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บทคัดย'อ 
งานวิจัยนี้เป/นการศึกษาคุณภาพการบริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกับความตั้งใจเดินทางกลับมารEวมงานที่จัดใน

ประเทศไทยอีกครั้ง กรณีศึกษา: นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซL ไดMศึกษาจากความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติที่มีตEอ

คุณภาพการบริการจัดประชุม โดยวัดผลใน 5 มิติ ไดMแกE ความสะดวกในการเขMาถึงสถานที่ ความพรMอมของอุปกรณLและ         

สิ่งอำนวย ความสะดวกในการจัดงานอุปกรณL / เทคโนโลยี คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม การบริการของพนักงานและ

ทักษะของพนักงาน การรักษาความสะอาดของสถานที่ เก็บรวบรวมขMอมูลจากนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLที่เดินทางเขMา

มาทEองเที่ยวในประเทศไทยชEวงมิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 422 คน มีป]จจัยที่กำหนดคุณภาพการบริการ

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกับความตั้งใจเดินทางกลับมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้งของนักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEม

ไมซL คือ เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา รายไดMเฉลี่ยตEอป` วัตถุประสงคLของการเดินทาง ความถี่การเดินทางมาประเทศไทย

และรูปแบบการทEองเที่ยว จากการศึกษาพบวEา นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซLมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัด

ประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ตEอคุณภาพการบริการทั้ง 5 มิติ โดยคุณภาพของอาหาร การใหMบริการของพนักงาน 

สถานที่จัดประชุม หMองประชุม และอุปกรณLเครื่องใชM) มีระดับใกลMเคียงกัน คุณภาพการบริการจัดประชุมเป/นสEวนสำคัญที่มี

ความสัมพันธLกับความตั้งใจเดินทางกลับมาทEองเที่ยวประเทศไทยของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซL โดยเฉพาะคุณภาพ

การบริการจัดประชุมทุก ๆ ดMาน มีความสัมพันธLทางบวกกับความตั้งใจเดินทางกลับมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้งของ

นักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLและภูมิภาคของนักทEองเที่ยวไมEมีผลตEอระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัด

ประชุมทั้งในภาพรวมและในมิติตEาง ๆ 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ  อุตสาหกรรมไมซL (MICE)  ความตั้งใจเดินทางกลับมารEวมงาน  นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซL 
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Abstract 
This research studies the quality of hotel services in Bangkok and the intention of returning to event held 

in Thailand: a case study of MICE foreign tourists. By studying the foreign tourists’ opinions on the quality 

of meeting service measure in five dimensions, namely the convenience of access to the venue, availability 

of equipment and facilities for organizing equipment and technology, food and beverage quality, 

employee’s services and employee’s skills and the cleanliness of the place. Data collecting are from 422 

MICE foreign tourists visiting Thailand in June - November 2019. There are factors that determine the quality 

of hotel services in Bangkok and the intention of returning to Thailand for MICE tourists, namely gender, 

age, nationality, educational level, and average annual income, purpose of traveling, frequency of traveling 

to Thailand and tourism patterns. The result of this study found that the opinions about the quality of 

meeting services of the hotels in Bangkok in five dimensions (food quality, employee’s service, meeting 

facilities, meeting rooms, and equipment) are at the similar level. The quality of the conference service is 

an important part of the relationship with the intention of returning to Thailand for MICE foreign tourists. 

Especially the quality of meeting services in every aspect (food quality, employee’s service, meeting rooms, 

meeting facilities and equipment) have a positive relationship with intention of returning to event held in 

Thailand for MICE foreign tourists and the region of tourists did not affect the level of opinion on the quality 

of meeting service both in general and in various dimensions. 
 

Keyword: Service quality, MICE industry, Intention of returning to the event, MICE foreign tourists  

 

บทนำ 

อุตสาหกรรมไมซL นับเป/นสEวนสำคัญของอุตสาหกรรมการทEองเที่ยวของประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตสูง          

มีความสำคัญตEอการสรMางรายไดMและการจMางงานใหMแกEประเทศ อุตสาหกรรมไมซLของไทยเติบโตขึ้นอยEางตEอเนื่อง มีสEวนสำคัญ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทEองเที่ยวของประเทศสรMางรายไดMใหMกับประเทศไทยเป/นจำนวนมาก อุตสาหกรรมไมซLหมาย

รวมถึง การประชุมองคLกร (Meeting) การทEองเที่ยวเพื่อเป/นรางวัล (Incentive) การประชุมสมาคมนานาชาติ (Conference) 

