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การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ

โรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ ์
(MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เพื่อประเมินความตอ้งการเกีย่วกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  และ
เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมใน
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  

การศึกษาวจิยัครั้ งน้ีใชก้ระบวนการวธีิวจิยัแบบผสม (Mixed Method Research)  ได้ท  าการ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 286 คน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารทุกระดบัในโรงแรม ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติที่ใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก ่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Chi-
square t-test และ F-test ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษา พบว่า  ระดบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัมาก ร้อยละ 74.5 ความรู้ระดบัปานกลาง ร้อยละ 22.4 และระดบั
นอ้ยร้อยละ 3.1 ตามล าดบั ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) มีความ

ตอ้งการอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น โดยดา้นบุคลากรและดา้นวตัถุดิบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.62) 

และดา้นการเงิน มีค่าเฉลี่ยต  ่าสุด ( =4.49) ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง 
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และประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้าน
ไมซ์ (MICE) ปัจจยัการประกอบธุรกจิที่มีผลต่อความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE)  ไดแ้ก ่รูปแบบการด าเนินธุรกจิ ระยะเวลาด าเนินธุรกจิ จ  านวนห้องพกั ราคาห้องพกัต่อคืน 
จ านวนห้องประชุม ขนาดความจุห้องประชุม และระดบัมาตรฐานโรงแรม 

จากการศึกษา ท าให้ทราบข้อเสนอแนะ 5 ด้าน ที่จะท าให้พฒันาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ดา้นไมซ์ (MICE) ดงัน้ี 

1)  ดา้นการตลาด พนัธมิตรทางธุรกจิตอ้งพฒันาการจดัประชุมสัมมนาและบริการ
ให้มีมาตรฐานเดียวกนัและมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ โดยการสร้างตราสัญลกัษณ์
ของพนัธมิตรที่ท  าให้ลูกคา้จดจ าไดง่้าย และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการให้ลูกค้า
รับรู้เป็นที่สนใจของตลาด  

2)  ดา้นบุคลากร ควรมีการก  าหนดคุณสมบตัิที่ส าคญัในการคดัสรร เพื่อน าไปสู่การ
เป็นมืออาชีพในการบริการดา้นไมซ์ (MICE) และควรส่งเสริมให้มีการอบรม และศึกษาดูงานที่จะ
กอ่ให้เกดิประโยชนด์า้นแนวคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กนัในกลุ่มพนัธมิตร  

3)  ดา้นการเงิน ควรมีการจดัสรรงบประมาณร่วมกนัเพื่อการฝึกอบรม และศึกษาดู
งานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มีการจดัแข่งขนัฝีมือพนกังาน เพื่อพฒันาบุคลากร และเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ธุรกจิ  

4)  ดา้นวตัถุดิบ ควรมีการจดัท ามาตรฐาน โดยผ่านส านกังานส่งเสริมการจดัการ
ประชุม และนิทรรศการ (TCEB)  

5)  ดา้นการบริหารจดัการ กลุ่มธุรกจิควรจดัท ามาตรฐานการบริหารจดัการและการ
ปฏิบตัิการร่วมกนั เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด 
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The research aims to develop the guidelines for securing business alliances in the MICE 
Sector for hotel enterprises in Pattaya City, Chonburi Province.  The objectives in this study can 
be divided into three topics; 1) To examine the knowledge in securing business alliance in the 
MICE Sector for hotel enterprises in Pattaya Area; 2) To identify the demand for business 
alliance within the MICE Sector for hotel enterprises in Pattaya Area; and 3) To develop 
guidelines in securing business alliances within the MICE Sector of hotel enterprises in Pattaya 
City, Chonburi Province. 

The mixed method is employed in this study. The sample used in this study consists of 
286 management personnel from hotels and resorts in the Pattaya Area. The purposive sampling 
method is adopted. All data is analyzed by a computer program, resulting in three types of 
statistics; 1) Descriptive Statistics for sample data, in Frequency, Mean, Percentage and Standard 
Deviation; 2) Inferential Statistics for assumptions test; and 3) Chi-square t-test and F-test. 

The research found that 74.5% of the test subjects have high knowledge level of MICE, 
22.4% have medium knowledge level and 3.1% have low knowledge level. The study also reveals 

that the highest demands are Material followed by Man Mean ( =4.62) while Money Mean 

( =4.49) is the lowest rate. According to the study, demographics such as Gender, Age, 
Education, and Position and Experience knowledge does not significantly affect the level of 
MICE knowledge. On the other hand, factors that significantly affect the results are business 
factors such as Type of Business, Term of Business, No. of Rooms, Room Rates, No. of Meeting 
Rooms, Size of Meeting Room and Level of Hotel Rating for hotel enterprises in Pattaya Area.  

 



(6) 

From the findings, there are 5 suggested areas that will help develop business alliances 
for the MICE Sector as following: 

1)  Marketing, to create brand awareness perceived quality, brand association and 
brand loyalty to the customer     

2)  Man, to identify qualification, select the right person process, train with the 
creative style, knowledge exchange and develop to be professional staff 

3)  Money, to invest in training, outside inspection and branding   
4)  Material, to set the MICE standard with Thailand Convention and Exhibition 

Bureau (TCEB) in alliance members 
5)  Management, to collaborate with operation and planning team 
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ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค าย่อ 

 

สัญลกัษณ์     ความหมาย 
 
 x      แทนค่าเฉล่ีย     
 S.D.     แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ค าย่อ 
 
 ดา้นไมซ์ (MICE)   การท่องเท่ียวหน่วยหน่ึง ท่ีประกอบดว้ย  6 
      ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่  

1) การประชุมองคก์ร  
(M = Meetings)  

      2) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
       )Incentive Travels)   
      3) การประชุมระดบันานาชาติ 

(C = Conventions)  
      4) การจดังานแสดงสินคา้ /นิทรรศการ  
      (E = Exhibitions) 
 

 



 
บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
การท าธุรกจิในปัจจุบนัมีความยากล าบาก ในปัจจุบนัเน่ืองดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเช่ือมโยงกนัของระบบ
เศรษฐกจิและสังคม ท าให้การเปลี่ยนแปลงในประเทศหน่ึงส่งผลโดยตรงกบัประเทศอื่นๆ ที่ส าคญั
ประเทศไทย ได้เข้ารวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ AEC 2015 
(ASEAN Economic Community) เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมหาภาค ท าให้เกิดการค้าที่เสรีอย่าง
มาก เป็นโอกาสในการขยายฐานการตลาดของภาคธุรกิจไทย แต่ในขณะเดียวกนักไ็ด้สร้างแรง
กดดนัในเร่ืองของการแข่งข ันทางการค้าเช่นกนั (ธนาคารกสิกรไทย , 2555) แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงตอ้งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน  

สถานการณ์และแนวโนม้การท่องเที่ยวของไทย จากรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ. 2555 และทิศทางในอนาคต เป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกมีการ
บนัทึกจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ (International Visitor Arrival) มากที่สุดทัว่โลก คือ มีจ  านวน
มากถึงหน่ึงพนัลา้นคน ซ่ึงเป็นปีที่ประเทศไทยมีจ  านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดเช่นกนั คือ 
22.3 ลา้นคน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะรับผลกระทบของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ แต่อตัรานกัท่องเที่ยวยงัคงมีอตัราเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งน้ี รูปแบบการเดินทางของ
นกัท่องเที่ยวมีหลากหลายมากขึ้น (กรมการท่องเที่ยว และ วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาล ัย 
ธรรมศาสตร์, 2556) 

การจดัประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั การจดัประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้า
นานาชาติ (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition: MICE) หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ เป็น
ธุรกจิหน่ึงที่ส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างมาก โดยนกัท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ
นิทรรศการ (MICE) จดัเป็นนกัท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซ่ึงรูปแบบ
การท่องเที่ยวดงักล่าวมีแนวโนม้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากแนวโน้มของความต้องการที่จะเรียนรู้
และไดร้ับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ งต้องการสัมผสัธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ
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กจิกรรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเลือกพกัแรมในโรงแรมที่มีเอกลกัษณ์ซ่ึงประเทศไทยมีความ
พร้อมของทรัพยากรพื้นฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2554)  นับเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจท่องเที่ยวที่น านกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศซ่ึงเป็น
นกัท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Visitor) เข้าสู่ประเทศไทยปีละประมาณ 8 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 5-6 
ของนกัท่องเที่ยวระหวา่งประเทศโดยรวมตลอดปี ซ่ึงถือวา่เป็นสัดส่วนที่นอ้ยมาก แต่นกัท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศกลุ่มไมซ์น้ีมีระดบัการใช้จ่ายสูงกว่านกัท่องเที่ยวทัว่ไปถึง 3 เท่า โดยในปี พ.ศ. 
2547-2551 มีนกัท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เดินทางเขา้ประเทศโดยเฉลี่ย 704,420 คนต่อปีหรือคิดเป็นอตัรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.9 มีค่าใชจ่้ายต่อคนประมาณ 74,460 บาท ส่งผลให้มีรายได้เข้าประเทศ
โดยเฉลี่ยจ  านวน 52,680 ลา้นบาทต่อปีหรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15.4 (อรรคพล สรสุชาติ, 
2552) 

ปัจจุบนัเมืองพทัยานบัวา่เป็นเมืองที่มีความพร้อม และศักยภาพสูงในการจดังานประชุม
นานาชาติและงานแสดงสินคา้ สามารถเป็นทางเลือกในการจดัประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 
และการจดันิทรรศการของประเทศ หากมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการจดัประชุม ขยายตวัขึ้น
ในเมืองพทัยา ในฐานะที่เป็นศูนยก์ลางภูมิภาคตะวนัออกในดา้นการคา้ ธุรกจิ การคมนาคม และการ
ท่องเที่ยว จะกอ่ให้เกดิการสร้างรายไดใ้นทอ้งถิ่น การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ดงันั้นเมืองพทัยา และ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์าร
มหาชน) ในการสร้างแรงเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรม MICE ของเมืองพทัยา แลว้ยงักอ่ให้เกดิ
ประโยชนต์่อเมืองพทัยาและประเทศไทยอย่างมาก (ส านกัส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ , 
2555) 

ด้วยความพร้อมของเมืองพทัยาในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะผู้ประกอบการของธุรกิจไมซ์
(MICE Supplier) ผูท้ี่มีบทบาทในการเสนอขายและบริการส าหรับธุรกจิไมซ์ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2554) โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่มีการให้บริการด้านธุรกิจไมซ์แบบครบวงจรในภาวะที่มีการ
แข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ แมแ้ต่ในเมืองพทัยาเองกต็าม ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารจดัการ หรือ การตลาด จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งสร้างพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ขึ้น  

การศึกษาหาแนวทางการพฒันาพนัธมิตรธุรกิจด้านไมซ์  (MICE) ของผู้ประกอบการ
โรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พทัยาจะสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมไมซ์กบัประเทศต่างๆ
ไดน้ั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเสริมสร้างความแขง็แกร่ง ดว้ยการพฒันาการจดัการองคค์วามรู้และ
เน้ือหาสาระ กลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัที่มี
ความส าคญั การมีพนัธมิตรทางธุรกิจนั้นจะช่วยลดต้นทุน และสามารถปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น
ส าหรับ ดงันั้นจึงเห็นความส าคญัที่จะตอ้งการศึกษาวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิ
ดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
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1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 
 
1.2.1 ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ใน

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเป็นอย่างไร 
1.2.2  ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ

โรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เป็นอย่างไร 
1.2.3  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE)  ของผูป้ระกอบการโรงแรม 

ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีควรเป็นอย่างไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
1.3.1  เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของ

ผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
1.3.2  เพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของ

ผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
1.3.3  เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE)  ของผู้ประกอบการ

โรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
การศึกษาวจิยัครั้ งน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) และการวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Method Research) ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
 
1.4.1   ขอบเขตด้ำนเนือ้หำโดยแบ่งเป็น  2 ส่วนคอื  

1.4.1.1  ศึกษาระดบัความรู้เกี่ยวกบัพ ันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์  (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีท ั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความหมายของพนัธมิตร
ทางธุรกจิ 2) รูปแบบของพนัธมิตรทางธุรกจิ  3) การจดัตั้งของพนัธมิตรทางธุรกิจ  4) การคดัเลือก
สมาชิกในพนัธมิตรทางธุรกจิ และ 5) การบริหารพนัธมิตรทางธุรกจิ 

1.4.1.2  ศึกษาความต้องการเกี่ยวกบัพ ันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) ดา้นการตลาด 2) 
ดา้นบุคลากร 3) ดา้นการเงิน 4) ดา้นวตัถุดิบ และ 5) ดา้นการบริหารจดัการ 
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1.4..   ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
ผูว้จิยัไดก้  าหนดพื้นที่ในการศึกษาวจิยัครั้ งน้ี ไดแ้ก ่ โรงแรมในเขตพทัยานาเกลือ  โรงแรม

ในเขตพทัยาเหนือ  โรงแรมในเขตพทัยากลาง  โรงแรมในเขตพทัยาใต ้และโรงแรมในเขตชายหาด
จอมเทียน  

 
1.4.3  ขอบเขตด้ำนประชำกร  

1.4.3.1  ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี คือ ผู ้จดัการทัว่ไป หัวหน้าฝ่ายขายและ
การตลาด หวัหนา้ฝ่ายการเงิน หวัหนา้ฝ่ายบุคคล หวัหนา้ฝ่ายห้องพกั หวัหนา้ฝ่ายบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิคของโรงแรมและรีสอร์ทในเขตเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีที่ได้จด
ทะเบียนในหมวดประเภทสถานบริการดา้นการจดัประชุมและสัมมนาไวก้บัส านกัทะเบียนธุรกิจ
โรงแรม จงัหวดัชลบุรีจ  านวน 630 คน 

1.4.3.2  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี คือ ผูจ้ดัการทัว่ไป หวัหนา้ฝ่ายขายและ
การตลาด หวัหนา้ฝ่ายการเงิน หวัหนา้ฝ่ายบุคคล หวัหนา้ฝ่ายห้องพกั หวัหนา้ฝ่ายบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิคของโรงแรมและรีสอร์ทในเขตเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี โดยได้
ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ความเช่ือม ัน่ 95% ค่าความคลาด
เคลื่อน ± 5 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 286 คน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 

1.4.4  ขอบเขตด้ำนเวลำที่ศึกษำ  
ระยะที่ 1 เดือนเมษายน 2555 – เมษายน 2557 เป็นการทบทวนเอกสาร เขียนเคา้โครง สร้าง

เคร่ืองมือ และตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ระยะที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2557 – สิงหาคม 2557 เป็นการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์

ขอ้มูลและเขียนวทิยานิพนธ์ 
 

1.5  ข้อจ ำกดัในงำนวจิัย 
 
การให้ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากเน้ือหาเป็นขอ้มูลเชิงธุรกจิ อาจเป็น

ขอ้มูลที่เอื้อประโยชนแ์กคู่่แข่งได ้
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  

1.6.1  ท าให้ทราบถึงระดบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์  (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

1.6.2  ท าให้ทราบถึงความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

1.6.3  ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งและ
ประสบการณ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE)  ของผู้ประกอบการโรงแรม 
ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

1.6.4  ท าให้ทราบความแตกต่างจ าแนกตามปัจจยัการประกอบธุรกิจ กบัความต้องการ
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE)  ของผู้ประกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี 

1.6.5  ท าให้มีแนวทางในการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ
โรงแรมในเมืองพ ัทยา จงัหวดัชลบุรี  ในรูปแบบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 



 
 

 
บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาเ ร่ือง  “แนวทางการพ ัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์  (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรม  ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี” ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง
ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม ประกอบดว้ย 2  แนวคิด ดงัน้ี 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัผูป้ระกอบการโรงแรม 

ส่วนที่ 2  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ ์(MICE) 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัการประชุม การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การประชุมนานาชาติ

และ การจดัแสดงสินคา้ และนิทรรศการนานาชาติ หรือ ไมซ์ (MICE) 
ส่วนที่ 3  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ประกอบดว้ย 3 แนวคิด ดงัน้ี 

2.4  แนวคิดความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
2.5  แนวคิดความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 

ส่วนที่ 4  ขอ้มลูทัว่ไปของเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
2.6  ขอ้มลูทัว่ไปของเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ส่วนที่ 5  งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 
2.7  งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 
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ส่วนที่ 1  แนวคดิและทฤษฏีท่ีเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม ประกอบด้วย 2 แนวคดิ ดงันี้ 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม 
  

ในการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผู ้วิจยัเห็นควรที่จะศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ของธุรกิจ
โรงแรมซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความรู้ และความเข้าใจ
ให้กบัผูท้ี่สนใจ โดยให้รายละเอียดในประเดน็ต่างๆ ของธุรกจิโรงแรม ไดแ้ก ่ความหมาย ประเภท
ของโรงแรม  และโครงสร้างของธุรกจิ เป็นตน้ 
 

2.1.1  ความหมาย 
ตามพระราชบญัญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี ได้ให้ค  าจ  ากดัความ

