม่เ กิด มีเ รื่อ งเล่ า ขานกัน ว่ า ราวปี พ.ศ. 2377 ในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมบางแห่งของเมืองเพชรบุรแี ห้งแล้งกันดารมาก
ราษฎรกลุ่มหนึ่งจึงทิง้ ถิน่ ย้ายลงมาทางใต้ จนมาถึงบ้านสมอเรียงซึง่ อยูเ่ หนือขึน้ มาจากเขาตะเกียบ
และบ้านหนองแกหรือบ้านหนองสะแก ทีบ่ า้ นสมอเรียงนี้มหี าดทรายชายทะเลแปลกกว่าทีอ่ ่นื คือมี
กลุ่มหินกระจัดกระจายอยูอ่ ย่างสวยงาม ทัง้ ทีด่ นิ ก็มคี วามอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําไร่ทาํ นาการ
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ประมง บรรพชนเหล่านี้จงึ เป็ นเสมือนผูท้ ล่ี งหลักปกั เสาสร้างบ้านหัวหินขึน้ จนกลายเป็ นหมูบ่ า้ นที่
เรียกกันแต่แรกว่า “ บ้านสมอเรียง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ ์ (พระองค์เจ้าชาย
กฤษดาภินิหาร ต้นราชสกุลกฤดากร)เป็ นเจ้านายพระองค์แรกทีส่ ร้างตําหนักหลังใหญ่ชายทะเลด้าน
ใต้ของหมูห่ นิ (ปจั จุบนั อยูต่ ดิ กับโรงแรมโซฟิเทลฯ) และประทานชื่อตําหนักว่า “แสนสําราญสุขเวศน์”
ต่อมาทรงปลูกอีกหลังหนึ่งแยกเป็ น แสนสําราญ และ สุขเวศน์ เพื่อไว้ใช้รบั เสด็จเจ้านาย พร้อมกับ
ทรงสร้างเรือนขนาดเล็กใต้ถุนสูงอีกหลายหลัง ซึง่ ต่อๆ มาคือ “บังกะโลสุขเวศน์” ทรงขนานนามหาด
ทรายบริเวณตําหนักและหาดถัดๆ ไปทางใต้เสียใหม่ว่า “หัวหิน” เป็ นคนละส่วนกับบ้านแหลมหิน
เดิม โดยมีกองหินชายทะเลเป็ นทีห่ มายแบ่งเขต ซึง่ บ้านแหลมหินเดิมมีเขตด้านใต้ถงึ เพียงแค่ตน้ เกด
ใหญ่ชายทะเล (ปจั จุบนั อยูห่ น้าโรงแรมโซฟิเทลฯ มีศาลเทพารักษ์ใหญ่) เท่านัน้ ไม่ถงึ ทีด่ นิ ของเสด็จ
ในกรมฯ ครัน้ เมื่อวันเวลาผ่านไป ชื่อ “หัวหิน” ก็แผ่คลุมทัง้ หาดทัง้ ตําบลจนขยายเป็ นอําเภอหัวหิน
ส่วนทีด่ นิ แปลงทีอ่ ยูต่ รงหมูห่ นิ ชายทะเล เป็ นของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ ซึง่ ทรงสร้างตําหนักใหญ่ขน้ึ ถึงสองครัง้ ครัง้ แรกคือตําหนักขาว ครัง้ หลังคือตําหนักเทา
และเรือนเล็กอีกหลายหลัง ซึ่งก็คอื บ้านจักรพงษ์ในเวลาต่อมา ปจั จุบนั คือโรงแรมเมเลีย ซึ่งได้
เปลีย่ นผูด้ าํ เนินการเป็ นโรงแรมฮิลตัน ในช่วงเวลาเดียวกันกับการสร้างพระราชวังไกลกังวล พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน ต้นราชสกุลบุรฉัตร ก็ได้จดั สร้างตลาดฉัตร์ไชยขึน้ ใน
ทีด่ นิ พระคลังข้างที่ โดยออกแบบให้มหี ลังคารูปโค้งครึง่ วงกลมต่อเนื่องกัน 7 โค้ง เพือ่ สือ่ ความหมาย
ว่าเป็ นการสร้างขึน้ ในรัชกาลที่ 7 ทัง้ ตัวอาคารและแผงขายสินค้าเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวตลาด
โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดว่าเป็ นตลาดทีถ่ กู สุขลักษณะทีส่ ดุ ของประเทศไทยในขณะนัน้ ชื่อ
ตลาดฉัตร์ไชยนี้มาจากพระนามเดิมของพระองค์ คือพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรนันเอง
่
ต่อมาตลาด
ฉัตร์ไชยและโรงแรมรถไฟ หรือโฮเต็ลหัวหินก็กลายเป็ นสัญลักษณ์ของชายทะเลหัวหิน ส่วน
พระราชวังไกลกังวลนัน้ ถือว่าเป็ นสถานทีอ่ นั ควรสักการะบูชา มากกว่าจะเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
นับตัง้ แต่มกี ารสร้างทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จ เชื่อมต่อกับชายแดนของประเทศมาเลเซีย
หัวหินก็มชี ่อื เสียงว่าเป็ นสถานทีพ่ กั ตากอากาศอันลือชื่อของไทย ซึง่ นักท่องเทีย่ วนิยมมาพักผ่อน
ว่ายนํ้า ตกปลา และตีกอล์ฟเนื่องจากมีสนามกอล์ฟ หัวหินรอยัลกอล์ฟ ซึง่ จัดเป็ นสนามกอล์ฟระดับ
มาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย ชื่อเสียงของหัวหินนัน้ เติบโตเคียงข้างมากับ
โรงแรมรถไฟก็ว่าได้ ต่อมามีการสร้างบังกะโลขึน้ คือ เซ็นทรัลหัวหินวิลเลจ ซึง่ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ น
ฉากถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง “Devil's Paradise” เช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟหัวหิน ซึง่ ใช้
เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง “The Killing Fields” โดยเป็ นการจําลองสถานทีค่ อื
โรงแรมชัน้ นําในกรุงพนมเปญในยุคสงคราม (http://www.huahin.go.th/about_history.asp สืบค้น
เมือ่ 16 ธันวาคม 2552)
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3. ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE
3.1 ความหมายของ MICE
การประชุม การทองเทีย่ วแบบจูงใจ การสัมมนาและการแสดงสินคา (MICE –Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition) ทีเ่ ราจะจัดขึน้ มีหลายๆ อยาง ตัง้ แต ค.ศ. 1967 การประชุม
การทองเทีย่ วโลก WTO (World Tourism Organization) นับไดมีการประชุมถึง 3,500 ครัง้ ตลาดกลุมนี้
ถูกรวมกลุมเพือ่ ทํา การตลาดและจัดการประชาสัมพันธเพือ่ การทองเทีย่ ว
วารสารปราสาทสังข์ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห์ (2546) ศักยภาพเติบโตของตลาดท่องเทีย่ ว
กลุ่ม MICE ได้ให้ความหมายของ MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) ตามคํา
นิยามของสมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่มประเทศเอเซีย (Asian Association Convention and
Visitor Bureaus : AACVB) ดังนี้
M : Meeting (การประชุม) หมายถึง การประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์การหนึ่งเพื่อ
ทํา กิจ กรรมเฉพาะ โดยจะจัด เป็ น การเฉพาะกิจ และมีก ารวางแผนไว้ล ่ว งหน้า จํา แนกเป็ น 3
ประเภท คือ
1. Association Meeting การแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 4- 5 วัน
2. Corpotate Meeting การประชุมกลุ่มของบุคคลทีม่ าจากองค์การ/บริษทั เดียวกัน/
เครือเดียวกัน ซึ่งอาจมาจากหลาย ๆ ประเทศทัวโลก
่
3. Government Meeting การประชุมของกลุ่มบุคคล / ผูแ้ ทนจากหน่ วยราชการ และ
เป็ นการจัดโดยหน่ วยราชการ
I : Incentive Travel (การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล) หมายถึง รูปแบบการท่องเทีย่ วที่
เกิด จากการจัด นํ า เทีย่ วเพื่อ ให้เ ป็ น รางวัล แก่พ นัก งาน หรือ บุค คลทีส่ ามารถปฏิบ ตั งิ านได้ต าม
เป้าหมายทีบ่ ริษทั /องค์การวางไว้ โดย บริษทั /องค์การเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
C : Convention (การประชุม) มีลกั ษณะคล้ายกับ Meeting แต่แตกต่างกันทีจ่ าํ นวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ขนาดการประชุม) ซึ่งจะมีมากกว่าตัง้ แต่หลายร้อยจนถึงหมื่นคน
E : Exhibition (การจัดนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า) หมายถึง กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ใน
ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งเพื่อแสดง/ขายสินค้าหรือบริการให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
3.2 การดําเนิ นธุรกิ จในอุตสาหกรรม MICE
ในอุตสาหกรรม MICE มีผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเทีย่ ว MICE
และกลุ่มผูด้ าํ เนินการ MICE
3.2.1 กลุ่มนักท่องเทีย่ ว
- ผูจ้ ดั การประชุม (Organizer) และผูเ้ ข้าร่วมประชุม (Participant)
- ผูร้ ่วมแสดงสินค้า(Exhibitor) และผูเ้ ยีย่ มชมการแสดงสินค้า (Visitor)
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- ผูส้ นับสนุ นการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล (Sponsor) และนักท่องเทีย่ ว
เพื่อเป็ นรางวัล (Incentive Traveler)
3.2.2 ผูด้ าํ เนินการ
- องค์การเจ้าภาพผูจ้ ดั การประชุม (Host Organizer)
- องค์ก ารหรือหน่ ว ยงานผู้ใ ห้บ ริก ารด้านต่ าง ๆ ในการจัดประชุ ม
(Supplier/Contractor)
- องค์ก ารหรือหน่ ว ยงานผู้รบั เป็ นตัว แทน หรือตัว กลาง (Agency and
Intermediaries)
- องค์การส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดประชุม
3.2.3 ขอแตกตางระหวาง การประชุม สัมมนา และการแสดงสินคาหรือบริการ MCE
กับการทองเทีย่ วเพือ่ ใหรางวัลจูงใจ (I)
ลักษณะโดยทัวไป
่
MCE
I
งบประมาณ
จํากัด
ใชงบประมาณมาก
เพือ่ การจูงใจ
จุดมุงหมาย
เพือ่ การศึกษาหาความรู
โครงสรางของการจัดงาน
มีมาก
มีความหลากหลาย
รูปแบบการจัดงาน
เปนทางการ
มีความยืดหยุนสบายๆ
การสรางสรรลักษณะงาน
มีนอย
ไมมีขดี จํากัด
ผลทีไ่ ดรับ
มีความเสีย่ ง
ไมมีความเสีย่ ง
กิจกรมเสริม
มีนอย
มีมากและมีความหลากหลาย
การเดินทาง
สวนบุคคล
เปนกลุมบุคคล
จุดหมายปลายทาง
สถานทีเ่ ดิมๆ
สถานทีใ่ หม
การวัดผล
ไมสามารถวัดได
วัดได
3.3 สถานการณ์ ของอุตสาหกรรม MICE ในปัจจุบนั
หนัง สือ พิม พ์เ ชีย งใหม่นิ ว ส์ (2552) ได้ก ล่ า วว่า แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรม MICE มี
ความก้าวหน้ามากขึน้ จากการทีม่ นี ักท่องเทีย่ ว ทีม่ คี ุณภาพ เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจํานวน
เพิม่ ขึน้ มากทุกปี โดยเป็ นกลุ่มที่มาจากการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ หรือการท่องเที่ยว โดย
กิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เกิดการลงทุน และมีเม็ดเงินสะพัดเข้าประเทศอย่างมหาศาล เช่นเดียวกับ
การจัดไทยเฟค - เวิลด์ ออฟ ฟู้ด เอเชีย 2550 ซึง่ จัดขึน้ บนพืน้ ทีข่ องอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 2–
3 เมื่อปี ทผ่ี ่านมา ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูง เนื่องจากได้รบั ความสนใจจากผูร้ ่วมออกงาน
929 บริษทั จาก 30 ประเทศทัวโลก
่
มีบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการภายในงานมากถึง 2,070 บูธ
และมียอดผูเ้ ยีย่ มชมงาน ถึง 22,011 คน ส่งผลให้มกี ารติดต่อเจรจาทางธุรกิจ คิดเป็ นมูลค่ากว่า
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3,500 ล้านบาท รวมถึงงาน เฮอร์บาไลฟ์ เอเชีย-แปซิฟิก เอ็กตร้าวาแกนซ่า 2549 งานทีม่ ตี วั แทน
สมาชิกธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์จาก 13 ประเทศในภาคพืน้ เอเชีย-แปซิฟิก ร่วมงานกว่า 16,000 คน ซึง่
ช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยกระเตื้องขึน้ อย่างมาก และจากความพร้อมทัง้ ด้าน
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สิง่ อํานวยความสะดวกทีค่ รบครัน และความ เป็ นมืออาชีพของทีมงาน
อิมแพ็คฯ จึงส่งผลทําให้คณะกรรมการจัดงานยังคงเลือกใช้บริการของอิมแพ็คฯ อย่างต่อเนื่อง”
สําหรับการตัดสินรางวัล “การประชุมและนิทรรศการดีเด่นประจําปี 2549 - 2550” เป็ นสิง่
สะท้อนให้เห็น ถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกภาคส่วน ทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ ว
และในเชิง ธุ ร กิจ เพื่อ ก้า วสู่ก ารเป็ น เจ้า ภาพจัด งานแสดงสิน ค้า นานาชาติใ นระดับ สากล เป็ น
ศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและการประชุมในภูมภิ าค และขานรับนโยบายของ
รัฐบาลทีก่ าํ หนดให้ปี 2551 และ 2552 เป็ นปีแห่งการลงทุน และปี แห่งการท่องเทีย่ ว โดยเกิดขึน้ จาก
ความร่วมมือของทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วยคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย) (ทิกา้ ) การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สํานักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
เป็ นผู้พจิ ารณาตัดสิน โดยคณะกรรมการพิจารณา จาก
องค์ประกอบต่างๆ ในการจัดงาน อาทิ ขนาดของงาน จํานวนคนทีเ่ ข้าร่วมงาน ความสําเร็จ ผลตอบ
รับ ทีไ่ ด้ ความพร้อมของสถานทีข่ องงาน ลักษณะรูปแบบการจัดงาน เป็ นต้น
“ธุรกิจไมซ์ถอื เป็ นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ นอันดับต้นๆ โดยทุก
ฝ่ายคาดว่าในปี 2551 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เป็ น
จํานวน 947,600 คน สามารถนํารายได้เข้าสูป่ ระเทศราว 65,000 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2550 ดังนัน้ ในส่วนของ อิมแพ็คฯ เราได้เร่งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และความพร้อมด้านบริการต่างๆ ให้พร้อมรับมือ และมันใจว่
่ าเราจะสามารถ
ก้าวทันการเติบโตดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจขององค์กรเองแล้ว ยังเป็ นการ
ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศอีกด้วย”
นายอรรคพล สรสุช าติ ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิ ทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิ ดเผยว่า จากภาพรวมผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี
2551 — 2552 ทีม่ อี ตั ราการเติบโตลดลง สืบเนื่องจากทัง้ ปจั จัยภายใน อาทิ เหตุการณ์ดา้ นการเมือง
ในประเทศ รวมทัง้ ปจั จัยภายนอก อย่าง สภาวะเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ 2009 ในปี 2553 นี้ คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะมีทศิ ทางบวกมากขึน้ อันจะส่งผล
ให้อุตสาหกรรมไมซ์มแี นวโน้มเติบโตตามเป้าหมาย 25% ทีต่ งั ้ ไว้ โดยคาดว่า ในปี 2553 จะมีนัก
เดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาในประเทศไทยเป็ นจํานวน 785,816 คน สร้างรายได้ 5.6 หมืน่ ล้านบาท จาก
กิจกรรมต่างๆ กว่า 400 งาน
“สสปน. ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555 (3 ปี ) ซึง่ สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ทัง้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2551-2554 รวมทัง้ แผนยุทธศาสตร์กูว้ กิ ฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ ว พ.ศ. 25522555 โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การ
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ท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าระดับโลกในภูมภิ าคเอเชีย บนพืน้ ฐานวัฒนธรรม
และศักยภาพผ่านเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน คาดภายใน 7 ปี (พ.ศ. 2559)
ประเทศไทยจะได้รบั การยอมรับในฐานะศูนย์รวมการจัดประชุมทีม่ คี วามพร้อม และเป็ นทางเลือก
อันดับทีห่ นึ่งของการจัดงานไมซ์ในเอเชียและนานาชาติ” นายอรรคพล กล่าว
สําหรับแผนยุทธศาตร์ 3 ปี สสปน. จัดทําภายใต้รปู แบบการพัฒนา 3 รูปแบบหลัก คือ
WIN (นํางานเข้าประเทศ) PROMOTE (สนับสนุ น) และ DEVELOP (การพัฒนา) โดยจัดทําเป็ น 6
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. เร่งพัฒนาและขยายตลาดผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการเป็ น
ช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ และดึงงานเพิม่ 2. สร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ ส่งเสริม
การรับรูถ้ งึ ความสําคัญของอุตสาหกรรม และบทบาทหน้าทีข่ อง สสปน. อาทิ กิจกรรมการประกวด
ผลงาน Thailand Creative Event Awards 3. ส่งเสริมกิจกรรมเพิม่ มูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรม
โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economoy) ยกระดับการจัดงานประชุมและแสดง
สินค้าสู่ระดับนานาชาติ และสนับสนุ นการจัดงานใหม่ๆ และงานขนาดใหญ่ในประเทศไทย 4.
พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพืน้ ฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล โดยในปี
2553 สสปน. จะผลักดันการใช้มาตรฐาน “กรีน มีตติง้ (Green Meetings)” หรือ การจัดการด้านการ
ประชุมแบบเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ กําลังได้รบั ความสนใจในระดับสากล มาใช้เป็ นจุดขายของ
ประเทศไทย โดยปจั จุบนั มีธุรกิจไมซ์ไทยจํานวนมากทีม่ กี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับเท
รนด์การประชุมแบบลดโลกร้อน 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายใน และระหว่างประเทศ โดย
ผ่าน Thai Team, Team Thailand 6. การยกระดับศักยภาพและบทบาทของ สสปน. ทัง้ ในส่วนของ
ระบบการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม
นายอรรคพล กล่าวเพิม่ เติมว่า “สสปน. ได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจําปี 2553
จํานวน 934 ล้านบาท แบ่งเป็ นงบประจําปี 749 ล้านบาท แบ่งเป็ นงบในโครงการปิ ดทองหลังพระ
200 ล้านบาท งบกระตุน้ ตลาดในการแข่งขันร่วมกับต่างประเทศ (WIN) 145 ล้านบาท งบการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดโรดโชว์ (PROMOTE) 240 ล้านบาท งบการพัฒนาอุตสาหกรรม
(DEVELOP) 55 ล้านบาท และ งบการปฏิบตั กิ าร จํานวน 110 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีงบประมาณ
ในการนํ ารายได้เข้าประเทศภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ผ่านโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) จํานวนทัง้ สิน้ 185 ล้านบาท โดยกิจกรรมทีจ่ ะเกิดจากโครงการไทยเข้มแข็ง
อาทิ กิจกรรมโรดโชว์สานต่อความเชื่อมันธุ
่ รกิจไมซ์ในประเทศญีป่ นุ่ (Thailand MICE Road Show
2010) รวมทัง้ สสปน. ยังเข้าร่วมการจัดงาน World Expo 2010 ทีน่ ครเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน โดยมี
การจัดกิจกรรม Thai Night ใน Thailand Pavilion ตลอดจนอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
ของการดึงงาน World Expo 2020 มาจัดในประเทศไทย”
สําหรับผลการดําเนินงานของ สสปน. ในปี 2552 นัน้ คาดการณ์ว่า จะมีจํานวนผูเ้ ดินทาง
กลุ่มไมซ์เดินทางมายังประเทศไทยจํานวน 628,653 คน แต่ยงั ลดลงเมื่อเทียบปี 2551 ซึง่ มีจาํ นวน
ทัง้ สิน้ 727,723 คน ส่วนรายได้ปีน้ีคาดไว้ท่ี 4.5 หมื่นล้านบาท เทียบกับรายได้ในปี 2551 คือ 5.2
หมื่นล้านบาท (ตัวเลขล่าสุดจะได้รบั ในเดือนมีนาคม 2553) นอกจากนี้ ในปี น้ี สสปน. ยังประสบ
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ความสําเร็จในการชนะประมูลสิทธิ ์การจัดประชุมและแสดงสินค้ารวมถึงการสร้างงานใหม่จาํ นวน 41 งาน
แบ่งเป็ น งานประชุมนานาชาติ (Conventions) จํานวน 27 งาน งานแสดงสินค้าทีช่ นะการประมูล
สิทธิ ์ จํานวน 3 งาน งานแสดงสินค้าใหม่ (NEW SHOW) จํานวน 11 งาน นอกจากนี้ประเทศไทยัง
ได้รบั การจัดอันดับโดย ICCA ในการเป็ นประเทศทีม่ จี าํ นวนการประชุมนานาชาติ และจํานวนผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมนานาชาติเป็ นอันดับที่ 2 ของเอเซีย รองจากประเทศเกาหลีใต้(www.ThaiPR.net อังคารที่
15 ธันวาคม 2009 15:03:16 น.http://www.ryt9.com/s/prg/765750 สืบค้นเมือ่ 16 ธันวาคม 2552)
ความพยายามทีจ่ ะผลักดันใหนักทองเทีย่ วกลุม MICE มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จึงมี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนตลาดทีม่ แี นวโนมการเติบโตสูงและนักทองเทีย่ วกลุม MICE เปนนัก
ทองเที่ยวที่มคี ุณภาพ มีศกั ยภาพในการใชจายสูงซึ่งมีสวนตอการเพิม่ รายไดเขาประเทศ และยัง
กอใหเกิดการแลกเปลีย่ นวิทยาการเทคโนโลยีและความรูในแตละสาขา ประกอบกับประเทศไทยมีข
อไดเปรียบหลายประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน อาทิ ความหลากหลายของสถานทีท่ องเทีย่ ว ความโดด
เดนดานประเพณี ศิลป และวัฒนธรรม ตลอดจนคาครองชีพและตนทุนคาใชจายทีต่ ่ํากว่าเมื่อเทียบ
กับภูมภิ าคเดียวกันเปนตน ดังนัน้ การพัฒนาใหตลาดกลุมดังกลาวเติบโตยิง่ ขึน้ จะเปนแนวทางใน
การสรางรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วเขาสูประเทศอีกทางหนึ่ง โดยภาครัฐไดตัง้ เปาหมาย
เพิม่ สัดสวนนักทองเทีย่ ว กลุม MICE ไว ในแผนทองเทีย่ วชวง 5 ป (2545-2549) ใหเพิม่ ในอัตรา
เฉลีย่ 5% ของจํานวนนักทองเทีย่ วตางชาติทงั ้ หมด จากเดิมทีม่ สี ดั สวนประมาณ 3% รวมถึงการ
ผลักดันใหไทยติดตลาดและเปนทีน่ ิยมของกลุมนักทองเทีย่ ว
3.4 อุตสาหกรรม MICE ในอําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวว่า
“สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล (Meetings & Incentives) นัน้ มีอตั ราการเจริญเติบโตทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ทุก
ปี เฉลีย่ ประมาณ 20-25 % อย่างต่อเนื่อง โดยมีจาํ นวนนักท่องเทีย่ วคุณภาพกลุ่ม MI ทีเ่ ดินทางเข้า
มาประเทศไทย ในปี 2006 มี จํานวนประมาณ 270,000 คน ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 จากปี 2005
ทีม่ จี ํานวนประมาณ 225,000 คน ทัง้ นี้ เนื่องจากความแข็งแกร่งของธุรกิจและความพร้อมในด้าน
ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า สาธารณูปโภค และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและอาหารไทยทีเ่ ลื่องชื่อ ตลอดจนกิจกรรมและแหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ล้วน
เป็ นปจั จัยบวกทีส่ ง่ เสริมให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสามารถก้าวไปสูก่ ารเป็ นผูน้ ําในภูมภิ าคได้”
ในช่วงครึ่งปี หลังภารกิจหลักของ สสปน.
ที่นับเป็ นโครงการที่สามารถสนับสนุ น
อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย ได้แก่ โครงการเปิ ดทองหลังพระ ท่องเทีย่ วสืบสานโครงการ
พระราชดําริ (Royal Initiative Discovery) โครงการหลักของสสปน. ทีส่ นับสนุ นโดยรัฐบาล อันมี
พืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ สิน้ จํานวน 19 แห่ง: ภาคเหนือ 5 แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง ภาคใต้ 3 แห่ง ภาคอีสาน
4 แห่ง ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 ในส่วนของการจัดประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลนัน้
ก็จะมีการนํ าเสนอโครงการเปิ ดทองหลังพระในทุกกิจกรรมด้าน
การตลาดที่ สสปน.เป็ นแกนนํ าในการจัด หรือนํ าผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิ Trade
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Show หรือ Road Show ซึง่ จะเน้นการนําเสนอในด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเรียนรูต้ ามรอย
พระราชดําริ (Edutainment) การสร้างบรรยากาศใหม่ๆ และกิจกรรมทีแ่ ตกต่างออกไปในการประชุม
และการท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล หรือ แนวอนุ รกั ษ์เพื่อสังคม รวมทัง้ การนํ าเสนอภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในประเด็นความพอเพียงและสมดุลนําไปสูค่ วามยังยื
่ นในทุกๆด้าน ทัง้ นี้การส่งเสริมการ
จัดประชุมโดยผนวกกับการท่องเทีย่ วสืบสานโครงการพระราชดําริ นับเป็ นการสร้างรายได้เป็ น
เงินตราต่างประเทศและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยเม็ดเงินทีค่ าดว่าจะเป็ น
รายได้จากโครงการเปิ ดทองหลังพระนัน้
รวมกันเป็ นมูลค่าประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยมี
เป้าหมายจํานวนนักท่องเที่ยว รวม 900,000 คน แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวในประเทศ ประมาณ
750,000 คน และนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ ประมาณ 150,000 คน ทัง้ นี้ในส่วนของนักท่องเทีย่ ว
กลุ่ม MICE ที่จะเข้ามาจากโครงการเปิ ดทองหลังพระนัน้ แบ่งเป็ น ตลาดต่างประเทศ จํานวน
ประมาณ 10,000 คน และ ตลาดในประเทศ จํานวนประมาณ 6,000-8,000 คน
ขณะนี้ นักท่องเทีย่ วกลุ่มธุรกิจมาจากเอเชีย ตามด้วยยุโรป และออสเตรเลีย ตามลําดับ ซึง่
แต่ละกลุ่มมีการใช้จ่ายเพิม่ ประมาณ 20% ของตัวเลขทัง้ หมด เพราะนักท่องเทีย่ วเหล่านี้ได้รบั ความ
สนุ กจากกิจกรรมต่างๆ ทัง้ การไปสปา ทานอาหารเลิศรส ไปเล่นกอล์ฟ เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สุขภาพและการเป็ นอยูท่ ด่ี ี การพักผ่อนตามชายหาดทีส่ วยงาม สัมผัสถึงวัฒนธรรมทีด่ งี าม ได้เยีย่ ม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเพลิดเพลินกับการจับจ่ายช้อปปิ้ ง ซึ่งการประชุม
นานาชาติและท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวจะนิยมมาที่
กรุงเทพ ภูเก็ต
พัทยา หรือเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม กระบี่ หัวหิน
และเชียงรายก็ได้รบั ความสนใจจากกลุ่ม
นักท่องเทีย่ วเช่นเดียวกัน
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการตามทีร่ องนายกรัฐมนตรี (นายสุวจั น์ ลิปตพัลลภ) เสนอ
ั่
โครงการพัฒนา การท่องเทีย่ วชายฝงทะเลภาคใต้
ตอนบน (เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และระนอง)
Thailand Riviera วงเงินงบประมาณรวม ๓๒,๕๔๘.๒๔ ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงาน Thailand
Riviera จํานวน ๒๑,๖๗๖.๕๘ ล้านบาท และแผนงานหน่ วยงานภาครัฐจํานวน ๑๐,๘๗๑.๖๖ ล้านบาท
(งบปกติของหน่วยงาน) และให้แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อการพัฒนา Thailand Riviera โดย
ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผูแ้ ทน ร่วมเป็ นฝ่ายเลขานุ การในคณะกรรมการดังกล่าว
เพิม่ เติมด้วย และให้คณะกรรมการ ฯ เร่งประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการโครงการเพื่อ
นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทัง้ นี้ ให้รบั ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ห็นว่า การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ แหล่งศิลปกรรม
และธรรมชาติ ควรคํานึงถึงการคุม้ ครองสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว รวมทัง้ การบริหาร
จัดการของเสียทีม่ ผี ลจากกิจกรรมท่องเทีย่ วอย่างเหมาะสม การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น การ
ั่
ก่อสร้างถนนเลียบชายฝงทะเล
ถนนภายในชุมชนหรือเชื่อมโยงชุมชน ท่าเทียบเรือ รถไฟ สนามบิน
และอื่น ๆ ควรต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมก่อนทีจ่ ะมีการดําเนินโครงการ และในการ
วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ เติมรวมทัง้ การสร้างทีพ่ กั เพื่อบริการนักท่องเทีย่ วบริเวณชายฝงั ่
ทะเล และบริเ วณที่มีค วามลาดชัน สู ง ควรต้ อ งมีก ารประเมิน ความเสี่ย งที่จ ะเกิด ขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมไปประกอบการดําเนินการ
ด้วย
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3.5 สถิ ติการท่องเที่ยวหัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