นิทรรศการและการแสดงสินคMานานาชาติ (Exhibition) 

ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซLเกิดจากความตEอเนื่องและการสรMางเครือขEายทางธุรกิจแขนงตEาง ๆ ในป]จจุบัน

นโยบายภาครัฐเขMามาสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซL เชEน การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไดMแกE การเดินทางเขMาประเทศ 

ความรEวมมือระหวEางสEวนกลางและทMองถิ ่นการประชาสัมพันธLระดับโลกในรูปแบบตEาง ๆ การสEงเสริมการลงทุนแกE

ผูMประกอบการ โดยเฉพาะการกEอสรMางและปรับปรุงศูนยLการประชุมนานาชาติและงานแสดงสินคMา / นิทรรศการในตEางประเทศ 

การจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ Familiarization Tour (FAM Tour) สำหรับสื ่อมวลชนและผู Mมีชื ่อเสียง เป/นตMน และระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ สนามบิน รถไฟฟ�า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและสถิติตEาง ๆ และ

การฝ�กอบรมบุคลากร (สำนักงานสEงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2562) 

จากความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซL การศึกษา ความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวกลุEมไมซLที่มีตEอคุณภาพการบริการจัด

ประชุมองคLกร (สำนักงานสEงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2562) ของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ จะเป/นขMอมูลสำคัญทีช่EวยสEงเสริม

การบริการของธุรกิจไมซLในประเทศไทย เพื่อใหMผลการวิจัยมีความชัดเจน การศึกษาครั้งนี้มุEงเนMนประเมินคุณภาพการบริการการจัด

ประชุมของโรงแรม เป/นธุรกิจหลักที่ใหMบริการที่พัก สถานที่ บริการจัดประชุมองคLกร การทEองเที่ยว เพื่อเป/นรางวัลและการประชุม

สมาคมนานาชาติ จากการศึกษาความสัมพันธLระหวEางความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวกลุEมไมซLที่มีตEอระดับคุณภาพการบริการจัด
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ประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลกับความตั้งใจเดินทางกลับรEวมงานและทEองเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งของนักทEองเที่ยว

กลุEมนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป/นประโยชนLตEอธุรกิจโรงแรม นำไปวางแผนและกำหนดแผนการตลาดเชิงรุกสำหรับลูกคMาชาวตEางชาติ

กลุEมไมซL อีกทั้งยังเป/นขMอมูลสำคัญสำหรับกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการใหMบริการจัดประชุมองคLกรการทEองเที่ยว การประชุม

สมาคมนานาชาติ ใหMมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตMองการของนักทEองเที่ยวกลุEมไมซLมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค<ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLที่มีตEอคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรม

ในเขตกรุงเทพฯ  

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธLระหวEางความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLที่มีตEอคุณภาพการบริการจัด

ประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ และพัฒนาคุณภาพการบริการตEอผูMเขMารEวมงานกับความตั้งใจของนักทEองเที่ยวกลุEมนี้ใน       

การเดินทางกลับมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง 

3.  เพื่อศึกษาความแตกตEางของความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLจากภูมิภาคตEาง ๆ ที่มีตEอ

คุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีที่นำมาศึกษาคือ 

1. แนวคิดคุณภาพการใหMบริการ (Service Quality)  

2. ตัวชี้วัดความพรMอมของสถานที่จัดประชุม  

3. คุณภาพของการบริการทEองเที่ยว 

 การกำหนดมาตรฐานงานบริการ โดยวิเคราะหLความตMองการและคุณลักษณะที่เกี่ยวขMองกับคุณภาพของการบริการ 

รวมทั้งวิเคราะหLการรับรูMคุณลักษณะและการแสดงออกในการใหMบริการ เพื่อกำหนดเกณฑL หรือมาตรฐานงานบริการที่มีคุณภาพ 

คุณภาพการบริการเป/นแนวคิดของธุรกิจสมัยใหมEที่มีความสำคัญสินคMา บริการตEาง ๆ ไดMมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพและการใหMบริการ

อยEางตEอเนื่องซึ่งมีลูกคMาเป/นศูนยLกลาง คุณภาพการบริการเป/นสEวนหนึ่งของธุรกิจบริการชั้นนำไดMขยายขอบเขตคุณภาพการบริการ 

รวมถึงลูกคMาภายในและลูกคMาภายนอก ลูกคMาภายใน คือ กระบวนการ หรือขั้นตอนการผลิต พนักงานที่รับงานจากตEอ สEวนลูกคMา