ของโรงแรมว่า เป็นสถานที่พกัที่จดัต ั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พ ัก
ชัว่คราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ีไม่รวมถึง 

1)  สถานที่พกัที่จดัต ั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พกัชัว่คราวซ่ึงด าเนินการโดยส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่ายงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา  ทั้ง น้ี      
โดยมิใช่เป็นการหาผลก  าไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั  

2)  สถานที่พ ักที่จ ัดตั้ งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พกัอาศัยโดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 

3)  สถานที่พกัอื่นใดตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
จากความหมายขา้งตน้ โรงแรมจึงมีความหมายที่กวา้งขวางครอบคลุมถึง สถานที่  ทุกประเภท

อาจเรียกช่ือวา่โรงแรม หรือไม่เรียกช่ือโรงแรมกไ็ด ้โดยอาจเรียกวา่ รีสอร์ท (Resort) หรือบ้านพกั
ตากอากาศ แต่มีการจดับริการเพื่อเรียกเกบ็ค่าเช่า และอาจจดับริการอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น บริการ
ดา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม การซกัรีด การขายสินคา้ที่ระลึก ฯลฯ กเ็ป็นลกัษณะของโรงแรมทั้งส้ิน  
 

2.1.2  ประเภทของโรงแรม 
ในปัจจุบนั มีการจ าแนกประเภทของโรงแรมหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น

ลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  (จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย,์ 2555: 23-34) 
2.1.2.1  การแบ่งตามลกัษณะทางการตลาดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1)  โรงแรมเพื่อการพาณิชย ์หรือ โรงแรมแขกพกัไม่ประจ า  (Commercial 
Or Transient Hotel) โรงแรมประเภทน้ีมีมากกว่าประเภทอื่น ๆ ท าเลที่ต ั้งจะอยู่ในเมือง ทั้งน้ีเพื่อ
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ความสะดวกในการติดต่อธุรกจิ แขกที่พกัจะเป็นนกัธุรกิจ หรือนกัท่องเที่ยว ที่มีวตัถุประสงค์พกั
ชัว่คราวเพื่อติดต่อธุรกจิหรือการท่องเที่ยว มิไดม้ีวตัถุประสงคพ์กัอยู่ประจ าส าหรับประกอบอาชีพ 

2)  โรงแรมแขกพกัประจ า (Resident Hotel) โรงแรมประเภทน้ีมีวตัถุประสงค์
ในการให้แขกเช่าพกัอาศยัอยู่ประจ า มีการจดัห้องอาหารบริการแก่แขกและลูกค้าทัว่ไป ท าเลที่ต ั้ง
โดยปกติแลว้อยู่ในบริเวณชานเมืองเพื่อเหมาะแกก่ารเป็นที่อยู่อาศยั แต่กม็ีบางโรงแรมตั้งอยู่ในย่าน
ธุรกจิ ท ั้งน้ีเพื่ออ  านวยความสะดวกของแขกในการติดต่อการงาน 

3)  โรงแรมรีสอร์ท (Resort Hotel) โรงแรมประเภทน้ีตั้งอยู่ในบริเวณที่
ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ เช่น ชายทะเล หรือบริเวณภูเขา ทั้งน้ีเพื่อให้แขกได้พกัผ่อนและสัมผสักบั
ธรรมชาติไดอ้ย่างแทจ้ริงโรงแรมตอ้งจดับริการต่าง ๆ เช่น ห้องอาหาร การซกัรีด การติดต่อส่ือสาร 
และบริการอื่น ๆ เหมือน โรงแรมทัว่ไป แต่ตอ้งเนน้บริการทางดา้นกฬีาและนนัทนาการแก่แขกให้
มากกวา่ อาทิ ตอ้งสร้าง สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส สนามขี่มา้ และกจิกรรมบนัเทิงอื่น ๆ ให้กบัแขก
ที่มาพกั ในปัจจุบนัโรงแรมรีสอร์ท นอกจากมีวตัถุประสงค ์เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจแล้ว ยงัมีเพื่อ
การประชุมและสัมมนา   การจดัน าเที่ยวแบบให้รางวลั (Incentive Tour) กไ็ด้เพิ่มปริมาณมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชส้ถานที่ดงักล่าวนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะสามารถลดค่าบริการได้ต  ่า
กวา่ฤดูการท่องเที่ยว 

2.1.2.2  การบางตามขนาดของโรงแรม (Hotel Size) 
1)   โรงแรมที่มีขนาดห้องพกัไม่เกนิ 150 ห้อง 
2)   โรงแรมที่มีห้องพกัมากกวา่  150-299ห้อง  
3)   โรงแรมที่มีห้องพกัตั้งแต่ 300-599ห้อง 
4)   โรงแรมทีม่ีห้องพกั 600 ห้องขึ้นไป 

ส าหรับการบริการต่าง  ๆกเ็หมือนกบัโรงแรมทัง่ไป แต่อาจจะมากนอ้ยแตกต่างกนั
ขึ้นอยู่กบัขนาดของโรงแรม 

2.1.2.3  การแบ่งตามเป้าหมายดา้นการตลาด (Hotel Target Market) 
เป้าหมายดา้นการตลาดของโรงแรมมีหลายประเภท แต่ทีส่ าคญัอาจแบ่งไดด้งัน้ี 

1) โรงแรมเพื่อการพาณิชย ์โรงแรมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Hotel) 
ลกัษณะการบริการและการอ  านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ  

2) โรงแรมสนามบิน (Airport Hotel) โรงแรมประเภทน้ีจะตั้งอยู่ติดกบั
บริเวณสนามบิน กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเดินทางที่ตอ้งการพกัเพื่อเปลี่ยนเคร่ืองบินหรือผูโ้ดยสารที่ถูก
ยกเลิกเที่ยวบินและรวมทั้งพนกังานของสายการบินซ่ึงตอ้งการที่พกัใกลส้นามบิน 

3 ) โรงแรมห้องชุด (Suite Hotel)  เป็นโรงแรมที่หรูหราและอ านวยความ
สะดวกสบายแกแ่ขกเป็นอย่างดียิ่ง เพราะไดจ้ดัห้องพกัและห้องรับแขกออกจากกนั บางโรงแรมอาจ
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จดัห้องครัว บาร์ เคร่ืองดื่ม และตูเ้ยน็เพื่อเตรียมอาหารวา่งไวส้ าหรับแขก นอกจากน้ียงัมีห้องประชุม
ขนาดเลก็ไม่เกนิ 10 คน ควบคู่กบัห้องพกัด้วย ราคาบริการจึงค่อนข้างสูง ประเภทนกัธุรกิจหรือ
บุคคลในสังคมชั้นสูงกนิ็ยมพกัในโรงแรมประเภทน้ี เพราะมีส่ิงอ  านวยความสะดวกสบายต่างๆ 
อย่างครบครัน 

4) โรงแรมแขกพกัประจ า (Residential Hotel)  
5)  โรงแรมรีสอร์ท (Resort Hotel) 
6)  โรงแรมซ่ึงจดัห้องพกัและอาหารเช้า (Bed and Breakfast) โรงแรม

ประเภทน้ีบางทีเรียกว่า “บีแอนด์บีส์ (B and Bs)” ทั้งน้ีเพราะคิดค่าบริการควบคู่กบัอาหารเช้า 
ลกัษณะของโรงแรมมีขนาดเลก็ประมาณ 20 – 30 ห้อง การบริการหรือส่ิงอ  านวยความสะดวกน้อย
กวา่โรงแรมเพื่อการพาณิชย  ์

7 )  โรงแรมคอนโดนิเนียม (Condominium Hotel) ประกอบดว้ยห้องชุดซ่ึง
มีห้องนอน ห้องน ้า ห้องรับแขก ห้องอาหาร และห้องครัว เจ้าของห้องชุดมิได้พกัประจ าในที่พกั
ดงักล่าวแล้ว จึงได้มอบหมายให้หน่วยธุรกิจจัดการให้บุคคลอื่นแบ่งเช่าพกัอาศัยชัว่คราวแบบ
โรงแรมทัว่ไป 

8 ) โรงแรมบ่อนการพนนั (Casino Hotel) จดัสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของแขกในการเล่นการพนนั ดงันั้นโรงแรมประเภทน้ีจึงจดัให้มีการเล่นการพนนัเกือบทุก
ประเภทไวบ้ริการแขกเพื่อความสะดวกสบายของแขก จึงไดจ้ดัห้องพกั และภตัตาคาร เพื่อจ าหน่าย
อาหาร และเคร่ืองดื่ม ให้แกแ่ขกตลอด 24 ชัว่โมง 

9 )  ศูนยป์ระชุม (Conference Hotel) ศูนยป์ระชุมมีเป้าหมายในการรับแขก
เพื่อการประชุมสัมมนาโดยเฉพาะ ดงันั้นตอ้งจดัห้องประชุมและส่ิงอ  านวยความสะดวก  ต่าง ๆ ใน
การประชุมอย่างพร้อมเพียง นอกจากน้ีศูนยป์ระชุมตอ้งจดัที่พกั อาหาร และเคร่ืองดื่ม รวมทั้งส่ิง
อ  านวยความสะดวกอื่น ๆ เหมือนโรงแรม แต่เนน้เป้าหมายหลกัด้านประชุม โดยศูนย์การประชุม
ตอ้งจดัสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัโรงแรม เพื่อการพกัผ่อนและออกก  าลงักาย เช่น สระ
วา่ยน ้า สนามเทนนิส ฯลฯ ให้แขกเพื่อพกัผ่อนหลงัจากการประชุม 

2.1.2.4  การแบ่งตามระดบัการบริการ (Levels and Service) 
1)  การบริการระดบัโลก (World-Class Service) โรงแรมประเภทน้ีมีเป้าหมาย

ในการรับแขกระดบับุคคลส าคญัของประเทศหรือบุคคลส าคญัของโลก นกัธุรกจิผูม้ ัน่ค ัง่ และบุคคล
ผูม้ีช่ือเสียง อื่น  ๆค่าบริการจึงค่อนขา้งสูง แต่กส็อดคล้องกบับริการและความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่
แขกไดร้ับ 

2)  การบริการระดบักลาง โรงแรมประเภทน้ีมีเป้าหมายในการรับแขก
ทัว่ไป ทั้งนกัธุรกจิและนกัท่องเที่ยวรายบุคคลและหมู่คณะ โรงแรมจะลดราคาให้แก่แขกประเภท
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ขา้ราชการ นกัการศึกษา บริษทัน าเที่ยว แขกพกัเป็นหมู่คณะ และประชาชนอาวโุส การบริการของ
โรงแรมอยู่ในระดบัมาตรฐาน เป้าหมายดา้นการตลาดที่ส าคญัอย่างหน่ึงของโรงแรมประเภทน้ีคือ 
การจดัการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม 

3)  การบริการระดบัประหยดั (Economy or Limited Service) โรงแรม
ประเภทน้ีเก ็บค่าบริการถูก การบริการจะอยู่ในระดับมาตรฐาน แต่อุปกรณ์ในเร่ืองความ
สะดวกสบายมีน้อยกว่า โรงแรมจะเน้นเกี่ยวกบัเร่ืองความสะอาด ความสุขสบาย ห้องพกัราคา
ประหยดั และการจดัอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานให้แก่แขกอย่างครบถ้วน แต่ไม่หรูหราหรือไม่ใช้วสัดุ
อุปกรณ์ราคาแพง การบริการมาตรฐานแต่ราคาประหยดั 

2.1.2.5  การแบ่งตามความเป็นเจ้าของและการเป็นสมาชิกในสถาบันโรงแรม 
(Ownership and Affiliation) 

การจดัแบ่งโรงแรมในลกัษณะน้ี สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ โรงแรมที่
บริหารงานอย่างอิสระ และโรงแรมเครือข่าย ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

1)  โรงแรมที่บริหารงานอย่างอิสระ (Independent Hotel) จะมีบุคคลเดียว 
หรือคณะบุคคลเป็นเจา้ของ การบริหารงานเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กบัโรงแรม

อื่น ๆ จึงท าให้มีความคล่องตวัและมีอ  านาจในการบริหารงาน สามารถปรับทิศทางในการบริหาร 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดได้สะดวก แต่ก ็มีข้อจ ากดัในด้านประสบการณ์การ
บริหารงาน การสร้างเครือข่ายดา้นการตลาด และการขยายธุรกจิในอนาคต 

2)  โรงแรมเครือข่าย (Chain Hotel) สามารถแบ่งการบริหารออกเป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี  

(1)  การบริหารโดยบริษทัแม่ (Parent Company) โรงแรมเครือข่ายใน
ลกัษณะน้ีทรัพยสิ์นและการบริหารงานจะเป็นของบริษทัแม่ท ั้งหมด บริษทัแม่เป็นองคก์ารกลางใน
การจดัวางระบบการบริหารงานในโรงแรมเครือข่ายทั้งหมดให้เป็นแนวทางเดียวกนั และใช้ช่ือ
เดียวกนัทุกสาขา ความได้เปรียบของโรงแรมประเภทน้ีก ็คือ มีทรัพย์สินในการลงทุนมาก 
บริหารงานโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สร้างระบบการตลาดการส่งเสริมการขายร่วมกนั แขก
สามารถจดจ าไดง่้าย ขอ้เสีย คือ ระบบงานเป็นแนวทางเดียวกนัหมด ไม่มีความหลากหลาย แตกต่าง
กนัตามลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มในแต่ละพื้นที่ 

(2)  การบริหารโดยพนัธสัญญา (Management Contact) การบริหารใน
ลกัษณะน้ี เป็นรูปแบบหน่ึงของการบริการโรงแรมแบบเครือข่าย ทรัพยสิ์นในการจดัสร้างโรงแรม
เป็นของบุคคลภายนอกบริษทัแม่ แต่ตอ้งการใชร้ะบบการบริหารแบบเครือข่าย ทั้งน้ีเพราะระบบ
เครือข่ายมีบุคคลภายนอกบริษทั ที่มีความสามารถ มีการจดัวางระบบงานที่ดี  ขอ้ไดเ้ปรียบทางด้าน
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การตลาดและการส่งเสริมการขาย   นอกจากน้ีในดา้นการเสนอโครงการกูย้ืมเงินเพื่อสร้างโรงแรม   
ถา้การบริหารงานโดยผ่านระบบเครือข่ายธนาคารหรือองค์การธุรกิจด้านการลงทุนกจ็ะอนุมตัิ
โครงการไดง่้ายขึ้น เพราะมีความมัน่ใจในการบริหารงาน ดงันั้นการที่ผูล้งทุนทางด้านการโรงแรม
ตอ้งเสียผลประโยชนจ์ากรายไดส่้วนหน่ึงในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู ้บริหารโรงแรมในระบบ
เครือข่าย กค็ุม้ค่าในการลงทุนแบบลดความเส่ียงของธุรกจิ 

(3)  การบริหารงานแบบแฟรนไชส์ (Franchise Groups) ค  าว่า “แฟรน
ไชส์” หมายถึง สิทธิพิเศษที่บริษทัแม่มอบให้แก่ผู ้ที่ เข้าร่วมกิจการหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  
เจ้าของธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่ผู ้แทนจ าหน่ายและไม่ใช่พนักงาน แต่เป็นผู้บริหารงานโดยใช้
เคร่ืองหมายการคา้สินคา้หรือบริการ ระบบงาน และข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัแม่ เจ้าของธุรกิจ
หรือบริษทัในเครือตอ้งจ่ายค่าสมาชิก ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าสัญญา และเงินทุนประกอบการตามข้อตกลง 
ทั้งน้ีเพื่อแลกเปลี่ยนกบัข้อได้เปรียบในเร่ืองการบริหารงาน การใช้เคร่ืองหมายการค้าร่วมกนั       
การส่งเสริมการขาย และช่ือเสียงที่ดีของบริษทัแม่ ระบบแฟรนไซส์ในปัจจุบนัแพร่หลายทั้งธุรกิจ
บริการและการขายผลิตที่มีตวัตน 

ในด้านการโรงแรม ระบบแฟรนไชส์จะวางระบบการจัดการบริหารหน้าที่ของ
บุคลากร การวางแผนพฒันาองคก์าร ระบบการตลาดออกแบบในการตกแต่งโรงแรม การใช้วสัดุ
อุปกรณ์ และการวางระบบงานบริการให้ไดม้าตรฐาน เจา้ของธุรกิจโรงแรมในระบบแฟรนไชส์มี
สิทธ์ิและอ านาจในการจดัการ แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงซ่ึงให้ไวก้บัระบบแฟรนไชส์ กล่าวโดย
สรุป ระบบแฟรนไชส์ จะให้บริการ 3 ประการ คือ ประการที่หน่ึงวางระบบการบริหารและพฒันา
บุคลากร ประการที่สองจดัวางระบบการตกแต่งร้านให้ไดม้าตรฐาน และประการที่สาม ช่วยเหลือ
ดา้นการตลาด 