แนวโน้มการเดินทางท่องเทีย่ วของผูเ้ ยีย่ มเยือนเพิม่ ขึน้ จากปี 2551 คิดเป็ นร้อยละ 6.83
โดยทีร่ อ้ ยละ 83.64 เป็ นชาวไทยซึง่ เป็ นตลาดนักท่องเทีย่ วหลักของหัวหิน และอีก ร้อยละ 16.36
เป็ นผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างประเทศลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาคิดเป็ นร้อยละ 4.97 วัตถุประสงค์หลักของผู้
เยีย่ มเยือนทีเ่ ดินทางมายัง อําเภอหัวหิน ร้อยละ 83.05 เพือ่ การท่องเทีย่ ว/พักผ่อน
ผูเ้ ยีย่ มเยือนร้อยละ 58.25 หรือ 1,110,348 คน มีลกั ษณะการท่องเทีย่ วเป็ นแบบพักค้าง
คืน ซึง่ มีวนั พักเฉลีย่ 2.57 วัน มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วเป็ นจํานวนเงิน 2,324.29 บาทต่อคนต่อ
วัน โดยร้อยละ 31.02 หรือ 721.01 บาท เป็ นค่าทีพ่ กั รองลงมาเป็ นค่าซือ้ สินค้า/ของทีร่ ะลึก และ
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 20.40 และ 19.87 ตามลําดับ เมื่อนําจํานวนนักท่องเทีย่ ว วันพัก
และค่าใช้จ่ายมาคํานวณ ทําให้เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ วของนักเทีย่ วเป็ นเงินทัง้ สิน้ 6,761.98
ล้านบาท และอีกร้อยละ 41.75 หรือ 795,769 คน เป็ นลักษณะการท่องเทีย่ วแบบไปเช้า-เย็นกลับ มี
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อคนเป็ นจํานวนเงิน 1,090.58 บาท เมื่อนําจํานวนและค่าใช้จ่ายของนักทัศนาจรมา
คํานวณก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ วของนักทัศนาจรเป็ นเงิน 867.85 ล้านบาท ดังนัน้ ใน ปี
2546 อําเภอหัวหิน มีรายได้จากการท่องเทีย่ วรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 7,629.83 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลสถานพักแรมของ อําเภอหัวหิน พบว่ามีจาํ นวนสถานพักแรมเพื่อ
การท่องเทีย่ ว 100 แห่ง ห้องพัก 3,965 ห้อง เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี า่ นมาคิดเป็ นร้อยละ 6.27 และมี
อัตราการเข้าพักแรมเฉลีย่ 54.37 ผูเ้ ข้าพักแรมทัง้ สิน้ จํานวน 690,555 คน สัดส่วนของผูเ้ ข้าพักแรม
ร้อยละ 59.38 เป็ นชาวไทย ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาคิดเป็ นร้อยละ 12.11 อีกร้อยละ 40.62 หรือ
795,769 เป็ นผูเ้ ข้าพักแรมชาวต่างประเทศซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี า่ นมาคิดเป็ นร้อยละ 2.69 สืบค้นเมื่อ
22 มกราคม 2553 ทีม่ า : http://www2.tat.or.th/stat/download/tst/153/2003%20hua%20hin.doc
นายรุ่ง โรจน์ สีเ หลือ งสวัส ดิ ์ ที่ป รึก ษาสมาคมโรงแรมภาคตะวัน ตก เจ้า ของโรงแรม
แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เปิ ดเผยว่า ขณะนี้อตั ราการจองห้องพักใน
พืน้ ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ลดลงเพียงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับอัตราส่าวนการจองห้องพักในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคตะวันตกแล้วถือว่า
พืน้ ทีอ่ าํ เภอหัวหิน ชะอํา ได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ุด เพราะเป็ นผลพวงมาจากการประชุมสุดยอดผูน้ ํา
อาเซียน และคนกรุงเทพฯ ปริมณฑล จะเลือกหัวหิน – ชะอํา เป็ นสถานที่พกั ผ่อนชายทะเลที่ใช้
เวลาเดินทางไม่นาน นอกจากนัน้ ยังมีการเดินทางเข้ามาทํากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
เนื่องจากอําเภอหัวหิน เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ที ศั นียภาพหลากหลาย ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เยีย่ ม
ชม เช่น ทะเล ภูเขา นํ้าตก ถํ้า และการท่องเทีย่ วแบบเกษตรธรรมชาติ หัวหินจึงเป็ นจุดสนใจอันดับต้น ๆ
ของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมาใช้เป็ นสถานทีผ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ซึง่ โดยส่วนมาในปจั จุบนั จะเห็นได้วา่
โรงแรมส่วนใหญ่ จะมีการจองห้องพักล่วงหน้า เพือ่ การจัดประชุม สัมมนาต่าง ๆ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
ต่างจังหวัด สืบค้นเมือ่ 22 มกราคม 2553 ; ทีม่ า : http://www.108acc.com/index.php?mo=14&newsid=81734
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4. ความหมายของการบริการ
การบริการ หมายถึง ปฏิบตั ริ บั ใช้ให้ความสะดวกต่าง ๆ (พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525) กลยุทธ์สาํ คัญของการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถกําหนดอํานาจต่อรองในการ
แข่งขันทางธุรกิจปจั จุบนั ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของการบริการ หากธุรกิจใดสามารถสร้างความแตกต่าง
ของกิจการบริการ โดยเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเสนอบริการทีต่ รงกับความคาดหวังในแต่ละ
ฉากเหตุการณ์ของวงจรแห่งการให้บริการที่ลูกค้าเห็นว่าสําคัญ ลูกค้าย่อมเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ
และประทับใจในการบริการดังกล่าว อันเป็ นแรงจูงใจให้กลับมาใช้บริการนัน้ อีกในโอกาสต่อ ๆ ไป
ธุรกิจก็ย่อมประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้า เพราะมีลูกค้าประจําหมุนเวียนมาใช้บริการอย่าง
สมํ่าเสมอ การทีธ่ ุรกิจจะดําเนินการบริการได้อย่างราบรื่นและให้บริการทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขันได้
องค์การบริการจําเป็ นต้องตระหนักถึงการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการอย่างจริงจังและสร้างสรรค์
โดยทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ เกณฑ์การเลือกใช้
บริการของผูร้ บั บริการ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของการบริการ และแนวทางการเสริมสร้าง
คุณภาพของการบริการ (มสธ. 2539: 55)
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2541: 344) กล่าวว่า การบริการ (service) เป็ นกิจกรรมผลประโยชน์
หรือความพึงพอใจทีส่ นองความต้องการแก่ลกู ค้า
ดนัย เทียนพุฒ (2543: 11)กล่าวว่าการบริการ หมายถึง การให้ทงั ้ รูปธรรมและนามธรรม
ในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้วยอัธยาศัยเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ จะสามารถพิจารณาการให้ได้
ใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) ให้ดว้ ยความเต็มใจ 2) ให้ดว้ ยความโกรธ 3) ให้ดว้ ยเหตุผล ซึง่ สิง่ ที่
ลูกค้าต้องการก็คอื การให้ด้วยเหตุด้วยผลและการให้บริการที่ดจี ะต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรม
มนุ ษย์ โดยยึดถือความพอใจความต้องการของผูร้ บั บริการ (ลูกค้า) เป็ นหลัก โดยผูใ้ ห้บริการจะต้อง
มีความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ไหวพริบและปฏิภาณอยูต่ ลอดเวลา
Kotler Philip (2546: 575) กล่าวว่า การบริการ (service) หมายถึง การกระทําหรือการ
ปฏิบตั ซิ ง่ึ ฝา่ ยหนึ่งนําเสนอต่ออีกผ่านหนึ่งเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มรี ปู ลักษณ์หรือตัวตนจึงไม่มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์
การเป็ นเจ้าของในสิง่ ใดๆ การผลิตบริการอาจผูกติดหรือไม่ผกู ติดกับตัวสินค้าก็ได้
วิชยั ปี ตเิ จริญธรรม (2548: 19) ทีก่ ล่าวว่า หัวใจของการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ มิใช่สกั แต่เพียง
บริการให้เสร็จๆ ทันเวลาเท่านัน้ แต่หวั ใจของการบริการอยู่ค ง “คุณค่า” ที่คุณส่งมอบต่อผู้อ่ืน
ผูร้ บั บริการจะรูส้ กึ ว่าคุณมีหวั ใจของการบริการก็ต่อเมื่อ เขารูส้ กึ ว่าคุณตอบสนองเขาอย่างถูกต้อง
เข้าใจในมุมมองของเขา ปฏิบตั ติ ่อเขาอย่างเป็ นคนพิเศษ
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4.1 ความหมายของคุณภาพบริ การ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2538: 145-146) กล่าวว่า คุณภาพในการให้บริการ (service quality)
เป็ นสิง่ สําคัญสิง่ หนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการ
ทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับ
คุณภาพการให้บริการทีล่ ูกค้าต้องการ จะได้จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก จาก
การโฆษณาของธุรกิจให้บริการลูกค้าจะพอใจถ้าเขาได้รบั ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ (what) เมื่อเขามีความ
ต้องการ (when) ณ สถานทีท่ เ่ี ขาต้องการ (where) ในรูปแบบทีต่ อ้ งการ (how) นักการตลาดต้องทํา
การวิจยั เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจซือ้ บริการของลูกค้า โดยทัวไปไม่
่
ว่าธุรกิจแบบใดก็ตาม
ลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้พจิ ารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ
4.1.1 การเข้าถึงลูกค้า (access) บริการทีใ่ ห้กบั ลูกค้าต้องอํานวยความสะดวก ในด้าน
เวลา สถานทีแ่ ก่ลูกค้า คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ทําเลทีต่ งั ้ เหมาะสมอันแสดงถึง ความสามารถ
การเข้าถึงลูกค้า
4.1.2 การติดต่อสังการ
่
(communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่
ลูกค้าเข้าใจง่าย
4.1.3 ความสามารถ (competence) บุคลากรทีใ่ ห้บริการต้องมีความชํานาญ และมี
ความรูค้ วามสามารถในงาน
4.1.4 ความมีน้ําใจ (courtesy) บุคลากรต้องมีมนุ ษย์สมั พันธ์เป็ นทีน่ ่าเชื่อถือ มีความ
เป็ นกันเอง มีวจิ ารณญาณ
4.1.5 ความน่ าเชื่อถือ (credibility) บริษทั และบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมัน่
และความไว้วางใจในบริการ โดยเสนอบริการทีด่ ที ส่ี ดุ แก่ลกู ค้า
4.1.6 ความไว้วางใจ (reliability) บริการทีใ่ ห้แก่ลูกค้าต้องมีความสมํ่าเสมอและ
ถูกต้อง
4.1.7 การตอบสนองลูกค้า (responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและ
แก้ปญั หาแก่ลกู ค้าอย่างรวดเร็วตามทีล่ กู ค้าต้องการ
4.1.8 ความปลอดภัย (security) บริการทีใ่ ห้ตอ้ งปราศจากอันตราย ความเสีย่ ง
4.1.9 การสร้างบริการที่เป็ นที่รจู้ กั (tangible) บริการที่ลูกค้าได้รบั จะทําให้เขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
4.1.10 การเข้าใจและรูจ้ กั ลูกค้า (understanding/knowing customer) พนักงานต้อง
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ดนัย เทียนพุฒ (2544: 26) กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึง่
สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ บริการ ทีไ่ ม่มขี อ้ ผิดพลาดหรือบกพร่องเกิดขึน้ เลยอีกทัง้ ยังเป็ นส่วนสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้า
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543: 234) คุณภาพบริการ หมายถึง คุณสมบัติ
คุณลักษณะทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ของการทีผ่ รู้ บั บริการ (ลูกค้า) รับรูว้ ่ามีความโดดเด่นตรง
หรือเกินกว่าความคาดหวังเป็ นทีน่ ่ าประทับใจ จากการทีผ่ รู้ บั บริการได้จ่ายเงินแลกเปลีย่ น สัมผัส มี
ประสบการณ์ ทดลองใช้ เป็ นต้น
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 1) ทีก่ ล่าวว่า การมีสนิ ค้าทีต่ อบสนองความต้องการของ นักท่องเทีย่ ว
กลุ่มเป้าหมาย ได้ขายในราคาทีผ่ บู้ ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ ริโภคยินดีจา่ ยเพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า
4.2 ประเภทและลักษณะธุรกิ จบริ การ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2541: 334) กล่าวว่า ธุรกิจบริการสามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท
1. ผูซ้ อ้ื เป็ นเจ้าของสินค้า และนําสินค้าไปขอรับบริการจากผูข้ าย เช่นบริการซ่อมรถ
2. ผูข้ ายเป็ นเจ้าของสินค้าและขายบริการให้กบั ผูซ้ ้อื เช่น บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
บริการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
3. เป็ นการซือ้ บริการและสินค้าควบมาด้าย เช่น ร้านอาหาร
4. เป็ นการซือ้ บริการโดยไม่มตี วั สินค้าเข้ามาเกีย่ วข้อง เช่น สถาบันลดนํ้าหนัก สถาบัน
นวดแผนไทย
สุมนา อยูโ่ พธิ ์ (2536: 7) ธุรกิจบริการมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ทวไป
ั่
ดังนี้
1. จับต้องไม่ได้ (intangibility) การบริการเป็ นสิง่ จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ดว้ ยประสาท
สัมผัสทัง้ ห้า ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังซือ้ ดังนัน้ ปญั หาขายอยู่ทโ่ี ปรแกรมการส่งเสริมกิจการ เช่น
พนักงานขาย การจัดโฆษณาชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากบริการมากกว่าตัวสินค้า (การ
บริการ)
2. แยกออกจากกันไม่ได้ (inseparability) ในด้านการตลาด หมายถึง การขายมีทางเดียว
คือ การขายตรง (direct sale) ผูข้ ายบริการคนเดียว ไม่สามารถขายในตลาดหลายแห่งได้ อันเป็ น
การจํากัดขอบเขตดําเนินการของกิจการ การบริการนี้มลี กั ษณะเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะงานจึงเพิม่
บริการได้น้อย
3. ลักษณะแตกต่าง (heterogeneity) การบริการจากคนเดียวกันแต่ต่างวาระกันไม่
เหมือนกัน จึงเกิดปญั หาการพิจารณาคุณภาพของการบริการก่อนการซื้อ ดังนัน้ การวางแผน
ผลิตภัณฑ์ (product planning) ของโปรแกรมทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมันและชื
่
่อเสียงให้
เป็ นทีร่ จู้ กั ของลูกค้าว่าสามารถบริการได้ดตี ามโฆษณาจะสามารถช่วยแก้ปญั หานี้ได้
4. เป็ นความต้องการทีส่ ญ
ู เสียได้งา่ ยและขึน้ -ลงมาก (perishability and fluctuating Demand)
การบริการมีการสูญเสียสูง สต๊อกไม่ได้ โดยเฉพาะตลาดของการบริการขึน้ ลงตามฤดูกาล ปญั หา
ร่ว มกันระหว่างการสูญ เสียและการขึ้น-ลงของความต้องการ ทํา ให้ผู้บ ริห ารกิจ การบริก ารต้อ ง
พยายามเอาชนะในการวางแผน การตัง้ ราคา การส่งเสริมการบริการ พยายามหาทางใช้สว่ นทีว่ ่างที่
ไม่ตรงตามช่วงการใช้นนั ้ ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะบริการทีข่ น้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล
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4.3 แนวคิ ดการบริ หารการตลาดในธุรกิ จบริ การ
เนื่องจากรายได้ของประชากรสูงและมาตรฐานการครองชีพก็สงู ตาม ทําให้บริการมีความ
จําเป็ นและเกิดขึน้ มากมาย เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ ให้กบั ผูบ้ ริโภค ปจั จุบนั มีการ
ขายสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค มักจะต้องมีบริการควบคู่ไปด้วยเสมอ (สุมนา อยูโ่ พธิ ์. 2536: 8)
การบริหารการตลาดในรูปแบบใหม่จงึ เป็ นวิถีทางใหม่ท่มี ผี ลต่อความสําเร็จสําหรับธุรกิจ การ
พยายามมุ่งบริหารธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จโดยมีเป้าหมายทีม่ ุ่งเน้นในรูปของการเพิม่ กําไร ให้แก่
ธุรกิจ นักบริหารต้องบริหารกิจการหรืองานด้านการตลาดของตนให้มปี ระสิทธิภาพสามารถขาย
สินค้าหรือบริการให้เป็ นทีถ่ ูกใจแก่ลกู ค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543: 135-137) ธุรกิจจําเป็ นต้องมีการบริหารการตลาด
รูปแบบใหม่ ธุรกิจสมัยใหม่จงึ มีแนวความคิดทางการตลาด (marketing concept) หมายถึง ความคิด
ใหม่ซง่ึ เปลีย่ นจากความคิดเดิมทีว่ ่า ธุรกิจมุ่งผลิตสินค้าโดยใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดและ
ผลิตสินค้าออกมาขายหรือบริการแก่ลูกค้า แต่ไม่ได้คํานึงถึงความพอใจของผูบ้ ริโภค หรือ
ผูใ้ ช้บริการทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป มีผลทําให้ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการไม่ได้ตามเป้าหมาย ความ
ผิดพลาดนี้อาจเกิดจากผูบ้ ริหารไม่สนใจข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงความต้องการของผูบ้ ริโภค
หรือผูใ้ ช้บริการ ในทีส่ ุดธุรกิจประสบปญั หาการขาดทุน ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
แก้ไขโดยเปลีย่ นแปลงวิธกี ารบริหารการตลาด เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั โดยได้เสนอ
แนวคิดใหม่ทางการตลาดไว้ ดังนี้
แนวคิดใหม่ทางการตลาด หมายถึง การยอมรับว่าลูกค้าเป็ นผูม้ คี วามสําคัญมากเป็ นอันดับ
แรก ซึง่ เป็ นแนวคิดในการบริหารธุรกิจภายใต้การดําเนินงานและการบริหารการตลาดว่า “ลูกค้าจะ
เป็ นศูนย์กลาง” ทัง้ นี้แนวความคิดใหม่ทางการตลาด ดังกล่าว จึงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเชื่อมันของ
่
นักบริหารธุรกิจ 3 ประการ คือ
1. แนวความคิดมุง่ เน้นลูกค้า (a customer orientation) หมายถึง การยอมรับว่าลูกค้า คือ
ผูท้ ม่ี คี วามสําคัญต่อธุรกิจเป็ นอันดับแรก และแนวทางในการดําเนินธุรกิจนัน้ ลูกค้าจะเป็ นศูนย์กลาง
ของธุรกิจผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ยจะได้รบั ประโยชน์ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมหรือในลักษณะสมดุลกัน การ
ให้ค วามสํ า คัญ แก่ ลู ก ค้า ดัง กล่ า วผู้ผ ลิต หรือ ผู้ใ ห้บ ริก ารต้อ งตระหนั ก อยู่ เ สมอว่ า ผู้บ ริโ ภคหรือ
ผูใ้ ช้บริการคือพระราชา (customer is a king) โดยการให้ความสําคัญแก่ลูกค้าเช่นนี้ ผูผ้ ลิตหรือ
ผูบ้ ริหารการตลาดจะต้องมีการวางแผนตลอดจนปฏิบตั กิ ารทุกอย่างเท่าทีส่ ามารถทําได้ เพื่อให้
ทราบและตอบสนองในสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการต้องการ กล่าวคือ การทราบว่าสินค้าหรือบริการ
ชนิดใดรูปแบบและลักษณะเช่นใดที่ผบู้ ริโภคต้องการ โดยทราบจากผลการวิจยั ตลาดและอาศัย
ข้อมูลทางการตลาดประกอบการพิจารณา รวมทัง้ ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการอาจจะต้องใช้
ประสบการณ์ทม่ี อี ยูเ่ ข้ามาช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการวางแผนผลิตสินค้าหรือบริการด้วย โดยมี
เป้าหมายหลักของธุรกิจ คือ การเพิม่ ผลกําไรให้แก่ธุรกิจบริการนัน้ ผูใ้ ห้บริการควรมุ่งเน้นการ
ให้บริการทีป่ ระทับใจเกินความคาดหวังของลูกค้า รวมไปถึงความต้องการทีล่ ูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการ
ต้องการให้สนิ ค้าหรือบริการถูกจัดส่งไปถึงมือลูกค้าในสถานที่ เวลา และราคาทีเ่ หมาะสมด้วย
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2. แนวความคิดมุง่ เน้นด้านกําไรเป็ นสําคัญ (a profit center orientation) หมายถึง การ
ขาย สินค้าและการให้บริการของธุรกิจทีม่ ุ่งให้ได้ผลกําไรพอสมควร เป็ นจุดหมายปลายทางของ
ธุรกิจ หรือ ทีเ่ รียกว่า การมุง่ กําไรเป็ นสําคัญผลกําไรเป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารธุรกิจปรารถนาเพราะผลกําไร
เป็ นสิง่ ที่ทําให้ธุรกิจอยู่รอดและสามารถขยายกินการตลาดที่สร้างความพอใจให้กบั ลูกค้า ใน
ภาพรวมทําให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย แต่ธุรกิจบางประเภทไม่มเี ป้าหมาย
ทีม่ งุ่ กําไรเป็ นหลัก อาจกําหนดเป้าหมายในการขายหรือส่วนแบ่งตลาดไว้สงู กรณีเช่นนี้ ธุรกิจมี
ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ยอดขายสูง ผลกําไรทีไ่ ด้รบั อาจจะน้อยลงก็ได้ แทนทีจ่ ะเพิม่ ผลกําไรให้สงู ขึน้
ตามยอดขาย แนวคิดทางการตลาดเช่นนี้ อาจถือเป็ นเป้าหมายทีส่ ําคัญของธุรกิจก็คอื ผลกําไร
เช่นเดียวกันด้วย แต่ไม่สงู มากเกินไป เพราะถ้าหากธุรกิจไม่มผี ลกําไรจากการประกอบธุรกิจแล้ว
ย่อมทําให้ธุรกิจประสบความล้มเหลวได้ในทีส่ ุด ดังนัน้ จึงมีธุรกิจบางประเภททีม่ ไิ ด้มงุ่ เน้นเป้าหมาย
เฉพาะทีผ่ ลกําไรเป็ นหลักเท่านัน้ แต่อาจจะเน้นในเป้าหมายอื่นซึง่ เป็ นเป้าหมายทางสังคมเป็ นหลักก็
ได้ เช่น เป้าหมายทางสังคมของธุรกิจทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้ว่าจะให้บริการและสร้างบรรยากาศทาง
สิง่ แวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้พนักงานมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คม จําหน่ายสินค้า
หรือบริการทีม่ คี วามปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการ ซึง่ เป้าหมายดังกล่าวจึงขึน้ อยูก่ บั ความ
อยูร่ อดของธุรกิจและความเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาวด้วย นันก็
่ คอื ธุรกิจย่อมมีผลกําไรบ้าง
เพือ่ การอยูร่ อดของธุรกิจ และมิได้มงุ่ เน้นผลกําไรสูงสุดเป็ นหลัก
แนวความคิดทางการตลาดของธุรกิจทีม่ งุ่ ผลกําไรดังกล่าวย่อมจะมีผลกระทบต่อภาพรวม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือถ้าหากธุรกิจหลายประเภทจํานวนมาก ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ
โดยทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจหรือขยายกิจการ ย่อมทําให้ภาพรวมฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศขยายตัวในอัตราสูง ในทีส่ ุดประเทศก็มคี วามมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ มีความสามารถในการ
แข่งขันกับธุรกิจต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศและต่างประเทศได้
3. แนวความคิดเกีย่ วกับการประสานกิจกรรมทางการตลาด (a coordinating marketing
orientation) หมายถึง การดําเนินธุรกิจใดๆ ก็ตาม ผูบ้ ริหารจะต้องประสานกิจกรรมทางการตลาด
ทัง้ หลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ธุรกิจต้องทํากิจกรรม
หลายประการเพือ่ มุง่ สนองตอบความต้องการและความพอใจของลูกค้าและผูบ้ ริหารควรประสานงาน
โดยบูรณาการในส่วนทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของกิจกรรมทางการตลาดทัง้ หมดเข้าด้วยกัน ถ้าหากไม่มี
การประสานงานระหว่างกิจกรรมทางการตลาดเข้าด้วยกันแล้วย่อมทําให้เกิดผลเสียหายแก่ธุรกิจที่
ประมาณค่าออกมาเป็ นตัวเลขมิได้
แนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบตั งิ านโดยพยายามรวมและประสานงานกิจกรรมทางการ
ตลาดทัง้ หมดให้เชื่อมโยงสัมพันธ์และสอดคล้องกับงานด้านอื่นๆ ของบริษทั
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ สร้างผลกําไรในระยะยาวได้ ทัง้ นี้ผบู้ ริหารจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะในการประสานงาน
การตลาดเป็ นสําคัญ ต้องมีแนวความคิดและความรูท้ างการบริหารและการตลาดทีก่ ว้างไกล เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการประสานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้และจัดบุคลากรทีม่ ที กั ษะในการบริหาร
และมีความรูท้ างด้านการตลาดมาช่วยในการบริหารได้อาจเป็ นเพราะการจัดโครงสร้างองค์กรทีไ่ ม่
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เหมาะสมหรือไม่รดั กุมเพียงพอ ทําให้มกี ารประสารการปฏิบตั ริ ะหว่างกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
สมบูรณ์ซง่ึ กันและกัน หรืออาจจะเกิดขึน้ เพราะความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริหารภายในองค์การเดียวกัน
รวมถึงการขาดแนวความคิดในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและขาดการบริหารเป็ นทีมโดยมุ่งแต่
ปฏิบตั เิ ฉพาะกิจกรรมทีเ่ ห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อตนเองเท่านัน้
4.4 การวัดระดับคุณภาพการบริ การ
อนุ วตั ร บรรณารักษ์สกุล (2553: 1-2) ได้กล่าวว่า ผูร้ บั บริการคือผูช้ ข้ี าดระดับความสามารถ
และคุณภาพขององค์กร องค์กรจึงต้องประเมินปจั จัยทุกปจั จัยทีอ่ าจส่งผลต่อการรับรูข้ องผูร้ บั บริการ
ซึง่ จะนําไปสูค่ วามพึงพอใจ ความภักดี การบอกต่อในเชิงบวก และการเติบโตขององค์กรในทีส่ ุด
ความเข้าใจความต้องการของผู้รบั บริการในปจั จุบนั และการคาดการณ์ ความต้องการในอนาคต
ตลอดจนศักยภาพของตลาด จึงเป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ุก ๆ องค์กรทีใ่ ฝใ่ จในการพัฒนาคุณภาพ จําเป็ น
จะต้องให้ความสําคัญ การวัดระดับคุณภาพงานบริการ โดยใช้มติ คิ ุณภาพบริการ จากงานวิจยั ของ
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml และ Leonard L. Berry3 บริการมีมติ คิ ุณภาพ 5 มิตหิ ลัก
ประกอบด้วย
1. Reliability (ความถูกต้องครบถ้วนของบริการ) ซึง่ รวมถึง
1.1 การดําเนินการภายในเวลาทีต่ กลง
1.2 การทําตามความต้องการของผูร้ บั บริการโดยถูกต้องครบถ้วน
1.3 การออกเอกสารโดยไม่มคี วามคลาดเคลื่อนหรือตกหล่น
1.4 การแก้ไขสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดให้ถกู ต้องได้ในหนแรก
2. Assurance (ความน่าเชือ่ ถือของผูใ้ ห้บริการ) ได้แก่
2.1 ความสามารถในการตอบคําถาม
2.3 ความสามารถตามหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
2.4 การปกป้องผลประโยชน์ของผูร้ บั บริการ
2.5 ความสุภาพและความน่าพอใจ
3.Tangibles (สภาพแวดล้อม)
3.1 สถานทีส่ วยงามสะดุดตา
3.2 ผูใ้ ห้บริการแต่งกายเหมาะสมดูดี
3.3 เอกสารได้รบั การออกแบบให้อา่ นและตีความง่าย
4. Empathy (ความใส่ใจ)
4.1 การนัดหมายโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูร้ บั บริการ
4.2 การอธิบายศัพท์เฉพาะทางให้เข้าใจได้โดยง่าย
4.3 ความสามารถในการจดจําชื่อลูกค้าประจํา
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5. Responsiveness (ความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ)
5.1 การดําเนินการแก้ปญั หาโดยเร็ว
5.2 ความพร้อมทีจ่ ะคืนเงิน ในกรณีทผ่ี รู้ บั บริการส่งคืนสินค้า
5.3 การเปลีย่ นสินค้าทีช่ าํ รุดโดยไม่รอช้า
สรุปได้ว่า ความมุ่งหมายของแนวคิดทางตลาดก็คอื เพื่อให้ผบู้ ริหารด้านการตลาดสนใจ
และเอาใจใส่ในการทีจ่ ะสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวางมากกว่าทีจ่ ะยึดถือสินค้า
หรือบริการเป็ นหลักสําคัญ หรือมากกว่าทีจ่ ะคิดหาวิธดี งึ ดูดลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดย
ผูบ้ ริหารการตลาดใช้วธิ ปี ระยุกต์แนวความคิดทางการตลาดมาปรับใช้กบั สถานการณ์ และการ
บริหารการตลาดในภาวะปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นอยู่ของธุรกิจ รวมถึงความสามารถทีจ่ ะทราบความต้องการ
ของลูกค้าที่เ ปลี่ย นแปลงไปในอนาคตได้อีกด้ว ยและในที่สุดธุ รกิจ ก็ส ามารถบริห ารกิจ การตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้ได้ คือ มีกาํ ไรเพิม่ มากขึน้

