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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาในธุรกิจ
โรงแรมและรี ส อร์ ท เครื ออมารี (2) ศึ กษาพฤติ กรรมการจั ด ประชุ มและสั มมนาของผู้ รั บ บริ การสถานที่ จัด งาน
(3) เปรียบเทียบความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
เครืออมารี จาแนกตามลักษณะของทั่วไปผู้รับบริการสถานที่จัดงาน และ (4) เปรียบเทียบความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครื ออมารี จาแนกตามพฤติกรรมการจัดประชุม
และสัมมนาของผู้รับบริการสถานที่ จัดงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้รับบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่ เป็นเจ้าภาพ
จัดงานที่เป็นกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนา จานวน 225 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่ องมื อในการวิ จัย สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ ค่ าความถี่ (frequency) ค่ าร้ อยละ (percentage) ค่ าเฉลี่ ย (mean)
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่ าที (t-test) และค่ าเอฟ (F-test) ผลการศึ กษาพบว่ า (ก) ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยจัดประชุม สั มมนาภายในองค์ กร (meetings) มีแผนจะจั ดแสดงนิทรรศการ (exhibitions)
ภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จัดการประชุ ม 1-3 ครั้ ง ในการเลื อกสถานที่ จัดงานส่ วนใหญ่
ผู้ที่ตัดสินใจคือคณะกรรมการขององค์กรตัดสินใจร่วมกัน ส่วนใหญ่จองสถานที่โดยการจองล่วงหน้า และทาสัญญาระยะ
สั้นเฉพาะงาน โดยจองสถานที่จัดงานล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน (ข) ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลื อกใช้ บริการการจั ดประชุ มและสัมมนา โดยรวม มีความสาคัญ อยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา มีความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก 5 ด้ าน ดั งนี้ (1) ด้านโปรแกรมการจัดงานส าเร็จรู ป (2) ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริการ (3) ด้านกระบวนการบริ การ (4) ด้ านพนักงาน
และ (5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(2) ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ (3) ด้ านราคา ตามลาดับ (ค) ผู้ รับบริการสถานที่จัดงาน ที่ มีประเภทของงาน
(Event) ที่องค์กรมีแผนจะจัดในอนาคต และลักษณะของการจองสถานที่ ต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์
การทางานในด้านการจัดประชุม ประเภทขององค์กรที่สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ประเภทของงาน (Event) ที่องค์กรเคยจัด
จานวนในการจั ดประชุ มภายใน 1 ปี ผู้ที่ ตัดสินใจในการเลือกสถานที่ จัดงาน และระยะเวลาในการจองสถานที่จัดงาน
ล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน
1
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Abstract
This research. The objectives of this study were: (1) to study the factors influencing the choice of
conference and seminar service in Amari Hotels and Resorts; (2 ) Compare the importance of factors
affecting the selection of conference and hotel services in the Amari hotel and resort business by the
characteristics of the general service recipients. Significant events and (4) the relative importance of the
factors that affect the choice of services, conferences and seminars in hotels and resorts Amari behaviors
conferences and seminars service venues. The sample used in this study was Service recipients, who are
the hosts of events related to the industry, hold meetings and seminars of 2 2 5 people, using the
questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, and F-test found: (a) Most respondents used to hold meetings. In-house
seminars plan to exhibit. (exhibitions). Within a year, most respondents held 1-3 meetings to choose the
venue. The decision was made by the board of directors of the organization. Mostly book a place by
pre-book. And short term contract only By booking the venue no later than 3 months. (b) The venue
service recipients It was found that factors affecting the selection of the conference and seminar service
as a whole were significant. When considering each side, it was found that the venue service. The factors
that influence the choice of conference and seminar services. There are 5 levels of significance:
(1) program management, (2) product/service (3) service process (4) staffing, and (5) physical environment
respectively. that The venue service recipients The factors that influence the choice of conference and
seminar services. There are 3 levels of significance at the medium level: (1 ) marketing promotion;
(2) distribution channel; and (3) price, respectively. The type of event (organization) that the organization
plans to organize in the future. And the nature of booking places different importance of the factors that
affect the selection of services, meetings and seminars are different, gender, age, education. Average
income per month Experience in meeting The type of organization that is affiliated or active. The type of
event (organization) that the organization previously held. Number of meetings held within one year
Who decides on the venue selection? And time to reserve the venue in advance not different.
Keywords: Conferences, seminars, programmed events, products/services

บทนา

นิ ทรรศการ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ จากผู้ เข้ าร่ วมงานที่
เดินทางมาจากต่างประเทศเป็น 3 เท่าของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป (รชพร จันทร์สว่าง, 2546: 18)
และรายได้ของธุร กิ จ การจัด ประชุม นานาชาติ
ในประเทศไทยจ านวน 1,551 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2545