สรุป ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิที่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โดยเป็นการให้บริการดา้นห้องพกัเป็นหลกั แต่ปัจจุบนัมีความหลากหลายของการบริการครบวงจร 
ทั้งน้ีการจดัแบ่งประเภทของโรงแรมมีหลายกฎเกณฑ์ยงัไม่ได้ข้อตกลงสากล ดงันั้นการจดัแบ่ง
ประเภทจึงแตกต่างกนัออกไป ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัประเภทวา่ใชห้ลกัการอะไร เช่น การ
เขา้พกัอาศยั ที่ต ั้งของโรงแรม การบริการ ราคาห้องพกั ขนาดของโรงแรม โรงแรมเป็นสถานที่พกั
แรมส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นตน้  
                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.3  โครงสร้างของอุตสาหกรรมโรงแรม 
ลกัษณะการท างานของธุรกิจโรงแรม คือ การให้บริการโดยคน แม้ว่าในปัจจุบนัจะใช้

เคร่ืองจกัรมาทดแทนในงานบางส่วน แต่ธุรกจิโรงแรมกจ็ะเปลี่ยนลกัษณะการให้บริการจากคนมา
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เป็นเคร่ืองจกัรไม่ได ้เน่ืองจากงานของโรงแรมมีลกัษณะการท างานต่อเน่ืองกนั 24 ช ัว่โมง ไม่มี
วนัหยุดเหมือนเช่นธุรกจิอื่นๆ โดยทัว่ไป โรงแรมจะแบ่งสภาพงานออกเป็น 3 ส่วน คือ งานส่วน
หนา้ งานส่วนหลงั และงานดา้นการจดัการ ดงัน้ี (วนัเพญ็ กฤตผล, 2533) 

1) งานส่วนหน้า (Front of the House) หมายถึง กิจการส่วนหน้าของโรงแรม
ทั้งหมด ไดแ้ก ่แผนกรับจองห้องพกั แผนกต้อนรับ แผนกบริการความสะดวก ลกัษณะของงาน
ส่วนหนา้จะเกีย่วขอ้งกบัผูม้าพกัที่โรงแรม ซ่ึงอาจกล่าววา่ จุดส่วนกลางหรือส่วนที่ส าคญัที่สุดของ
การด าเนินงานของธุรกจิประเภทน้ีจึงอยู่ที่ส่วนหนา้ 

2) งานส่วนหลงั (Back of the House) กจิการดา้นหลงัของโรงแรมทั้งหมด งานส่วน
น้ีจะเกีย่วขอ้งกบังานสนบัสนุนให้การด าเนินงานของโรงแรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
ซ่ึงไดแ้ก ่การเสนออาหารและเคร่ืองดื่ม และการบริการ มกัประกอบดว้ยงานต่างๆ ดงัน้ี ฝ่ายอาหาร
และเคร่ืองดื่ม งานของฝ่ายแม่บา้น ฝ่ายช่างและฝ่ายรักษาความปลอดภยั 

3) งานด้านการจัดการ (Management and Executive) เป็นงานที่ส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหารงาน ไดแ้ก ่ฝ่ายจดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายจดัซ้ืออ  านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น 
โดยแต่ละต าแหน่งจะมีบทบาทและหนา้ที่ที่แตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ (ชฏัชลยัย ์จิวเกยีรติ, 2549) 

4) ผูจ้ดัการทัว่ไป (General Manager) มีหนา้ที่ในและความรับผิดชอบครอบคลุม
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนด ท าหน้าที่เสมือผู้จดัการทุกแผนก รับผิดชอบการ
ปฏิบ ัติงานของพนกังานโรงแรมทั้งหมด โดยเป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ ให้ด  าเนินไปโดย
สอดคลอ้งและราบร่ืน 

5) ฝ่ายกิจการส่วนหน้า (Front Office Division) มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การขายห้องพกั ซ่ึงแบ่งงาน ดงัน้ี 

(1)  แผนกส ารองห้องพกั มีหนา้ที่รับจองและยืนยนัการจองห้องพกั รับเงินมดั
จ าค่าห้องพกั ควบคุมและเชค็สถานะของห้องพกัที่พร้อมจะขายได้ 

(2)  แผนกตอ้นรับ มีหนา้ที่คอยบริหาร อ  านวยความสะดวกสบายแก่แขกผู้มา
เขา้พกัในเร่ืองต่างๆ เช่น ให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่แขกตอ้งการ และยงัมีหน้าที่ในการประสานกบั
ส่วนอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เป็นเสมือนศูนยป์ระสานงานหรือหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ขององคก์าร  

(3)  แผนกโทรศพัท ์บริการการใชโ้ทรศพัท์ภายในท้องถิ่น ทางศัพท์ทางไกล
ทั้งในและต่างประเทศให้กบัแขกผูม้าพกั หรือบุคคลภายนอกที่มาใชบ้ริการ 

(4)  แผนกบริการอื่นๆ เช่น พนกังานปิดประตู พนกังานบริการขนของและ
บริการความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ 
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6) ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and  Beverage Division) มีหน้าที่ให้บริการแก่
ลูกค้าด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงเป็นบริการตามปกติหรือบริการจดังานเลี้ ยงทั้งในและนอก
สถานที่ การจดัประชุม สัมมนา และอื่นๆ รวมทั้งบริการอาหารแกแ่ขกที่เขา้พกั 

งานส่วนน้ีถือเป็นส่วนที่ส าคญั ซ่ึงจะน ารายได้มาสู่โรงแรมเป็นอนัดบัต้นๆ ซ่ึง
จ าแนกออกเป็นส่วนต่างๆ ไดเ้ป็น 

(1)  แผนกห้องอาหาร (Restaurant Department) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่มทั้งหมดในห้องอาหาร การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ควบคุมและดูแล
ดา้นการบริการของพนกังานบริการ แกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น บริการที่ล่าช้าและยงัต้องควบคุมดูแล
อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้ห้ใชไ้ดอ้ยู่เสมอ 

(2)  แผนกคอฟฟ่ีชอฟ (Coffee Shop Department) มีหนา้และความรับผิดชอบ
การด าเนินการเกบ็รักษา จดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มของคอฟฟีชอฟ ควบคุมการปฏิบตัิงานทุก
ดา้น การบริการของพนกังานให้เป็นที่น่าพอใจของลูกคา้ ส ารวจความเรียบร้องของเฟอร์นิเจอร์และ
ตกแต่งอื่นๆ ภายในคอฟฟ่ีชอฟ เพื่อความสะดวกต่อการปรับปรุง ซ่อมแซม 

(3)  แผนกเคร่ืองดื่ม (Bar Department) มีหนา้ที่และความรับผิดชอบ จดัเตรียม
เคร่ืองดื่มและของใช้ทุกอย่างให้พร้อมที่จะใช้บริการ ปรุงเคร่ืองดื่มตามค าสั่งของแขก ควบคุม
เคร่ืองดื่ม พนกังานผสมเคร่ืองดื่ม ตอ้งเป็นผูรู้้เทคนิคและผสมสูตรเคร่ืองดื่ม 

(4)  แผนกครัว (Food Preparation Department) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการปรุงอาหาร จดัระเบียบครัวเพื่อประสิทธิภาพการท างาน ดูแลเร่ืองความสะอาดปลอดภัยของ
ครัว และยงัตอ้งควบคุมราคาทุนของอาหารที่ประกอบขึ้น 

(5)  แผนกจดัเลี้ยง (Banquet Department) มีหนา้ที่และความรับผิดชอบในการ
ขายห้องส าหรับประชุม บริการอาหารในงานสังคม งานเลี้ยงตอ้งรับ ช่วยฝ่ายขายในการวางแผนก
การขายร่วมกนั ตลอดจนจดับุคลากรที่จะมารับบริการลูกค้า ส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่ช่วยโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ทางโรงแรมเป็นอย่างดี 

(6)  แผนกบริการห้องพ ัก (Room Service Department) มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มแกผู่ ้มาพกัในห้องพกั ต ั้งแต่การจดัเมนูอาหาร รับค า
สั่งอาหาร การจดัอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร จนถึงการบริการแขกในห้องพกั 

7) ฝ่ายแม่บ้าน (Housekeeping Division) มีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของ
ห้องพกัทุกห้อง รวมถึงสถานที่ห้องอื่นๆ ที่บุคคลทัว่ไปมาใชง้าน ซ่ึงแบ่งงาน ดงัน้ีแผนกห้องพกัมี
หน้าที่ในการดูแลความสะอาดอุปกรณ์ที่นอนต่างๆ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าต่างๆ จัด
ห้องนอนใหม่เมื่อแขกออกจากห้องพกั ตรวจตราของใชป้ระจ าห้องวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และรวมถึง
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การจดัท ารายการการใชห้้อง และ รายงานเพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ของห้องพกัแผนกซักรีด มีหน้าที่
ซกั อบ รีดและเส้ือผา้ของทั้งโรงแรม และ ในกรณีโรงแรมขนาดใหญ่จะรับบริการซกัรีดเส้ือผา้ของ
แขกห้องพกัและพนกังานของโรงแรมดว้ย 

แผนกบริการอื่นๆ เช่น บริการรับเลี้ ยงเด็ก และยงัมีหน้าที่เก ็บรักษาและบนัทึก
ทรัพยสิ์นของแขกที่ลืมไวเ้พื่อรอให้แขกมารับคืน 

8) ฝ่ายการตลาด (Marketing Division) มีหน้าที่ในการวางแผนและบริการขาย 
ติดต่อ ชกัจูงและให้บริการแกต่วัแทนการน าเที่ยวและกลุ่มธุรกจิต่างๆ เพื่อให้มาใช้บริการห้องพกั 
อาหารและเคร่ืองดื่ม สถานที่และบริการทุกชนิดของโรงแรม จ าแนกออกเป็นแผนกต่างๆ ไดด้งัน้ี 

(1) แผนกขาย ท าหนา้ที่ขายห้องพกั ขายกจิกรรมการประชุม การจดัเลี้ ยงและ
บริการต่างๆ และบริการลูกค้าเป็นกลุ่มแผนกโฆษณา มีหน้าที่ในการจัดการโฆษณาและผลิ ต
เอกสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โรงแรมไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ส านกังานบริษทั
ท่องเที่ยว สายการบิน ตลอดจน การจดัแสดงนิทรรศการทางวฒันธรรมหรือละคร เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการขายของโรงแรม 

(2) แผนกวจิยัและพฒันา มีหนา้ที่ท  าการวจิยัตลาดและประมาณการจ านวนที่
คาดหวงัวา่จะขายไดใ้นอนาคต เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในฝ่ายต่างๆ 

9) ฝ่ายจดัซ้ือ (Purchasing Division) มีหนา้ที่ในการจดัซ้ือทุกส่ิงทุกอย่างตามความ
ตอ้งการของทุกแผนก ทุกฝ่าย เพื่อให้โรงแรมสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ก  าหนดขั้นตอนและแบบฟอร์มเอกสารในการจดัซ้ือให้กบัแผนกต่างๆ ใชใ้นการเสนอซ้ือตรวจสอบ
การขอซ้ือกบังบประมาณและการอนุมติัรายการซ้ือ ตรวจเชค็การจดัซ้ือให้ถูกตอ้งตรงความตอ้งการ
ให้คุณลกัษณะเฉพาะและราคาที่ถูกต้องเหมาะสม และควบคุมให้มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการ
สั่งซ้ือที่ถูกตอ้ง 

10) ฝ่ายบญัชีและการเงิน (Accounting and Financial Division) มีหน้าที่ในการ
ควบคุมเงินและการบนัทึกรายการทางการเงินและทรัพยสิ์นทั้งหลายของโรงแรม ตลอดจนควบคุม
ก  ากบัดูแลกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้เป็นไปตามระบบการบริหารการเงิน ซ่ึงจ าแนกออกเป็น
แผนกต่างๆดงัน้ี แผนกบญัชีพ ัสดุ  มีหน้าที่จดบนัทึกรายการและควบคุมสินค้าลงเหลือพสัดุ
ด  าเนินการ เช่น ถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ เคร่ืองเงิน แบบฟอร์มและผ้าต่างๆ โดยเข้าร่วมตรวจนบัพสัดุ
ต่างๆ ในคลงัพสัดุ และเปรียบเทียบจ านวนตวัเลขในบตัรสินค้าและบญัชีพสัดุ หาสาเหตุของ
ผลต่างๆ รวมทั้งจดัรายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 

 (1) แผนกคลงัพสัดุ มีหน้าที่ควบคุมของในคลงัพสัดุอาหารและเคร่ืองดื่ม 
และคลงัพสัดุท ัว่ไป เกบ็ของเข้าคลงัพสัดุ โดยตรวจนับสินค้าที่รับเข้าและทดสอบคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว ้และจดบนัทึกการรับ-จ่ายในบตัรพสัดุต่างๆ เพื่อประโยชน์การ
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รายงานสถานะของพัสดุกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ อนัจะท าให้การบริหารพสัดุคงคลงัมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) แผนกบัญชีทั่วไป มีหน้าที่จดบันทึกข้อมูลตัวเลขการขายห้องพ ัก 
ค่าใชจ่้ายสินทรัพย ์ หน้ีสิน และรายการทางการเงินต่างๆ จดัท ารายงานทางบญัชีและทางสถิติเพื่อ
น าเสนอต่อฝ่ายจดัการและผูท้ี่เกีย่วขอ้ง จดัวางและให้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคุมภายในอย่าง
เคร่งครัด     เพื่อป้องกนัมิให้เกดิการทุจริตขึ้นในโรงแรม อีกทั้งมีหนา้ที่เกบ็รักษาสัญญาและเอกสาร
ขอ้งมูลต่างๆ เช่น เอกสารประกนัภยั หนงัสือระเบียบขอ้บงัคบัราชการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ
จดัท าบญัชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัและกฎหมายที่บงัคบัอยู่แผนกการเงิน มีหนา้ที่ควบคุม
เงินสดรับ-จ่ายของกจิการ ในส่วนงานการขายที่มีการรับเงิน ทั้งพนกังานเกบ็เงินส่วนหน้า (Front 
Office Cashiers) และพนกังานเกบ็เงินห้องอาหารภัตตาคาร บาร์และไนท์คลบัต่างๆ (Food and 
Beverage Cashiers) รวมทั้งช าระหน้ีจากลูกหน้ีทุกประเภท และควบคุมเงินสดจ่ายทั้งในรูปแบบ
การจ่ายเชค็ จ่ายจากเงินสดย่อย หรือจ่ายเงินเดือนพนกังานโดยการโอนผ่านบญัชีธนาคารแผนก
ลูกหน้ี มีหนา้ที่รับผิดชอบในเร่ืองลูกหน้ี โดยจดัท าและเกบ็รักษาบนัทึกรายรับๆต่างให้ถูกต้อง    
เกบ็ยอดบญัชีลูกหน้ีของลูกค้าโรงแรมและบญัชีลูกหน้ีพนกังาน ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารสินเช่ือ จดัท างบแยกอายุหน้ี เพื่อติดตามการเกบ็เงิน เร่งรัดและทางหน้ีควบคุมและดูแลให้มี
การปฏิบตัิตามนโยบายการให้สินเช่ือของโรงแรมอย่างเคร่งครัด 

(3) แผนกควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลตวัเลข
ตน้ทุนการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยให้มีการตรวจสอบและทดสอบการรับของให้เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบติัที่ก  าหนดไว ้ตรวจเช็คส่ิงของที่ได้รับกบัเอกสาร ร่วมตรวจนบัสินค้าในคลงัพสัดุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม เปรียบเทียบตวัเลขกบับตัรสินค้า สืบหาสาเหตุและรายงานผลต่างที่เกิดขึ้น 
ควบคุมปริมาณส่วนประกอบอาหารแต่ละจาน การปรุงอาหารและการใชข้องสดในการปรุงอาหาร 
แนะน าการตั้งราคาขายของอาหารและเคร่ืองดื่ม วเิคราะห์เมนูอาหาร ตรวจสอบอตัราส่วนการตวง
วดัเคร่ืองดื่ม จดัท ารายงานอาหารและเคร่ืองดื่มประจ าวนั รวมทั้งสรุปต้นทุนและยอดขายอาหาร
และเคร่ืองดื่มเพื่อเสนอต่อฝ่ายจดัการ 

11) ฝ่ายบุคคล (Personal Division) มีหนา้ที่รับผิดชอบวา่จา้งและฝึกอบรมพนกังาน 
สร้างพนกังาน ร่างกฎระเบียบขอ้บงัคบัเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาร่างออกประกาศใช้เจรจาและ
ช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการเจรจาตกลงเกีย่วกบัแรงงาน ติดตามข่าวสารของสหภาพ และปฏิบตัิให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของกฎหมายแรงงานต่างๆ หาวิธีให้พนกังานรักษากฎระเบียบข้อบงัค ับ         
ให้ค  าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาของหวัหนา้แผนกต่างๆ ในดา้นบุคคลากร 

นอกจากน้ี ยงัหนา้ที่ดา้นอื่นๆ ที่เกีย่วกบับุคลากร เช่น การจา้งงาน การประกนั   การ
ฝึกอบรม การเกบ็ประวตัิพนกังาน การจ่ายเงินชดเชย เงินทดแทนการเจบ็ป่วย และสวสัดิการต่างๆ 
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สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งตลอดจนติดต่อกบัฝ่ายบุคคลของโรงแรมต่างๆ 
เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการจา้งแรงงาน 