ภายนอก คือ ผูMซื้อสินคMาหรือผูMเขMามารับบริการ (Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J., 1996) การรับรูMคุณภาพของบริการ ผูMรับบริการจะ

เป/นผูMที่กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ คุณภาพของบริการที่ดี หมายถึง การไดMรับบริการที่ตรงกับความตMองการ 

หรือเกินความคาดหวังของลูกคMา ผูMบริหารการบริการในธุรกิจทEองเที่ยวตMองเขMาใจความคาดหวังของลูกคMาและคำนึงถึงการรักษาคุณคEา

ของการบริการที่มีคุณภาพ ดMวยการสรMางภาพลักษณLขององคLการที่เนMนคุณภาพของการบริการที่ประทับใจลูกคMาเป/นหลัก 

 

สมมติฐานงานวิจัย 
ระดับความคิดเห็นที่นักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLมีตEอคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขต

กรุงเทพฯ มีความสัมพันธLกับความตั้งใจเดินทางกลับมาทEองเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง 
คุณภาพการบริการวัดใน 5 มิติ คือ 
• ความสะดวกในการเขMาถึงสถานที ่
• ความพรMอมของอุปกรณLและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานอุปกรณL / เทคโนโลย ี
• คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
• การบริการของพนักงานและทักษะของพนักงาน 
• การรักษาความสะอาดของสถานที่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
คุณภาพการบริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครสถานที่จัดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ประเภทงานวิจัย คือ เชิงปริมาณ  

 1.  ประชากร นักธุรกิจทEองเที่ยวกลุEมไมซL ที่เดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยและทEองเที่ยวในประเทศไทยชEวง

เดือน มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2562 และเลือกสถานที่จัดงานในสถานที่ชั้นนำของกรุงเทพมหานคร เชEน โรงแรมระดับ 5 ดาว 

และ ศูนยLประชุม  

2.  กลุEมตัวอยEาง การเก็บรวบรวมขMอมูลดMวยแบบสอบถาม จากการสอบถามจากนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติที่

เดินทางในประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯ หนEวยงานการจัดประชุม ทุกระดับตำแหนEงที่มีความเกี่ยวขMอง โดยใชMแบบสอบถาม

เป/นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขMอมูล  

การคำนวณขนาดตัวอยEางสำหรับประชากรที่มีขนาดใหญEและไมEทราบคEาความแปรปรวนในสัดสEวนของประชากร 

ตามสูตรของ Cochran (1963) 

 n  = (Z ²Ƥɋ)/e^2  

โดยที่   n = ขนาดตัวอยEาง 

 Z = คEา z ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% มีความเทEากับ1.96 

 P = สัดสEวนของลักษณะที่ปรากฏในประชากร การศึกษาครั้งนี้กำหนดใหM p มีคEาเทEากับ 0.50    

เป/นคEาที่ทำใหMชEวงของความเชื่อมั่นมีความละเอียดมากที่สุด (Berenson, M.L., Levine, D.M., & Krebiel, T.C., 2009) 

 q  = 1-p = 1-0.50 = 0.50 

 e   = คEาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดM =0.05 

n  = ((1.96)²(0.5)(0.5))/〖(0.05)〗^2     

= 385 

ดังนั้น ขนาดตัวอยEางสำหรับการศึกษาครั้งนี้จึงเทEากับ 385 ตัวอยEาง 

การสุEมตัวอยEางดำเนินการดMวยวิธีการสุEมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใหMไดMจำนวนตัวอยEางตามที่คำนวณไดM 

คุณภาพการบริการด/านสถานที ่

- ความสะดวกในการเข/าถึงสถานที ่

- ความพร/อมของอุปกรณ[และสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการจัดงาน 

คุณภาพการบริการด/านสิ่งแวดล/อมและ

บุคคลากร 

- คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 

- การรักษาความสะอาดของสถานที ่

- การให/บริการของพนักงาน 

และทักษะของพนักงาน 

สaงผลตaอความตั้งใจของนักทaองเที่ยว

ตaางชาติกลุaมไมซ[ในการเดินทางกลับมา

รaวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้งประเทศ

ไทยอีกครั้ง  
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เครื่องมือที่ใชMในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ใหMกลุEมตัวอยEางกรอกขMอมูลดMวยตนเอง ทั้งนี้แบบสอบถาม

ประกอบดMวยคำถามปลายป§ด (Closed-Ended Questionnaire) แบบมีตัวเลือก นอกจากนี้ในแบบสอบถามจะครอบคลุม 