5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กฤษฎิ ์ กาญจนกิตติ (2541: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้โรงแรมใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้โรงแรม
ของผูบ้ ริโภค โดยกําหนดปจั จัยในการศึกษา 5 ปจั จัย คือ ปจั จัยด้านความสะดวกสบาย ปจั จัยด้าน
อัตราค่าห้องพัก ปจั จัยด้านสภาพห้องพัก ปจั จัยด้านการต้อนรับของพนักงานหรือการบริการ ปจั จัย
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริการโรงแรมชาวไทยให้ความสําคัญ
ต่ออัตราค่าห้องพัก ในขณะทีช่ าวต่างชาติให้ความสําคัญกับสภาพห้องพักมากกว่าปจั จัยอื่น และเมื่อ
จําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ชาวไทยไม่ว่าอยู่ในวัยใด ต่างก็ให้ความสําคัญกับอัตราค่าห้องพักมาก
ที่สุด ส่วนชาวต่างชาติท่มี อี ายุต่ํากว่า 25 ปี ให้ความสําคัญกับอัตราค่าห้องพักเป็ นอันดับแรก แต่
ชาวต่ า งชาติท่ีมีอ ายุ 25 – 55 ปี กลุ่ ม อายุ 55 ปี เห็น สภาพห้อ งพัก เป็ น สิ่ง ที่สํา คัญ ที่สุ ด ส่ ว น
ชาวต่างชาตินนั ้ มีปจั จัยในการเลือกโรงแรมต่างกันกับกลุ่มรายได้
เพ็ญศรี เจริญวานิช และนิตพิ ล ภูตะโชติ (2541: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศกึ ษาแหล่งท่องเที่ยวใน
5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรรี มั ย์ เลย และอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ทัง้ หมดเคยเดินทางมาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ สี านใต้ จํานวนวันทีเ่ ดินทางโดยเฉลีย่ 1 วัน ใช้จ่ายเฉลี่ย
ตํ่ากว่า 1,000 บาท ต่อครัง้ ต่อคน มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ เพื่อพักผ่อน ให้
รางวัลกับตนเอง ส่วนใหญ่เดินทางมาในช่วงสุดสัปดาห์ โดยเลือกใช้รถยนต์สว่ นตัวเป็ นพาหนะ และ
รับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม มีโอกาสทางการตลาดของการท่องเทีย่ วใน
พื้นที่อสี านใต้โดยรวมและรายจังหวัดในระดับค่อนข้างสูง และอนาคตพื้นที่อสี านใต้มโี อกาสทาง
การตลาดดีขน้ึ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการตลาดการท่องเทีย่ วอีสานใต้พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วที่
เป็ นจุดเด่นคือแหล่งท่องเทีย่ วที่เป็ นประวัตศิ าสตร์โบราณสถาน และศาสนา ปญั หาและอุปสรรคที่
พบอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ประสาน ภิรชั บุรี (2544: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่อง การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ น
ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ ผลการวิจยั พบว่า 1.สถานทีจ่ ดั ประชุม ศูนย์ประชุมของประเทศไทย
เป็ นศูนย์ประชุมนานาชาติขนาดกลาง เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย มีสถานทีจ่ ดั ประชุมทีย่ อมรับได้
และค่าใช้จ่ายในการประชุมทีส่ มเหตุสมผล ในปี 2542 ประเทศไทยมีการจัดประชุมนานาชาติอยู่ใน
อันดับที่ 24 ของโลก โดยมีการประชุมมากกว่าฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่ขนาดของการ
ประชุมทีจ่ ดั ในประเทศไทยจะมีขนาดทีเ่ ล็กกว่า เนื่องจากมีขอ้ จํากัดทีป่ ระเทศไทยไม่มศี นู ย์ประชุมที่
มีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบวงจร และศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ การจัดประชุมนาชาติในประเทศ
ไทยในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่นิยมจัดทีศ่ ูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ และศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค 2. โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยง มีบทบาททีส่ ําคัญอย่างยิง่ ใน
การจัดประชุมนานาชาติ เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องได้รบั ความสะดวกในการเดินทางระหว่าง
ทีพ่ กั กับสถานทีต่ ่าง ๆ อาทิ สถานทีจ่ ดั ประชุม ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเทีย่ ว สถานบันเทิงต่าง ๆ
ซึง่ จะเป็ นประเด็นทีส่ าํ คัญประเด็นหนึ่งของการเลือกสถานทีจ่ ดั ประชุม กรุงเทพมหานครยังมีปญั หา
เรื่องการจราจรทีต่ ดิ ขัด ระบบคมนาคมเชื่อมโยงที่ขาดประสิทธิภาพ 3. บุคลากร ที่มคี วามรูค้ วาม
ชํานาญในธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ประเทศไทยยังมีน้อยมาก บุคลากรส่วนใหญ่จะมาจากการ
ให้บริการด้านอื่น อาทิ โรงแรม 4. ตลาด MICE ในประเทศไทย ประเทศไทยเป็ นหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความ
สนใจในตลาด MICE ของโลก ดังจะเห็นได้จากปี 2542 ประเทศไทยมีการจัดประชุมนานาชาติอยู่
ในอันดับที่ 24 ของ โกลก และในอันดับที่ 5 ในเอเซียแปซิฟฟิค นอกจากนี้ยงั ปรากฎว่าในระหว่างปี
2543 – 2545 มีการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติยนื ยันการจัดงานในประเทศไทยไม่ต่ํากว่า
140 งาน ซึง่ ทํารายได้ประมาณ 80,000 ล้านบาท
เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยความสําเร็จของอุตสาหกรรมการ
ประชุม การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ปจั จัยความสําเร็จสําหรับอุตสาหกรรม MICE โดยรวม 3 กลุม่ ปจั จัย ได้แก่
1. โครงสร้างพืน้ บ้านสิง่ อํานวยความสะดวก ระบบคมนาคมขนส่ง จํานวนเทีย่ วบิน ระบบ
ฐานข้อมูลสําหรับผูจ้ ดั กิจกรรม จุดขายและภาพลักษณ์ของจังหวัด ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน บุคลากร และแผนพัฒนาเฉพาะด้านอุตสาหกรรม MICE
2. ปจั จัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรม MICE รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ปจั จัยความสําเร็จ
สําหรับกิจกรรมการประชุมนานาชาติ ได้แก่ สถานทีจ่ ดั การประชุมทัง้ ทีเ่ ป็ นศูนย์การประชุมและ
โรงแรม แหล่งท่องเทีย่ ว สถานทีพ่ กั และบริษทั รับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) ปจั จัยความสําเร็จ
สําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พกั และปจั จัย
ความสําเร็จสําหรับกิจกรรมการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์การแสดงสินค้า /
นิทรรศการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้า บริษทั รับจัดกิจกรรมต่าง ๆ (EMC)
บริษทั รับจัดการแสดงสินค้า/นิทรรศการมืออาชีพ (PEO) บริษทั ผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้า (Freight
Forwarder) และบริษทั ผูร้ บั เหมาะบริการด้านต่าง ๆ สําหรับการแสดงสินค้า (Service Contractor)