อุตสาหกรรมการจัดประชุม และสัมมนา
เป็นอุตสาหกรรมที่มกี ลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้า
จากธุรกิ จการจัดประชุม ธุรกิจการจัดการท่ อ งเที่ ยว
เพื่ อเป็ นรางวัล และธุรกิ จการจั ดการแสดงสิ น ค้ า /
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จากผู้ ร่ว มประชุ ม จ านวน 141,244 คน และ
ผู้ ติ ด ตามจ านวน 33,899 คน คิ ด เป็ น มู ล ค่ า
รายได้ทั้ งสิ้น 13,889 ล้านบาท (ทวีป ศิริรั ศมี ,
2548: 125) จากการส ารวจของสมาคม ICCA
(International Congress & Convention
Association) ในปี พ.ศ. 2546 พบว่ า ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติสาหรับสมาคม
จานวน 57 ครั้ง คิดเป็นจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้ ง สิ้ น 34,267 คน และเป็ น การประชุ ม ใน
กรุ ง เทพมหานคร 34 ครั้ ง คิ ด เป็ น จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น 21,760 คน ทั้ งนี้ ICCA
ได้ ค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 410 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน
(ประมาณ 12,300 บาท ต่ อคนต่ อวั น) และจากการ
ประเมิ นของบริษัทจัดประชุม (corporate meeting
planners) ทั่ ว โลกจ านวน 563 แห่ ง พบว่ า
ประเทศไทยยังได้รับการจัดอั นดับในการจัดประชุม
นานาชาติ เป็ นอั นดั บที่ 5 ของโลก รองจากฮ่ อ งกง
สิงคโปร์ สหราชอาณาจัก ร และฝรั่งเศส และ
World Tourism Organization คาดการณ์ ว่ า
ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา ในประเทศไทย
จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง โดยทานายว่า
จะเพิ่ ม ประมาณ 5% ต่ อ ปี ถึ ง ปี พ.ศ. 2557
จึง เห็ นได้ว่า ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป็ น
ประเทศส าคั ญ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการจั ด
ประชุ ม และสัม มนา ซึ่ ง ท ารายได้ เข้ าประเทศ
จานวนมหาศาลต่อปี
จากความต้องการของตลาดในอุ ตสาหกรรม
การจัดประชุม และสัม มนาที่ เพิ่ ม มากขึ้นท าให้
ธุรกิจโรงแรมและศูนย์ประชุมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ อุ ตสาหกรรมดัง กล่ าวมองเห็ น