และสอดคลMองกับสมติฐานในการวิจัย  
 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูMศึกษาไดMทดสอบหาความเชื่อถือไดMของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1.  ผูMศึกษาไดMคMนควMาเอกสาร วารสาร ขEาวประชาสัมพันธLจากหนEวยงานที่เกี ่ยวขMองไมซL เพื่อใชMเป/นแนวทาง

แบบสอบถาม 

2.  การหาคEาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ผูMศึกษาไดMทำเครื่องมือที่สรMางขึ้นตรวจสอบความถูกตMอง ครอบคลุม

เนื้อหาหรือไมEแลMวจึงทำการปรับปรุงใหMเหมาะสม 

3.  การหาความนEาเชื่อถือของเครื่องมือ ผูMศึกษาไดMนำแบบสอบถามจำนวน 10 ชุด ไปทำการทดสอบกับกลุEมที่มี

ความใกลMเคียงกับกลุEมตัวอยEาง คือ กลุEมนักทEองเที่ยวกลุEมไมซLในประเทศไทยที่มีการมารEวมงานที่จัดงานประชุม  

สถิติที่ใช8ในการวิเคราะหfข8อมูล 

1.  สถิติเชิงพรรณนา ไดMแกE คEารMอยละ (Percentage) และ คEาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

2.  สถิติเชิงอนุมานไดMแกE การทดสอบคEา (ANOVA) ใชMทดสอบความแตกตEางของคEาเฉลี่ยระหวEาง 2 กลุEม หรือ

มากกวEา และใชM Multiple Regression วิเคราะหLหาความสัมพันธLและอิทธิพลระหวEางตัวแปรตMนและตัวแปรตาม 

 

ผลการวิจัย  

 จากการสำรวจกลุEมตัวอยEางจำนวน 422 คน มีจำนวนเพศชายและเพศหญิงในสัดสEวนใกลMเคียงกัน เป/นเพศชาย 

จำนวน 231 คน คิดเป/น 54.74% เพศหญิง จำนวน 191 คน คิดเป/น 45.26% กลุEมตัวอยEางสEวนใหญEอยูEในชEวงอายุ 25-44 ป` 

จำนวน 282 คน ผู MตอบแบบสอบภามสEวนใหญEมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตM 150 คน คิดเป/น 35.55% ผู Mตอบ

แบบสอบถามสEวนใหญEมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 182 คน คิดเป/น 43.13% กลุEมตัวอยEางสEวนใหญEมีรายไดMระหวEาง 20,000– 

60,000 เหรียญสหรัฐตEอป` มีจำนวนรวม 297 คน คิดเป/น 70.38% ของจำนวนตัวอยEางทั้งหมด การสำรวจเกี่ยวกับรูปแบบ        

การเดินทางทEองเที ่ยวของกลุEมตัวอยEาง พบวEา กลุEมตัวอยEางสEวนใหญEเดินทางมาประชุมจำนวน 228 คน คิดเป/น 54.03%             

มีตัวอยEางกวEาครึ่งหนึ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยมากกวEา 1 ครั้ง นักทEองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกมีจำนวน 200 คน 

คิดเป/น 47.39% นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซLสำรวจสEวนใหญE เดินทางมาคนเดียวมีจำนวน 275 คน คิดเป/น 65.17% 

การสำรวจความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซLเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขต

กรุงเทพฯ นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซLมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ในระดับ

ปานกลางคEอนไปทางมาก (คEาเฉลี่ยของคะแนนรวมเทEากับ 3.684 มีคEามัธยฐานเทEากับ 4.00) มีความเห็นวEาคุณภาพการบริการทั้ง     

5 มิติ (คุณภาพของอาหาร การใหMบริการของพนักงาน สถานที่จัดประชุม หMองประชุมและอุปกรณLเครื่องใชM) มีระดับใกลMเคียงกัน คือ 

• คุณภาพของอาหารมีคุณภาพการบริการในระดับปานกลางคEอนไปทางดี (คEาเฉลี่ย 3.727 คEามัธยฐาน 3.80) 

• การใหMบริการของพนักงานมีคุณภาพการบริการในระดับปานกลางคEอนไปทางดี (คEาเฉลี่ย 3.693 คEามัธยฐาน 

3.833) 

• สถานที่จัดประชุมมีคุณภาพในระดับปานกลางคEอนไปทางดี (คEาเฉลี่ย 3.674 คEามัธยฐาน 3.66) 