36
3. ปจั จัยทีม่ สี ่วนสนับสนุ นความสําเร็จ ได้แก่ การเป็ นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจอนุ ภูมภิ าคลุ่มนํ้าโขง นโยบายองค์การผูจ้ ดั กิจกรรม นโยบายรัฐบาล ความมันคงปลอดภั
่
ย
และสภาพเศรษฐกิจ
ชุณหวรรณ วงศวรการ, รัชต วรุณสุขะศิร,ิ อัญชิสา อุตตะโมท (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา
ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารโรงแรมริช มอนด จัง หวัด นนทบุร ี ด าน MICE : กรณีศ ึก ษา
โรงแรม ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมริชมอนด
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของ ผูใช้
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ปจจั
้ บริการ
โรงแรมริชมอนด ตามหลักการส่วนผสมทางการตลาด โดยเน้ นศึกษาตามหลัก 4C’s ได้แก่ การ
สนองความต้องการของลูกค้า (Customer Solution) ความต้องการด้านราคา (Customer Cost) การ
อํานวยความสะดวกสบาย (Convenience) และการสื่อสารและคมนาคม (Communication) สิง่ ทีท่ าํ
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุดคือปจั จัยด้านความต้องการของผูใช้
้ บริการ (Customer
ั ยด้านความสะดวกสบายของผูมาใช้
ั ย
Solution) รองลงมาคือ ปจจั
้ บริการ (Convenience) และปจจั
ั ยที่ได รับความพึงพอใจ
ด้านความต้องการด้านราคา (Customer Cost) ตามลําดับ ส่วนป จจั
น้ อยที่สุด คือ ความสะดวกสบายในระบบการติดตอสือ่ สารของผูใช้
้ บริการ (Communication)
ส่วนปญั หาปจั จัยด้านความต้องการของผูใช้
้ บริการ (Customer Solution) ทีไ่ ด้รับความ
ั ยด้านค่าใช้จ่ายของผูมาใช้
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด คือ การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน ปจจั
้ บริการ
(Customer Cost) พบว่าผูใช้
้ บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในค่าใชจ่ายในการเดินทางมาใชบริการ
ั ยด้านความสะดวกสบายของผูมาใช้
ทีโ่ รงแรม อยูใ่ นระดับปานกลาง ปจจั
้ บริการ (Convenience) ที่
ั ยด้าน ความสะดวกสบายในระบบ
ได้รบั ความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ ทีจ่ อดรถสําหรับลูกค้า และ ปจจั
การติดตอสื่อสารของผู้ใช้บริการ (Communication) ทีไ่ ด้รับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด คือ จํานวน
ตูโทรศั
้ พทสาธารณะในการใหบริการ
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สินินาถ ตันตราพล (2546: บทคัดย่อ) ไดศึกษาถึงปจจั
โรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม 200 ราย โดยแบ่ง เป็ นชาว
ต่างประเทศ 100 ตัวอย่าง ชาวไทย 100 ตัวอย่าง พบว่า ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มีอายุ ระหว่าง 31 – 40 ปี ผูใช้
้ บริการทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศ มาจากประเทศฝรังเศส
่
เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร ส่วนคนไทยมาจากกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว
เดินทางมาเพื่อทองเที่ยวเป็ นสําคัญ ใชบริการเป็ นครัง้ แรก ทราบข้อมูลของโรงแรมจากเพื่อนและ
ญาติสนิท จองห้องพักทางโทรศัพท์ มีระยะเวลาพักประมาณ 1 – 2 คืน มากทีส่ ุด และมีแนวโน้ม จะ
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ หมด คือราคา ห้อง
กลับมาใช้บริการอีก ปจจั
พัก มาเป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคือ ทํ า เลที่ต ัง้ คุ ณ ภาพของห้อ งพัก และคุ ณ ภาพการบริก าร
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ตามลํ า ดับ แต่ มีข อสัง เกตว่ า หากพิจ ารณาในรายละเอีย ดเรื่อ งเพศ พบว่ า เพศหญิง กลับ ให้
ความสําคัญเรือ่ งทําเลทีต่ งั ้ มาเป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ น คุณภาพห้องพัก ราคา และ คุณภาพการ
บริก ารตามลํา ดับ ผู้ใช้บริก ารชาวไทยจะให้ความสํา คัญ เรื่อ งราคาเป็ น อันดับแรก รองลงมาคือ
คุณภาพห้องพัก ทําเลทีต่ งั ้ และ คุณภาพ บริการ ตามลําดับ ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ความสําคัญ
เรื่อ งทํ า เลที่ต ัง้ มาเป็ น อัน ดับ แรก รองลงมาเป็ นราคา คุ ณ ภาพบริก าร และ คุ ณ ภาพห้องพัก
้ บริการทัง้ หมดมีความพึงพอใจ ใน
ตามลําดับ ในส่วนความพึงพอใจทีม่ ตี อการใช้บริการ พบว่า ผูใช้
ระบบการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ โรงแรม เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือระบบควบคุม
กุ ญ แจหองพักที่มีป ระสิท ธิภ าพ ความสะอาดของห้องพัก การสํา รองห้องพัก เป็ นไปตามที่ผู้ใช้
บริการตองการ และความคุมค่าของอาหารกลางวัน ตามลําดับ แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ผู้ใช้บริการชาวไทย มีความพึงพอใจในระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ โรงแรม เป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ ความสะอาดของห้องพัก ระบบควบคุมกุญแจหองพักทีม่ ปี ระสิทธิภาพการ
สํารองหองพักเป็ นไปตามทีผ่ ใช้
ู้ บริการตองการ และความประทับใจในอาหารมือ้ กลางวัน ตามลําดับ
ชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจในระบบรักษาความปลอดภัยภายในและรอบ ๆ บริเวณโรงแรม
เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือระบบควบคุมกุญแจห้องพักทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การสํารองห้องพักเป็ นไป
ตามทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องการ และความสะอาดของห้องพัก ตามลําดับ
ภาวิดา จีนะวัฒน์ (2547: บทคัดย่อ) พบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วไทย ต่อ
ผลการจัดการสิง่ แวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วไทย ต่อการจัดการสิง่ แวดล้อม
บริเวณชายหาดพัทยา ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ความสวยงามบริเวณชายหาดและถนน
ความสะอาดของชายหาดและนํ้าทะเล การจราจร ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการ
ต่าง ๆ และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ปจั จัยด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับ
การศึกษาประสบการณ์ท่องเทีย่ วชายทะเล และจํานวนวันในการพักผ่อนท่องเทีย่ วชายทะเล มีผล
ต่อความพึงพอใจต่อการจัดสิง่ แวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
นาถฤดี มณีเนตร (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ : กรณีศกึ ษาการนวดแผนไทย พบว่า ปจั จุบนั ธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดใกล้เคียงกําลังเจริญเติบโต ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาวิธกี ารทีจ่ ะทําให้ธุรกิจการนวดแผนไทยดําเนินไป
ได้อย่างยังยื
่ นโดยทําการสํารวจธุรกิจบริการสุขภาพจํานวน 40 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และการสังเกต ตัวอย่าง ประชากรของการวิจยั จํานวน 940 คน ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการการ
นวดแผนไทย ชาวไทย 427 คน ชาวต่างประเทศ 373 คน ผูจ้ ดั การหรือเจ้าของกิจการ 40 คน และ
พนักงานนวด 100 คน โดยได้ศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการนวดแผนไทยตาม
ั หาเรื่อ ง การใช้
องค์ ป ระกอบในการให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ พบว่ า พนั ก งานประสบป ญ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและบริการลูกค้าเกินครึ่งของจํานวนพนักงานมีความต้องการ
เปลีย่ นงานส่วนผูจ้ ดั การเป็ นคนรุน่ ใหม่ทม่ี กี ลยุทธ์ในการจัดการทางธุรกิจทีด่ โี ดยการใช้แนวคิดของ
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การตลาดสมัยใหม่ซง่ึ เน้นความสําคัญของพนักงานและการฝึ กอบรมภายในเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ
การบริการมีการรวมตัวกันจัดตัง้ ชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของกิจการ สําหรับใน
ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการพบว่าลูกค้าชาวไทยพึงพอใจในกริยามารยาทของหมอนวด ส่วน
ลูกค้าชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในความยิม้ แย้มแจ่มใสและการต้อนรับดูแล และเอาใจใส่ลูกค้า
ซึ่งโดยสรุปของการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า 1. กิจการนวดแผนไทยในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย มีการดําเนินการทางธุรกิจทีค่ ่อนข้างมีแบบแผนและได้มกี ารพัฒนาการบริหารจัดการให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการตามประกาศกระทรวงฉบับใหม่ทงั ้ ในด้านอุปกรณ์ และ
อาคารสถานที่ 2. ในภาพรวมของกิจการบริการสุขภาพทีม่ บี ริการนวดแผนไทย มีสดั ส่วนพนักงานที่
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานร้อยละ 76 แต่เพื่อสร้างความมันใจและความปลอดภั
่
ยให้กบั
ผู้ใช้บริการสถานประกอบการจึงควรปรับปรุงให้พนักงานทุกคนผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตร
่
บริการเพื่อสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ
มาตรฐาน 3.ผูใ้ ช้บริการมีความมันใจในการใช้
หนองคาย โดยมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมากในด้านการต้อนรับ ดูแล เอาใจใส่ลกู ค้า
อรวรรณ อนันต์กรี ติการ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมชาวไทย
ทีม่ ตี ่อสถานที่จดั งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรณีศกึ ษา : ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค (IMPACT), ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ (QSNCC) พบว่า ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในสถานทีจ่ ดั งานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าและนิทรรศการในทุกด้าน ได้แก่
ด้านพืน้ ที่ ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการบริการ ด้านความปลอดภัย โดยจากความ
พึงพอใจดังกล่าว ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการรักษามาตรฐานไว้ให้คงที่
เหรียญ หล่อวิมงคล (2549: 160) ได้ศกึ ษา ธุรกิจ MICE กับการท่องเทีย่ วในกรุงปารีส
พบว่า จํานวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศนี้ทาํ ให้เกิดรายได้เข้าสูป่ ระเทศและเกิดการจ้างงานอย่าง
มหาศาล นักท่องเทีย่ วเหล่านี้หมายรวมถึงนักธุรกิจทีเ่ ข้ามาสัมมนาและเจรจานัดพบทางการค้าใน
ประเทศฝรังเศส
่ และมีการพํานักอยูต่ ่อหลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจ นักธุรกิจกลุ่มนี้เป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
ศักยภาพและสามารถใช้จา่ ยเงินมากในช่วงเวลาทีพ่ าํ นักอยู่
กําไร โพธิ ์ทอง (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี ่อการ
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศกรณีศกึ ษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จําแนกตามสถานภาพด้านเพศ
พบว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยเพศชายมีทศั นคติเชิงบวกมากกว่าเพศหญิงในด้านการจัดการทีพ่ กั แรม
และร้านอาหาร การจัดการสิง่ อํานวยความสะดวกและความปลอดภัย กล่าวคือ นักท่องเทีย่ วชาย
สามารถเดินทางท่องเทีย่ วและทํากิจกรรรมท่องเทีย่ วหลายรูปแบบ สามารถท่องเทีย่ วในรูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศได้ในสถานภาพทีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกรวมอยูด่ ว้ ย หากจําแนกตามสถานภาพ
ด้านอายุพบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ อี ายุต่ํากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่จะมีทสั นคติต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในเชิงยากมากกว่านักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุสงู กว่า กล่าวคือนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุสงู
กว่านัน้ จะมีความรู้และประสบการณ์ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดสี ามารถวิเคราะห์ช้ใี ห้เห็น
ปญั หาหรือข้อบกพร่องและแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วได้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการศึกษาค้นคว้า
การวิจยั เรือ่ งความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธดี าํ เนินการในการสร้างเครือ่ งมือ
4. วิธดี าํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีท่ ําการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
กลุ่มตัวอย่าง
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนทีแ่ ท้จริงของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จึงได้ใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รคํานวณ
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non probability Sampling) (กัลยา วานิชบัญชา. 2546: 26 - 27) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95%ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วธิ กี ารเลือกตามสะดวก (Convenience
Sampling)

เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยผูท้ ําวิจยั ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนํามาประมวลสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม เป็นแบบประเภทเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่ อ การใช้บ ริก ารโรงแรม ในอํา เภอหัว หิน จัง หวัด ประจวบคีร ีข นั ธ์ ในมิติคุ ณ ภาพ 5 ด้า น คือ
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามวิธกี ารของลิเคิรท์ (likert scale) คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด ในข้อความ
แต่ละข้อจะใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังนี้ (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2549: 104-015; อ้างอิงจาก บุญชม
ศรีสะอาด. 2535: 99)
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ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

วิธีดาํ เนินการสร้างเครือ่ งมือ
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากตําราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. รวบรวมเนื้อหาสาระทีศ่ กึ ษาจากเอกสารและงานวิจยั ประมวลเพือ่ กําหนดขอบเขตใน
การสร้างข้อคําถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั
3. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธสี ร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยั
4. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อ
การใช้บริการในด้านโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5. ฉบับ ร่า งเสนออาจารย์ท่ีป รึก ษาสารนิ พ นธ์ เพื่อ พิจ ารณาและให้ข้อ เสนอแนะแก้ไ ข
ปรับ ปรุ ง ให้ไ ด้ข้อ คํ า ถามตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ัย ผู้วิจ ัย ได้ป รับ ปรุ ง แบบสอบความ
พึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
6. ทํ า ตามที่อ าจารย์ท่ีป รึก ษาให้ข้อ เสนอแนะแล้ว นํ า แบบสอบถามไปให้ผู้เ ชี่ย วชาญ
3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาและภาษา (Content Validity)
6.1 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สพุ รี ์
ลิม่ ไทย
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.2 อาจารย์สฏิ ฐากร
ชูทรัพย์
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.3 อาจารย์ ดร.ธนภูมิ
อติเวทิน
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. นําแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องแล้ว
คัดเลือกข้อสอบถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง IOC ทีม่ คี า่ มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป
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8. นําแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MCIE
ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
9. ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา่ (Alpha Coefficient)
ตามวิธขี องครอนบัค (Cronbach) โดยได้หาค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .89
10. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์เพือ่
ขอความเห็นชอบนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม
MICE ต่อการใช้บริการในด้านโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยวิธกี ารแจก
แบบสอบถามจนกว่าจะครบตามจํานวน 400 ชุด โดยใช้ระยะ 30 วัน ระหว่างเดือนวันที่ 1 – 30
เมษายน 2553

การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกฉบับ
2. จําแนกข้อมูลแบบสอบถามตามตัวแปรอิสระ ได้แก่
2.1 เพศ
2.2 อายุ
2.3 ระดับการศึกษา
2.4 อาชีพ
2.5 รายได้ต่อเดือน
3. ตรวจให้คะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 2 เกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1. นําคะแนนจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
SPSS/PC+
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา โดยคํานวณหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ในการแปรผลโดยรวมและรายด้าน ดังนี้
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ประเมินค่าความพึงพอใจ ดังนี้
4.51 – 5.00 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก
2.51 – 3.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง
1.51 – 2.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย
1.00 – 1.50 คะแนน หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยทีส่ ดุ
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม เพศ
โดยค่าทดสอบค่าที (t-test) (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2549)
5. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างตัง้ แต่ 3 กลุ่มขึน้ ไป
ตามตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance)
6. ในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิ กี ารของ
LSD (Least Significant Different)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติพืน้ ฐาน ประกอบด้วย
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 หาค่าเฉลีย่ (Mean) (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2546: 40)


เมือ่

=




แทน ค่าเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จํานวนคน




N

1.3 ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) โดยใช้สตู ร (ชูศรี วงศ์รตั นะ.
2546: 65)
S.D
เมือ่

=

 2   
NN  1

2

S.D
แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2
  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกําลังสอง
 2
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
N
แทน จํานวนคน
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2. สถิ ติที่ใช้หาค่าความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ
2.1 หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงพินิจรายข้อใช้สตู ร IOC (Item – Operational Definition
Congruence Index) ใช้คา่ ตัง้ แต่ .50 ใช้สตู ร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2548: 1)

เมือ่

ΣR
N

IOC

=

IOC

แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามรายข้อ
แทน ผลรวมของการคะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
แทน จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

ΣR

N

2.2 ค่าความเชื่อมันแบบสอบถามมาตราส่
่
วนประมาณค่า โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2523: 98 - 99)
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ค่าสัมประสิทธิ ์ของความเชือ่ มัน่
จํานวนข้อของแบบสอบถาม
ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนเป็ นรายข้อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ
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3. สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน
3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม โดยใช้
t - test for Independent Samples โดยใช้สตู ร (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2546: 166)
x1  x
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โดยมี
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ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน t – Distribution
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ขนาดของกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2

3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างตัง้ แต่ 3 กลุ่มขึน้ ไป
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) โดยใช้สตู ร
(ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2546: 236)
F

เมือ่

F
MSB
MSw

MSB
MSw

แทน ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณาใน F – Distribution
แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

3.3 ถ้าผลการทดสอบในข้อ 3.2 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตจิ ะต้องตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธกี ารของ LSD (Least – Significant Different)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
X

N
S.D
t
sig.
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลีย่ (Mean)
จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t - test
ค่าความน่าจะเป็ น (Probability)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ความพึง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ โดยรวมและรายด้าน
ตอนที่ 3 ผลการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บความพึง พอใจของนักท่อ งเที่ย วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิม่ เติมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม
MICE มีต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังแสดง
ตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและค่าร้อยละของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
สถานภาพ

จํานวน (คน)

คิ ดเป็ น (ร้อยละ)

รวม

158
242
400

39.50
60.50
100.00

รวม

124
166
110
400

31.00
41.50
27.50
100.00

43
215
142
400

10.80
53.70
35.50
100.00

87
251
62
400

21.80
62.70
15.50
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 35 ปี
2.2 35 – 40 ปี
2.3 มากกว่า 40 ปี
3. ระดับการศึกษา
3.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
4.1 ข้าราชการ
4.2 พนักงานบริษทั
4.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวม
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ตาราง 1 (ต่อ)
สถานภาพ
5. รายได้ต่อเดือน
5.1 น้อยกว่า 20,000 บาท
5.2 20,001 – 30,000 บาท
5.3 มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)

คิ ดเป็ น (ร้อยละ)

140
102
158
400

35.00
25.50
39.50
100.00

ผลการวิเคราะห์ตาราง 1 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 60.50 และเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 39.50
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE มีอ ายุ ม ากกว่ า 35 - 40 ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 41.50
รองลงมาอายุน้อยกว่า 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และมีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.50
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.70 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 35.50 และระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.80
อาชีพพนักงานบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 62.70 รองลงมาอาชีพข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ
21.80 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 15.50
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมารายได้น้อยกว่า
20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.50
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ โดยรวมและรายด้าน ดังนี้
หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายด้านและรายข้อ ตามความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ทัง้ 5 ด้าน ดังแสดงไว้ในตาราง 2 – 7
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและ
รายด้าน (n = 400)
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรม
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D

4.57
.28
4.45
.33
4.43
.31
4.34
.32
4.63
.29
4.48
.18

แปลผล
มากทีส่ ดุ

มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

มาก

ผลการวิเคราะห์ตาราง 2 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมใน
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ และด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วน
ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความใส่ใจ นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
1. สามารถประสานงานเกีย่ วกับวันเวลาของการติดต่อ
เพือ่ ขอรับบริการด้านห้องพัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขัน้ ตอนการติดต่อประสานงานถูกต้องชัดเจน
3. ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเหมาะสมฉับไว
4. การออกเอกสารสําคัญมีความสมบูรณ์เสมอ
5. มีความรวดเร็วในการออกเอกสารสําคัญ
6. เมือ่ เกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทนั ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
7. สามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัวไม่สบั สน
8. มีระบบการให้บริการอย่างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
9. มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานบริการ
10. สามารถตรวจสอบระบบการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D

.58
4.63

แปลผล
มากทีส่ ดุ

4.47
4.59
4.58
4.51
4.61

.64
.53
.59
.60
.51

มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.69
4.56
4.53
4.54

.49
.58
.60
.59

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.57

.28

มากทีส่ ดุ

ผลการวิเคราะห์ตาราง 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สามารถติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับวันเวลาของการติดต่อเพื่อขอรับบริการด้านห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเหมาะสมฉับไว การออกเอกสารสําคัญ มีความสมบูรณ์เสมอ
มีความรวดเร็วในการออกเอกสารสําคัญ เมือ่ เกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทนั ตามความต้องการ
ของผู้ใ ช้บ ริก าร สามารถให้บ ริก ารได้อ ย่า งคล่ อ งตัว ไม่ส บั สน มีร ะบบการให้บ ริก ารอย่า งเป็ น
มาตรฐานเดียว และสามารถตรวจสอบระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางคือ ขัน้ ตอนการติดต่อ
ประสานงานทีช่ ดั เจน
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความพึงพอใจต่อด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
1. พนักงานบริการสามารถตอบคําถามให้ทา่ นเข้าใจ
ได้อย่างละเอียด
2. พนักงานบริการมีความเชีย่ วชาญงาน
3. พนักงานบริการมีความพร้อมอยูเ่ สมอทีจ่ ะให้บริการ
4. พนักงานบริการมีความสุภาพและมีมารยาท
ทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ
5. พนักงานมีบุคลิกภาพทีน่ ่าเชื่อถือ
6. พนักงานบริการมีความซื่อสัตย์
7. พนักงานบริการให้ดว้ ยความเต็มใจ
8. พนักงานให้บริการอย่างเสมอภาค
9. พนักงานมีความสามารถในการสือ่ สาร
10. พนักงานมีความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินได้
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D

.53
4.64

มากทีส่ ดุ

4.61
4.52
4.43

.50
.56
.60

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก

4.37
4.32
4.33
4.49
4.43
4.41

.65
.58
.65
.58
.57
.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.45

.33

มาก

แปลผล

ผลการวิเคราะห์ตาราง 4 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้บริการโรงแรมใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมด้านความน่ าเชื่อถือ
ของผูใ้ ห้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานบริการสามารถ
ตอบคําถามให้ท่านเข้าใจได้อย่างละเอียด พนักงานบริการมีความเชี่ยวชาญงาน และพนักงาน
บริการมีความพร้อมอยู่เสมอทีจ่ ะให้บริการ นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ
พนักงานบริการมีความสุภาพและมีมารยาทที่เหมาะสมในการให้บริการพนักงานมีบุคลิพนักงาน
บริก ารมีค วามพร้อ มอยู่ เ สมอที่จ ะให้บ ริก าร นัก ท่ อ งเที่ย วมีค วามพึง พอใจในการใช้บ ริภ าพที่
น่ าเชื่อถือ พนักงานมีความซื่อสัตย์ พนักงานบริการให้ด้วยความเต็มใจ พนักงานให้บริการอย่าง
เสมอภาค พนัก งานมีค วามสามารถในการสื่อ สาร และพนั ก งานมีค วามสามารถในการแก้ไ ข
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความพึงพอใจต่อด้านสภาพแวดล้อม
ด้านสภาพแวดล้อม
1. ป้ายชื่อและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโรงแรมมองเห็นชัดเจน

และเข้าใจง่าย
2. การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรมสวยงาม
ทันสมัย สอดคล้องกับท้องถิน่
3. ห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลีย้ งมีความสะอาด
เป็ นระเบียบ
4. ห้องนํ้าของโรงแรมมีสงิ่ อํานวยความสะดวกพอเพียง
5. มีการตกแต่งห้องนํ้าเหมาะสมสวยงาม
6. บริเวณทางเข้าโรงแรมมีความร่มรืน
่ เป็ นธรรมชาติ
7. บริเวณอาคาร สถานที่ ต่าง ๆ ของโรงแรมออกแบบ
เหมาะสม
8. บุคลากรแต่ละสายงานมีเครือ่ งแบบชัดเจนสวยงาม
9. มีความปลอดภัยเมือ่ ใช้บริการของโรงแรม
10. โรงแรมตัง้ อยูใ่ นทําเลทีส่ ะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D

