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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการของการทองเที่ยว       

รูปแบบไมซที่มีตอแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  (2) ศึกษาอิทธิพล       

ของการรับรู คุณภาพการบริการรูปแบบไมซที่มีตอศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวรูปแบบไมซ                      

ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักทองเท่ียวกลุมไมซที่เขารวมกิจกรรม    
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การทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการทอดแบบโดยการฝาก

แบบสอบถามไวกับโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีดวยขนาดตัวอยาง

จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ และ      

Binary Logistic Regression ผลการศึกษาพบวา (1) การรับรูคณุภาพการบริการของการทองเท่ียวรปูแบบไมซ

มอีทิธพิลตอแนวโนมการกลบัมาทองเท่ียวรปูแบบไมซเมอืงพัทยา จงัหวัดชลบุรโีดยโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ

นีม้เีพ่ิมมากข้ึน 2.912 เทา (2) การรบัรูคณุภาพการบรกิารของการทองเท่ียวรูปแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพ

การจดัการทองเทีย่วรูปแบบไมซเมอืงพัทยา จงัหวัดชลบรุโีดยโอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณนีม้เีพิม่มากข้ึน 3.055 เทา 

คําสําคัญ
 การรับรูคุณภาพการบริการ   การทองเที่ยวรูปแบบไมซ   แนวโนมการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซ

Abstract
 The objectives of the research are to: 1) study influences of service quality perception on 

the tendency of tourists to revisit Pattaya City; and 2) study influences of service quality perception 

on the potential of MICE tourism management in Pattaya City, Chonburi Province. The research 

population was MICE tourists who participated in MICE activities in Pattaya City, Chonburi Province. 

The researcher applied a self-enumeration method of data collection in which the survey questionnaires 

were left at medium and large hotels in Pattaya, Chonburi Province to be completed by 400              

respondents. The questionnaire was used as a research tool Data analysis was done by using on 

a percentage method and binary logistic regression. Research findings were that: (1) service quality 

had influences on the tendency of tourists to revisit and the probability of an event that MICE tourists 

tend to revisit rose by 2.912 times; and (2) service quality had influences on the potential of MICE 

tourism management and the probability of an event that Pattaya has potential for providing MICE 

tourism rose by 3.055 times. 

Keywords
 Service Quality, MICE Tourism Management, Tendency to Revisit MICE Tourism

บทนํา
 ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคเน่ืองจากความไดเปรียบ

ทางดานภูมิศาสตร สิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ ตลอดจนมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานใน             

การจัดการประชุม สัมมนาและแสดงสินคา จึงเกิดการทองเที่ยวรูปแบบไมซขึ้น ไมซจัดเปนรูปแบบหนึ่งของ
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การทองเท่ียวเน่ืองจากหลงัเขารวมกจิกรรมไมซแลวจะเกิดการทองเท่ียวบริเวณเมืองทีใ่ชจดักจิกรรม สงผลให

จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถทํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2556)

 การทองเท่ียวรูปแบบไมซมีความสําคัญตอการสรางรายไดและการจางงานใหแกประเทศ เน่ืองจาก

นักทองเท่ียวกลุมน้ีมีอํานาจการซื้อสูง มีความตองการสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดี ดังน้ันคาใชจายเฉล่ีย

ของนักทองเท่ียวกลุมไมซจึงอยูในระดับที่สูงกวานักทองเท่ียวทั่วไปประมาณ 2-3 เทา ทําใหการทองเท่ียว       

รูปแบบไมซเปนสวนสําคัญในการสรางรายไดเขาสูประเทศ รัฐบาลจึงพยายามผลักดันใหประเทศไทย             

เปนศูนยกลางการจัดประชุม สัมมนา การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ

หรือไมซของเอเชีย (จิรพร จันลา, 2556)   

 ดานมาตรฐานการจัดการและการบริการไมซในประเทศไทยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลยังคง

มอียูในเฉพาะกรงุเทพมหานคร ขณะทีเ่มอืงใหญๆ  บรเิวณตางจังหวัดหรือเมืองแหงไมซ ไดแก พทัยา ขอนแกน 

เชียงใหม ภูเก็ต ยังพบวามีปญหาดานการจัดการและการบริการที่ไมไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองเรง

สรางมาตรฐานดานนี้ใหไดรับการยอมรับในระดับใกลเคียงกันท่ัวประเทศ (สํานักงานสงเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ, 2558)

 พทัยาเปนเมอืงทองเท่ียวทางภาคตะวนัออกทีม่อีุตสาหกรรมไมซขนาดใหญเปนลําดับท่ี 3 ดวยทีพ่กั

หลายระดับ สถานที่จัดการประชุม และสถานที่จัดงานประชุมและทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลมากมาย รวมไป

ถึงศูนยจัดแสดงนิทรรศการ 3 แหงที่สะดวกสบาย ไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม

ของประเทศไทยเปนหลกั สาํหรับการจัดงานอีเวนตธรุกจิครบวงจร ผูจดังานสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา

บนทําเลสําคัญที่สวยงาม อาทิเชน โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน แอนด คอนเวนช่ันเซนเตอร                   

ศนูยกฬีาแหงชาตภิาคตะวันออก และศูนยการประชมุและแสดงสนิคาพทัยา (PEACH) ซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้หมดกวา 

6,500 ตารางเมตร ทําใหสถานการณไมซของพัทยาในปจจุบันมีการขยายตัวมากข้ึน  แตยังคงมีจุดออน         

ในดานการประชาสมัพันธและขาดการสงเสริมการทองเท่ียวรปูแบบน้ีอยางชดัเจน มบีคุลากรดานไมซไมเพียงพอ   

อีกทั้งยังไมสามารถสรางมาตรฐานดานการบริการไดเทาเทียมเมืองแหงไมซอยางกรุงเทพมหานคร พัทยาจึง

ควรมีการเพิ่มศักยภาพใหมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรฐานดานการจัดการและการบริการใหไดรับการยอมรับ  

 ดวยเหตุนีผู้วจิยัจงึตองการศกึษาอิทธพิลของการรบัรูคณุภาพการบรกิารท่ีมตีอแนวโนมในการกลบัมา

ทองเที่ยวและศักยภาพภาพในการจัดการการทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  เพื่อนํา

มากําหนดแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบไมซใหมีประสิทธิภาพตอไป



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 256040

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

  คณุภาพการใหบรกิารมีการพิจารณางานวิจยัเก่ียวกับคณุภาพการใหบรกิารโดยเปนเคร่ืองช้ีวดั

ที่ใชในการพิจารณาการรับรูของนักทองเท่ียวซ่ึงคุณภาพการการบริการสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจและ       

กลับมาใชบริการอีกคร้ัง Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา คุณภาพ          

การบริการเกิดจากความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอการบริการนั้นๆ โดยคุณภาพจะเกิดข้ึนเม่ือตรงกับ              

ความตองการของผูมาใชบริการ คณุภาพการบรกิารท่ีดเีกิดข้ึนเมือ่การบริการเปนไปตามทีผู่มาใชบริการคาดหวัง

คุณภาพการบริการมีจํานวน 5 ดานหลัก ดังนี้ (1) ความเปนรูปธรรมของบริการ หมายถึง สิ่งที่ผูรับบริการ

สามารถรบัรูหรอืสมัผสัได เชน สิง่อาํนวยความสะดวก เคร่ืองมือ อปุกรณ บคุลากร เปนตน (2) ความนาเชือ่ถอื

ไววางใจได หมายถึง ผูใหบริการสามารถใหบริการตรงตามที่ตกลงไวกับผูมารับบริการ มีความถูกตอง  

สม่ําเสมอ ทาํใหรูสกึถึงความนาเชือ่ถือและไววางใจ (3) การตอบสนองตอผูรบับรกิาร หมายถงึ ความสามารถ