พื้นที่ ใช้สอยให้มากขึ้น ท าให้ในอนาคตประเทศไทย
จะมี พื้ น ที่ ข องสถานที่ จั ด งานมากขึ้ น ท าให้
ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของการแข่งขันในเรื่องของ
“The Space Race” ทั้ งภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
การแข่ ง ขั น ในเรื่ อ งนี้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
และประเทศที่ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม
และสัม มนา เช่น เวียดนาม จีน อินเดีย ญี่ ปุ่ น
ฮ่องกง และเกาหลี แต่แนวโน้มอุตสาหกรรมการ
จัด ประชุ ม และสัม มนาในประเทศไทยกลั บ มี
ขนาดการประชุมเล็กลง และมีระยะเวลาพานักเฉลี่ย
ลดลง (สุประภา โมลีรตานนท์, 2549: 2) ดังนั้น
สถานที่ จัดงาน (venue) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการสร้างความส าเร็จ ของอุตสาหกรรมการ
จั ดประชุ มและสั มมนา ควรมี การพั ฒ นากลยุ ทธ์
การตลาดให้ เหมาะสมต่ อการตอบสนองต่ อความ
ต้อ งการและการเพิ่ ม ความพึง พอใจสูงสุดของ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนา
คื อ ผู้ ว างแผนงานประชุ ม ขององค์ ก รต่ า ง ๆ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคง
ของธุร กิ จ สถานที่ จัดงานให้ส ามารถแข่ง ขันได้
ทั้ ง ในตลาดภายในประเทศและต่ างประเทศ
ดังนั้น การพัฒนาและการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ความอยู่ ร อดภายใต้ ก ารแข่ง ขั น
ในอนาคตและนามาปรับเป็นรูปแบบการตลาด
ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
สั ม มนาจนกลายเป็ น บรรทั ด ฐาน (norm) ได้
จึงนับเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง
รัฐ บาลมี เป้ าหมายให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการประชุมส าหรับ ภูมิ ภาคเอเชียนั้น
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การท่ องเที่ ยว พ.ศ. 2547-
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2551 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม World
Event Marketing เสนอขายเทศกาลงานประเพณี
และกิ จ กรรมให้ เป็นสิน ค้า การท่ อ งเที่ ยวหลั ก
ทั้งกั บ Trade และ Consumer ในตลาดที่มี ศักยภาพ
และมี ความสนใจอย่างครบวงจร สร้างความต่อ เนื่อ ง
และความสม่ าเสมอในการจั ด World Event
Marketing เพื่ อนั กท่ องเที่ ยวจดจ าและเกิ ดค่ า นิ ย ม
ในการเดินทางท่องเที่ยว สร้างช่องทางการขาย
ให้ครอบคลุมทุ กภาคส่วน และด้านนโยบายการท่องเที่ ยว
ได้ ก าหนดให้ บ ริ ก ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว
ทั้ งระดับ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุม
การสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชีย
อุตสาหกรรมการจัดประชุม และสัมมนา
จะต้องมี ความสามารถในการแข่ งขันได้ ดัง นั้น
สถานที่จัดงาน (venue) ในฐานะองค์ประกอบ
หลักของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนา
ซึ่ง จ าเป็ นต้องเร่งพั ฒ นากลยุท ธ์ท างการตลาด
เพื่อกาหนดส่วนประสมการตลาดของธุร กิจ ให้
ชั ด เจน และมองหาจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นให้ พ บ
เนื่ องจากสถานที่ จั ดงานเป็ นการบริการเฉพาะทาง
จึง ควรมี ก ารก าหนดส่วนประสมการตลาดที่ มี
ลัก ษณะเฉพาะและต่างจากธุร กิ จบริการอื่ น ๆ
การศึ กษากลยุ ทธ์ ทางการตลาด ควรท าความเข้ า
ใจความต้องการของลูกค้า เพราะความต้องการ
ของลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ส่ วนประสมการตลาด
ทั้ง นี้ ผู้บ ริห ารควรเข้าใจและสามารถแบ่งส่วน
การตลาด (market segmentation) และการก าหนด

กาหนดตาแหน่งทางการตลาด (market positioning) ได้
ทั้งหมดนี้ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อนามาพัฒ นาส่วนประสมการตลาดส าหรับ
ตลาดเป้าหมายต่อไป จึงมี ความจ าเป็นในการศึก ษา
ค้น หารู ป แบบของส่ว นประสมการตลาดของ
สถานที่ จัดงานในประเทศไทยว่าควรจะเป็ นอย่างไร
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจสถานที่
จัดงานได้อย่างไร
จากความจ าเป็ น ในการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย
จึ ง สนใจศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้
บริก ารการจัด ประชุ ม และสั ม มนา (MICE) ใน
ธุ รกิ จโรงแรมและรี สอร์ ท เครื ออมารี เพื่ อให้ เกิ ด
ความเข้าใจที่ แท้ จริงและเพื่อการพัฒนาส่วนประสม
ทางการตลาดที่ ถู กต้ อง และผู้ บ ริ ห ารจะได้ เกิ ด
ความเข้าใจและให้ความส าคัญ ต่อเป้าประสงค์
ขององค์กรตนเอง เพื่อนามากาหนดส่วนประสม
การตลาดของสถานที่จัดงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
และใช้เป็นแนวทางในการลงทุนด้านสถานที่ให้
เหมาะสมกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรม
การจัด ประชุ ม และสั ม มนา ตลอดจนเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม
การจัด ประชุ ม และสัม มนาในประเทศไทยได้
อย่างถูกทิศทาง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ ก ารการจั ด ประชุ ม และสั ม มนาในธุ ร กิ จ
โรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

Vol.5 No.1 (January–June 2015) ISSN 1905-2219
53

Vol.6 No.2 (July–December 2016)
เป็ น กิ จ กรรมอั น เกีVVol.6
่ ย วข้No.2
อ งกั(July–December
บ อุ ต สาหกรรม
2016)

2. ศึก ษาพฤติก รรมการจั ดประชุ ม และ
สัมมนาของผู้รับบริการสถานที่จัดงาน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสาคัญของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ
สัมมนาในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี
จาแนกตามลักษณะของทั่วไปผู้รับบริการสถาน
ที่จัดงาน
4. เพื่อเปรียบเทียบความสาคัญของปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่อ การเลือ กใช้ บ ริก ารการจั ดประชุ ม
และสัมมนา ในธุรกิ จโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี
จาแนกตามพฤติกรรมการจัดประชุมและสัมมนา
ของผู้รับบริการสถานที่จัดงาน