.56
4.42

แปลผล
มาก

4.38

.61

มาก

4.41

.61

มาก

4.45
4.48
4.54
4.34

.59
.56
.54
.58

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก

4.44
4.43
4.44
4.43

.67
.62
.61
.31

มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ตาราง 5 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรมใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมด้านสภาพแวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บริเวณทางเข้าโรงแรมมีความร่มรื่นเป็ น
ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด และป้ายชื่อและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโรงแรม
มองเห็นชัดเจนและเข้าใจง่าย การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรมสวยงาม ทันสมัย
สอดคล้องกับท้องถิน่ ห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลีย้ ง มีความสะอาดเป็ นระเบียบ ห้องนํ้าของ
โรงแรมมีสงิ่ อํานวยความสะดวกพอเพียง มีการตกแต่งห้องนํ้ าเหมาะสมสวยงาม บริเวณอาคาร
สถานทีต่ ่างๆ ของโรงแรมออกแบบเหมาะสม บุคลากรแต่ละสายงานมีเครื่องแบบชัดเจนสวยงาม มี
ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการโรงแรม และโรงแรมตัง้ อยู่ในทําเลทีส่ ะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความพึงพอใจต่อด้านความใส่ใจ
ด้านความใส่ใจ
1. ผูใ้ ห้บริการมีความกระตือรือร้น ในการต้อนรับลูกค้า
2. ผูใ้ ห้บริการสามารถจดจําลูกค้าได้อย่างแม่นยํา
3. ผูใ้ ห้บริการมีจติ วิทยาทีด่ ใี นการติดต่อสือ่ สาร
4. การติดต่อสือ่ สารกับโรงแรมมีความสะดวก
5. ผูใ้ ห้บริการเข้าใจความรูส้ กึ ของลูกค้า
6. ผูใ้ ห้บริการมีไมตรีจติ ทีด่ เี สมอกับลูกค้า
7. ผูใ้ ห้บริการ ยิม้ แย้ม แจ่มใส ขณะให้บริการ
8. ผูใ้ ห้บริการให้เกียรติลกู ค้าเสมอ
9. ผูใ้ ห้บริการพยายามสร้างความประทับใจให้ลกู ค้า
10. มีการพัฒนาและให้บริการเสริมทีด่ ี
รวม

ระดับความพึงพอใจ
แปลผล
S.D

4.38
.83
มาก
4.33
.73
มาก
4.47
.76
มาก
4.23
.67
มาก
4.29
.71
มาก
4.51
.72
มากทีส่ ดุ
4.39
.67
มาก
4.23
.72
มาก
4.25
.79
มาก
4.37
.78
มาก
4.34
.32
มาก

ผลการวิเ คราะห์ 6 พบว่า นัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยกลุ ่ ม MICE ที ่ม าใช้บ ริก ารโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ผู้ใ ห้บ ริก ารมีค วามกระตือ รือ ร้น ใน
การต้อนรับลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถจดจําลูกค้าได้อย่างแม่นยํา ผู้ใ ห้บ ริการมีจิต วิทยาที่ดี ใน
การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารกับโรงแรมมีความสะดวก ผูใ้ ห้บริการเข้าใจความรูส้ กึ ของลูกค้า
ผูใ้ ห้บริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ขณะให้บริการ ผูใ้ ห้บริการให้เกียรติลูกค้าเสมอ ผูใ้ ห้บริการพยายาม
สร้างความประทับใจให้ลูกค้า และมีการพัฒนาและให้บริการเสริมทีด่ ี นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการอยูใ่ นระดับมาก

53
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
1. เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุหรือปญั หาใด ๆ กับลูกค้าทางโรงแรม
มีศกั ยภาพพร้อมอํานวยความสะดวก
2. มีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า
3. หากไม่สามารถให้บริการได้ตามเงือ่ นไข ทางโรงแรม
จะแก้ปญั หาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก
4. ผูใ้ ห้บริการต้องพร้อมเสมอทีจ่ ะดูแลลูกค้าให้ดที ส่ี ดุ
แม้ลกู ค้าจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
5. พยายามพัฒนาการให้บริการทีเ่ หนือความคาดหมาย
ของลูกค้า
6. ทางโรงแรมสามารถให้ขอ้ เสนอแนะหรือความคิดเห็น ต่าง
ๆ แก่ลกู ค้าเกีย่ วกับการเลือกใช้ชุดบริการ
(Service Package)
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D

.59
4.49

แปลผล
มาก

4.66

.50

มากทีส่ ดุ

4.70

.48

มากทีส่ ดุ

4.68

.50

มากทีส่ ดุ

4.68

.49

มากทีส่ ดุ

4.63

.48

มากทีส่ ดุ

4.63

.29

มากทีส่ ดุ

ผลการวิเคราะห์ 7 พบว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการของลูกค้า หากไม่สามารถให้บริการได้ตามเงื่อนไข ทางโรงแรมจะแก้ปญั หาโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นหลัก ผู้ให้บริการต้องพร้อมเสมอที่จะดูแลลูกค้าให้ดที ่สี ุด แม้
ลูกค้าจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน พยายามพัฒนาการให้บริการทีเ่ หนือความคาดหมายของลูกค้า
และทางโรงแรมสามารถให้ขอ้ เสนอแนะหรือความคิดเห็นต่าง ๆ แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเลือกใช้ชุด
บริการ (Service Package) นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือปญั หาใด ๆ กับลูกค้าทางโรงแรมมีศกั ยภาพพร้อมอํานวยความสะดวก นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ด้าน
ความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
โดยรวมและรายด้านจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ทําการ
วิเคราะห์โดยสถิติ t-test และสถิติ One-way ANOVA ได้ผลดังนี้
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน ดังแสดงไว้ในตาราง 8 - 26
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนก
ตามเพศ
เพศ
ความต้องการในการปฏิบตั งิ าน

t

Sig.

S.D

ความ
พึงพอใจ



S.D

ความ
พึงพอใจ

455 .27

มากทีส่ ดุ

4.58

.28

มากทีส่ ดุ

-1.056*

.03

4.42 .35

มาก 4.47

.31

มาก

-1.514

.13

4.39 .35
4.27 .35

มาก 4.45
มาก 4.38

.28
.29

มาก
มาก

-1.776
-3.351**

.07
.00

4.64

.27

มากทีส่ ดุ

-.158

.87

มาก 4.50

.16

มากทีส่ ดุ

-2.760**

.00



1. ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ
รวม

หญิง
( N = 243 )

ชาย
( N = 157)

4.63 .32
4.45 .20

มากทีส่ ดุ

** แทนมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* แทนมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 8 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ เี พศต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เพศ มีผลกับความพึงพอใจด้านความใส่ใจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 และมีผลด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และมีผลกับความพึงพอใจในด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความ
พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
หมายถึง เพศหญิงมีความพึงพอใจด้านความใส่ใจ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ
ต่อการใช้บริการโรงแรมมากกว่าเพศชาย

56
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามอายุ

1.
2.
3.
4.
5.

ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ ตี ่อการ
ใช้บริการโรงแรม
ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ
ด้านความน่าเชือ่ ถือ
ของผูใ้ ห้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านความใส่ใจ
ด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ
รวม

อายุ
35 – 40 ปี

น้อยกว่า 35 ปี
S.D

ความพึง
พอใจ

S.D

ความพึง
พอใจ

4.53 .29

มากทีส่ ดุ

4.61 .26

4.50 .28

มากทีส่ ดุ

4.44 .26
4.33 .28
4.58 .29

มาก
มาก

4.48 .16



มากกว่า 40 ปี
S.D

ความพึง
พอใจ

มากทีส่ ดุ

4.55 .28

มากทีส่ ดุ

4.42 .36

มาก

4.42 .32

มาก

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

4.41 .28
4.41 .32
4.69 .25

มาก
มาก

มากทีส่ ดุ

4.43 .36
4.30 .33
4.64 .31

มากทีส่ ดุ

มาก

4.48 .21

มาก

4.50 .15

มากทีส่ ดุ





ผลการวิเคราะห์ตาราง 9 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีน่ ักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วนในการ
ให้บ ริการ ด้านความน่ าเชื่อถือของผู้ใ ห้บ ริการ และ ด้านความพร้อมที่จะช่ว ยเหลือ และด้านที่
นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากคือด้านสภาพแวดล้อมและด้านความใส่ใจ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีน่ กั ท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของผูใ้ ห้บริการ และด้านความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือ และด้านที่นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือของ
ผูบ้ ริการ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านความใส่ใจ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วนในการให้บริการ และด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
และด้านที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือของผู้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อมและด้านความใส่ใจ

57
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของ
ผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม

4. ด้านความใส่ใจ

5. ด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

.632
31.597
32.228
.595
43.963
44.558
.048
39.971
40.019
.825
40.882
41.707
.747
33.816
34.562
.025
13.505
13.530

MS

F

Prob.

.316 3.968*
.080

.02

.298 2.687
.111

.06

.024
.101

.78

.238

.413 4.007**
.103

.01

.373 4.383**
.085

.01

.012
.034

.69

.364

** แทนมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* แทนมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ต าราง 10 พบว่า อายุมผี ลกับ ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรม
โดยรวมอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อายุมผี ลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการโรงแรม ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 และมีผลต่อความพึงพอใจด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ และด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการโรงแรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

58
หมายถึง อายุทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความถูก
ต้องครบถ้วนของการบริการ ด้านความใส่ใจ และด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้
วิธกี ารทดสอบค่าเฉลีย่ รายคู่ โดยวิธขี อง เชพเฟ่ เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังปรากฏในตาราง 11 ต่อไปนี้
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความถูกต้องครบถ้วน
ของการบริการ จําแนกตามอายุ

อายุ
น้อยกว่า 35 ปี
มากกว่า 40 ปี
35 – 40 ปี



4.53
4.55
4.61

น้อยกว่า
35 ปี
4.53
-

มากกว่า 40 ปี

35 – 40 ปี

4.55
.02
-

4.61
.08**
.06*
-

** แทนนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* แทนนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดัย .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 11 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ 35 – 40 ปี
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงแรม ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการมากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงแรม
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า
40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ มีความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องครบถ้วน
ของการบริการ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

59
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความน่าเชื่อถือของ
ผูใ้ ห้บริการ จําแนกตามอายุ

อายุ
น้อยกว่า 35 ปี
35 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี



4.50
4.42
4.42

น้อยกว่า
35 ปี
4.50
-

35 – 40 ปี

มากกว่า 40 ปี

4.42
.08*
-

4.42
.08*
.00
-

* แทนนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดัย .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 12 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี
และอายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ น้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ส่วนคู่อ่นื ๆ มีความพึงพอใจต่อด้านความน่ าเชื่อของผูใ้ ห้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ

60
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความใส่ใจ
จําแนกตามอายุ

อายุ
35 – 40 ปี
น้อยกว่า 35 ปี
มากกว่า 40 ปี



35 – 40 ปี

4.30
4.33
4.41

4.30
-

น้อยกว่า
35 ปี
4.33
.02
-

มากกว่า 40 ปี
4.41
.11**
.08*
-

** แทนนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* แทนนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดัย .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 13 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี
มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ อี ายุ 35 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมด้านความใส่ใจ มากกว่านักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ มี
ความพึงพอใจต่อด้านความใส่ใจแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

61
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือ จําแนกตามอายุ


อายุ
น้อยกว่า 35 ปี
35 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี

4.58
4.64
4.69

น้อยกว่า
35 ปี

35 – 40 ปี

มากกว่า 40 ปี

4.58
-

4.64
.05
-

4.69
.11**
.05
-

** แทนนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการวิเคราะห์ตาราง 14 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี
มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ มากกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนคู่อ่นื ๆ
มีความพึงพอใจต่อด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

62
ตาราง 15 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ ตี ่อการ
ใช้บริการโรงแรม
1. ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ
2. ด้านความน่าเชือ่ ถือ
ของผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ
รวม

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี
S.D

ความพึง
พอใจ

4.64 .26

มากทีส่ ดุ



สูงกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
S.D

ความพึง
พอใจ

4.56 .29



S.D

ความพึง
พอใจ

มากทีส่ ดุ

4.56 .27

มากทีส่ ดุ



4.42 .34

มาก 4.49 .31

มาก

4.39 .34

มาก

4.41 .38
4.35 .37
4.68 .25

มาก
มาก

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

4.40 .35
4.29 .33
4.62 .31

มาก
มาก

มากทีส่ ดุ

4.45 .27
4.37 .30
4.64 .28

มากทีส่ ดุ

4.50 .21

มากทีส่ ดุ

4.50 .16

มากทีส่ ดุ

4.45 .19

มาก

ผลการวิเคราะห์ตาราง 15 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ และด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ ที่เหลือ มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการโรงแรมอยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือ และด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมอยูใ่ นระดับมาก

63
ตาราง 16 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วน
ของบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของ
ผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม

4. ด้านความใส่ใจ

5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะ
ช่วยเหลือ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

.261
31.968
32.228
.881
43.677
44.558
.219
39.800
40.019
.683
41.024
41.707
.142
34.420
34.562
.234
13.295
13.530

MS

F

Prob.

.130 1.619
.081

.19

.440 4.002**
.110

.01

.110 1.093
.100

.33

.342 3.306*
.103

.03

.071
.087

.44

.821

.117 3.498*
.033

.03

** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 16 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และด้านความใส่ใจ นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ
ทีเ่ หลือ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

64
ตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน
เป็ น รายคู่ จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี



4.45
4.50
4.50

สูงกว่า
ปริญญาตรี
4.45
-

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี
4.50
.04
-

ปริญญาตรี
4.50
.05**
.00
-

** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการวิเคราะห์ตาราง 17 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมและรายด้าน มากกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ส่วน
คูอ่ ่นื ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

65
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผูใ้ ห้บริการเป็ นรายคู่ จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี



4.39
4.42
4.49

สูงกว่า
ปริญญาตรี
4.39
-

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี
4.42
.03
-

ปริญญาตรี
4.49
.09**
.06
-

** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการวิเคราะห์ตาราง 18 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความน่ าเชื่อถือ มากกว่านักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01ส่วนคู่อ่นื ๆ
มีความพึงพอใจต่อด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

66
ตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความใส่ใจ เป็ นรายคู่
จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี



4.39
4.42
4.49

สูงกว่า
ปริญญาตรี
4.39
-

ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี
4.42
.06
-

ปริญญาตรี
4.49
.08**
.02
-

** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการวิเคราะห์ตาราง 19 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนคู่อ่นื ๆ มีความ
พึงพอใจต่อด้านความใส่ใจแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

67
ตาราง 20 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ ตี ่อการ
ใช้บริการโรงแรม

อาชีพ
ข้าราชการ


1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
รวม

4.55
4.48
4.44
4.31
4.63
4.48

S.D
.27
.27
.22
.31
.26
.15

พนักงานบริษทั


4.59
4.44
4.41
4.32
4.62
4.48

S.D
.28
.35
.32
.33
.30
.19

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว


4.52
4.43
4.47
4.45
4.68
4.51

S.D
.29
.32
.36
.24
.28
.18

ผลการวิเคราะห์ตาราง 20 นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี าชีพข้าราชการ และ
พนักงานบริษทั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมที่จะช่ว ยเหลือ และด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมที่
จะช่วยเหลือ และด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วน
ด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

68
ตาราง 21 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของผู้
ให้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม

4. ด้านความใส่ใจ

5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

.280
31.949
32.228
.131
44.427
44.558
.187
39.832
40.019
.950
40.757
41.707
.190
34.372
34.562
.062
13.468
13.530

MS

F

Prob.

.140 1.739
080

.17

.065
.112

.584

.55

.094
.100

.934

.39

.475 4.629**
.103

.01

.095 1.098
.087

.33

.031
.034

.40

.907

** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการวิเคราะห์ตาราง 21 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

69
ตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
ต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความใส่ใจเป็ นรายคู่
จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
ประกอบธุรกิจส่วนตัว

พนักงาน
บริษทั

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว

4.31

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4.31
-

4.32
.01

4.45
.14**

4.32
4.45

-

-

.13**
-



** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการวิเคราะห์ตาราง 22 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี าชีพ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจมากกว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษทั อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ มีความพึงพอใจด้านความใส่ใจแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

70
ตาราง 23 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ ตี ่อการ
ใช้บริการโรงแรม
1. ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของบริการ
2. ด้านความน่าเชือ่ ถือ
ของผูใ้ ห้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านความใส่ใจ
5. ด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ
รวม

รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า
20,000 บาท

น้อยกว่า
20,000 บาท
S.D

ความพึง
พอใจ

4.54 .27

มากทีส่ ดุ



S.D

ความพึง
พอใจ

4.59 .28



น้อยกว่า
20,000 บาท
S.D

ความพึง
พอใจ

มากทีส่ ดุ

4.58 .28

มากทีส่ ดุ



4.48 .31

มาก 4.49 .30

มาก

4.39 .36

มาก

4.43 .25
4.31 .29
4.62 .28

มาก
มาก

มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

4.40 .36
4.32 .35
4.65 .30

มาก
มาก

มากทีส่ ดุ

4.46 .29
4.41 .29
4.63 .29

มากทีส่ ดุ

4.48 .15

มาก

4.52 .17

มากทีส่ ดุ

4.47 .20

มาก

ผลการวิเคราะห์ตาราง 23 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ และด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความ พึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
และ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วนด้านอื่น ๆ ที่
เหลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มรี ายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บริการ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

71
ตาราง 24 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน โดยรวมและรายด้าน
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของผู้
ให้บริการ
3. ด้านสภาพแวดล้อม

4. ด้านความใส่ใจ

5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

3
397
399
3
397
399
3
397
399
3
397
399
3
397
399
3
397
399

.236
31.992
32.228
.843
43.715
44.558
.255
39.765
40.019
.755
40.952
41.707
.110
34.453
34.563
.157
13.373
13.530

MS

F

Prob.