ของผูใหบรกิารในการตอบสนองผูมารบับรกิารดวยความเต็มใจ มคีวามพรอม สามารถใหบรกิารไดอยางรวดเรว็

และทันทวงที (4) การใหความมั่นใจแกผูบริการ หมายถึงความสามารถ ทักษะ ความรู ในการใหบริการและ

สามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการดวยกริยาและมารยาทท่ีดี ทําใหผูมารับบริการเกิด         

ความม่ันใจวาจะไดรบัการบรกิารท่ีด ีและ (5) ความเอาใจใส หมายถึง ผูใหบริการมีการเอาใจใส ดแูล สามารถ

ใหบริการตามความตองการของผูมารับบริการแตละบุคคล

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวรูปแบบ MICE

  MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)  เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งใน           

เชิงธุรกิจซึ่งไดมีผูใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวรูปแบบ MICE ไวดังนี้

  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2554) MICE ตามคํานิยามของสมาคมสงเสริมการประชุมกลุมประเทศ

เอเชีย (Asian Association Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ใหคํานิยามวาเปนธุรกิจ                       

การทองเท่ียวทีม่วีตัถุประสงคเพ่ือการจดัประชุมขององคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลั การจัดประชุมนานาชาติ 

และการจัดแสดงสินคาเขาดวยกัน โดยมีการจัดการท่ีดีและสมบูรณอยางมืออาชีพ ทั้งดานการบริการ             

ดานสถานทีก่ารจดัประชมุ ดานอาหารและเครือ่งด่ืม ดานเคร่ืองมอือปุกรณอาํนวยความสะดวก ฯลฯ ประกอบดวย 

4 กลุมตามตัวอักษรยอที่มีความตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน และมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก             

ธุรกิจการจัดประชุมองคกร (Meetings) การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ            

(Conventions) และการจัดแสดงสินคา (Exhibitions) รวมเรียกวา MICE Business 
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 ลักษณะทั่วไปของการทองเที่ยวรูปแบบ MICE มีดังนี้ (Lau, 2009)    

 

    ภาพที่ 1: ลักษณะของ MICE (Nature of MICE)

    ที่มา: Lau, 2009

 MICE แสดงใหเห็นถึงภาคการทองเท่ียวซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจ  นักทองเท่ียวกลุม MICE                 

มวีตัถปุระสงคนอกเหนอืจากการทาํกจิกรรมทางธุรกจิ คอื การทองเทีย่วพกัผอน นกัทองเทีย่วเชงิธรุกจินีเ้ชือ่มโยง

กับภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการผานกิจกรรม MICE โดยมีความตองการอ่ืนๆ เชน                 

ความตองการอาหาร เครื่องดื่ม ชอปปง ความบันเทิง การขนสง ที่พักและอื่น ๆ ทําใหกิจกรรม MICE เปน     

การทองเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงและสรางรายไดใหกบัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งในภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการดวย 

 เหตผุลหลกัทีค่นสวนใหญเขารวมกจิกรรม MICE มดีงันี ้(Lau, 2009) (1) กระตุนใหเกดิความคดิใหม 

(2) เครือขายเกิดจากการประชุมกับผูอื่น เพื่อนรวมงาน ลูกคา ผูซื้อและผูที่สนใจรวมกัน (3) การศึกษาแบบ    

ตอเนื่อง เกิดการเรียนรูทักษะใหมและเปนการเพิ่มเติมความรู (4) ปรับปรุงสินคาเปนการหาขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีอยู (5) การกระจายขอมูล การสงตอแนวความคิดใหม และ (6) วางแผนเชิงกลยุทธ              

การรวบรวมและระดมความคิดเพื่ออนาคต

 2.1 ประโยชนของการทองเที่ยวรูปแบบ MICE 

  หลายประเทศมีความตองการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE เนื่องจากอุตสาหกรรม MICE                   