การจัดประชุมและสัมมนา จานวน 225 องค์กร
จากจ านวน 515 องค์ก ร ใช้วิธีก ารสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่ างง่าย (Simple Random Sampling)
การก าหนดขนาดตั วอย่ างโดยใช้ แ นวคิ ด ของ
Taro Yamane
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด
(Close - ended question) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะของทั่ วไปผู้รับ บริก าร
สถานที่จัดงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ก ารท างาน
ในด้านการจัดประชุม และประเภทขององค์กรที่
สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่
ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมการจั ด ประชุ ม
และสั ม มนาของผู้ รั บ บริ ก ารสถานที่ จั ด งาน
จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ประเภทของงาน (Event)
ที่ อ งค์ ก รเคยจั ด ประเภทของงาน (Event)
ที่องค์ก รมีแผนจะจัดในอนาคต จ านวนในการ
จัดประชุมภายใน 1 ปี ผู้ที่ตัดสินใจในการเลือก
สถานที่ จั ด งาน ลั ก ษณะของการจองสถานที่
และระยะเวลาในการจองสถานที่จัดงานล่วงหน้า
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการการจัดประชุมและสัมมนา ประกอบด้วย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก าร (product/service)
ด้านราคา (price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(place) ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion)
ด้านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาย (physical evidence)
ด้านกระบวนการบริการ (process of service)
ด้ า นพนั ก งาน (people) และด้ า นโปรแกรม
การจัดงานสาเร็จรูป (package)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึก ษาเชิงปริม าณ
(Quantitative Research) งานวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป็ น
งานวิจัยเชิงสารวจ
ป ระชาก รที่ ใช้ ใ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ผู้รับบริการซึ่ง เป็นกลุ่ม ที่ เป็นเจ้าภาพจัดงานที่
เป็ น กิ จ กรรมอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
การจั ดประชุ มและสั มมนา โดยพิ จารณาตามบั ญ ชี
รายชื่อจากปฏิทิ นการจัดงานที่ เป็ นข้อมู ลย้อ นหลัง
และล่วงหน้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และ
สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) โดยพิจารณาจาก
ความถี่ในการจัดงาน (frequency judgment)
ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ซึ่งมีองค์กรที่จัดงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนาจานวน
ทั้งหมด 515 องค์กร
ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ าง ใน ก าร ท าวิ จั ย ค รั้ ง นี้
ผู้รับบริการซึ่ง เป็นกลุ่ม ที่ เป็นเจ้าภาพจัดงานที่
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2. ผู้รับบริการสถานที
่ จัดงาน
เห็นว่าปัจจัย2016)
ที่
Vol.6 No.2
(July–December

การท ดส อบ คุ ณ ภาพ ของเครื่ อ งมื อ
โดย (1) หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณ
จากความสอดคล้ อ งคื อ ดั ชนี ความสอดคล้ อ ง
ระหว่ างข้ อ ค าถามกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence) หรื อ เรี ยกย่ อ ๆ
ว่ า ค่ า IOC โดยคะแน นความ คิ ดเห็ น ขอ ง
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (2) หาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี ห า
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach)
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นพบว่าได้ค่าความ
เชื่อมั่น โดยรวมทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.866
สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
ค่ าความถี่ (frequency) ร้ อ ยละ (percentage)
ค่ าเฉลี่ ย (mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ค่า t-test (Independent
t-test) ค่ าสถิ ติ วิเคราะห์ F-test (Independent
sample F-test) แ บ บ ก าร วิ เค ร าะ ห์ ค วา ม
แปรปรวนทางเดี ย ว One-way ANOVA (Oneway Analysis of Variance)

ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม
และสั มมนาโดยรวม มี ความส าคั ญอยู่ ในระดั บมาก
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการสถาน
ที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
การจัดประชุมและสัมมนามีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
5 ด้ าน ดั งนี้ (1) ด้านโปรแกรมการจัดงานส าเร็จ รู ป
(2) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (3) ด้านกระบวนการบริการ
(4) ด้านพนักงาน และ (5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน
เห็นว่าปัจ จัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บ ริการการ
จัดประชุมและสัมมนามีความสาคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย และ (3) ด้ านราคา
ตามลาดับ
3. ผู้รับบริการสถานที่ จัดงาน ที่ มีเพศต่างกั น
ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริก ารการจัดประชุม และสัม มนาโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผู้รับบริการสถานที่ จัดงานที่ มี อายุต่างกั น
ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริก ารการจัดประชุ ม และสัม มนาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผู้ รั บ บริ ก ารสถานที่ จั ดงานที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกั นที่นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
6. ผู้รับ บริก ารสถานที่ จัด งานที่ มี ร ายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ

ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยจัดประชุม
สัมมนาภายในองค์กร (meetings) มี แผนจะจัดแสดง
นิ ท รรศการ (exhibitions) ภายในระยะเวลา
1 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดการประชุม
1-3 ครั้ง ในการเลือ กสถานที่ จัด งานส่ วนใหญ่
ผู้ที่ตัดสินใจคือคณะกรรมการขององค์กรตัดสินใจ
ร่วมกั น ส่วนใหญ่ จองสถานที่ โดยการจองล่วงหน้ า
และท าสั ญญาระยะสั้นเฉพาะงาน โดยจองสถานที่
จัดงานล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน
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สัม มนาในภาพรวม ไม่ แตกต่างกั นที่ นัย ส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
7. ผู้รับบริการสถานทีจ่ ัดงานทีม่ ีประสบการณ์
การท างานในด้ านการจั ดประชุ มต่ างกั น ให้
ความส าคัญ ของปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลือ กใช้
บริการการ จัดประชุมและสัมมนาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ผู้รับบริการสถานที่จั ดงานที่มีประเภท
ขององค์ก รที่ สั ง กั ด หรื อ ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ต่ างกั น
ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริก ารการจัดประชุ ม และสัม มนาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ผู้รับบริการสถานที่จัดงานที่มีประเภท
ของงาน (Event) ที่ องค์ กรเคย จั ด ต่ างกั น
ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริก ารการจัดประชุ ม และสัม มนาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
10. ผู้รับบริการสถานที่จัดงานที่มีประเภท
ของงาน (Event) ที่ องค์ กรมี แผนจะจั ดในอนาคต
ต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจั ยที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารการจั ด ประชุ ม และสั ม มนา
โดยภาพรวม แตกต่างกั นอย่างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
11. ผู้รับบริการสถานที่จัดงานที่มีจานวน
ในการจัดประชุมภายใน 1 ปีต่างกัน ให้ ความส าคัญ
ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริก ารการ
จัดประชุมและสัมมนาในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
12. ผู้ รั บ บริ ก ารสถานที่ จั ด งานที่ มี ผู้ ที่
ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กสถานที่ จั ด งานต่ า งกั น
ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้

ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
13. ผู้รับบริการสถานที่จัดงานที่มีลักษณะ
ของการจองสถานที่ต่างกัน ให้ความสาคัญของ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุ ม
และสัมมนาในภาพรวม แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
14. ผู้รับบริการสถานที่จัดงานที่มีระยะเวลา
ในการจองสถานที่ จั ดงานล่ วงหน้ าต่ า ง กั น
ให้ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริก ารการจัดประชุ ม และสัม มนาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ผู้รับบริการสถานที่จดั งาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ
สัม มนาโดยรวม มีความส าคัญ อยู่ในระดับ มาก
สอดคล้ องกั บ ผลงานวิจั ยของ นิ ภาพรณ์ ชูข า
(2551) การศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อนักท่ องเที่ยว
ในการเลือกใช้บริการโรงแรม ในเขตอาเภอเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรม
ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
ทางการตลาดในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรม
ในอ าเภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ของโรงแรมอยู่ในระดับมาก ด้านราคาของ
โรงแรมอยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
อยู่ในระดับมาก ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก
(ด้านการบริก ารของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ด้าน
กระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งแวดล้อม
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ทางกายภาพอยู่ ในระดั บมาก และสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ นัฏฐิกา รักเสนาะ (2553) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับ การเลือกใช้บริการบูติคโฮเทล ของ
นั กท่ องเที่ ยวไทย ในอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อการเลือกใช้
บริการบูติคโฮเทล
ของนักท่ อ งเที่ ยวชาว
ไทย ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
ผลรวมระดั บ ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก โดย
เรียงลาดับคือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสิ่ง แวดล้อ มทาง
ภายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านสื่อสาร
ทางการตลาด (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25, 4.05, 4.04,
3.86, 3.85, 3.80 และ 3.65 ตามลาดับ)
2. ผู้รับบริการสถานที่จดั งาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่อ การเลือ กใช้ บ ริก ารการจั ดประชุ ม
และสัมมนาด้ านผลิตภั ณฑ์ /บริการ มีค วามส าคั ญ
อยู่ในระดับ มาก สอดคล้อ งกั บ ผลงานวิจัยของ
กันตภพ บัวทอง (2554) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
ตลาด MICE ของจัง หวัดชายแดนริม แม่ น้าโขง
พบว่า ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม MICE ได้แก่
สถานที่ จั ด ประชุ ม สั ม มนาใน ระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับชาติหรือนานาชาติ มีการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อ เป็น รางวัล รวมไปถึง การจัดแสดงสินค้ า/
นิทรรศการ แต่ความสามารถในการรองรับของ
ทั้ ง สองจัง หวัดในปั จ จุ บั น สามารถรองรั บ การ
จัดได้ดีในระดับ ภูมิภาค และระดับชาติที่มีขนาด
ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 1,000 คนเท่านั้น และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจั ยของ นิ ภาพรณ์ ชูข า (2551) การศึก ษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้
บริการโรงแรม ในเขตอ าเภอเกาะสมุ ย จังหวัดสุราษฎร์