12) ฝ่ายวศิวกรรม (Engineering Division) มีหนา้ที่และความรับผิดชอบในฝ่ายช่าง
และเร่ืองเกีย่วกบัช่างทั้งหมด ดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ต่าง  ๆพนกังานฝ่ายน้ีตอ้งมีความสามารถทางเทคนิคเฉพาะอย่าง เช่น งานไฟฟ้า งานช่างประปา งานไม ้

(1) แผนกจดัการและควบคุมพลงังาน มีหน้าที่ให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่ฝ่าย
บริหารถึงประสิทธิภาพการใชค้วามร้อน แสงสว่าง และพลงังาน เสนอแนะแผนงานและวิธีการ
ซ่อมบ ารุงอย่างถูกตอ้งแผนกซ่อมบ ารุงไฟฟ้า มีหนา้ที่ดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดภายในโรงแรม ตลอดจนบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเกี่ยวกบัอุปกรณ์
และการใชพ้นกังานไฟฟ้าของหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอมา 

(2) แผนกประปา มีหนา้ที่ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ท่อประปา ก  าลงัแรงส่งน ้า และการใชน้ ้าประปาของโรงแรม 

(3) แผนกเคร่ืองท าความเยน็ มีหนา้ที่ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาเกีย่วกบัเคร่ือง
ความเยน็ภายในอาคารโรงแรม ตรวจเชค็และดูแลประสิทธิภาพของอุปกรณ์เคร่ืองท าความเย็นให้
อยู่ในภาพที่ใชก้ารไดอ้ยู่เสมอแผนกซ่อมบ ารุงทัว่ไป มีหน้าที่ดูแล ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเกี่ยวกบั
อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์อื่นๆให้กบัหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอมา 

13) ฝ่ายรักษาความปลอดภยั (Security Division) มีหนา้ที่และความรับผิดชอบดูแล
ความสงบเรียบร้อยภายในอาคารโรงแรม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแขกผู้มาพกั   
โดยจดัให้มียามและเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัในจุดเข้า-ออกของบริเวณโรงแรม ทั้งของแขก    
ผู ้มาพกัและของพนกังานโรงแรม ตลอดจนมีอ  านาจที่จะตรวจค้นทรัพย์สินและร่างกายของ
พนกังานและเจา้หนา้ที่ในกรณีที่มีขอ้สงสัย 
 สรุป ธุรกจิโรงแรม เป็นธุรกจิหน่ึงที่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจไมซ์ (MICE) เน่ืองจากใน
การเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมงาน MICE จ าเป็นต้องมีที่พกัใกล้เคียงกนั ซ่ึงมีให้เลือกอยู่หลากหลาย 
แล้วแต่โครงสร้าง และท าเลที่ต ั้ง อาทิ โรงแรม (Hotel, Inn, Villa, Club) สถานที่พกัตากอากาศ 
(Resort) สถานที่พกั และบริการสุขภาพ (Resort & Health Services) บา้นพกัชัว่คราว (Guest house) 
หรือบงักะโล (Bungalow) แพพกัตากอากาศ (Jungle Raft) โฮมสเตย์ (Home Stay) กิจการที่
ให้บริการท านองเดียวกนักบักจิการโรงแรม เช่น เซอร์วสิอพาร์ทเมนต ์(Service Apartment) เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีธุรกจิที่เกีย่วเน่ืองกบัการประกอบกิจการโรงแรม การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ร้านค้าและพลาซ่าจ าหน่ายสินค้า ศูนย์บริการสุขภาพ  สถานบนัเทิง การจดัประชุม สัมมนา         
งานนิทรรศการ และงานจดัเลี้ยง การเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และศูนย์รับฝากของ 
การบริการอื่น ๆ เช่น บริการซกั อบ รีด บริการน าเที่ยว การให้บริการอินเทอร์เน็ตให้บริการเช่ารถ 
การให้บริการเช่าพื้นที่ เป็นตน้  
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัผู้ประกอบการโรงแรม 
 

2.2.1  ความหมาย 
ความหมายของผูป้ระกอบการ มผีูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างมากมาย อาทิ 
ชลธร ช่ืนอุปการนนัท์ (2552: 9) ได้ให้ความหมายของผู้ประกอบการไวว้่า ผู ้ประกอบการ 

หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วนในกจิการหรือธุรกจิที่ให้บริการในธุรกจิท่องเที่ยวประเภท
โรงแรมที่พกั ไม่วา่การกระท าในกจิการดงักล่าวจะไดร้ับประโยชน ์หรือไดร้ับค่าตอบแทนหรือไม่ 
และไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้หรือไม่กต็าม  

ค าจ ากดัความที่สมบูรณ์ของค าวา่ “ผูป้ระกอบการ” ยงัต้องตระหนกัถึงอีกปัจจยัหน่ึงด้วย 
นั้นกค็ือ ความเส่ียง (Risk) ในโลกของธุรกจิและการเงินนั้น ความเส่ียงประกอบดว้ยความเป็นไปได้
ของทั้งก  าไรและการเงินนั้น ความเส่ียงประกอบดว้ยความเป็นไปไดข้องทั้งก  าไรและขาดทุน ส่ิงที่
ผูป้ระกอบการตอ้งเส่ียงกค็ือ เวลาและเงินออม ถา้กจิการด าเนินไปไดไ้ม่ดี เวลาและเงินที่เกบ็ออมมา
อย่างยากล าบากกจ็ะตอ้งสูญเสียไป แต่ถา้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ผู ้ประกอบการกจ็ะได้รับผลก  าไร
เป็นกอบเป็นก  า  

ทั้งน้ีความหมายกจิการโรงแรมตามประมวลรัษฎากร กิจการโรงแรมเป็นการให้บริการที่พกั
ชัว่คราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดอนัมีมูลค่าถือเป็นการให้บริการ ถา้บุคคลหรือนิติบุคคล
นั้นให้บริการในทางธุรกจิหรือวชิาชีพ ถือเป็นผูป้ระกอบการประมวลรัษฎากร (ส านกังานสรรพากร
ภาค 11 กรมสรรพากร, 2555) 

จากความหมายของผู้ประกอบการข้างต้น สรุปได้ว่า ผู ้ประกอบการโรงแรม หมายถึง 
กจิการโรงแรม เป็นการให้บริการที่พกัชัว่คราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดอนัมีมูลค่า ถือ
เป็นการให้บริการ ถา้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ต้องตระหนกัถึง
ความเส่ียง เวลาและระบบการเงินอีกดว้ย 

  
2.2.2  ลกัษณะของผู้ประกอบการโรงแรม 
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ เป็นคุณสมบติัจ าเป็นพื้นฐานส าหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพ

ส่วนตวั คุณสมบตัิดงักล่าวเกดิจากการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนมาเป็นของตนเอง มิใช่เกิดจากการมี
พรสวรรคแ์ต่เพียงอย่างเดียว ผูป้ระกอบจะสามารถต่อสู้กบัปัญหาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
นั้นจ าเป็นอาศยัหลายลกัษณะเขา้ดว้ยกนั มีการศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์
กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการโรงแรม คุณลกัษณะของผู้ประกอบการทั้ง 9 ประการ คือ ด้าน
ความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความมุ่งม ัน่อดทน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเส่ียง ด้านความมัน่ใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกบั
ปัญหาอย่างทนัทีทนัใด และดา้นความรับผิดชอบ เป็นตน้ (ฝนทิพย ์ฆารไสว, 2555) 
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นอกจากน้ียงัมีการประเมินศกัยภาพผูป้ระกอบการในการเร่ิมท าธุรกิจท่องเที่ยวด้านไมซ์ 
(MICE) การกา้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการนั้นเป็นการตดัสินใจที่ส าคญัทั้งต่อผูป้ระกอบการเองและ
ต่อผูท้ี่เกีย่วขอ้งเป็นอย่างมาก เพราะการทุ่มเทลงทุนลงแรงไปอย่างมากนั้น หากเกิดความล้มเหลว
หรือหยุดชะงกังนั การลงทุนจ าเป็นตอ้งศึกษาแบบอย่าง   การลงทุนเพื่อประเมิน เช่น การประเมิน
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที่ประสบความส าเร็จ ประเมินตนเองส าหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของ
กจิการ และประเมินทกัษะทางการบริหารและประสบการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวด้านไมซ์ (MICE) 
(สุณีย ์บริสุทธ์ิ, พรรณี พิมพโ์พธิ และ จนัทร์จิรา มา้ล  าพอง, 2548)   

โดยสรุปผูป้ระกอบการโรงแรม ลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
สร้างความมัน่ค ัง่ทางเศรษฐกจิขององคก์รและปัจเจกบุคคล เป็นการตั้งเป้าหมายที่ชดัเจน เกิดจาก
ความตั้งใจ และตอ้งกลา้ลงมือท า มีการมองแบบมุมกวา้ง มีการพิจารณาความเหมาะสมในการท า
ธุรกิจมองดูคู่แข่งและมีการมองหาตลาดใหม่ ต้องพิจารณาความพึงพอใจ มีการพฒันาตนเอง
ตลอดเวลา มีการจดัการธุรกิจที่ดี เลือกวิธีที่เหมาะสม มีบุคลากรที่เช่ียวชาญในแต่ละด้าน มีการ
เตรียมการตลอดเวลา จบัโอกาสทางธุรกจิไดก้อ่นผูอ้ื่น และสามารถท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
ต ั้งใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ อนัมีค่า 

 
ส่วนที่ 2  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) 
 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการประชุม การท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวลั การประชุมนานาชาติและ    
       การจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการนานาชาติ หรือ ไมซ์ (MICE) 
 

2.3.1  ความหมายของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) 
MICE ตามค านิยามของสมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย (Asian Association 

Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ให้ค  านิยามวา่เป็นธุรกจิการท่องเที่ยวที่มีวตัถุประสงค์
เพื่อการจดัประชุมขององคก์ร การท่องเที่ยวเพื่อ เป็นรางวลั การจดัประชุมนานาชาติ  และการจดั
แสดงสินคา้เข้าด้วยกนั โดยมีการจดัการที่ดีและสมบูรณ์แบบอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการบริการ    
ด้านสถานที่ ด้านการจดัประชุม ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์อ  านวยความ
สะดวก ด้านการรับส่งสินค้าที่จะจดัแสดง ด้านพิธีการและศุลกากร ฯลฯ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม     
ตามตวัอกัษรย่อที่มีความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนั และมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ได้แก่ ธุรกิจ
การจดัประชุมองคก์ร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives) การจดัประชุมนานาชาติ 
(Conventions) และการจดัแสดงสินค้า (Exhibitions) รวมเรียกว่า MICE Business (บุญเลิศ จิตตั้ง
วฒันา, 2554: 4) 
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 ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมนิทรรศการ สสปน. (องค์การมหาชน) ได้ให้ความหมายว่า 
การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ประกอบดว้ย 
 Meetings ประชุมองค์กร คือ การเข้ามารวมกลุ่มกนัของผู้คนเพื่อที่จะมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหวา่งกนัโดยในบางส่วนของโลกค าวา่การประชุมองคก์ร หมายถึง การประชุม
ที่มีขนาดเลก็เท่านั้น 
 Incentive Travels การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั คือ การเดินทางเพื่อพกัผ่อน ส่วนใหญ่จะ
มุ่งเนน้ไปที่การพกัผ่อนหรือความตื่นเตน้เป็นหลกัโดยมกัจะไม่มีความเกีย่วพนักบัธุรกจิหรือหน้าที่
การงานของบุคคลนั้นๆ 
 Conventions การประชุมวชิาชีพ คือ กจิกรรมที่จดัขึ้นโดยมีกจิกรรมหลกัคือการมุ่งไปที่การ
ให้ความรู้แกผู่เ้ขา้ร่วมงาน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ข้าร่วมงานที่ก่อให้เกิดการอภิปรายการเข้า
สังคมหรือการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่ถูกจดัขึ้น 
 Exhibitions งานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ คือ อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอสินค้าและบริการที่มีการเชิญผู้เข้าร่วมงานโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อชกัจูงให้เกิดการขายแก่ผู ้ที่ เข้าร่วมง าน (ส านกังานส่งเสริมการจัดประชุม
นิทรรศการ, 2556: 5) 
  สรุปความหมายของ การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ในงานวิจยัน้ีเพื่อหาแนวทาง
พฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ
อนัประกอบดว้ย 4 ธุรกจิ ไดแ้ก ่ธุรกจิการจดัประชุมองคก์ร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 
(Incentives) การจดัประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจดัแสดงสินค้า (Exhibitions) และ
เรียกโดยย่อวา่ ไมซ์ (MICE)  
 

2.3.2  ความเป็นมาการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) 
การพฒันาจากธุรกิจน าเที่ยวที่เสนอบริการลกัษณะพิเศษในการเป็นตวักลางการจดัการ

ประชุมทั้งแบบ Meeting และ Convention การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั และการจดังานแสดงสินค้า
ตามประวตัิศาสตร์ไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่าการจดัการประชุมที่มีแบบแผนอย่างเป็นทางการ
เร่ิมต้นเมื่อใดและที่ใดแต่ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในช่วงปลายของศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการ         
จดัประชุมดา้นการเมืองและวทิยาศาสตร์ในประประเทศยุโรป ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
ช่วงกลางของศตวรรษที่  19 ได้มีการรวมของธุรกิจการค้า จึงเป็นสาเหตุให้มีการจดัตั้งองค์การ         
ที่ท  าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุม (Convention Bureau) เป็นแห่งแรกที่ เมือง Detroit ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2439 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้ก่อตั้ง The International Congress 
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and Convention Association ซ่ึงเป็นสมาคมที่ส่งเสริม และสนบัสนุนจัดประชุมนานาชาติที่มี
บทบาทมาก ในขณะเดียวกนัธุรกิจการจดัประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศ     
ในทวีปยุโรปมีการพฒันาช้ากว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจดัตั้ง  The Birmingham 
Convention and Visitor Bureau ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ส่วนการจดัการแสดงสินคา้และนิทรรศการนั้น
เร่ิมจากการพฒันาอุตสาหกรรมท าให้ต้องมีการแนะน าสินค้าใหม่ๆ จากกรรมวิธีการผลิตสินค้า
ใหม่ๆที่ผูบ้ริโภคไดรู้้จกั โดยริเร่ิมจดังานแสดงสินคา้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศองักฤษต่อมา
ประเทศต่างๆ กนิ็ยมจดังานแสดงสินคา้มากมาย ถือวา่เป็นการพฒันาธุรกจิอย่างเตม็รูปแบบ 
 ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของธุรกจิการจดัประชุมในประเทศไทย ระดบันานาชาติ เกดิขึ้น
อย่างมีรูปแบบสากล ในช่วง พ.ศ. 2520 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อตั้งกองการประชุม
นานาชาติ ท  าหนา้ที่รับผิดชอบการส่งเสริมการประชุม โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้
ทกัษะของการจดัประชุมนานาชาติ และขอ้มูลเกีย่วกบัการประชุมต่างๆ ที่เกดิขึ้นทัว่โลก  จึงได้เข้า
เป็นสมาชิกขององคก์รการประชุมนานาชาติสากลและเอกชนก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม และพฒันาการประชุมนานาชาติให้ แก่
ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาไดม้ีการพฒันาส่ิงอ  านวยความสะดวกในการประชุม เช่น 
การสร้างศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชัน่เซนเตอร์ (Bangkok Convention Center) ที่โรงแรมโซฟิ
เทลเซ็นทรัล การสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิต์ิ (Queen Sirikit National Convention Center–
QSNCC) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibitions Center 
– BITEC) ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ อิมแพค (IMPACT Exhibitions Center) ศูนย์แสดงสินค้า และ
การจดัการประชุมพทัยา (Pattaya Exhibitions Center Hall: PEACH ) เพื่อรับรองการจดัการประชุม
ระดบัภายในประเทศและระดบันานาชาติที่จ  านวนผู้เข้ารวมประชุมจ านวนมากได้อย่างเพียงพอ 
นอกจากน้ีภาคเอกชนไดเ้ร่ิมพฒันาบุคลากรเพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกบั MICE เช่น ผู ้จดังานแสดง
สินคา้มืออาชีพ (Professional  Exhibition organizer: PEO) และบริษทัรับจดัการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวลั (Destination Management  Company: DMC) เป็นตน้ ท าให้นานาชาติมองประเทศไทยเป็น
จุดหมายใหม่ ( New Destination) ที่น่าสนใจ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีความพร้อม
ในเร่ืองของทรัพยากรดา้นการท่องเที่ยว มีส่ิงอ  านวยอ  านวยความสะดวกและบริการส าหรับการ
ส าหรับการจดักิจกรรมไมซ์สูง มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว มีส่ิงอ  านวย
สะดวกและบริการส าหรับการจดักิจกรรมไมซ์ในมาตรฐานสูง และมีท  าเลที่ต ั้งขององค์การและ
สมาคมระหวา่งประเทศมากมายหลายแห่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเสนอ
เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมและจดัแสดงสินคา้นานาชาติได ้(บญุเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2554: 7-12) 