• หMองประชุมมีคุณภาพในระดับปานกลางคEอนไปทางดี (คEาเฉลี่ย 3.624 คEามัธยฐาน 3.55) 

• อุปกรณLเครื่องใชMมีคุณภาพในระดับปานกลางคEอนไปทางดี (คEาเฉลี่ย 3.622 คEามัธยฐาน 3.60) 

 



 

 6 

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที ่2 
The 2nd National Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) 

 

การศึกษาความสัมพันธLระหวEางความคิดเห็นของนักทEองเที่ยวที่เดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยที่มีตEอระดับ

คุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และความตั้งใจเดินทางกลับมาทEองเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธLระหวEางคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและความตั้งใจ

เดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง 

 

 จากการศึกษาสอดคลMองกับงานวิจัยแนวคิดคุณภาพการใหMบริการ (Service Quality) ตัวชี้วัดความพรMอมของสถานที่

จัดประชุมและคุณภาพของการบริการทEองเที่ยว จากการวิเคราะหLผลของคุณภาพที่เกิดจากตัวชี้วัดความพรMอมของสถานที่          

ที่เหมาะสมกับการจัดงาน รวมไปถึงคุณภาพการบริการสEงผลใหMนักเที่ยวเที่ยวกลุEมไมซLเลือกที่จะเดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศ

ไทยอีกครั้ง ระดับของคุณภาพการบริการในสEวนของหMองประชุมยิ่งดีก็จะยิ่งทำใหMนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLมีความตั้งใจ

เดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง ระดับคุณภาพของการบริการจัดประชุมของโรงแรมในสEวนของอุปกรณLเครื่องใชMมี

ความสัมพันธLทางบวกกับความตั้งใจเดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง ดังนั้นระดับของคุณภาพการบริการในสEวนของ

อุปกรณLเครื่องใชMยิ่งดีก็จะยิ่งทำใหMนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซLมีความตั้งใจเดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 
 



 

 7 

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที ่2 
The 2nd National Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหLการศึกษาคุณภาพการบริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครกับความตั้งใจเดินทางมารEวมงานที่จัดใน

ประเทศไทยอีกครั้ง กรณีศึกษา: นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซL เป/นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคLเพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนักทEองเที่ยวที่มีตEอคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ พบวEา 

คุณภาพการบริการจัดประชุมเป/นสEวนสำคัญที่มีความสัมพันธLกับความตั้งใจเดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทย

ของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซL โดยเฉพาะคุณภาพการบริการจัดประชุมทุก ๆ ดMาน (คุณภาพของอาหาร การใหMบริการ

ของพนักงาน สถานที่จัดประชุม หMองประชุมและอุปกรณLเครื่องใชM) มีความสัมพันธLทางบวกกับความตั้งใจเดินทางมารEวมงานที่

จัดในประเทศไทยของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซL ผลการศึกษาสอดคลMองกับงานวิจัยของ รชพร จันทรLสวEาง (2547) 

ระบุวEาสถานที่จัดประชุมทั ้งสิ ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร หMองประชุม หMองอาหาร เป/นป]จจัยสำคัญป]จจัยหนึ่งใน              

การเลือกจุดหมายเพื่อจัดประชุมนานาชาติ 

สรุปคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมมีความสำคัญในการดึงดูดใหMนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซL

เดินทางมารEวมงานที่จัดในประเทศไทยอีกครั้ง โดยระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัดประชุมของโรงแรมใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมEมีความแตกตEางกับระหวEางนักทEองเทีย่วที่มาจากภูมิภาคตEาง ๆ กัน ภูมิภาคของนักทEองเที่ยวไมE

มีผลตEอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการจัดประชุมในภาพรวมดังนั้น หากผูMประกอบการรักษาระดับการใหMบริการ การจัด

ประชุมที่ดีก็จะสามารถตEอยอดใหMนักทEองเที่ยวเดินทางกลับมาทEองเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ผูMจัดการประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการสามารถเสริมสรMางคุณภาพของการบริการทางการทEองเที่ยว 

โดยใชMองคLประกอบสำคัญ 3 องคLประกอบ (มนัสวี ธาดาสีหL, 2545) คือ 1)  การสรMางงานบริการใหMมีมาตรฐาน ตอบสนอง

ความตMองการและพฤติกรรมของนักทEองเที่ยวกลุEมไมซL 2)  การพัฒนาการปฏิบัติงานบริการของผูMใหMบริการใหMมีคุณภาพ       

ทำใหMผูMใหMบริการเขMาใจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการมีความเต็มใจใหMบริการและมีความสามารถในการใหMบริการไดMตรงตาม

คุณลักษณะของบริการแตEละประเภท การปฏิบัติงานใหMมีคุณภาพผูMใหMบริการตMองมีจิตใจบริการอยEางแทMจริงตลอดจนตMอง

พัฒนาทักษะการใหMบริการและความสามารถที่เกี่ยวขMองกับงานที่ปฏิบัติอยูE 3)  การสังเกตุประเมินการรับรูMคุณภาพการบริการ 

เพื่อนำไปปรับปรุงบริการใหMตรงตามความตMองการและตอบสนองความคาดหวังของนักทEองเที่ยวกลุEมไมซL  
 

ขLอเสนอะแนะ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวEา จากขMอมูลป]จจัยดMานประชาการศาสตรLของนักทEองเที่ยวชาวตEางชาติกลุEมไมซL พบวEา

นักทEองเที่ยวตEางชาติกลุEมไมซLสEวนใหญEเป/นเพศชาย อายุระหวEาง 25-44 ป` ดังนั้นรูปแบบการบริการจัดประชุมจึงควรปรับใหM

เหมาะกับความตMองการและพฤติกรรมของผูMเขMารEวมประชุมที่เป/นเพศชาย เชEน ตำแหนEงของหMองจัดประชุมควรอยูEใกลMพื้นที่สูบ

บุหรี่ เพื่อสะดวกในการเขMา-ออกระหวEางการประชุม อุปกรณLอำนวยความสะดวกในการประชุมควรทันสมัยสามารถรองรับ

เทคโนโลยีป]จจุบันไดM คุณภาพของอาหารควรเนMนความเรียบงEายและคุณภาพด ีรวมถึงการรักษาความสะอาดทั้งพื้นที่ในการจัด

ประชุมและบริเวณแวดลMอมโดยรวม 
จากการสำรวจพบวEานักทEองเที่ยวสEวนใหญEมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตMแตEผลการวิเคราะหLแสดงวEา 

ภูมิภาคของนักทEองเที่ยวไมEมีผลตEอระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจัดประชุมทั้งในภาพรวมและในมิติตEาง ๆ    
พบวEานักทEองเที่ยวจากทุกภูมิภาคใหMความสำคัญกับคุณภาพการบริการจัดประชุมทุกดMาน ดังนั้นเพื่อรักษาระดับคุณภาพ         

การบริการใหMดียิ่งขึ้นไปผูMประกอบการควรใหMความสำคัญกับคุณภาพการบริการในทุกสEวน คือ คุณภาพของอาหารทั้งในเรื่อง

รสชาติความสดใหมEของวัตถุดิบ การตกแตEงและความสะอาด ดMานการใหMบริการของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานในสEวนที่ตMอง

ติดตEอกับลูกคMาโดยตรง ผูMประกอบการตMองเตรียมกระบวนการพัฒนาบุคลากรตั้งแตEการคัดเลือก การฝ�กอบรมดMานการใชM

ภาษาอังกฤษ เทคนิคการใหMบริการและบุคลิกภาพการใหMบริการแบบมืออาชีพ เพื่อสรMางความมั่นใจใหMแกEพนักงาน เพิ่ม
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ประสิทธิภาพของกระบวนการใหMบริการที่ดีมีความรวดเร็วและมีแบบแผนเดียวกัน ใหMผูMเขMารEวมประชุมไดMรับความสะดวก รวดเร็ว

ในการไดMรับบริการ ดMานเทคโนโลยีอุปกรณLเครื่องใชMในการประชุมผูMประกอบการตMองจัดใหMมีอุปกรณLที่สามารถรองรับเทคโนโลยี

ป]จจุบันไดM ดMานหMองประชุม ผูMประกอบการควรปรับบรรยากาศในหMอง แสงและอุณหภูมิใหMเหมาะกับจำนวนผูMเขMารEวมประชุม 

โดยเนMนที่ความสะอาดของโต¬ะ เกMาอี้ การจัดตำแหนEงของอุปกรณLตEาง ๆ เพื่อสรMางความสะดวกสบายใหMแกEผูMเขMารEวมประชุม และ

จากการศึกษานี้ทำใหMทราบถึงแนวโนMมการพัฒนาในอุตสาหกรรมไมซL วิธีการคือ การรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการเพื่อใหM

ผูMใชMบริการกลับมาใชMบริการอีกในป]จจัยใดบMาง จะเป/นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซLในอนาคต 
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