ธานี พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
ทางการตลาดในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรม
ในอ าเภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ ของโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่ อ
พิ จ ารณา รายข้ อ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้
ความส าคัญ อยู่ในระดับ มากทุ ก ข้อ โดยเรื่องที่
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สดุ คือ เรื่องชื่อเสียง
ของโรงแรม รองลงมาคือ เรื่องการตกแต่งทัง้ ภายในและ
ภายนอกห้องพักมี ความเหมาะสมและเรื่องการ
รักษา ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความสาคัญเท่ากัน
เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ
และเรื่ อ งสิ่ ง อ านวยความสะดวกในห้ อ งพั ก
เป็นลาดับสุดท้าย
3. ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ ส่ งผลต่ อการเลื อกใช้ บ ริ ก ารการจั ดประชุ ม
และสัมมนาด้านราคา มี ความสาคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิภาพรณ์ ชูขา
(2551) การศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว
ในการเลือกใช้บริการโรงแรม ในเขตอาเภอเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านราคาของโรงแรม
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ระดับความสาคัญกับปัจจัย
ทางการตลาดในการเลื อกใช้บ ริ ก ารโรงแรมใน
อ าเภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ด้ านราคาของ
โรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก เกื อบทุ กข้ อ โดยเรื่ องที่ นั กท่ องเที่ ยวให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ เรื่องการลดราคาของ
ห้องพัก อยู่ในระดับมาก เรื่องถูกกว่าโรงแรมอื่นที่
ระดับคุณภาพใกล้เคียงกั น อยู่ในระดับมาก และเรื่อง
ราคาห้องพัก ที่ระบุชัดเจน อยู่ในระดับมาก ส่วน
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เรื่องราคาเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท่ องเที่ ยว อยู่
ในระดับปานกลาง
4. ผู้รับบริการสถานที่จดั งาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ
สัมมนาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสาคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นิภาพรณ์ ชูขา (2551) การศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ในเขตอ าเภอเกาะสมุ ย จั ง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี
พบว่ า ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยพบว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
ทางการตลาดในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรม
ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญอยู่ใน
ระดับ มากเกือบทุ กข้ อ โดยเรื่องที่ นัก ท่อ งเที่ยว
ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ เรื่อง จองผ่านอินเตอร์เน็ต
อยู่ ในระดั บมาก เรื่ องการขายตรง และเรื่ องบริ ษั ท
นาเที่ ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ ากัน อยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่อ ง
ผ่ านเครื อข่ ายโรงแรม อยู่ ในระดั บปานกลาง และ
สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ กันตภพ บั วทอง
(2554) ศึ ก ษาเรื่อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาตลาด
MICE ของจัง หวัดชายแดนริม แม่ น้าโขง พบว่า
สถานที่ และช่ องทางจั ดจ าหน่ าย สถานที่ มี ความ
ได้เปรียบในเรื่องของการเป็นจังหวัดติดชายแดน
ริม แม่ น้าโขง แต่ข้อ เสีย คือ การคมนาคมขนส่ ง
ที่มีเพียงการเดินทางโดยรถยนต์ หรือรถประจา
ทางระหว่างจังหวัดเท่านั้น
5. ผู้รับบริการสถานที่จดั งาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ
สัมมนาด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสาคัญ

ของนิภาพรณ์ ชูขา (2551) การศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรม
ในเขตอาเภอเกาะสมุ ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ า
ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า นักท่องเที่ยวให้ระดับ
ความส าคัญกั บปั จจั ยทางการตลาดในการเลือ กใช้
บริการโรงแรม ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านการส่ งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก
เมื่ อพิ จารณารายข้ อพบว่ า นั กท่ องเที่ ยวให้
ความส าคั ญ อยู่ ใ น ระดั บ มากเกื อ บ ทุ ก ข้ อ
โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุด
คือเรื่อง การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก
เรื่องการเสนอขายผ่านพนักงาน อยู่ในระดับมาก
และเรื่องมีการจัดรายการรพิเศษ (คูปองส่วนลด)
อยู่ในระดับมาก เรื่องการประชาสัมพันธ์โดยผ่าน
การร่วมกิ จกรรมทางสังคมและเทศกาลต่าง ๆ
อยู่ในระดับมาก และเรื่องที่ให้ความสาคัญลาดับ
สุดท้าย คือเรื่อง การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
โบชัวร์ นิตยสาร หนั งสือ นาเที่ ยว อยู่ในระดั บ
ปานกลาง และสอดคล้อ งกั บ ผลงานวิจั ยของ
กันตภพ บัวทอง (2554) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การ
พัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดชายแดนริมแม่ น้าโขง
พบว่ า การส่ งเสริ มการตลาด โดย ส่ วนมากแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานหรือ แต่ ล ะบริ ษั ท จะไปกั น เองหรื อ
ต่างคนต่างไป เนื่องจากสมาคมธุรกิ จการท่ องเที่ ย ว
ของทั้งสองจังหวัดพึ่งมีการเริ่มก่อตั้งขึ้น การแบ่งราคา
ขายที่ต่างกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลให้มี
ราคาที่ถูกกว่าภาคเอกชน เพื่อเป็นการดึงลูกค้า
กลุ่ม ภาครัฐซึ่ง เป็ นลู ก ค้าหลัก ที่ ใช้บ ริก ารและ
มาอย่างต่อเนื่องทั้งปี
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6. ผู้รับบริการสถานที่จดั งาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่อ การเลือ กใช้ บ ริก ารการจั ดประชุ ม
และสั มมนาด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ
มี ค วามส าคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจั ยของ นิ ภาพรณ์ ชูข า (2551) การศึก ษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้
บริการโรงแรม ในเขตอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่ า ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ พบว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงแรม ในอ าเภอ
เกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จ ารณา
รายข้อพบว่า เรื่องการออกแบบในภาพรวมเน้น
เอกลั ก ษณ์ ความเป็ น ไทย อยู่ ใ นระดั บ มาก
รองลงมาคือ เรื่องทาเลที่ตั้งห้องพักใกล้จุดชมวิว
อยู่ในระดับมาก และเรื่องมีลานจอดรถที่สะดวก
และเข้าถึงห้องพักได้ง่าย อยุ่ในระดับปานกลาง
และเรื่องได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน
ของภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลางเป็นล าดับสุดท้ าย
และสอดคล้องกั บผลงานวิจั ยของ กั นตภพ บั วทอง
(2554) ศึ ก ษาเรื่อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาตลาด
MICE ของจัง หวัดชายแดนริม แม่ น้าโขง พบว่า
คุณภาพของการผลิต และบริการ สถานที่จัดกิจกรรม
รวมถึง อุป กรณ์ ที่ ใช้ในการจัดงานและบริก าร
มี ส ภาพค่ อ นข้ างเก่ าเนื่ อ งจากสถานที่ เ ปิ ด มา
ค่อนข้างนาน
7. ผู้รับบริการสถานที่จดั งาน เห็นว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและ
สัมมนาด้านกระบวนการบริการ มี ความสาคัญ
อยู่ในระดับ มาก สอดคล้อ งกั บ ผลงานวิจัยของ
นิภาพรณ์ ชูขา (2551) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ในเขตอ าเภอเกาะสมุ ย จั ง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี
พบว่ า ด้ า นการบริ ก ารของพนั ก งานพบ ว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย
ทางการตลาดในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงแรม
ในอ าเภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ด้ านการ
บริก ารของพนัก งาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(เมื่ อพิ จารณารายข้ อพบว่ า นั กท่ องเที่ ยวให้
ความส าคั ญ อยู่ ใ น ระดั บ มากเกื อ บ ทุ ก ข้ อ
โดยเรื่องที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุด
คื อ เรื่ องพนั กงานยิ้ มแย้ มแจ่ มใสมี มารยาทสุ ภาพ
อ่อนโยน อยู่ในระดับมาก เรื่องมีความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก และเรื่องมีความรู้
เรื่ องภายในจั งหวั ด อยู่ ในระดั บมาก ส่ วนเรื่ องชุ ด
เครื่องแบบในการปฏิบัติงานมี อยู่ในระดับปานกลาง
และสอดคล้องกั บผลงานวิจั ยของ กั นตภพ บั วทอง
(2554) ศึ ก ษาเรื่อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาตลาด
MICE ของจัง หวัดชายแดนริม แม่ น้าโขง พบว่า
กระบวนการผลิต เนื่องจากผู้ดาเนินการผลิตเป็น
คนในพื้นที่ จึงมีจุดเด่นคือเอกลักษณ์ของความ
เป็ นคนในพื้ น ถิ่ น แต่ มี ข้ อเสี ยคื อความไม่ เป็ น
มาตรฐานไม่มีแบบแผน จึงทาให้การจัดกิจกรรม
ในแต่ละครั้งความสมบูรณ์ที่ ออกมาจึงไม่เท่ากัน
ข้อเสนอแนะ
1. ประเทศไทยต้องทาการวิจัย เตรียมแผนงาน
แผนส่ งเสริ มโปรโมชั่ นด้ วยการเป็ นผู้ น าด้ านการ
จัดประชุม และสัม มนา โดยกลยุทธ์การตลาดที่
นามาใช้เพื่ อดึ งดู ดกลุ่ม เป้าหมายจะต้องสร้ าง
ความมั่ นใจและความพึงพอใจให้กั บกลุ่ม เป้าหมาย
อย่างสูงสุดเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศให้มากขึ้น
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2. องค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องรวบรวมและ
พั ฒ นาข้ อ มู ล ให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น
ประโยชน์ เ พื่ อ การพั ฒ นากลุ่ ม เป้ าหมายและ
ธุรกิจบริการ มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจะสามารถ
ช่ วยป้ องกั นไม่ ให้ เกิ ดข้ อผิ ดพลาดต่ าง ๆ ได้
นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เป็ นเครื่องมื อส าคั ญในการให้ข้อมู ล และการติดต่ อ
ธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
3. ในอุ ต สาหกรรมการจั ด ประชุ ม และ
สัมมนานั้น หากมีเครือข่ายทางด้านการสื่อสารที่
เปิดถึงกันตลอดเวลาและสามารถนาข้อมูลมาใช้
เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจการ
จัดประชุมและสัมมนาได้รับทราบ จะทาให้การพัฒนา
อุ ตสาหกรรมการจั ดประชุ มและสั มมนามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. อุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนา
จะต้องหาวิธีทางานที่หลากหลาย ในการดึงกลุ่มตลาด
เพื่อให้อุตสาหกรรมการจัดประชุม และสัมมนา
เกิดการเจริญเติบโต ซึ่งจะต้องมีการทางานร่วม
ไปกั บ การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวที่
เป็น ตัวดึ งดู ดตลาดเฉพาะกลุ่ม นั้ นให้เ ข้ามาใน
ประเทศ
5. ควรมี การจัดสิ่ง จูง ใจให้คนเข้ามาร่วม
กิจกรรมการจัดประชุมและสัมมนา ด้วยการประสานงาน
กับส่วนราชการ โรงแรม ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ
ในรูปของการลดราคาพิเศษ บริการพิเศษ หรือ
การสร้างสรรค์กิจกรรมที่แปลกใหม่อื่น ๆ เพิ่มขึ้น
6. ควรมี ก ารวางแนวทางหรือ กลยุท ธ์ใน
การส่งเสริมด้านธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา

เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม และสั ม มนาขึ้ น
การฝึ ก อบ รมบุ คลากรทางด้ า นธุ ร กิ จ การ
จัดประชุ มและสั มมนาอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถของบุคลากรในการรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา การเพิ่มมาตรการ
ในด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกลุ่ม
การจัดประชุมและสัมมนา เป็นต้น
7. ควรให้ความส าคัญกับการร่วมกั นส่งเสริม
การขาย หรือการโฆษณาถึงแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจและรองรับความต้องการ
ของนักท่ องเที่ ยวกลุ่มประชุมและสั มมนา พร้อมทั้ ง
พัฒนาองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับ
ความต้ องการของนั กท่ องเที่ ยวกลุ่มการจั ดประชุ ม
และสัมมนาควบคู่กัน
8. รัฐบาลควรให้ความส าคัญกั บการส่ งเสริม
และพัฒนาบุคลากรการจัดประชุม และสัมมนา
เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของ
อุตสาหกรรมการจัดประชุ มและสั มมนาในอนาคต
โดยร่วมมื อกั บ สถาบัน การศึก ษาเปิดหลัก สูต ร
เกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม และสั ม มนาเพื่ อ ผลิ ต
บุ คล าก รที่ มี คุ ณ ภาพ เข้ า สู่ อุ ต ส าห ก รรม
และแก้ ปั ญหาการขาดแคลนบุ คลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ ยัง ควรเร่ ง สร้า งความรู้ค วามเข้ าใจ
ให้กับประชาชนเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและสัมมนาที่ มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและสัมมนาต่อไป
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