โดยสรุปความเป็นมาของธุรกิจ การจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวลั หรือการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE มีประวตัิความเป็นมาที่ยาวนานและเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
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สมยั ไม่วา่จะเป็นระดบัโลก หรือระดบัประไทยของเรา มิติที่พบคือ การเปลี่ยนแปลงย่อมตามมา
ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต่อมาได้มีการพฒันาส่ิงอ  านวยความสะดวกในการประชุมทั้งใน
สถานที่จดังาน และศกัยภาพดา้นอื่นๆ ของประเทศอีกดว้ย 
 

2.3.3  ความส าคญัการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) 
 การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE เป็นหน่ึงหน่วยอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิสูง และการจา้งงานทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจ านวนมาก แนวโน้มการ
พฒันาการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศให้ความส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน้ีมากขึ้น ในฐานะ
กลไกส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีการเติบโตสูงและมีความส าคญัต่อการสร้างรายได้
และการจ้างงานให้แก่ประเทศ เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ 
นกัท่องเที่ยวมีอ  านาจการซ้ือสูงและมีความตอ้งการสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ ทั้งอาหารและเคร่ืองดื่ม 
สายการบิน โรงแรม ธุรกจิการขนส่งสินคา้ การเดินทางในประเทศ เป็นตน้ ท าให้ค่าใชจ่้ายเฉลี่ยของ
กลุ่ม MICE สูงกวา่นกัท่องเที่ยวทัว่ไปประมาณ 2-3 เท่า (อรรคพล สรสุชาติ, 2552: 44)  

การจดังาน MICE ส่วนใหญ่เป็นงานที่สมาคมของแต่ละประเทศ ที่เป็นสมาชิกของสมาคม
ระดบัโลก จะร่วมกบัรัฐบาล หน่วยงานดา้นการท่องเที่ยว และธุรกจิเอกชน ร่วมกนัใชค้วามพยายาม 
ขอเป็นเจา้ภาพจดังาน ประเทศที่ไดเ้ป็นเจ้าภาพการจดังานจะได้รับประโยชน์เป็นเม็ดเงินจ านวน
มาก จากการลงทะเบียนของผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนรายการ จากค่าคอมมิชชัน่ และจากค่าขายพื้นที่ใน
การจดัการแสดงสินคา้ และประโยชนอ์ื่นๆต่อประเทศชาติ ดงัน้ีคือ 

2.3.3.1 เกดิการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการ
ด าเนินการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ตอ้งอาศยัองค์ประกอบหรือส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆเช่น
สถานที่ประชุม โรงแรม ที่พกั การคมนาคมขนส่ง อาหารเคร่ืองดื่ม บริการสุขภาพ ร้านจ าหน่าย
สินคา้ของที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยว สถานบนัเทิง เป็นตน้ 

2.3.3.2 การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ท าให้รัฐบาลมีรายไดจ้ากภาษีเงินได ้
2.3.3.3 เกดิการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร การจดัการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE 

เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งผูร่้วมงาน  
2.3.3.4 สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเร่ืองของการ

พฒันาและลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ  านวยความสะดวก การบริการ ก  าหนดมาตรฐานการ
ฝึกอบรม และ การด าเนินงานดา้นการตลาด ส าหรับส่งเสริม การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE 

2.3.3.5 การประชาสัมพนัธ์ประเทศ   
2.3.3.6 ประชาชนทัว่ไปไดร้ับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในส่วนโครงสร้าง

และส่ิงอ  านวยความสะดวกที่สร้างขึ้นรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE เช่น ถนน ระบบขนส่ง
มวลชน 
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2.3.3.7 กอ่ให้เกดิการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆในด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจดั
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ เทคโนโลยีสมยัใหม่  

2.3.3.8 สร้างอาชีพดา้นการท่องเที่ยวที่ถาวร จากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่
เอื้ออ  านวยให้สามารถจดักจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ได้ตลอดทั้งปี ซ่ึงต่าง
จากประเทศที่มีอากาศหนาวจดัในฤดูหนาวที่ไม่เอื้ออ  านวยต่อการจดัประชุม ดงันั้นหาก ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาอย่างเตม็ที่ กจ็ะน าไปสู่การสร้างอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวที่ถาวรไม่เป็น
เพียงแต่การท่องเที่ยวตามฤดูกาลดงัเช่นที่เป็นอยู่ในขณะน้ี  

โดยสรุป ธุรกจิการจดัประชุมองคก์ร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives) 
การจดัประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจดัแสดงสินค้า (Exhibitions) หรือ ไมซ์ (MICE) มี
ความส าคญัหลายมิติ นอกจากเป็นธุรกจิที่สร้างรายได้ให้กลบัประเทศแล้ว ยงัส่งเสริมการพฒันา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความได้เปรียบเร่ืองที่ต ั้งของเมืองพ ัทยา ระยะทางที่ไม่ห่างจากนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม เป็นโอกาสของเมืองพทัยาและธุรกจิไมซ์ที่ส าคญั  
 

2.3.4  องค์ประกอบของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) 
 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

2.3.4.1 การพิจารณาจากการด าเนินงานเป็นหลกั 
การแบ่งประเภทองคป์ระกอบของการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ตามการด าเนินงาน

เป็นหลกั ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบที่ส าคญัคือ 
1) ผู้ให้การสนบัสนุนการจดัการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE (MICESponsor) 

หมายถึง ผูม้ีบทบาทในการสนบัสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนกไ็ดซ่ึ้งมีบทบาทในการก  าหนดวตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรม รวมถึงการก  าหนดกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย สถานที่จดักิจกรรม ส่ิงอ  านวยความสะดวกที่ต้องการและงบประมาณในการจดั
กจิกรรม  

2) ลูกคา้/ ผูซ้ื้อของการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE (MICE Customer/Buyer) 
หมายถึงผูต้อ้งการใชบ้ริการของ การท่องเที่ยวรูปแบบ MICEอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
กไ็ดเ้ช่นผูร่้วมในการจดัแสดงสินคา้ภายในประเทศนานาชาติ ผูเ้ยี่ยมชมงาน ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้า
มาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั เป็นตน้ ปกตินกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะเป็นนกัท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และมีอ  านาจในการซ้ือที่สูง 

3) ผู้ประกอบการของการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE (MICE Supplier) 
หมายถึง ผูท้ี่มีบทบาทในการเสนอขายสินคา้และบริการส าหรับ การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ได้แก ่
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ธุรกจิโรงแรม ศูนยป์ระชุมธุรกจิน าเที่ยว ผูป้ระกอบการธุรกจิขนส่ง ผูร้ับเหมาออกแบบสถานที่การ
จดัประชุมและนิทรรศการธุรกจิขายสินคา้ที่ระลึก ธุรกิจบนัเทิงผู ้รับจ้างจดักิจกรรมไมซ์มืออาชีพ 
เป็นตน้  

4) หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องกบัการท่องเที่ ยวรูปแบบ MICE (Related 
Organization) หมายถึง หน่วยงานหรือองคก์ารที่ก  ากบัดูแลและส่งเสริมการจดัการท่องเที่ยวรูปแบบ 
MICE ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

แสดงองคป์ระกอบของ MICE ตามการด าเนินงาน ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงองคป์ระกอบของการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE ตามการด าเนินงาน 
แหล่งที่มา:  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2554: 36. 
 

2.3.4.2 การพิจารณาจากธุรกจิที่เกีย่วขอ้งเป็นหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ธุรกจิที่ส าคญัคือ 
1) ธุรกจิรับจดักจิกรรม (Organization) หมายถึงธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกบัการจดั

กกิรรมในลกัษณะการด าเนินงานแบบมืออาชีพ อาจจะเป็นบริษทัคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาสาขา
ในประเทศไทยกไ็ด ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) ธุรกจิ ( Professional Convention organizer: PCO) หมายถึงธุรกิจที่
จดังานเหตุการณ์ส าคญั (Event Management) ที่มีบทบาทหลกัในการจดัประชุมดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเกีย่วกบัสถานที่จดัประชุม การวางแผน
พิธีเปิด- ปิดงานประชุมการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมการจดัโปรแกรมการประชุมการจอง
ห้องพกัให้กบัผูร่้วมประชุม  

(1.2) ประสานงานและจดัการด้านติดต่อวิทยากร เตรียมอุปกรณ์
ส าหรับการน าเสนองาน ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัการประชุมการยืนยนั
การลงทะเบียนการช าระค่าลงทะเบียน 

องค์ประกอบของ MICE (MICE Business) 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
Sponsor 

ลูกคา้/ ผูซ้ื้อของ 
Customer/Buyer 

 

ผูป้ระกอบการของ 
Supplier 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
Related Organization 
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(1.3) จดัตั้งศูนยป์ระสานงานอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
ประชุมเช่นการประสานงานเกีย่วกบัระบบโทรศพัท ์โทรสาร การถ่ายเอกสาร เป็นตน้   

(1.4) จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมสรุปผลยอดรายได้ –
รายจ่ายในการจดัประชุม  จดัท าแบบประเมินผลการประชุม จดัท าแบบประเมินผลการประชุม และ
ส่งจดหมายขอบคุณหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

(1.5) การให้บริการอื่นๆเช่นช่วยส่งเสริมและหาตลาดส าหรับการ
จดัประชุมโดยใชส่ื้อต่างๆ รวมทั้งการหาผูใ้ห้การสนบัสนุนดว้ย เป็นตน้  

(2) ธุรกจิจดังานแสดงสินค้า มืออาชีพ (Professional Exhibition organizer: 
PEO) หมายถึง ที่จดังานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ ซ่ึงบทบาทในสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี ของงาน
นิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ การประชาสัมพนัธ์เพื่อการชกัชวนให้ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริโภค
เขา้ร่วมชมงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้และบริการการเลือกสถานที่จดังานนิทรรศการหรือ
งานแสดงสินคา้และในบางกรณีอาจมีการประชุมควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับรายได้
เสริมการจดัการประชุม  

(3) ธุรกิจรับจดัการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Destination Management 
Company: DMC) หมายถึงธุรกจิน าเที่ยว (Tour Business) ที่ให้บริการจดัรายการน าเที่ยวให้กบักลุ่ม
นกัท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัของบริษทัต่างๆจึงตอ้งมีความเชียวชาญด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการ
จดัโปรแกรมทวัร์ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากโปรแกรมท่องเที่ยวธรรมดาโดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์

(4) ธุรกิจให้บริการด้านสถานที่จดัประชุมและนิทรรศการ(Venue) 
หมายถึงธุรกจิที่ให้บริการดา้นสถานที่ในการจดัการประชุมศูนย์แสดงสินค้าโรงแรม ห้องประชุม 
เป็นตน้ส าหรับธุรกิจที่ให้บริการด้านสถานที่จดัประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยที่ส าคญั
ได้แก่ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิต์ิ (Queen Sirikit National Convention Center: QSNCC) ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibitions Center: BITEC) 
ศูนยแ์สดงสิน คา้นานาชาติ อิมแพค (IMPACT Exhibitions Center) ศูนยแ์สดงสินคา้และการจดัการ
ประชุมพทัยา (Pataya Exhibitions Center Hall – PEACH) 

2) ธุรกิจที่พกัแรม และอาหาร (Accommodation and Food Business) 
หมายถึงธุรกจิที่ให้บริการที่พกัและอาหารเคร่ืองดื่มให้แกผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมไมซ์ ซ่ึงประกอบดว้ย  2 
ธุรกจิที่ส าคญัคือ 

(1) ธุรกจิที่พกั หมายถึงธุรกจิที่ให้บริการที่พกัแก่ ผู ้เข้าร่วมงานไมซ์
เดินมาจากภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่มกัจะพกัอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัสถานที่ที่
ด  าเนินกิจกรรมไมซ์ อาจจะเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือที่พกัแบบอื่นกไ็ด้ ใน
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ปัจจุบนั ธุรกจิโรงแรมนอกจากจะให้บริการที่พกัแล้ว ยงัให้บริการด้านการจดัเลี้ ยง การบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม อีกทั้งยงัสามารถเป็นสถานที่จดัประชุมดว้ย 

(2) ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่มหมายถึงธุรกิจที่ให้บริการอาหารและ
เคร่ืองแกผู่เ้ขา้ร่วมงานไมซ์ ซ่ึงประเทศไทยมีช่ือเสียงดา้นอาหาร ขนม และผลไม้ต่างๆ ที่สามารถ
สร้างรายไดเ้ป็นจ านวนมากให้แกธุ่รกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม  

3) ธุรกิจรับเหมา (Contractor) หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวกบัการออกแบบ
สถานที่กอ่สร้างและตกแต่งคูหาเพื่อให้แสดงสินค้ารวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการจดัเวทีแสดง
ระบบเสียงระบบไฟฟ้า ซ่ึงจะใชใ้นพิธีเปิดงาน และเป็นเวทีในการแสดงกจิกรรมต่างๆ ของงานไมซ์
นั้นๆ  

4) ธุรกจิน าเที่ยวและธุรกิจบนัเทิง (Tour Businessand Entertainment Business) 
หมายถึง ธุรกจิที่ให้บริการดา้นความบนัเทิงหรือนนัทนาการต่างๆแกผู่ร่้วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศนั้น
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ธุรกจิส าคญัคือ 

(1) ธุรกิจน าเที่ยวที่จดัรายการน าเที่ยวภายในประเทศ (Domestic 
Tour) หมายถึง ธุรกจิที่จดัรถขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งสถานที่จดังานไมซ์กบัโรงแรมหรือที่พกัแรม
อื่นๆรวมทั้งจดัการเร่ืองตัว๋โดยสาร การจองที่พกั และการจดัรายการน าเที่ยวภายในประเทศระหวา่ง
การประชุม  

(2) ธุรกจิบนัเทิง (Entertainment Business) หมายถึง ธุรกจิที่ให้บริการ
ดา้นความบนัเทิงและนนัทนาการทุกประเภทผู้เข้างานไมซ์มกัจะจดัรายการบนัเทิงในช่วงเวลา
กลางคืนหลงัเสร็จกจิกรรมไมซ์ ในช่วงเวลากลางวนัแลว้ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมงานไมซ์ สามารถเที่ยวหา
ความสนุกสนานส าราญใจ  

5) ธุรกจิขนส่ง (Transportation Business) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการด้าน
ขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ แกผู่ร้ับจดักจิกรรมไมซ์ และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ซ่ึงประกอบด้วย 2
ธุรกจิที่ส าคญัคือ  

(1) ธุรกจิขนส่ง (Passenger Transportations) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการ
ขนส่งแกผู่ร้ับ จดักจิกรรมไมซ์ และผูเ้ขา้ร่วมงานไมซ์ และผูเ้ขา้ร่วมงานไมซ์ไปยงัประเทศที่จดังานไมซ์ 

(2) ธุรกจิขนส่งสินคา้ (Freight Transportations) หมายถึง ธุรกจิที่ให้บริการ
ขนส่งสินค้าเพื่อน ามาแสดงสินค้า เ น่ืองจากในบางครั้ งมีข้อจ ากดัทางด้านเวลาและตัวสินค้า 
นอกจากจากน้ีตอ้งมีตอ้งการด าเนินพิธีศุลกากรอีกดว้ย  

6) ธุรกจิคา้ขาย ( Trading Business) หมายถึงธุรกิจที่ให้บริการการค้าทุก
ชนิด   ไม่วา่จะเป็นการคา้ส่ง การคา้ปลีก การส่งออกสินคา้ และบริการจดัแสดงนิทรรศการ รวมถึง
สินคา้อื่นๆที่นกัท่องเที่ยวประเภทไมซ์ซ้ือฝากญาติหรือเป็นของที่ระลึกประกอบดว้ย 2 ธุรกจิ 
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(1) ธุรกิจขายของที่ระลึก (Souvenir Business) หมายถึงธุรกิจที่ขาย
สินคา้ต่างๆให้กบันกัท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ไม่วา่เป็นห้างสรรพสินคา้ ศูนย์การค้าร้านค้าปลีก เพื่อให้
นกัท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ สามารถซ้ือสินคา้ เหล่านั้นไปฝากญาติมิตรหรือเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลึก  

(2) ธุรกจิการคา้ปลอดภาษีอากร (Duty free Business) หมายถึงธุรกิจ
อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแลว้ที่เกีย่วให้บริการนกัท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจ
ท าส่ือส่ิงพิมพ ์ธุรกจิท าความสะอาด ธุรกจิรักษาความปลอดภยั ธุรกจิธนาคารเป็นตน้ 

7) ธุรกจิอื่นที่เกีย่วขอ้ง (Other Related Business) หมายถึงธุรกิจอื่นนอกเหนือ 
จากที่กล่าวมาที่เกีย่วขอ้งกบันกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ได้แก่ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจส่ิงพิมพ์ ธุรกิจท า
ความสะอาด ธุรกจิรักษาความปลอดภยั ธุรกจิธนาคาร เป็นตน้ 

 
แสดงองค์ประกอบของ  MICE ตามการแบ่งประเภทองค์ประกอบของธุรกิจที่

เกีย่วขอ้ง ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.2  การแบ่งองคป์ระกอบของธุรกจิไมซ์ตามธุรกจิที่เกีย่วขอ้ง 
แหล่งที่มา:  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2554: 36. 
 