.118 1.467
.081

.23

.422 3.829*
.110

.02

.127 1.272
.100

.28

.378 3.660*
.103

.02

.055
.087

.633

.53

.078 2.325
.034

.09

* แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 24 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ และด้านความใส่ใจ
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ มีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

72
ตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่ า งความพึง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความน่าเชื่อถือของ
ผูใ้ ห้บริการเป็ นรายคู่ จําแนกตามรายได้
รายได้
มากกว่า 30,000 บาท
น้อยกว่า 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท



4.39
4.48
4.49

มากกว่า
30,000 บาท
4.39
-

น้อยกว่า
20,000 บาท
4.48
.09*
-

20,001 –
30,000 บาท
4.49
.09*
.00
-

* แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 25 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้น้อยกว่า
20,000 บาท และมีร ายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีค วามพึง พอใจต่อ การใช้บ ริก ารโรงแรม
ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ มากกว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ มากกว่า
30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ มีความพึงพอใจด้านความน่ าเชื่อถือ
ของผูใ้ ห้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

73
ตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
ต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความใส่ใจเป็ นรายคู่
จําแนกตามรายได้
รายได้
น้อยกว่า 20,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท



4.31
4.32
4.41

น้อยกว่า
20,000 บาท
4.31
-

มากกว่า
30,000 บาท
4.32
.01
-

20,001 –
30,000 บาท
4.41
.10**
.09*
-

** แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์ตาราง 26 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ 20,001 –
30,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้น้อยกว่า 20,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มรี ายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ด้านความใส่ใจ มากกว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ มากกว่า 30,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

74
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการ
ใช้บริ การโรงแรม ในอําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเกีย่ วกับปญั หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไข
การบริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บริการ ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ และด้านความพร้อม
ทีจ่ ะช่วยเหลือ ซึง่ สามารถสรุปผลดังตาราง 27
ตาราง 27 ข้อเสนอแนะจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุม่ MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ และด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ ดังต่อไป
ข้อ
1
2
1
1
2
1
1
2

ข้อเสนอแนะของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ ตี ่อการใช้บริการโรงแรม
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ
เวลามีแขกเข้าพักมาในเวลาเดียวกัน การจัดทําเอกสารเกิดความสับสน
ควรจัดระบบการเข้าพักให้ชดั เจน
ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ
การแต่งกายและบุคลิกภาพของพนักงานควรดูเรียบร้อย สง่างาม
ด้านสภาพแวดล้อม
ควรมีป้ายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ให้ชดั เจนมากกว่านี้
ในห้องพักควรมีไม้ดอก ไม้ประดับเพือ่ ให้เกิดความร่มรืน่
ด้านความใส่ใจ
พนักงานบริการมีไม่เพียงพอ ดูแลลูกค้าไม่ทวถึ
ั่ ง
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
ได้รบั ความช่วยเหลือเมือ่ ต้องการ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงแรม
พนักงานต้องมีความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา

ความถี่
7
5
6
9
5
6
5
17

จากตาราง 27 พบว่า ข้อเสนอแนะของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีดงั นี้
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ข้อทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะ
มากทีส่ ุด คือ เวลามีแขกเข้าพักมาในเวลาเดียวกัน การจัดทําเอกสารเกิดความสับสน รองลงมาคือ
การขอเข้าพักเป็ นคณะ ควรมีการลดราคาแต่ไม่ลดการบริการ
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2. ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ข้อทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะ
มากที่สุด คือ โรงแรมควรคัดเลือกพนักงานที่มบี ุคลิกภาพที่ดแี ละควรจัดฝึ กอบรมกริยามารยาท
ให้กบั พนักงานให้ดเู รียบร้อย สง่างาม การแต่งกายควรเหมาะสมกับงานบริการในแต่ละหน้าทีน่ นั ้ ๆ
3. ด้านสภาพแวดล้อม ข้อทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะมากทีส่ ุด คือ
ควรมีป้ายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ให้ชดั เจนมากกว่านี้ รองลงมา คือ ในห้องพักควรมี
ไม้ดอก ไม้ประดับเพือ่ ให้เกิดความร่มรืน่ ห้องสัมมนาไม่ควรมีกลิน่ อับชืน้
4. ด้า นความใส่ใ จ ข้อที่นักท่อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE มีข้อ เสนอแนะมากที่สุ ด คือ
โรงแรมควรจัดหาพนักงานไว้คอยบริการลูกค้าอย่างเพียงพอกับจํานวนลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ เพื่อ
่ ง การบริการต้องแสดงออกถึงความเต็มใจ และให้เกียรติลูกค้าเสมอไม่ว่า
จะได้ดแู ลลูกค้าอย่างทัวถึ
ลูกค้าจะเป็ นใคร
5. ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะ
มากทีส่ ุด คือ เมื่อมีปญั หาเกิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงแรม หากลูกค้าติดต่อขอคามช่วยเหลือ
พนักงานต้องพร้อมให้บริการเสมอ
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ตาราง 28 สรุปสมมติฐานในการวิจยั
ข้อค้นพบ
1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE เพศ
หญิง มีค วามพึง พอใจต่ อ การใช้บ ริก าร
โรงแรม โดยรวม มากกว่าเพศชายอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า
ด้ า นความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของการ
บริก าร พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทย
กลุ่ม MICE เพศหญิง มีความ
พึง
พอใจมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 ด้ า นความใส่ ใ จ
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE เพศ
หญิง มีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย
อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติ ท่ีร ะดับ .01
ส่วนด้านอื่น ๆที่เหลือ มีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
2. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุต่างกัน มี 2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอ นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่มี
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและราย อายุต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การใช้
บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ด้านแตกต่างกัน
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

สมมติ ฐานการวิ จยั
1. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ เี พศต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน
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ข้อค้นพบ
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ด้ า น
พบว่า ด้า นความถู ก ต้อ งครบถ้ว นของ
การบริก าร นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม
MICE ที่มีอ ายุ 35 – 40 ปี มีค วามพึง
พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของโรงแรม
มากกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม
MICE ที่มีอ ายุ น้ อ ยกว่ า 35 ปี อย่ า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 และ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการของโรงแรม ด้านความถูกต้อง
ครบถ้ ว นของการบริ ก าร มากกว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ผู้
ให้บริการ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ที่มอี ายุมากกว่า 40 ปี และ
อายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการ
บริการของโรงแรม ด้านความน่ าเชื่อถือ
ของผู้ใ ห้บ ริก าร มากกว่ า นัก ท่ อ งเที่ย ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ น้อยกว่า
35 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05
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ด้ า น ค ว า ม ใ ส่ ใ จ พ บ ว่ า
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของโรงแรม ด้านความใส่ใจ
มากกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม
MICE ที่ มี อ ายุ 35 - 40 ปี อย่ า งมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .01 และ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของโรงแรมด้านความใส่ใจ
มากกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม
MICE ที่มีอ ายุ น้ อ ยกว่ า 35 ปี อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจ
ต่ อ การบริก ารของโรงแรม ด้า นความ
พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ มากกว่านักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า
35 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01
3. นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย ก ลุ่ ม MICE ที่ มี ร ะ ดั บ 3. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารโรงแรม โดยรวม
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
สมมติ ฐานการวิ จยั
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4. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน

ข้อค้นพบ
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้า นความน่ า เชื่อ ถือ ของผู้ใ ห้บ ริก าร
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึง
พอใจต่ อการใช้บ ริก ารโรงแรม มากกว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่ มี
การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริญ ญาตรี อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ด้านความใส่ใจพบว่า นักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ ม MICE ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรี มีค วามพึง พอใจต่ อ การใช้
บริการโรงแรม มากกว่านักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ ม MICE ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่ า
ปริญ ญาตรี อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือแตกต่าง
กันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
4.นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อาชีพต่ างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ส่วนด้านอื่น ๆ ที่เหลือ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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5. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน

ข้อค้นพบ
5.นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่ มี
รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท และมีรายได้
20,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่ อก าร ใช้ บ ริ ก ารโรงแรม มากกว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายได้ มากกว่ า 30,000 บาท อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านความใส่ใจ นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ 20,001 – 30,000
บาท มีค วามพึง พอใจต่ อ การใช้บ ริก าร
โรงแรม มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
กลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้น้อยกว่า 20,000 บาท
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่ มี
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมที่
จะช่วยเหลือโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตามลําดับต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มีจุดมุง่ หมายหลักเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีจุดมุง่ หมาย
เฉพาะดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของการบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
3. เพื่ อ รวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกับ ความพึง พอใจของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

ความสําคัญของการวิจยั
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้นํามาเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนสําหรับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจการท่องเทีย่ ว และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ของหน่ ว ยงานทีเ่ กี่ยวข้องในด้านการท่องเทีย่ ว ในอําเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ จะ
ส่งผลต่อความเชื่อมันของธุ
่
รกิจอุตสาหกรรม MICE ส่งผลให้สร้างรายได้ให้กบั ท้องถิน่ ต่อไป
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ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยกลุ่ ม MICE ที่ม าใช้ บ ริก ารโรงแรม ในอํ า เภอหัว หิน จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีท่ าํ การวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึ่งผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนทีแ่ ท้จริงของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการ
โรงแรม จึงได้ใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รคํานวณแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non
probability Sampling) (กัลยา วานิชบัญชา. 2546: 26 - 27) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วธิ กี ารเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling)

สมมติฐานของการวิจยั
1. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
3. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
5. นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ จิ ยั ได้
สร้างขึ้นสําหรับสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ เอง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. กําหนดขอบเขตและประเด็นคําถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม
MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้ อย และน้อยที่สุด จํานวน 46 ข้อ โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้องครบถ้วน
ของการบริการ จํานวน 10 ข้อ ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ จํานวน 10 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อม
จํานวน 10 ข้อ ด้านความใส่ใจ จํานวน 10 ข้อ และด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผูจ้ ดั การโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2. การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล โดยการใช้การสุม่ ตัวอย่างจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม
MICE ต่อการใช้บริการในด้านโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยวิธกี ารขอ
ความร่วมมือจากพนักงานรับจองห้องพักแจกแบบสอบถามจนกว่าจะครบตามจํานวน 400 ชุด โดย
ใช้ระยะ 30 วัน ระหว่างเดือนวันที่ 1 – 30 เมษายน 2553

การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูล เมื่อ ผู้วิจ ยั ได้ร บั แบบสอบถามดังกล่ า วกลับ มาแล้ว จะดําเนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนและรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีก่ ลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลครบถ้วน และสมบูรณ์
จํานวนทัง้ สิน้ 400 ฉบับ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป โดยนําเนินตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 ข้อมูลสถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยหาค่าร้อยละ
2.2 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จัดกระทําโดยการแจกแจงความถี่ หาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )
และความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเป็ นรายด้าน รายข้อ โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ เกณฑ์คา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการมีดงั นี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 100)
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คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
3.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ตามตัวแปรอิสระ
ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติ t – test
3.4 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ตามตัวแปร
อิสระ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ จึงทดสอบรายคู่ โดยใช้วธิ กี ารของ LSD (Least Significant Different)