กอใหเกิดประโยชนดังนี้ (Lau, 2009) (1) มีการใชจายที่สูงขึ้น เชน นักทองเที่ยวกลุม MICE จะพักในโรงแรม

ที่ดีกวาปกติ และในการรับประทานอาหารจะเลือกรานอาหารที่ดีเพื่อประชุมกับลูกคา (2) สามารถสราง            

รายไดตลอดทุกฤดูกาลทองเท่ียวและยังชวยกระตุนใหชวง Low Season กลับมาคึกคักได เน่ืองจาก                  

การจัดกิจกรรม MICE ไมไดจํากัดแคชวง Low Season หรือ High Season (3) ทําใหเกิดความแนนอนใน  

การจองสถานที่และหองพัก เนื่องจากทุกหนวยงานจะมกีารวางแผนจัดกิจกรรม MICE ลวงหนาใหเพียงพอ              

กับจํานวนผูเขารวม และหากการจัดงานเปนไปไดดวยดี มักจะใชสถานที่เดิมในการจัดงานในปตอๆ ไป               
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(4) ทําใหเกิดรายไดกับผูประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวของ เนื่องจากบางครั้งมีการจัดงานขนาดใหญ

ทําใหเกิดความตองการท่ีพักจํานวนมาก รวมทั้งหองโถงที่ใชในการจัดนิทรรศการขนาดใหญหลายแหง              

(5) การใหบริการกับผูเขารวมกิจกรรม MICE เปนการใหบริการดวยมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก MICE            

จะใชรปูแบบการจัดงานคลายกัน (6) ชวยปรบัภาพลักษณของเมืองทีจ่ดั MICE และ  (7)ไมมขีอกําหนดตายตัว

ในการเลือกสถานที่จัดงาน ไมจําเปนตองเปนเมืองทองเที่ยว เพียงแคเปนสถานที่ที่สะดวก งายตอการเขาถึง 

มีพื้นที่เพียงพอ หรือเลือกสถานที่ตามวัตถุประสงคของการจัดงาน

 2.2  การทองเที่ยวรูปแบบ MICE ของประเทศไทย

  การทองเทีย่วรปูแบบ MICE ของไทยไดรบัการสนบัสนุนมีเปาหมายในการเปนศูนยกลาง MICE 

ของเอเชีย แตชวงปที่ผานมาพบวา  การจัดประชุมของสมาคมนานาชาติ จากตางประเทศที่เขามาจัดงานใน

ไทยมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจและความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ (สาํนักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), 2558)

 ภาพที่ 2: จํานวนผูเขารวม MICE จากนานาชาติโดยเฉลี่ยในไทย ป พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2553 (คน)

  ที่มา: สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), 2558

 จะเห็นไดวาผูเขารวมประชุมจากนานาชาติในการจัดประชุมตอหน่ึงการประชุมมีแนวโนมเฉล่ีย         

ลดลง โดยเฉลีย่ประมาณ 700 คน มอีตัราการเติบโตโดยเฉลีย่ตอป ตดิลบคดิเปนรอยละ 4.3 เมือ่เกดิภาวะเชนนี้ 

จากวิกฤตทางเศรษฐกิจความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ จึงมีการสนับสนุนใหมีการจัดประชุมฯ           

ในประเทศมากขึน้ โดยสงเสรมิใหมกีารจดัประชมุในเมอืงไทย ภายใตภารกจิ ชือ่ “ประชมุเมอืงไทย ภมูใิจชวยชาต”ิ 

ซึง่เปนโครงการท่ีสงเสรมิใหหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน จดัการประชมุ รวมไปถงึการสมัมนาและทองเท่ียว

เพือ่เปนรางวลั ภายในประเทศเพราะการจัดประชมุภายในประเทศจะชวยกระจายรายไดและขบัเคลือ่นตลาด 