นอกจากการแบ่งองคป์ระกอบของธุรกจิ MICE จะสามารถแบ่งได้ตาม 2 ประเภท
ดงักล่าวมาแลว้ การแบ่งองคป์ระกอบของธุรกจิ MICE สามารถสรุปองคป์ระกอบที่ส าคญัไดท้ ั้งส้ิน 
12 องคป์ระกอบที่ส าคญั ดงัน้ี 

องค์ประกอบของ MICE (MICE Business) 

ธุรกิจรับจดั
กิจกรรม

(Organization) 

ธุรกิจท่ีพกัแรม และ
อาหาร (Accommodation 

andfood Business) 

ธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจ
บนัเทิง (Tour Business and 
Entertainment   Business) 

ธุรกิจรับเหมา
(Contractor) 

ธุรกิจอ่ืนๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
(Other  Related Business) 

ธุรกิจคา้ขาย   
( Trading Business) 

ธุรกิจขนส่งสินคา้ 
(Freight  Transportation) 
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1) เจ้าภาพงานหรือเจ้าของงาน (Organizer) หมายถึง ผู ้ที่ว่าจ้างจดังาน 
MICE ขึ้น เจา้ภาพงาน แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 

(1) องคก์รระหวา่งประเทศ (International Organization) 
(2) หน่วยงานภาครัฐ (Government Bodies) ที่ตอ้งการจดั MICE 
(3) สมาคมวชิาชีพและธุรกจิระหวา่งประเทศ (International Trade and 

Professional Associations) 
(4) สถาบนัการศึกษา สถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
(5) องคก์รการกุศล (Charity Organization) 

2) ผู้เข้าร่วมงาน (Delegates) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคม หรือ
องคก์ร หรือบุคลากรในหน่วยงานบริษทัที่จดังานขึ้น บางครั้ งอาจประกอบดว้ยผูส้นใจจากภายนอก
ร่วมงานดว้ยกไ็ด ้

3) สถานที่จดังาน (Venue) ประกอบดว้ยห้องขนาดใหญ่หลาย ๆ ห้อง และ
ห้องขนาดเลก็ส าหรับแบ่งกลุ่มย่อย และเตรียมงานของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงส่ิงอ  านวยความสะดวก
ภายในสถานที่จดัประชุม 

4) สายการบิน (Airline) มีบทบาทส าคญัในการช่วยท าให้ธุรกิจ MICE  
เติบโตอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นพาหนะรับ – ส่งผูโ้ดยสารเขา้ร่วมงาน ในขณะเดียวกนัสายการบิน
กไ็ดร้ับผลตอบแทนโดยตรงจากธุรกจิ MICE เช่นกนั คือ MICE ท  าให้คนมีการเดนิทางมากขึ้น  สาย
การบินจึงมีรายไดม้ากขึ้น ดงันั้นสายการบินจึงไดม้ีการสนบัสนุนการจดังาน MICE  อย่างเตม็ที่ ซ่ึง
รูปแบบที่สายการบินให้การสนบัสนุนนั้นได้แก่ บตัรโดยสารราคาพิเศษส าหรับผู้ที่เดินทางเข้า
มาร่วมงาน MICE เผยแพร่ข่าวสารการจดังาน MICE ผ่านทางส านกังานในต่างประเทศ ช่วยเหลือ
ดา้นการขนส่งเอกสารที่ใชใ้นการจดังาน เป็นตน้ 

5) ผูจ้ดังานมืออาชีพ (Professional Organizer) ผูจ้ดังานมืออาชีพหมายถึงผู้
ที่ไดร้ับความไวว้างใจจากเจ้าของงาน หรือเจ้าภาพงาน (Organizer) ให้ท  าหน้าที่ดูแลการจดังาน
ทั้งหมด หรือเกอืบทั้งหมด แลว้แต่ความตกลงกบัเจ้าภาพผู้จดังานในธุรกิจ MICE แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทคือ 

(1) Professional Conference Organizer (PCO) เป็นผู้ที่มีทกัษะ และ
ความช านาญในการวางแผนและจดัประชุมนานาชาติ 

(2) Professional Exhibition Organizer (PEO) เป็นผู้ที่มีท ักษะ และ
ความช านาญในการวางแผนและจดัการแสดงสินคา้ / นิทรรศการนานาชาติ 

(3) Destination Management Company (DMC) ผู ้ดูแลการจดังาน
ภายในทอ้งถิ่นตลอดโปรแกรม ให้บริการตั้งแต่การรับนกัท่องเที่ยวจากสนามบินจนถึงการส่งกลบั 
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จดัการท้องเที่ยวแบบ Sight Seeing และการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ จดังาน Theme Parties จดัทวัร์ 
และเตรียมรถบสั (Coaches) ส าหรับการเดินทางตลอดโปรแกรม 

(4) Event Management Company (EMC) ผู ้ที่มีทกัษะด้านการจดังาน
แสดง ร่ืนเริง แสง สี เสียง เพื่อความบนัเทิงของผูเ้ขา้ร่วมงาน 

6) โรงแรม (Hotel) ห้องพกั และส่ิงอ  านวยความสะดวกในโรงแรม เพื่อ
รองรับนกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะตอ้งอยู่ในระดบัมาตรฐานโลก (World Class) เป็นโรงแรมระดบั 
4-5 ดาว ประกอบดว้ยห้องประชุม ห้องพกั ห้องอาหาร และบริการต่าง ๆ 

7) การขนส่งภายในเมืองที่จดังาน (Transportations) รูปแบบการขนส่ง
ภายในเมืองของสถนที่จดังานต้องเพียงพอ และเหมาะสมกบัขนาดของงานที่จดั และจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

8) แหล่งท่องเที่ยว สันทนาการ และวฒันธรรม  นอกจากสถานที่ท่องเที่ยว
ส าคญัของสถานที่จดังานแลว้ สถานที่สันทนาการและวฒันธรรมกเ็ป็นส่ิงจ าเป็น เช่น ภตัตาคารและ
บาร์ ศูนยก์ารคา้ ศูนยสุ์ขภาพ พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ 

9) ผูร้ับเหมา ไดแ้ก ่
(1) Advertising Agencies / PR Company / Media บริษทัรับท าโฆษณา 

และส่ือประชาสัมพนัธ์ 
(2) Freight Handing Agentหรือ Freight Forwardersผู้ท  าหน้าที่ขนส่ง

สินค้าทางเรือ หรือทางอากาศที่ต้องการน ามาใช้หรือแสดงในวนังาน (การน าเข้าและส่งออก) 
รวมทั้งการขนยา้ยดว้ย ฝ่ายน้ีมีความส าคญัมากต่อการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดบันานาชาติ 
เพื่อไม่ให้เสียหาย แตก หกั หรือส่งล่าชา้ไม่ทนังาน 

(3) Audio Visual Equipment Suppliers บริษทัให้เช่าเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ทางระบบภาพ แสงและเสียง 

(4) IT Company บริษทัที่เช่ียวชาญและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการออกแบบเวบ็ไซต ์หรือระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เนต็ 

(5) Electricity Equipment ผูร้ับเหมางานไฟฟ้า 
(6) Souvenir Suppliers ร้านผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นของที่

ไวม้อบให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน วทิยากร และแขกพิเศษต่าง ๆ 
(7) Entertainment Companies หรือ Event Management บริษทัที่รับจดั

งาน ดา้นความสนุกสนาน บนัเทิง 
(8) Restaurant and Caterers ภตัตาคารและผูจ้ดัหาอาหาร เป็นผู้ที่ดูแล

ดา้นอาหารที่อยู่นอกสถานที่จดังาน 
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(9) Security Guards ระบบรักษาความปลอดภยั ปกติจะมีควบคู่กบัการ
เช่าสถานที่จดังาน แต่บางครั้ งกจ็  าเป็นตอ้งจา้งบริการ จากบริษทัรักษาความปลอดภยัเพิ่มเติม 

(10) Tour Operation บริษทัน าเที่ยว มีหน้าที่พาผู้เข้าร่วมประชุมไป
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ และรวมที่การใชบ้ริการทางการท่องเที่ยวอื่น ๆ 

(11) Transport Service Provider บริษทัขนส่งผูโ้ดยสาร บริษทัรถเช่า 
(12) Temporary Staff Agencies บริษทัจดัหางาน ในการจดักิจกรรม 

MICE นั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีคนท าหนา้ที่ต่าง ๆ ในเวลาพร้อม ๆ กน้เป็นจ านวนมาก บริษทัจดัหางาน
จึงมีหนา้ที่ช่วยหาคนมาท างานชัว่คราวในระหวา่งที่มีการจดังาน 

(13) Special Software Suppliers เ ป็นโปรแกรมส า เ ร็จ รูปใช้ก ับ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมพิมพร์ายช่ือลงทะเบียน ท าป้ายช่ือคนเขา้ร่วมงาน 

(14) Printing House ร้านพิมพง์าน และถ่ายเอกสาร 
(15) Cleaning Company บริษทัรับท าความสะอาด 
(16) Furniture Rental บริษทัให้เช่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 
(17) Monetary Agencies บริษทัรับแลกเปลี่ยนเงิน 
(18) Map Producers ผูผ้ลิตแผนที่ 

10) Spouses คู่สมรสที่เดินทางมากบัผู้เข้าร่วมประชุม บางครั้ งผู ้เข้าร่วม
ประชุมจะตอ้งมีผูต้ิดตาม ผูช่้วย หรือเลขานุการตามมาดว้ย 

11) ล่ามหรือผูแ้ปลภาษาต่างประเทศพร้อมอุปกรณ์ (Simultaneous Interpreters 
and equipments) 

12)  ส่ิงอ  านวยความสะดวกอื่นๆ 
และในส่วนของผูท้ี่มีส่วนเกีย่วขอ้งหลกัในธุรกจิ MICE สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัท่องเที่ยว MICE และกลุ่มผูด้  าเนินการ MICE  
(1) กลุ่มนกัท่องเที่ยว MICE แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่

(1.1) ผู้จ ัดการประชุม  (Organization) และ ผู้มาร่วมประชุม 
(Participant) 

(1.2) ผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibition) และผู้เข้าเยี่ยมชมการแสดง
สินคา้ (Visitor) 

(1.3) ผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Sponsor) และ
นกัท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวลั (Incentive Traveler) (ศกัยภาพเติบโตของตลาดท่องเที่ยวกลุ่ม MICE, 
2546) 
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(2) กลุ่มผูด้  าเนินการ MICE แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก ่
(2.1) องค์การเจ้าภาพผู้จดัการประชุม (Host Organizer) เ ช่น

สมาคมต่าง ๆ องคก์ารธุรกจิ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 
(2.2) องค์การหรือหน่วยงานผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ในการจัด

ประชุม (Supplier/Contractor) ไดแ้ก ่สถานที่จดัประชุม (Venue) เช่น ศูนยก์ารประชุม โรงแรงที่จดั
ประชุม สถาบนัการศึกษา เป็นต้น โรงแรมที่พกั (Hotel) ผู้ให้บริการขนส่ง (Transport Operator) 
เช่น สายการบิน รถโดยสาร รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ บริษทัน าเที่ยว (Tour Operator) ผูจ้ดัการขนส่งสินค้า 
(Freight Forwarder) และผูร้ับเหมาบริการดา้นต่าง ๆ (Service Contractor) 

(2.3) องค์การหรือหน่วยงานผู้รับเป็นตัวแทน หรือตัวกลาง 
(Agency and Intermediaries) ที่ เ กี่ยวกบัการจัดประชุม  ได้แก่ ผู ้จ ัดการประชุมมืออาชีพ 
(Professional Conference Organizer or Professional Congress Organizer: PCO) ตวัแทนจดัหา
สถานที่จดัประชุม (Venue Finding Agency) ตวัแทนการท่องเที่ยวธุรกิจ (Business Travel Agency) 
ผู้แทนจดังานแสดงสินค้ามืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer: PEO) และบริษทัจดัการ
จุดหมายปลายทางการประชุมและแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management Company: DMC) 

โดยสรุป การแบ่งองคป์ระกอบของธุรกจิไมซ์ (MICE) ถือไดว้า่เป็นธุรกจิที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบักลุ่มผูป้ระกอบการมากมาย ขึ้นอยู่กบัความจ าเพาะของกิจกรรมด้านไมซ์ เช่น การ
ด าเนินงานด้านไมซ์  หรือประเภทของธุรกิจ เป็นต้น ทั้ งน้ีผู ้ประกอบการโรงแรมถือได้ว่ามี
ความส าคญั ในขณะปัจจุบนัผูป้ระกอบการโรงแรมมีส่วนส าคญัอย่าง ในเร่ืองมีความพร้อมทุกด้าน
ต่างๆ ในการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นไมซ์อย่างเป็นมืออาชีพ เป็นแรงดึงดูดให้เลือกเมืองพทัยา เป็นเมือง
ปลายทางของการจดังานดา้นไมซ์ขึ้น   
  
ส่วนที่ 3  แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ประกอบด้วย 3 แนวคดิ ดงันี้ 
 
2.4  แนวคดิความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
  

พนัธมิตรทางธุรกจิ (Business Alliance) ประกอบความรู้หลายอย่าง ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ของ
องคก์รที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั ทั้งน้ีการที่จะเกดิความส าเร็จในวตัถุประสงค์
ร่วมกนัจึงเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
2.4.1  ความหมายของพนัธมติรทางธุรกจิ 
การศึกษาเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ (Business Alliance)  มีการใช้ในหลกัการน้ีในหลาย

ธุรกจิ เช่น ธุรกจิการบิน ธุรกจิอุตสาหกรรมรถยนต ์ธุรกจิร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากน้ียงัพบว่ามี



31 

การใชค้  าที่มีความหมายใกล้เคียงกนั  เช่น “ Strategic  Alliance”  ซ่ึงบรรยายถึงพนัธมิตรแบบหุ้นส่วน 
(Partner)  และ  “International  Collaboration”  และนอกจากนั้นยงัพบค าวา่  ความร่วมมือ (Collaboration)  
หมายถึง การร่วมมือกนัเพื่อใชท้รัพยากรที่มีอยู่ขององคก์รและระหวา่งองคก์รให้เกดิประสิทธิภาพ
สูงสุดคลา้ยเร่ืองการจดัการขององค์กร (Organizing) ซ่ึงเป็นหน้าที่หลกัในการจดัการ  แต่ความ
ร่วมมือระหว่างกนัเป็นปัจจยัหรือตวัแปรที่แทรกอยู่ในหน้าที่การด าเนินงานข้อมูลต่อไปน้ีเป็น
ตวัอย่างที่แสดงถึงความหมายของพนัธมิตรทางธุรกจิและค าอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกนั จาก
แหล่งต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบและสรุปความหมายของค าวา่พนัธมิตรทางธุรกจิ ในการศึกษาครั้ งน้ี 
 
ตารางที่ 2.1  แสดงความหมายของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 
นกัวจิยัผู้ให้ความหมาย ความหมาย 
ยุดา รักไทย และสุภา
วดี วทิยะประพนัธ์ 
(2544) 

พนัธมิตร (Alliance) หมายถึง การที่บริษทัต่างๆ ตกลงร่วมมือกนัใน
การด าเนินกจิกรรมบางอย่าง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
ที่พวกเขาไม่อาจบรรลถุึงเป้าหมายนั้นไดถ้า้ไม่มีการร่วมมือกบัผูอ้ื่น
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร (ก  าลงัคน ก  าลงัเงิน เทคโนโลยี 
ฯลฯ) ความเช่ือวา่การสร้างพนัธมิตรจะท าให้ตนมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกจิมากกวา่การด าเนินงานเพียงล  าพงั 

  
  
  

 ธีรยุส วฒันาศุภโชค 
(2547) 

พนัธมิตรทางธุรกจิ  (Alliance) เป็นรูปแบบหน่ึงของการขยายขอบเขต
การด าเนินงานธุรกจิ มกัใชใ้นกรณีที่ธุรกจิมีทรัพยากรไม่เพยีงพอต่อ
การด าเนินงาน หรือขยายขอบข่ายการท างาน ซ่ึงในกรณีที่ธุรกจิจะ
ขยายตวัในตลาดใหม่หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสารการผลิตและ
ด าเนินงานเพื่อรุกในอุตสาหกรรมใหม่ๆนั้น องคก์รจะตอ้งมกีารลงทุน 
และใชเ้วลาด าเนินการเพิ่มเติมมากขึ้นในการกระท าดงักล่าว ดงันั้นการ
เขา้ร่วมมือของหลายๆ หน่วยธุรกจิ จึงเป็นทางออกที่ดีในแง่ที่ช่วยให้
แต่ละองคก์รเขา้มาร่วมมอืกนัและกอ่ให้เกดิประโยชนต์่อพนัธมิตรทุก
รายโดยรวม 

  
  

  
  
  

  
ศราวณีย ์ศรีเนาวรัตน ์ กลยุทธ์ของการด าเนินธุรกจินั้นไม่ใช่เพียงเพื่อแสวงหาก  าไร และความ