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการของโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั ่วไปของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการ
โรงแรม ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ
60.50 มีอายุ 35 – 40 ปี จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.70 มีอาชีพพนักงานบริษทั จํานวน 251คน คิดเป็ นร้อยละ 62.70
มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
ความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ พบว่า นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม
โดยรวมอยูร่ ะดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ าใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ขัน้ ตอนการติดต่อประสานงานถูกต้องชัดเจน ส่วนข้ออื่น ๆ
ทีเ่ หลือนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICEมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2.2 ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ า
ใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่
พนักงานมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด ได้แก่ พนักงานบริการสามารถตอบคําถามให้ท่านเข้าใจได้อย่าง
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ละเอียด พนักงานบริการมีความเชีย่ วชาญงาน และพนักงานบริการมีความพร้อมอยู่เสมอทีจ่ ะให้บริการ
ส่วนข้ออื่น ๆ ทีเ่ หลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.3 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมด้านสภาพแวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ บริเวณทางเข้าโรงแรมมีความร่มรืน่ เป็ นธรรมชาติ ส่วนข้ออื่น ๆ ทีเ่ หลือ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านความใส่ใจ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ าใช้บริการโรงแรมใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใ จ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการมีไมตรีจติ ทีด่ เี สมอกับลูกค้าส่วนข้ออื่น ๆ ทีเ่ หลือ
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.5 ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มาใช้
บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม
ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ หรือ
ปญั หาใดๆกับลูกค้าทางโรงแรมมีศกั ยภาพพร้อมอํานวยความสะดวก ส่วนข้ออื่น ๆ ทีเ่ หลือมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
ของโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ตามสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ปรากฏผลดังนี้
3.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีเพศต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
3.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มอี ายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ และด้าน
ความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .01 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
การบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ที่เหลือ แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ เมือ่ ทดสอบรายคูพ่ บว่า
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3.2.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ
มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า
40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.2.2 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี และอายุ 35 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผูใ้ ห้บริการ มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ น้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.2.3 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่านักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ 35 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมด้านความใส่ใจ
มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.2.4 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วน
คูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.3 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และด้าน
ความใส่ใจ นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เมือ่ ทดสอบรายคูพ่ บว่า
3.3.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมและรายด้าน มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.3.2 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความน่ าเชื่อถือ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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3.3.3 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่านักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุ 35 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมด้านความใส่ใจ
มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.3.4 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
อายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนคู่
อื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.4 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 และด้าน
ความใส่ใจ นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ เมือ่ ทดสอบรายคูพ่ บว่า
3.4.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม
MICE ทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม โดยรวมและรายด้าน
มากกว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.4.2 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความน่ าเชื่อถือ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.4.3 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.5 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความใส่ใจ มีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ เมือ่ ทดสอบรายคูพ่ บว่า
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3.5.1 ผลการทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE
ทีม่ อี าชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนคูอ่ ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3.6 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือของ
ผูใ้ ห้บริการ และด้านความใส่ใจ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
ส่วนด้านอื่น ๆ ทีเ่ หลือ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
เมือ่ ทดสอบรายคูพ่ บว่า
3.6.1 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรม ด้านความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ มากกว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
3.6.2 การทดสอบความแตกต่าง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มี
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่า
นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้น้อยกว่า 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 และนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรม ด้านความใส่ใจ มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ที่มรี ายได้
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนคู่อ่นื ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
4. การรวบรวมปญั หา และข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ดังนี้
4.1 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ข้อทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ข้อเสนอแนะมากทีส่ ุด คือ เวลามีแขกเข้าพักมาในเวลาเดียวกัน การจัดทําเอกสารเกิดความสับสน
รองลงมาคือ การขอเข้าพักเป็ นคณะ ควรมีการลดราคาแต่ไม่ลดการบริการ
4.2 ด้านความน่ าเชื่อถือของผู้ใ ห้บ ริการ ข้อที่นักท่องเที่ย วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ข้อเสนอแนะมากทีส่ ดุ คือ ในแต่ละรอบการปฏิบตั งิ านพนักงานควรส่งมอบงานให้ชดั เจน
4.3 ด้านสภาพแวดล้อม ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะมาก
ทีส่ ดุ คือ ควรมีป้ายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ให้ชดั เจนมากกว่านี้
4.4 ด้านความใส่ใจ ข้อทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะมากทีส่ ดุ คือ
พนักงานบริการมีไม่เพียงพอ
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4.5 ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ ข้อทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะ
มากทีส่ ดุ คือ เมือ่ มีปญั หาเกิดขึน้ พนักงานต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้
บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมิตคิ ุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านความใส่ใจ ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ ผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม โดยรวมอยู่ระดับมากทีส่ ุด ทัง้ นี้เป็ นเพราะผูใ้ ห้บริการมี
การติดต่อสื่อสารประสานงานกับกลุ่มนักท่องเทีย่ ว โดยการใช้เทคโนโลยีส่อื สารทีท่ นั สมัย มีความ
รวดเร็วและเหมาะสม มีความคล่องตัวและมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สินินาถ ตันตราพล
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
(2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาถึงปจจั
เชียงใหม่ พบว า คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวเดินทางมาเพื่อท่องเทีย่ วเป็ นสําคัญ
ใช้บริการเป็ นครัง้ แรก ทราบข้อมูลของโรงแรมจากเพื่อนและญาติสนิท จองห้องพักทางโทรศัพท์
มีระยะเวลาพักประมาณ 1 – 2 คืน มากทีส่ ดุ
1.2 ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม โดยรวมอยู่ระดับมาก ทัง้ นี้เป็ นเพราะพนักงานมีความสุภาพ
ยิม้ แย้มแจ่มใส และเป็ นกันเอง มีบุคลิกภาพทีด่ แี ละมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านตลอดเวลา อีกทัง้
ยังให้บริการอย่างเต็มใจและเสมอภาคกันทุกคน แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อรุณี ปญั ญามูลวงษา (2542) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษา เรื่อง ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
ในการใช้บริการ ทีพ่ กั ต่างอากาศในอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน พบว่า การบริการของพนักงาน
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ตอ้ งการพนักงานทีส่ ุภาพ เป็ นกันเองเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ สามารถ
ไว้วางใจได้ เข้าใจในลูกค้า รับผิดชอบ บริการได้อย่างทันใจ และมีความรูค้ วามเข้าใจในการให้บริการ
และสอดคล้องกับ สมสิริ นิสติ ศิริ (2548) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการให้บริการ
ของโรงแรม ดิ อินเตอร์เนชันแนล
่
เชียงใหม่ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ในด้านความมีน้ําใจ
ได้แก่ พนักงานโรงแรมทีใ่ ห้บริการแสดงการต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิม้ ท่าทีอ่อนโยนและเป็ นมิตร
ด้านความน่าเชื่อถือ ได้แก่ พนักงานทีใ่ ห้บริการมีบุคลิกภาพทีด่ ี แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสม
กับหน้าที่
1.3 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของโรงแรม โดยรวมอยู่ระดับมาก ทัง้ นี้เป็ นเพราะ การเดินทางมายังโรงแรมทีพ่ กั ใน
อําเภอหัวหินสะดวกทัง้ รถยนต์ รถไฟ และมีป้ายสัญลักษณ์สามารถมองเห็นได้ง่าย โรงแรมส่วนใหญ่
รูปแบบมีความสวยงาม ห้องนํ้าสะอาด มีหอ้ งจัดประชุมสัมมนาทีเ่ พียงพอ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาปจั จัยความสําเร็จของอุตสาหกรรมการประชุม
การท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ นรางวัล และ การแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดขอนแก่น
พบว่า ปจั จัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรม MICE รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย ปจั จัยความสําเร็จ
สําหรับกิจกรรมการประชุมนานาชาติ ได้แก่ สถานทีจ่ ดั การประชุมทัง้ ทีเ่ ป็ นศูนย์การประชุมและ
โรงแรม แหล่งท่องเทีย่ ว สถานทีพ่ กั และบริษทั รับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) ปจั จัยความสําเร็จ
สําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พกั และปจั จัย
ความสําเร็จสําหรับกิจกรรมการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์การแสดงสินค้า /
นิทรรศการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้า บริษทั รับจัดกิจกรรมต่าง ๆ (EMC)
บริษทั รับจัดการแสดงสินค้า/นิทรรศการมืออาชีพ (PEO) บริษทั ผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้า (Freight
Forwarder) และบริษทั ผูร้ บั เหมาะบริการด้านต่าง ๆ สําหรับการแสดงสินค้า (Service Contractor)
ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษฎิ ์ กาญจนกิตติ (2541: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
โรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
โรงแรมของผูบ้ ริโภค โดยกําหนดปจั จัยในการศึกษา 5 ปจั จัย คือ ปจั จัยด้านความสะดวกสบาย
ปจั จัยด้านอัตราค่าห้องพัก ปจั จัยด้านสภาพห้องพัก ปจั จัยด้านการต้อนรับของพนักงานหรือการ
บริการ ปจั จัยด้านระบบรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริการโรงแรมชาวไทยให้
ความสําคัญต่ออัตราค่าห้องพัก ซึง่ สอดคล้องกับ อรวรรณ อนันต์กรี ติการ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมชาวไทยที่มตี ่อสถานที่จดั งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
กรณีศกึ ษา : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (IMPACT), ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
(BITEC), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ (QSNCC) พบว่า ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ในสถานที่จดั งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อสถานที่จดั งานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพืน้ ที่ ด้านสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
ความปลอดภัย โดยจากความพึงพอใจดังกล่าว ผูว้ ยั เห็นว่าควรมีการรักษามาตรฐานไว้ให้คงที่
1.4 ด้านความใส่ใจ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจต่อการ
บริการของโรงแรม โดยรวมและรายด้านอยูร่ ะดับมาก ทัง้ นี้เป็ นเพราะ พนักงานมีอธั ยาศรัยไมตรีทด่ี ี
หน้าตามยิม้ แย้มแจ่มใย ให้เกียรติลูกค้าและพยายามสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า ซึง่ สอดคล้อง
กับ กัมปนาท ผุดผ่อง (2549: บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการให้บริการของ
โรงแรมในเกาะสมุย พบว่า ด้านพนักงาน ในหัวข้อความมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี และความสุภาพ อ่อนโยน
และผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการให้บริการต่าง ๆ ของโรงแรม
ในเกาะสมุยจําแนกตามคุณลักษณะพบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ และประเภทของโรงแรมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05 ส่วนตัวแปร เพศ สัญชาติ สถานภาพ และรายได้มคี วามพึงพอใจใน
การให้บริการของโปรแกรมของโรงแรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
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1.5 ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีความ
พึงพอใจต่อการบริการของโรงแรม โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมากที่สุด ทัง้ นี้เป็ นเพราะเมื่อไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไขของทางโรงแรม พนักงานก็สามารถให้ความช่วยเหลือแนะนําอย่างเต็ม
ความสามารถ ซึง่ สอดคล้องกับ เสาวณีย์ ตนหมัน้ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่องความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการเรือนแรม ในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจต่อการบริการของพนักงานเพราะมีความรวดเร็วและถูกต้องในการให้
ข้อมูลข่าวสาร และความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปญั หา
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุม่ MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริการ ด้าน
ความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความใส่ใจ และด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ
โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามสถานภาพทัวไปปรากฏผลดั
่
งนี้
2.1 นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ เี พศต่างกัน คือเพศชาย และเพศหญิง มี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
จากการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเมื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพบว่า
ความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่าโดยส่วนใหญ่ ผูห้ ญิงจะชอบการท่องเที่ยว เพราะ
เนื่องจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานในบ้าน นอกบ้าน เมื่อได้มกี ารท่องเที่ยวนอกบ้านทําให้
นักท่องเที่ยวที่เป็ นเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานของ เจนต์ธดิ า โทลา
(2550: 87) ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรฟาร์มกล้วยไม้ ตําบลริม
ใต้ อําเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพพืน้ ฐานส่วน
บุคคลกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ฟาร์มกล้วยไม้ ตําบลริมใต้
อําเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับ ธนากร วิชยั กุล
(2545: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
และการบริการ บริเวณศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ สวนปา่ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มคี วามแตกต่างกันของเพศต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
และการบริการ บริเวณศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ สวนปา่ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2 นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี ายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ จากการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วกลุ่มทีม่ อี ายุน้อยกว่า
35 ปี มีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุ 35 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี ขึน้ ไป ซึง่ สอดคล้อง
กับงานของ นิชาภา พึงรัตนะมงคล , พิมพา วิโนทัย (2550: บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ ตี ่อการให้บริการของ โรงแรมพัทยา ซีแซนด์ซนั รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี นักท่องเทีย่ วทีม่ ี
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อายุ มีความพึงพอใจต่อ การให้บริการของโรงแรม พัทยา ซีแซนด์ซนั รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกัน แต่ นักท่องเทีย่ วทีม่ สี ญ
ั ชาติต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรม
พัทยา ซีแซนด์ซนั รีสอร์ทแอนด์สปาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สาทิตย์ จีนาภักดิ ์ (2550:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการล่องแพในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุร ี พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการล่องแพในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรไี ม่ต่างกัน
2.3 นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ จากการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน
ทําให้รสนิยมหรือความชอบต่าง ๆ ของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ คนทีม่ คี วามรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง
สามารถทีจ่ ะยอมรับสภาพต่าง ๆ ได้มากกว่าคนทีม่ คี วามรูอ้ ยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กัมปนาท ผุดผ่อง (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
ต่อการให้บริการของโรงแรมในเกาะสมุย พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ กี ารศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของโรงแรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ผุสดี ภูชฎาภิรมย์ (2551: 64) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในการท่องเทีย่ ว
อุทยานแห่งชาติ: กรณีศกึ ษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ทีม่ รี ะดับการศักษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01
2.4 นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ จากการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ อี าชีพต่างกันมี
ความพึงพอใจแตกต่างกัน เนื่องจากนักท่องเทีย่ วทีป่ ระกอบอาชีพข้าราชการ และพนักงานบริษทั มี
ความพึงพอใจทีค่ ล้ายคลึงกัน เนื่องจากทัง้ สองกลุ่มนี้ทาํ งานอยูใ่ นรูปแบบทีม่ รี ะบบขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ่ี
ชัดเจน แต่นักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวนัน้ มีความต้องการในบริการด้านต่าง ๆ
มากกว่า เนื่องจากมีความอิสระทัง้ ในการทํางานและความคิด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัมปนาท
ผุดผ่อง (2549:บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการให้บริการ
ของโรงแรมในเกาะสมุย พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ อี าชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
โรงแรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยศวีร์ ยุกตะนันท์ (2547:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วเกษตรเลียบ
คลองมหาสวัสดิ ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในแหล่งท่องเทีย่ วเกษตรทัง้ 4 แห่ง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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2.5 นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บ ริก ารโรงแรมในอํ า เภอหัว หิน จัง หวัด ประจวบคีรีข นั ธ์ โดยรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัมปนาท ผุดผ่อง
(2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อการให้บริการของ
โรงแรมในเกาะสมุย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มรี ายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
โรงแรมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคําถามปลายเปิ ด
3.1 ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ข้อทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ข้อเสนอแนะมากทีส่ ุด คือ เวลามีแขกเข้าพักมาในเวลาเดียวกัน การจัดทําเอกสารเกิดความสับสน
รองลงมาคือ การขอเข้าพักเป็ นคณะ ควรมีการลดราคาแต่ไม่ลดการบริการ
3.2 ด้านความน่ าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ข้อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE มี
ข้อเสนอแนะมากทีส่ ดุ คือ ในแต่ละรอบการปฏิบตั งิ านพนักงานควรส่งมอบงานให้ชดั เจน
3.3 ด้านสภาพแวดล้อม ข้อทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะมากทีส่ ุด
คือ ควรมีป้ายบอกทางไปโรงแรมตามจุดต่าง ๆ ให้ชดั เจนมากกว่านี้ รองลงมา คือ ในห้องพักควรมี
ไม้ดอก ไม้ประดับเพือ่ ให้เกิดความร่มรืน่
3.4 ด้านความใส่ใจ ข้อทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะมากทีส่ ดุ คือ
พนักงานบริการมีไม่เพียงพอ
3.5 ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ ข้อทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีขอ้ เสนอแนะ
มากที่สุด คือ ควรให้ส่วนลดกับผูข้ องรับบริการที่เป็ นหมู่คณะมากกว่านี้ รองลงมาคือ การบริการ
โทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตมีราคาค่อนข้างแพง

ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการวิจยั และข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจยั ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการ
โรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้
นําไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
1. ด้านความถูกต้องครบถ้วนของบริการ จากการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม
MICEมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน เป็ นอย่างมาก เนื่องจาก เนื่องจาก
โรงแรมใช้เทคโนโลยีสอ่ื สารทีท่ นั สมัยในการติดต่อประสานงานรวดเร็วถูกต้องชัดเจน
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2. ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริการ จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม
MICE มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหิน ในระดับมาก เนื่องจาก ปจั จุบนั
พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ่าง ๆ ในโรงแรม จะได้รบั การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา การโรงแรม
หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ทางโรงแรมยังมีการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับงานทีเ่ กีย่ วข้อง และบุคลิกภาพ
ในงานบริการ ให้กบั พนักงานอยู่เป็ นประจํา ทําให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบตั ิ มีบุคลิกที่ดี
และยิม้ แย้มแจ่มใสตลอด แต่อย่างไรก็ตามทางโรงแรมควรดําเนินการพัฒนาพนักงานต่อไปเพื่อให้
นักท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก
3. ด้านสภาพแวดล้อม จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICEมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมในอําเภอหัวหินเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการการเดินทางมายังโรงแรม
มีความสะดวก และโรงแรมส่วนใหญ่จดั สถานทีพ่ ร้อมให้บริการนักท่องเทีย่ วในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ซึ่งส่วนใหญ่จดั การประชุมสัมมนา ดังนัน้ การมาจัดนอกสถานที่
แล้วพบกับสถานทีแ่ ละบรรยากาศทีส่ ง่ ผลให้มคี วามผ่อนคลาย จึงทําให้นกั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มคี วาม
พึงพอใจ ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าด้านสภาพแวดล้อมของโรงแรม ไม่ได้เป็ นบริการหลัก แต่เป็ นตัวเสริมใน
การสร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี
4. ด้านความใส่ใจ จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของโรงแรม โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก เนื่ องจากส่ว นพนักงานโรงแรมมี
กิรยิ ามารยาทในการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ วเป็ นอย่างดี ให้บริการที่
รวดเร็วทันใจ บุคลิกภาพการแต่งกายและ มนุ ษยสัมพันธ์ดี พนักงานพูดจาหรือสื่อสารเข้าใจง่าย
มีความรูค้ วามเข้าใจในการให้บริการ มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ให้บริการทีม่ คี วามปลอดภัย
บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ทางโรงแรมควรให้พนักงานรักษาระดับการให้บริการ
และพัฒนาเพิม่ ให้มากยิง่ ขึน้ นักท่องเที่ยวจะได้มคี วามพึงพอใจมากกว่านี้และกลับมาใช้บริการใน
ครัง้ ต่อไป
5. ด้านความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือ จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
มีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมมากทีส่ ุด เนื่องจากปจั จุบนั ทุกโรงแรมจะมีบริการรถรับส่ง
พร้อมพนักงานบริการ เมื่อนักท่องเทีย่ วเกิดอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วย ทางโรงแรมมีพนักงานพร้อม
รถยนต์ไว้คอยบริการนําส่งสถานพยาบาลเพือ่ รักษาได้ทนั อยูต่ ลอดเวลา
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิ จยั ต่อไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย กลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในจังหวัดอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษา ธุรกิจทีม่ ผี ลกับอุตสาหกรรม MICE เพื่อนําผลทีไ่ ด้มาประกอบในการ
พัฒนา อุตสาหกรรม MICE ต่อไป
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แบบสอบถามเพือ่ การศึกษา
เรือ่ ง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ เป็ น แบบสอบถามของนัก ศึก ษาปริญ ญาโท มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการวิจยั
เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยผูศ้ กึ ษาจะขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดกรุณาตอบแบบสอบถาม
ทีต่ รงกับความเป็ นจริง และตรงกับความรูส้ กึ ของท่าน ข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากท่าน จะเป็ นประโยชน์
และมีคุณค่าอย่างสูงยิง่ ต่อการศึกษาในครัง้ นี้
2. แบบสอบถามฉบับนี้จะแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ตอนที่ 3 เป็ นแบบปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
นางสาวสิรวิ ภิ า จิรวัฒน์อนันต์
นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรม
ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
----------------------------------คําชีแ้ จง แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ตอนที่ 3 เป็ นแบบปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
--------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่าน
1. เพศ
 1.1 ชาย
 1.2 หญิง
2. อายุ
 2.1 น้อยกว่า 35 ปี
 2.2 35 – 40 ปี
 2.3 มากกว่า 40 ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 3.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
 3.2 ปริญญาตรี
 3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
 4.1 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4.2 พนักงานบริษทั
 4.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. รายได้ต่อเดือน
 5.1 น้อยกว่า 20,000 บาท
 5.2 20,001–30,000 บาท
 5.3 มากกว่า 30,000 บาท
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยกลุ่ม MICE
ต่อการใช้บริการโรงแรม ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของท่านมากทีส่ ดุ
พึงพอใจมากทีส่ ดุ
ให้
5
คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้
4
คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้
3
คะแนน
พึงพอใจน้อย
ให้
2
คะแนน
พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
ให้
1
คะแนน

ที่

ข้อคําถาม

ด้านความถูกต้องครบถ้วนของการบริ การ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สามารถประสานงานเกีย่ วกับวันเวลาของการติดต่อเพือ่
ขอรับบริการด้านห้องพัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขัน้ ตอนการติดต่อประสานงานถูกต้องชัดเจน
ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเหมาะสมฉับไว
การออกเอกสารสําคัญมีความสมบูรณ์เสมอ
มีความรวดเร็วในการออกเอกสารสําคัญ
เมือ่ เกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทนั ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ
สามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัวไม่สบั สน
มีระบบการให้บริการอย่างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานบริการ
สามารถตรวจสอบระบบการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การ
พนักงานบริการสามารถตอบคําถามให้ทา่ นเข้าใจได้
อย่างละอียด
12. พนักงานบริการมีความเชีย่ วชาญงาน
13. พนักงานบริการมีความพร้อมอยูเ่ สมอทีจ่ ะให้บริการ
11.

มาก
ที่สดุ
5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้ อย
มาก กลาง
2
4
3

น้ อย
ที่สดุ
1
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

พนักงานบริการมีความสุภาพและมีมารยาททีเ่ หมาะสม
ในการให้บริการ
พนักงานมีบุคลิกภาพทีน่ ่าเชื่อถือ
พนักงานบริการมีความซื่อสัตย์
พนักงานบริการให้ดว้ ยความเต็มใจ
พนักงานให้บริการอย่างเสมอภาค
พนักงานมีความสามารถในการสือ่ สาร
พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้

ด้านสภาพแวดล้อม
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ป้ายชื่อและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโรงแรมมองเห็น
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรม
สวยงาม ทันสมัยสอดคล้องกับท้องถิน่
ห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลีย้ งมีความสะอาดเป็ น
ระเบียบ
ห้องนํ้าของโรงแรมมีสงิ่ อํานวยความสะดวกพอเพียง
มีการตกแต่งห้องนํ้าเหมาะสมสวยงาม
บริเวณทางเข้าโรงแรมมีความร่มรืน่ เป็ นธรรมชาติ
บริเวณอาคาร สถานที่ ต่าง ๆ ของโรงแรมออกแบบ
เหมาะสม
บุคลากรแต่ละสายงานมีเครือ่ งแบบชัดเจนสวยงาม
มีความปลอดภัยเมือ่ ใช้บริการของโรงแรม
โรงแรมตัง้ อยูใ่ นทําเลทีส่ ะดวกในการติดต่อของใช้บริการ

ด้านความใส่ใจ
31.
32.
33.
34.
35.
36

ผูใ้ ห้บริการมีความกระตือรือร้น ในการต้อนรับลูกค้า
ผูใ้ ห้บริการสามารถจดจําลูกค้าได้อย่างแม่นยํา
ผูใ้ ห้บริการมีจติ วิทยาทีด่ ใี นการติดต่อสือ่ สาร
การติดต่อสือ่ สารกับโรงแรมมีความสะดวก
ผูใ้ ห้บริการเข้าใจความรูส้ กึ ของลูกค้า
ผูใ้ ห้บริการมีไมตรีจติ ทีด่ เี สมอกับลูกค้า

มาก
ที่สดุ
5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้ อย
มาก กลาง
2
4
3

น้ อย
ที่สดุ
1
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37.
38.
39.
40.

มาก
ที่สดุ
5

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้ อย
มาก กลาง
2
4
3

น้ อย
ที่สดุ
1

ผูใ้ ห้บริการ ยิม้ แย้ม แจ่มใส ขณะให้บริการ
ผูใ้ ห้บริการให้เกียรติลกู ค้าเสมอ
ผูใ้ ห้บริการพยายามสร้างความประทับใจให้ลกู ค้า
มีการพัฒนาและให้บริการเสริมทีด่ ี

ด้านความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
41.
42.
43.
44.
45.
46.

เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุหรือปญั หาใด ๆ กับลูกค้าทางโรงแรมมี
ศักยภาพพร้อมอํานวจความสะดวก
มีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า
หากไม่สามารถให้บริการได้ตามเงือ่ นไข ทางโรงแรมจะ
แก้ปญั หาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก
ผูใ้ ห้บริการต้องพร้อมเสมอทีจ่ ะดูแลลูกค้าให้ดที ส่ี ดุ แม้
ลูกค้าจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
พยายามพัฒนาการให้บริการทีเ่ หนือความคาดหมาย
ของลูกค้า
ทางโรงแรมสามารถให้ขอ้ เสนอแนะหรือความคิดเห็น
ต่าง ๆ แก่ลกู ค้าเกีย่ วกับการเลือกใช้ชุดบริการ(Service
Poe gage)

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
นางสาวสิรวิ ภิ า จิรวัฒน์อนันต์
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