MICE และเศรษฐกิจของประเทศ
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ภาพท่ี 3: จาํนวนผูเขารวมประชมุชาวไทยโดยเฉลีย่ในเมืองแหงไมซของประเทศไทยป พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2553 

 (หนวย: คน) 

ทีม่า: สาํนกังานสงเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องคการมหาชน), 2558

 จํานวนผูเขารวมประชุมโดยเฉล่ีย มีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลง และไมแนนอน โดยมีแนวโนมลดลง                

ในกรุงเทพฯ และเชยีงใหม ในขณะทีม่แีนวโนมเพิม่ข้ึนในภูเก็ต และพัทยา ในขณะทีแ่นวโนมในของภาพรวม

ประเทศไทย คอื ลดลงและอยูทีเ่ฉล่ีย 700 คน ซึง่จะเห็นไดวาการสํารวจในชวงปเดยีวกันของผูเขารวมประชมุ

ชาวไทยมแีนวโนมโดยรวมลดลงแตในบางเมอืงมีแนวโนมเพ่ิมขึน้อยางภูเกต็และพทัยาถงึแมจะไดรบัผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิแตนกัทองเทีย่วกลุม MICE ชาวไทยกย็งัสามารถชวยกระตุนใหเศรษฐกจิใหกบัประเทศได

ขอบเขตของการศกึษาวจิยั
 1.  ขอบเขตดานเนือ้หาในการวิจยั ศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร 

และแนวคดิเกีย่วกบัการทองเทีย่วในรปูแบบไมซ

 2.  ขอบเขตดานประชากร ศกึษาเฉพาะกลุมนกัทองเท่ียวชาวไทยทีเ่ดนิทางมาทองเท่ียวในรูปแบบ

ไมซเขตเมอืงพทัยาเทานัน้

 3.  ขอบเขตดานระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล ระยะเวลาศกึษาและการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง  

เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดวยการเกบ็แบบสอบถาม
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กรอบแนวคดิในการวจิยั
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ผูวจิยัสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดไดดงันี ้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 จากงานวิจัยของ ยูงทอง รวมสุข (2549) ไดศึกษาเรื่อง ขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว พฤติกรรม          

การเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทางการทองเที่ยวในการพยากรณความต้ังใจในการ   

กลบัมาเทีย่วจังหวดัภเูกต็ซํา้ของนกัทองเทีย่วชาวไทย ผลการวจิยัพบวา คณุภาพของการบริการในการทองเท่ียว

มอีทิธพิลตอความต้ังใจกลบัมาทองเทีย่วซํา้ในจงัหวดัภเูกต็ ดงันัน้ผูวจิยัจึงสามารถกาํหนดสมตฐิานไดดงันีค้อื

 H
1
: การรับรูคุณภาพการบริการของการทองเท่ียวรูปแบบไมซมีอิทธิพลตอแนวโนมการกลับมา          

ทองเที่ยวรูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 Fick & Ritchie (2009) ไดทาํการศึกษาเร่ือง การวัดคุณภาพการบรกิารในอตุสาหกรรมการทองเท่ียว 

พบวา การรับรูคุณภาพการบริการสงผลตอศักยภาพการทองเที่ยวซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่เกี่ยวของกับ         

การทองเทีย่วสามารถปรับปรงุคณุภาพการใหบรกิารของพวกเขา การศกึษาคร้ังนีส้รปุวา คณุภาพการใหบรกิาร

เปนกลยุทธที่จําเปนในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถกําหนด               

สมติฐานไดดังนี้คือ

 H
2
: การรบัรูคณุภาพการบรกิารของการทองเทีย่วรูปแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพการจดัการทองเทีย่ว

รูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการของการทองเท่ียวรูปแบบไมซที่มีตอแนวโนม    

ในการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูคุณภาพการบริการรูปแบบไมซที่มีตอศักยภาพภาพในการจัดการ