อยู่รอดเป็นที่หน่ึงของการแข่งขนั หากแต่เป้าหมายธุรกจิปัจจุบนัคือ การ
ตกลงร่วมมอืกนัระหวา่งกจิการต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายระยะยาวที่จะสร้าง
และด ารงสถานภาพของคูพ่นัธมิตรหรือกลุ่มพนัธมิตรของตนไวใ้ห้ได้
อย่างย ัง่ยืนร่วมกนัในตลาดการคา้ เพื่อประโยชนสู์งสุดของทกุฝ่าย 

(2541) 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

นกัวจิยัผู้ให้ความหมาย ความหมาย 
Tompson, Peterraf, 
Gamble และ 
Strickland III 
(2012) 

พนัธมิตรทางกลยุทธ์ เป็นขอ้ตกลงระหวา่งบริษทัที่แยกกนัสองแห่ง
หรือมากกวา่นั้นตกลงที่จะท างานร่วมกนัในบางวตัถุประสงค ์

Barney  (2002) พนัธมิตรทางธุรกจิ คือ การที่มีองคก์รอสิระ 2 องคก์รหรือมากกวา่ 
มาร่วมมือกนัในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการพฒันา ดา้นการผลิต 
ดา้นการขาย หรือแมก้ระทัง่ดา้นการบริการกต็าม    

 
สรุปความหมายของ พนัธมิตรทางธุรกจิ หมายถึง ความร่วมมือระหวา่งองคก์รธุรกิจตั้งแต่ 

2 องค์กรขึ้ นไป โดยมีการน าทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นของแต่ละบริษทัมาร่วมกนั มีการแบ่งปัน
ผลประโยชนล์ะความเส่ียงร่วมกนั น าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั โดยองคก์รที่ร่วมมือกนัคาดหวงัจะ
ไดผ้ลประโยชนท์ี่ยิ่งใหญ่กวา่ที่ความสามารถของตนเองจะท าไดล้  าพงั 
 

2.4.2  รูปแบบพนัธมติรทางธุรกจิ 
การแบ่งประเภทพนัธมิตรทางธุรกิจสามารถแบ่งได้หลากหลายตามเกณฑ์ที่ แตกต่างกนั 

เช่น ระดบัความเกีย่วขอ้งและผูกพนักนัตามกฎหมาย เป็นตน้ ต่อไปน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลเร่ือง
รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิดว้ยเกณฑท์ี่แตกต่างกนัจากแหล่งขอ้มูลที่แตกต่างกนั 

ยุดา รักไทย และสุวดี วทิยะประพนัธ์ (2544) ได้แบ่งพนัธมิตรทางธุรกิจออกเป็น 4  ประเภท 
ตามระดบัความเกีย่วขอ้งกนัคือ 

1)  การรวมตวักนัเฉพาะกจิ (Ad hoc pool) องคก์รที่เป็นพนัธมิตรกนัจะลงทุนเพื่อ
ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัให้นอ้ยที่สุด และให้เวลาจ ากดั (คน เงิน เทคโนโลยี ฯลฯ)ประโยชน์ที่

เกดิจากความร่วมมือจะถูกแบ่งภายหลงั และเมื่อส้ินสุดความร่วมมือผู้เช่ียวชาญและพนกังานกแ็ยก
ยา้ยกนัไป 

2)  การร่วมมือ (Consortium) เป็นพนัธมิตรที่มีการลงทุนมากกว่าแบบแรก เพื่อ
รับมือกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม โดยมีการท าสัญญาเพื่อก  าหนดหน้าที่แต่ละองค์กร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีการประสานงานกนัมากกว่าแบบแรก ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมงาน
วจิยั (Research & Development) หรือการท าการตลาดร่วมกนั 
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3)  โครงการร่วมทุน (Project-based Joint Venture) เป็นพนัธมิตรที่ร่วมมือกนัใน
ลกัษณะส านกังานสาขา มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอ้มมีนอ้ย  

4)  การร่วมลงทุนอย่างเตม็ที่  (Full-blown  Joint  Venture)เป็นพนัมิตรที่ร่วมมือกนั
ระยะยาวและมีการร่วมเงินทุนและทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง อาจมีการจดัตั้งองค์กรใหม่ หรือมีการ
ปรับโครงสร้างองคก์รเดิม โดยใช้องค์กรหน่ึงเป็นทุนและอีกฝ่ายลงทุนด้านเทคโนโลยีและการ
จดัการ 

อีฟ แอล ดอช และ แกร่ี ฮาแมล (2545) กล่าวถึงประเภทของพนัธมิตรทางธุรกิจแบ่งตาม
ระดบัการพึ่งพากนั ออกเป็น 3 ประเภท 

1)  พนัธมิตรแบบเครือข่าย (Alliance Network) กลุ่มบริษทัที่มีความคลา้ยคลึงกนัมา
เช่ือมโยงกนั หรือเป็นเครือข่ายระหวา่งประเทศให้กนัและกนั เป็นธุรกจิประเภทเดียวกนัเช่ือมโยง
กนั เช่นกลุ่มสหกรณ์นานาชาติ 

2)  พนัธมิตรแบบพอร์ตฟอร์ลิโอ (Alliance Portfolio) กลุ่มบริษทัพนัธมิตรต่างๆ มา
จากพนัธมิตรที่เป็นสมาชิกกบัหลายกลุ่มพนัธมิตร และเกดิการเช่ือมโยงกนัระหว่างพนัธมิตรกลุ่ม
ต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มอาจไม่มีความเกีย่วขอ้งกนั เช่น กลุ่มพนัธมิตรที่เป็นบริษทัสถาปนิกเช่ือมโยง
กบักลุ่มพนัธมิตรดา้นการขนส่งมวลชน เป็นตน้ 

3)  พนัธมิตรแบบเครือข่ายโยงใยกนั (Alliance Web) พนัธมิตรที่พึ่งพากนัมากกกวา่
พนัธมิตรในรูปแบบพอร์ตฟอร์ลิโอ แต่นอ้ยกวา่รูปแบบพนัธมิตรที่เป็นเครือข่าย เช่น พนัธมิตรใน
เครือข่ายอุตสาหกรรมการบินทางอากาศในทวปียุโรป 

ส าหรับ ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2547) ไดแ้บ่งพนัธมิตรทางธุรกจิออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ 
ตามระดบัความเกีย่วขอ้ง 

1)  พนัธมิตรแบบเซ็นสัญญา (Contractual Agreement) เป็นพนัธมิตรที่มีความ
เกี่ยวข้องและการผูกพนักนัน้อย และพันธมิตรเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกนัและกนั และไม่มีความ
เกีย่วขอ้งในแง่ของทุน (Equity) เป็นการท าขอ้ตกลงในการเซ็นสัญญาเพื่อร่วมมือในกิจกรรมทาง
ธุรกจิ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี (Know how) หรือ การวิจยัและพฒันา (Research 
& Development) เป็นตน้ 

2)  พันธมิตรแบบแลกเปลี่ยนการถือหุ้น (Minority Equity Agreement) เป็น
พนัธมิตรที่มีความเหนียวแน่นความแบบแรกที่เป็นเพียงแต่การเซ็นสัญญาไม่เกี่ยวข้องเร่ืองเงิน 
พนัธมิตรชนิดน้ีเป็นการร่วมมือกนัในการด าเนินงานทางธุรกจิโดยมีความร่วมมือด้านทุน (Equity) 
หรือการแลกเปลี่ยนหุ้นระหวา่งกนั (Cross Holding) โดยมีความเสียงเพิ่มขึ้นดว้ย 

3)  พนัธมิตรแบบร่วมทุน (Joint Venture)  เป็นการจดัตั้งธุรกจิร่วมทุนจาก 2 หน่วย
ธุรกจิขึ้นไปโดยมีการจดัตั้งองคก์ารใหม่ ซ่ึงเป็นอิสระจากธุรกจิหรือองคก์รเดิมที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เช่น 
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บริษทั A ร่วมทุนกบั บริษทั B เพื่อจดัต ั้งบริษทั C เพื่อด  าเนินงานตามตามวตัถุประสงค์ที่ได้ตงัไว้
ร่วมกนัโดยบริษทั A และ บริษทั B มีส่วนร่วมในการบริหารชดัเจนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
พนัธมิตรรูปแบบน้ีไดร้ับความนิยมเน่ืองจากเป็นองคก์รอิสระที่เกดิความคล่องตวัในการบริหารงาน 
เมื่อเทียบกบัพนัธมิตร 2 แบบแรก อย่างไรกต็ามพนัธมิตรชนิดน้ีจะมีความเส่ียงสูงที่สุด เน่ืองจากมี
การร่วมกนัลงทุนในทุกๆดา้น 

Elmuti and Kathawala (2001) เป็นองค์กรที่ให้ค  าปรึกษาทางด้านการรวมกลุ่มพนัธมิตร
ทางธุรกจิ กไ็ดม้ีการแบ่งรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิไวด้งัน้ี 

1)  พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นการตลาดและการขาย (Marketing and Sales Alliances)  
2)  พนัธมิตรทางธุรกิจด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Product and manufacturing 

alliances)  
3)  พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นเทคโนโลยีและความรู้ในการด าเนินงาน (Technology 

and Know-how Alliances) 
ส่วน Barney (2002) ไดแ้บ่งรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิไว ้3 รูปแบบ ไดแ้ก ่

1)  พนัธมิตรทางธุรกจิประเภทที่มีความร่วมมือในการประกอบธุรกิจแต่ไม่มีการ
ร่วมลงทุนหรือการถือหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง (Non-equity Alliances) นั้นคือการที่องค์กรตกลงที่จะ
ท างานร่วมกนั เพื่อที่จะพฒันา การผลิต การขายและการบริการ แต่จะไม่มีการร่วมหุ้นหรือไม่มีเงิน
เขา้มาเกีย่วขอ้ง องคก์รแต่ละฝ่ายต่างเป็นอิสระในการบริหารงาน และจะมีการบริหารความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รผ่านสัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท  าร่วมกนั 

2)  พนัธมิตรทางธุรกิจประเภทที่มีความร่วมมือด้านทุนหรือหุ้นในการประกอบ
ธุรกจิ (Equity Alliances) เป็นการร่วมมือกนัของสององคก์รหรือมากกว่า โดยมีการร่วมหุ้นและมี
เงินทุนเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

3)  พนัธมิตรทางธุรกจิประเภทกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  เป็นการร่วมมือกนั
โดยมีการร่วมลงทุนและมีการจดัตั้งองคก์รใหม่เกดิขึ้น โดยแต่ละองคก์รที่เป็นพนัธมิตรจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และมีการก  าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละองคก์รอย่างชดัเจน 
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ตารางที่ 2.2  แสดงรูปแบบของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 

นกัวจิยัผู้ท า 
การจ าแนกรูปแบบ 

รูปแบบพนัธมติรทางธุรกจิ 
 

ยุดา รักไทย และสุภาวดี 
วทิยะประพนัธ์ 
(2544) 

1) การรวมตวักนัเฉพาะกจิ (Ad  hoc  pool) 
2) การร่วมมือ (Consortium)  
3) โครงการร่วมทุน (Project-based Joint Venture)   
4) การร่วมลงทุนอย่างเตม็ที ่ (Full-blown  Joint  Venture) 

ธีรยุส วฒันาศุภโชค 
(2547) 

1) พนัธมิตรแบบเซ็นสัญญา (Contractual Agreement)  
2) พนัธมิตรแบบแลกเปลีย่นการถือหุ้น (Minority Equity Agreement)   
3) พนัธมิตรแบบร่วมทุน (Joint Venture)   

อีฟ แอล ดอช และ แกร่ี 
ฮาแมล  
(2545) 

 1) พนัธมิตรแบบเครือข่าย (Alliance Network) 
2) พนัธมิตรแบบพอร์ตฟอร์ลิโอ (Alliance Portfolio)   
3) พนัธมิตรแบบเครือข่ายโยงใยกนั (Alliance Web)  

Elmuti and Kathawala 
(2001) 

1)พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นการตลาดและการขาย   
(Marketing and Sales Alliances)  
2) พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นการผลิตและผลิตภณัฑ ์
 (Product and manufacturing alliances)  
3)พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นเทคโนโลยีและความรู้ในการด าเนินงาน 
(Technology and know-how alliances) 

Barney (2002) 
 

1) พนัธมิตรทางธุรกจิประเภทที่มีความร่วมมือในการประกอบธุรกจิแต่
ไม่มีการร่วมลงทุนหรือการถอืหุ้นเขา้มาเกีย่วขอ้ง (Non-equity 
Alliances) 
2) พนัธมิตรทางธุรกจิประเภทที่มีความร่วมมือดา้นทุนหรือหุ้นในการ
ประกอบธุรกจิ (Equity Alliances) 
3) พนัธมิตรทางธุรกจิประเภทกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้เกีย่วกบัรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกิจ สามารถสรุปแนวรูปแบบไวอ้ย่าง

มากมาย เช่น รูปแบบความร่วมมือกนัเป็นครั้ งคราวแลว้แต่ตกลง ไม่มีสัญญาเป็นทางการและไม่มี
การลงทุนร่วมกนั รูปแบบความร่วมมือกนัแบบมีสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีภาระผูกพนักนั
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ในทางกฎหมาย รูปแบบร่วมมือกนัแบบมีการลงทุนหรือถือหุ้นร่วมกนั ตลอดจนการรูปแบบ
ร่วมมือแบบควบรวมเป็นเครือข่าย  

 
2.4.3  กระบวนการจดัตั้งของพนัธมติรทางธุรกจิ 
เน้ือหาส่วนน้ีประกอบด้วยข้อพิจารณาก่อนการตั้งและขั้นตอนการจดัตั้งพนัธมิตรทาง

ธุรกจิ มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.4.3.1  ขั้นตอนกอ่นการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ ขอ้พิจารณากอ่นการจดัตั้งพนัธมิตร

ทางธุรกจิ (ธีรยุส วฒันาศุภโชค, 2547: 11-13) นั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คือ  
1) แรงจูงใจ (Motive) การจดัตั้งพนัธมิตรของแต่ละบริษทัมีเหตุผลต่างกนั

ท าให้เกดิการตั้งเป็นหมายที่แตกต่างกนั เช่น ความไม่แน่นอนของตลาด และ การลดข้อจ ากดัของ
บริษทัใจการด าเนินการธุรกจิ เป็นตน้ 

2) การคดัเลือกหน่วยธุรกจิ (Selection) ข ั้นตอนในการคดัเลือกสมาชิกของ
กลุ่มพนัธมิตรทางธุรกจิ ถือวา่เป็นขั้นตอนที่ส าคญัในการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกิจ ความเหมาะสม
ของบริษทัพนัธมิตร ทั้งในแง่ของความสามารถและความจริงใจในการร่วมพนัธมิตรเป็นส่ิงส าคญัที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จของพนัธมิตรทางธุรกจิ หลกัเกณฑใ์นการประเมินความเหมาะสมของสมาชิก 
ไดแ้ก ่

(1) ทรัพยากรที่เกื้อกูลและเหมาะสมกนั (Complementary Resource 
and Competency) ในการเลือกสมาชิกที่จะเขา้ร่วมกลุ่มพนัธมิตรนั้นควรคดัเลือกจากความสามารถ
ที่จะเขา้มาเสริมส่ิงที่ตนยงัขาดอยู่เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานทางธุรกจิของบริษทั 

(2) ความเข้ากนัได้ด้านกลยุทธ์ (Strategic Compatibility) คือความเข้า
กนัไดด้า้นกลยุทธ์นโยบาย และ วตัพุประสงค์ในระยะยาวของสมาชิกที่จะเข้าร่วมกลุ่มพนัธมิตร 
หากสมาชิกมีความขดัแยง้ดา้นนโยบายและเป้าหมาย กจ็ะน าไปสู่ความไม่ม ัน่คงและความล้มเหลว
ของกลุ่มพนัธมิตรในที่สุด 

(3) ความเข้ากนัได้ระดับปฏิบตัิการ (noitarepO Compatibility) คือ
ความเขา้กนัไดข้องสมาชิก ในระดบัวธีิการปฏิบติังาน ข ั้นตอนการท างาน รวมถึงความซบัซ้อนของ
เทคโนโลยีในการผลิตและด าเนินงาน เช่น บริษทัจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีเทคโนโลยีการผลิตที่
อยู่ในระดบัสูง ร่วมทุนกบับริษทัทอ้งถิ่นในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ต  ่า ย่อมน าไปสู่
ปัญหาและความขดัแยง้ในระดบัการปฏิบตัิงาน 

(4) ความเขา้กนัไดด้า้นวฒันาธรรม (Cultural Compatibility) คือ ความ
เขา้กนัไดข้องวฒันธรรมในองคก์รของสมาชิก โดยแต่ละบริษทัย่อมมี ปรัชญา การด าเนินการ ความ
เช่ือ ค่านิยม แตกต่างกนั โดยเฉพาะพนัธมิตรทางธุรกจิต่างประเทศ การร่วมพนัธมิตรทางธุรกิจโดย
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สมาชิกที่ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมองค์กรมากๆ อาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ “Culture Shock” 
หรือความขดัแยง้ทางวฒันธรรมอย่างรุนแรง และน าไปสู่ความขดัแย้งในการด าเนินงานของกลุ่ม
พนัธมิตรทางธุรกจิในที่สุด 