การทองเที่ยวรูปแบบไมซ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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วิธีการวิจัย
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวกลุมไมซชาวไทยที่เดินทางมาเขารวมกิจกรรมไมซ

ในเขตเมืองพัทยา ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการทอดแบบโดยการฝากแบบสอบถามไวกับโรงแรมขนาดกลาง

และขนาดใหญในเขตเมืองพัทยา จํานวน 400 ชุด เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา ผูวิจัยตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสอบถามพบวา สามารถใชไดครบทั้ง 400 ชุดจึงนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลใน      

การศึกษาดังกลาวตอไป

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม  โดยแบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราวัดตัวแปรแบบมาตรา               

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal Scale)   สวนที่ 2 ไดแก การรับรูคุณภาพการบริการ      

ของการทองเที่ยวรูปแบบไมซโดยใชแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1998)  ประกอบดวย        

ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเช่ือถือ การตอบสนอง การใหความมั่นใจ และความเอาใจใส            

มีลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  สวนที่ 3 ไดแก แนวโนมใน

การกลบัมาทองเท่ียวอีกครัง้ มลีกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราวดัตัวแปรแบบมาตรานามบญัญตั ิ(Nominal 

Scale) สวนท่ี 4 ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวรูปแบบไมซมีลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราวัดตัวแปร       

แบบมาตรานามบญัญตั ิ (Nominal Scale) โดยแบบสอบถามน้ี  มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา หรือ Conbrach’s 

Alpha (Reliability Test) เทากับ 0.964 จาก 47 ขอคําถาม  ซึ่งถือวาแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยนี้มี             

ความเชื่อถือไดสูงมากและสามารถนําไปใชไดดีมาก

ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวกลุมไมซสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.25    

มีอายุนอยกวา 25 ปคิดเปนรอยละ 30 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 69.25 มีระดับการศึกษา       

ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.25

 กลุมตัวอยางนักทองเท่ียวกลุมไมซมีวัตถุประสงคหลักในการเดินทางมายังเมืองพัทยาเพ่ือเขารวม

ประชุม/สัมมนา คิดเปนรอยละ 50.50 รองลงมาคือเพื่อเขารวมนิทรรศการ/งานแสดงสินคา/อีเวนท คิดเปน           

รอยละ 17.76 โดยเดินทางมากับหนวยงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.47 ลักษณะการเดินทางคือใชรถ        

ของหนวยงานในการเดินทางมายังเมืองพัทยาและระหวางการประชุมจะพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา คิดเปน

รอยละ 34.03 สวนใหญจะเดินทางมายังเมืองพัทยาเฉลี่ย 1-10 ครั้ง ในรอบ 3 ปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 77 

 ผลการวิเคราะหอิทธิพลระหวางการรับรูคุณภาพการบริการการทองเที่ยวรูปแบบไมซและศักยภาพ

ในการจัดการทองเท่ียวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีตอแนวโนมในการกลับมาทองเท่ียว  

รูปแบบไมซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1 

ความผันแปรใน Logistic Regression Model และการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง

  Nagelkerke R 

Square 

Chi-square  df p-value 

  
 0.084 12.846  8 0.117 

  
 0.086 4.864  8 0.772 

  

 จากตารางที่ 1 ความผันแปรใน Logistic Regression Model ของแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยว

รปูแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จงัหวดัชลบรุ ีพบวามคีา Nagelkerke R2 เทากบั 0.084 ซึง่หมายความวา สมการนี้

สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดรอยละ 8.40 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองแนวโนม

ในการกลับมาทองเท่ียวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาคา p-value มีคาเทากับ 0.117      

ซึง่มากกวาระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงันัน้จงึยอมรบั H
0 
นัน่คอื แบบจําลองทีใ่ชในการศกึษามเีหมาะสม

 ความผันแปรใน Logistic Regression Model ของศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวรูปแบบไมซ       

ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวามีคา Nagelkerke R2 เทากับ 0.086 หมายความวา สมการนี้สามารถ

อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 8.60  การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองศักยภาพ  

ในการจัดการทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบวาคา p-value มีคาเทากับ 0.772          

ซึง่มากกวาระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงันัน้จงึยอมรบั H
0  
นัน่คอืแบบจําลองทีใ่ชในการศกึษามเีหมาะสม

ตารางที่ 2 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณแนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวรูปแบบไมซในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ

ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวรูปแบบไมซของพัทยา จังหวัดชลบุรี
 

 B S.E. Wald p-value Exp(B) 

  

 

 (Constant) -1.839 0.885 4.313 0.038* 0.159 

  
1.069 0.258 17.173 

0.000** 2.912 

  

 

 (Constant) -1.744 0.944 3.411 0.065 0.175 

  
1.117 0.278 16.166 

0.000** 3.055 

*    0.05 

**  0.01 

Chi-square 
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 จากตารางท่ี 2  พบวาการรบัรูคณุภาพการบริการของการทองเท่ียวรปูแบบไมซมอีทิธิพลตอแนวโนม

การกลบัมาทองเทีย่วรูปแบบไมซเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุอียางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่0.01  (p-value = 0.000) 

โดยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนี้มีเพิ่มมากขึ้น 2.912 เทา การรับรูคุณภาพการบริการของการทองเท่ียว                

รปูแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพการจดัการทองเทีย่วรปูแบบไมซเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุีอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.01  (p-value = 0.000) โดยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนี้มีเพิ่มมากขึ้น 3.055 เทา

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาพบวา การรบัรูคณุภาพการบริการของการทองเทีย่วรปูแบบไมซมอีทิธพิลตอแนวโนม

การกลับมาทองเท่ียวรูปแบบไมซเมืองพัทยาสอดคลองกับงานวิจัยของยูงทอง รวมสุข (2549) ที่ไดทํา               

การศึกษาเร่ือง “ขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเท่ียว พฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพ                

การบริการทางการทองเที่ยวในการพยากรณความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเที่ยว

ชาวไทย”  พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพของการบริการในการทองเทีย่วมีอทิธพิลตอความตัง้ใจกลับมาทองเทีย่ว

ซํา้ในจงัหวัดภูเก็ต โดยนักทองเท่ียวท่ีมคีวามพงึพอใจในการบริการท่ีมคีณุภาพจะแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจ

ในการทองเท่ียว ทั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาการมาทองเท่ียวในแตละคร้ังของนักทองเท่ียวกลุมไมซ โดยสวนใหญ           

มักเดินทางมากับบริษัทในการสัมมนาประจําป หรืออาจเดินทางมาทองเท่ียวในลักษณะการประชุมวิชาการ 

หากเจาของธรุกจิไมซใหความใสใจในดานการบริการตอทัง้ผูจดังานและกลุมนกัทองเท่ียวรูปแบบไมซ ตลอดจน

สามารถตอบสนองตอความตองการของท้ังกลุมผูจัดงานและกลุมนักทองเท่ียวรูปแบบไมซ ไมวาจะเปน           

ในดานตนทุน คุณภาพการบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ ฯลฯ จะทําใหผูจัดงานประชุมสัมมนาเกิด

ความพงึพอใจและมีโอกาสท่ีจะกลับมาจัดงานประชมุวชิาการท่ีพัทยาอกีคร้ัง ตลอดจนพนกังานบริษทัทีเ่ดนิทาง

มาทองเท่ียวรูปแบบไมซเกิดความพึงพอใจและสงผลถึงความคิดเห็นในการกลับมาจัดสัมมนายังพัทยา          

อีกครั้งในปถัดไปเนื่องจากความประทับใจในการบริการ

 การรับรูคณุภาพการบรกิารของการทองเท่ียวรูปแบบไมซมอีทิธิพลตอศักยภาพการจดัการทองเท่ียว

รูปแบบไมซเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ Fick & Ritchie (2009) ที่ไดทําการศึกษา 

เรือ่ง “การวดัคณุภาพการบรกิารในอตุสาหกรรมการทองเท่ียว” โดยพบวา การรบัรูคณุภาพการบริการสงผลตอ

ศักยภาพการทองเที่ยว  ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาคุณภาพการบริการเปนปจจัยสําคัญตอการดึงดูดผูจัดงานไมซ        

และนักทองเท่ียวกลุมไมซ ใหกลับมาเมืองพัทยาอีกครั้ง  นอกจากปจจัยดังกลาวแลวการไดรับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพไมซก็เปนสิ่งดึงดูดสําคัญใหผูจัดงานไมซพิจารณาในการเลือกสถานท่ีจัดงานตลอดจน   

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการคมนาคมขนสงภายในตัวเมือง  

สรุป
 จากผลการศึกษาดังท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวาการเพ่ิมศักยภาพของการทองเท่ียวรูปแบบไมซ

นัน้ สามารถพัฒนาในปจจยัทีส่ามารถควบคุมไดคอื กระบวนการการใหบรกิารของโรงแรมหรือสถานท่ีจดังาน
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ประชมุสมัมนา หรอืประชมุวชิาการ ฯลฯ โดยนาํแนวคดิของคณุภาพการออกแบบการบรกิารมาใชตัง้แตลกูคา

มา Check In เขาพกัจนกระทัง่ Check Out ออกจากโรงแรม ลกูคาจะไดรบัความสะดวกอยางไร ในท่ีนีส้ามารถ

นาํแนวคิดในดานการออกแบบกระบวนการบรกิารของโรงแรมและสถานท่ีจดัประชุมสมัมนา ประชุมวชิาการ

ในพัทยาโดยใชเมทริกซการบริการแบบกระบวนการ Professional Services (Verma & Boyer, 2009) ซึ่งจะ

มุงเนนท่ีคณุภาพในการตดิตอกับลูกคาโดยมุงเนนการมปีฏิสมัพันธทีด่กีบัลูกคาสูงและการมุงเนนกระบวนการ 

โดยกําหนดใหเปนมาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนการนําแนวคิดการเปรียบประยุกตความเปนเลิศ        

(Benchmarking) ในการศึกษาคูแขงท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันในดานการบริการเพ่ือมาปรับปรุง

กระบวนการบรกิารใหลกูคาไดรบัความสะดวกสบายมากข้ึนและการไหลของกระบวนการบริการมคีวามราบร่ืนข้ึน 

นอกจากนี้ควรมุงเนนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ ใหมีจํานวนเพียงพอตอปริมาณลูกคา

ที่มาใชบริการในแตละวัน ตลอดจนการลดจุดคอขวดที่ลูกคาตองใชเวลารอคอยนาน เชน การ Check In, 

Check Out เขา-ออกจากโรงแรม รอบการเติมอาหาร หากมบีริการอาหารเชาหรอืเยน็ไวบริการ ฯลฯ สิง่เหลานี้   

จะชวยดึงดูดใจทั้งผูจัดงานและนักทองเที่ยวใหเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีกครั้งในสวนของ        

ผูจดังานน้ัน ผูประกอบการธรุกจิไมซควรพจิารณาในดานสถานทีจ่ดังานวา มสีถานท่ีในการจดักจิกรรม MICE 

ทีส่ามารถรองรบักลุมนักทองเทีย่วไดมากและมคีวามคุมคาตอตนทุนในการจดังานอยางเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

และในดานโรงแรมท่ีพักน้ันควรมีจํานวนโรงแรมท่ีสามารถรองรับจํานวนนักทองเที่ยวในปริมาณมากและ   

หลากหลายระดับไวบริการ สิ่งเหลานี้จะชวยใหพัทยาเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ในการเปนเจาภาพการจัดงาน

ในรูปแบบการทองเที่ยวไมซไดในสายตาผูจัดงานประชุมสัมมนาตางๆ
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