3)  จงัหวะเวลา  (Timing) ในการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ การเลือกจงัหวะ
เวลาที่เหมาะสมจะท าให้เกดิประโยชนสู์งสุดในการจากการเขา้ร่วมพนัธมิตร ปัจจยัที่ต้องค านึงถึง
ในการเลือกจงัหวะเวลา ไดแ้ก ่

(1) อ านาจการต่อรองของบริษทั บริษทัมกัเลือกจงัหวะเวลาที่ตนเองมี
อ  านาจในการต่อรองสูงเพื่อให้ไดป้ระโยชนสู์งสุดจากการเขา้ร่วมพนัธมิตรทางธุรกจิ 

(2) ความไม่แน่นอนทางการตลาด และการแข่งข ันในระดบัสูงใน
ตลาด  เป็นปัจจยัที่บริษทัในปัจจุบนัค  านึงถึงในการเลือกจงัหวะเวลาในการจดัตั้งพนัธมิตรทาง
ธุรกจิ โดยตวัผลกัดนัให้เกดิการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ เพื่อรับมือกบัความผนัผวนทางตลาดและ
การแข่งขนัในตลาด เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้และให้สามารถขยายขอบเขตของธุรกิจ
เพื่อการเติบโตของธุรกจิในอนาคต 

(3) ความขาดแคลนหรือจ านวนบริษทัที่เหมาะสมที่จะเป็นพนัธมิตร
นอ้งลง หากบริษทัไม่รีบเร่งที่จะจดัตั้งพนัธมิตรกบับริษทัที่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่ตอ้งการกจ็ะเสีย
โอกาสในการที่จะไดบ้ริษทัที่มีคุณสมบตัิตามที่ตอ้งการมาเป็นพนัธมิตรทางธุรกจิ 

2.4.3.2  ขั้นตอนการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึ้กษาจึงได้เปรียบเทียบและสรุปเป็นขั้นตอนในการ

จดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิไดด้งัน้ี 
1) การวิเคราะห์องค์กรของตนเองการส ารวจจุดแข็ง จุดอ่อนและ

ความสามารถหลกัขององคก์รดว้ยเทคนิคต่าง เช่น SWOT Analysis เพื่อหาเหตุผลในการตดัสินว่า
การเขา้ร่วมกบัพนัธมิตรเป็นวธีิที่เหมาะสมกบัองคก์รท่านหรือไม่ 

2)  ก  าหนดวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมพนัธมิตร เมื่อท าความเขา้ใจได้แล้ว
วา่พนัธมิตรทางธุรกจิเป็นวธีิที่เหมาะสมส าหรับองคก์รแลว้ การก  าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รใน
การเขา้กลุ่มพนัธมิตร ข ั้นตอนน้ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากวตัถุประสงคจ์ะเป็นตวัก  าหนดรูปแบบ
ความร่วมมือ ขอบเขตความร่วมมือและคุณสมบตัิของพนัธมิตรที่ต้องการ เพื่อให้ได้พนัธมิตรที่
เหมาะสมกบัองคก์ร 

3)  การก  าหนดคุณสมบัติของพ ันธมิตร การก  าหนดคุณสมบตัิในเ ร่ือง 
ความช านาญหลกั กลุ่มลูกคา้ ทรัพยากรเช่น เงิน เวลา และบุคลากร ของพนัธมิตรกลุ่มพนัธมิตร 
นอกจากก  าหนดจากความตอ้งการขององคก์รเองแลว้ จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของพนัธมิตรที่
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จะเขา้มาเป็นพนัธมิตรในอนาคตดว้ยวา่ตอ้งการอะไรจากการเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รท่าน เน่ืองจาก
การสร้างพนัธมิตรแต่ละองค์จะต้องมีจุดแข็งที่สามารถดึงดูดองค์กรที่มีคุณสมบตัิตามที่ท่าน
ตอ้งการให้เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัท่านได ้

4)  การส ารวจพนัธมิตร การจัดท ารายช่ือองค์กรที่มีคุณสมบตัิตรงกบั
วตัถุประสงค ์โดยการคดัเลือกพนัธมิตรควรเลือกจากองคก์รที่รู้จกัเป็นอย่างดี หรือ เคยร่วมงานกนั
มากอ่น เช่นองคก์รของลูกค้า หรือ องค์กรที่เคยร่วมงานกนัมาก่อน เน่ืองจากการเป็นพนัธมิตร
จะตอ้งมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ส าหรับช่องทางในการหาพนัธมิตรอาจมาจากความสัมพนัธ์
ส่วนบุคคล องคก์รวชิาชีพ สมาคมวชิาชีพ หรือทางส่ือส่ิงพิมพ ์ต่างๆ เป็นตน้ 

5)  การคัดเลือกพ ันธมิตรและแลกเปลี่ยนจดหมายแนะน าตัว การส่ง
จดหมายจดหมายแลกเปลี่ยนให้กบัองคก์รที่สนใจที่จะเขา้รวมเป็นพนัธมิตร ควรมีการแลกเปลี่ยน
จดหมายที่แสดงถึงวตัถุประสงคท์ี่และศกัยภาพขององคก์ร รวมถึงพื้นฐานขององค์กร และข้อมูล
อื่นๆที่จ  าเป็น 

6)  การเปรียบเทียบคุณสมบตัิ เมื่อมีการและเปลี่ยนจดหมายแนะน าตวักนั
แลว้ ควรมีการเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมา ความเขา้กนัไดใ้นเร่ืองทรัพยากร เช่น ความช านาญ
หลกับุคลากร และระดบัการใชเ้ทคโนโลยี วา่เป็นตามคุณสมบติัที่ต ั้งไวห้รือไม่ ต่อมาคือเร่ืองความ
เขา้กนัไดใ้นเร่ืองเป้าหมายการด าเนินธุรกจิ วฒันธรรมองค์กร และรูปแบบการท างาน สุดท้ายคือ 
เร่ืองความคาดหวงัของพนัธมิตรแต่ละคนและขององคก์รท่านวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

7)  การประเมินศักยภาพของพันธมิตรในอนาคต ในขั้นตอนน้ีอาจ
ก  าหนดให้มีบุคคลภายนอกที่ เป็นกลางในการประเมินในเร่ืองความสามารถทางการเงิน  เร่ือง
ความสามารถในการรับผิดชอบร่วมกนัในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการร่วมมือและ เร่ือง
ทรัพยากรอื่นๆ ของพนัธมิตร เช่น ความช านาญหลกั บุคลากร และเทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อให้เป็นที่
แน่ใจวา่จะสามารถร่วมงานกนัส้ินสุดความร่วมมือได ้

8)  การเจรจาต่อรอง เมื่อทุกฝ่ายประเมินศกัยภาพของพนัธมิตรในอนาคต
แลว้ ท าให้เกดิการเจรจาต่อรองระหวา่งผู้บริหารของแต่ละองค์กร เช่น ในเร่ืองเป้าหมายร่วมกนั 
ขอบเขตความร่วมมือ การบริหารจดัการ ทรัพยากรที่จะตอ้งลงทุนร่วมกนั ผลประโยชน์และเร่ือง
อื่นๆ เป็นต้นนอกจากนั้นการวิเคราะห์ถึงความต้องการแอบแฝงของพนัธมิตรในอนาคตด้วย 
ประเดน็เหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัเน่ืองจากอาจเป็นอุปสรรคในการร่วมมือกนัได ้

การพิจารณาการจดัเตรียมทีมงงานนั้น มกัไม่ได้ท  าตวัต่อตวั แต่จะมีการ
รวบรวมบุคลากรหลายคนที่เกีย่วขอ้งมาช่วยร่วมมือกนัในการเจรจาต่อรอง เน่ืองจากตอ้งการทกัษะ
และความสามารถในการด าเนินงสนที่หลากหลาย รวมถึงวจิารณญาณและประสบการณ์ที่แตกต่าง
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กนั อ ันจสามารถน ามาใช้ในการเจรจาต่อรองได้อย่างละเอียดและทนัท่วงที โดยทั่วไปมกัจะ
ประกอบไปดว้ยบุคคลจากกลุ่มต่างดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน 
(2) ผูบ้ริหารในอนาคตของหน่วยธุรกจิใหม่ที่จะจดัตั้งจากความร่วมมือกนั 
(3) ที่ปรึกษาดา้นเทคนิค 
(4)  ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้าน

บุคลากร และดา้นการผลิต เป็นตน้ 
(5) ที่ปรึกษาทางดา้นวฒันธรรมที่แตกต่างกนั ในหลายๆ ครั้ งอาจจะ

เป็นล่ามที่ช่วยในการแปลภาษาดว้ย ในกรณีการจดัตั้งพนัธมิตรระหวา่งประเทศ 
ทั้งน้ีผูจ้ยัไดท้  าการวจิยัโดยกลุ่มตวัอย่างต าแหน่งข้างต้น คือ ผู ้บริหาร

ระดบัสูงและผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น หมายถึงหวัหน้าฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี ด้านการตลาด ด้านการเงิน 
ดา้นบุคลากร ดา้นห้องพกั ดา้นงานช่าง ดา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นตน้ 

9)  การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั เมื่อการเจรจาต่อรองส าเร็จ เป็นที่พอใจของ
ทุกฝ่ายจะมีการร่างขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อเป็นหลกัฐานตามที่ไดม้ีการเจรจาต่อรองกนั ประกอบดว้ย  

(1) เป้าหมายและทิศทางของกลุ่มพนัธมิตร 
(2) ของเขตความร่วมมอื ประกอบดว้ย เร่ืองกจิกรรมที่ร่วมมือกนั เงิน 

ผลประโยชน ์นโยบาย และ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
(3) ระยะเวลาของความร่วมมือ ของกลุ่มพนัธมิตร 
(4) รูปแบบการบริหารและการตดัสินใจ 
(5) เร่ืองบุคลากร 
(6) เร่ืองการยุติความร่วมมือของกลุ่มพนัธมิตร 

10)  การเซ็นสัญญา ควรไดร้ับการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายของแต่ละ
องคก์ร 

(1) การเซ็นสัญญา เมื่อการร่างขอ้สัญญาเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายแล้ว 
มีการเซ็นสัญญาร่วมกนัเพื่อให้การร่วมมือเป็นตามกฎหมาย 

(2) การเร่ิมความร่วมมือ การเร่ิมท างานร่วมกนัตามสัญญา 
(3) การประเมินผลการท างานร่วมกนั การก  าหนดรูปแบบการ

ประเมินผลการท างานร่วมกนัว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ หากการท างานร่วมกนัประสบ
ความส าเร็จกลุ่มพนัธมิตรอาจมีการพิจารณาขยายความร่วมมือ หรือหากไม่ประสบความส าเร็ จอาจ
มีการประชุมเพื่อปรับปรุง หรือมีการยุติความร่วมมือ 
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ตารางที่ 2.3  แสดงการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 
นกัวจิยัผู้เกีย่วกบัการจดัตั้ง การจดัตั้งพนัธมติรทางธุรกิจ 

ยุดา รักไทย และสุภาวดี วทิ
ยะประพนัธ์ 
(2544)  
    

1) การวเิคราะห์องคก์รของตน 
2) การก  าหนดวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมพนัธมิตร 
3) การก  าหนดคุณสมบตัิของพนัธมิตร 
4) การส ารวจพนัธมิตร 
5) การคดัเลือกพนัธมิตรและแลกเปลีย่นจดหมายแนะน าตวั 
6) การเปรียบเทียบคุณสมบตั ิ
7) การประเมินศกัยภาพของพนัธมิตรในอนาคต 
8) การเจรจาต่อรอง 
9) การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 
10) การซ็นสัญญา 

ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2547)  
  

1) แรงจูงใจ (Motive) 
2) การคดัเลือกหน่วยธุรกจิ (Selection) 
3) จงัหวะเวลา (Timing)  

Dyer, Kale and Singh (2001) 
 
 

ไดน้ าเสนอเคร่ืองมอื วงจรของพนัธมิตรธุรกจิ (Alliance Life 
Cycle) อนัมีรายละเอียดดงั 
1) เหตุแห่งการรวมกลุม่ (ห่วงโซ่อุปาทาน เชคความตอ้งการ 
สมาชิกในธุรกจิ) 
2) การคดัเลือกพนัธมิตรและแลกเปลีย่นจดหมายแนะน าตวั 
3) การเจรจาต่อรอง 
4) การบริหารจดัการ 
5) การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัและการซ็นสัญญา 

 
 โดยสรูป การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ กระบวนการขา้งตน้เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก เพื่อทราบถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส หรือ อุปสรรค ตลอดจนต้องอาศัยปัจจยั  
แรงจูงใจ (Motive)  การคดัเลือกหน่วยธุรกจิ (Selection) จงัหวะเวลา (Timing) ท าให้กระบวนการ
จดัตั้งประสบความส าเร็จ 
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2.4.4  การคดัเลอืกสมาชิกของพนัธมติรทางธุรกิจ 
 

ตารางที่ 2.4  แสดงการคดัเลือกของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 
นกัวจิยัศึกษาการคดัเลอืกสมาชิก การคดัเลอืกสมาชิกพนัธมติรทางธุรกจิ 
ธีรยุส วฒันาศุภโชค (2547) 
  
  
  

1) คดัเลือกหน่วยธุรกจิที่มีทรัพยากรและความสามารถที่
เสริมกนั 
2) ความเขา้กนัไดท้างดา้นกลยุทธ์ นโยบาย และ
วตัถุประสงค ์
3) ความเขา้กนัไดใ้นระดบัปฏิบตัิการ 
4) ความเขา้กนัไดข้องวฒันธรรมองคก์ร 

Wu, Shih, and Chan (2009) 1) คุณลกัษณะของผูป้ระสงคเ์ขา้กลุ่ม 
2) ความรู้ความสามารถดา้นการตลาด 
3) สินทรัพยข์องกจิการ 
4) สมรรถนะพิเศษขององคก์ร 
5) ความเขา้กนัไดข้ององคก์ร 

Dav, and Klein 
(1993) 

1) การเลือกสมาชิกทีใช่สามารถสร้างพนัธมิตรทีดีได ้
2) จุดแขง็และความสามารถพิเศษมผีลดีต่อสร้างพนัธมิตรทีดี
ได ้
3)ความเขา้กนัไดข้องวฒันธรรมองคก์ร 
4) ความแตกต่างของกลยุทธ์ โดยหาความเหมาะสมร่วมกนั 
5) ความเขา้กนัไดใ้นระดบัปฏิบตัิการ 

 
โดยสรุป การคดัเลือกสมาชิกของพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นส่ิงที่ส าคญัอีกอย่างยิ่ง เพื่อ

คดัเลือกหน่วยธุรกิจที่มีทรัพยากรและความสามารถที่ เสริมกนั  ด้านกลยุทธ์ นโยบาย และ
วตัถุประสงค ์ระดบัปฏิบตัิการ วฒันธรรมองคก์ร คุณสมบตัิของสมาชิกจริงตอ้งมีการคดักรอง เพื่อ
ความส าเร็จของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 

2.4.5  การบริหารพนัธมติรทางธุรกจิ    
เน่ืองจากพนัธมิตรทางธุรกิจท าให้เกิดการร่วมงานระหว่างกนัของหลายองค์กรที่อาจมี

พื้นฐานต่างกนั เพื่อการท างานระหว่างพนัธมิตรเป็นไปอย่างราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายที่ต ั้งไว้
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ร่วมกนั จึงตอ้งมีการบริหารจดัการความร่วมมือระหวา่งกนั การบริหารจดัการพนัธมิตรทางธุรกิจ
ประกอบดว้ย 

2.4.5.1  การสร้างความชดัเจนในการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย 
1)  การก  าหนดเป้าหมาย พนัธกจิ ระยะเวลาและลกัษณะความร่วมมือ ของ

กลุ่มพนัธมิตร 
2)  การนิยามถึงอ  านาจ หนา้ที่ของแต่ละพนัธมิตร 
3)  การก  าหนดโครงสร้างองคก์ร และการตดัสินใจ ของกลุ่มพนัธมิตร 
4)  การนิยามถึงลกัษณะงาน รายละเอียดของงาน ความรับผิดชอบ การ

ติดต่อประสานงานและ คุณภาพงาน ในระดบัปฏิบตัิการ  
2.4.5.2 การควบคุมและป้องกนัสมรรถนะหลกัของพนัธมิตรเช่น การตั้งก  าแพง 

(Wall Off) การก  าหนดข้อตกลงที่ เป็นลายลักษณ์อกัษร หรือการท าสัญญาในการแลกเปลี่ย น
เทคโนโลยีระหว่างพนัธมิตร เพื่อรักษาความสมารถในการแข่งขนัหลักของแต่ละพ ันธมิตร 
ภายหลงัการยุติความร่วมมือ 

1)  การจดัระบบข้อมูล เร่ิมต้นด้วย การวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลที่
จ  าเป็นต่อกลุ่มพนัธมิตรการก  าหนดระบบการจดัเกบ็ขอ้มูล ต่อมาคือ ผู ้บริหารกลุ่มพนัธมิตรตกลง
ร่วมกนัวา่ขอ้มูลประเภทใดที่อนุญาตให้ถ่ายเทได้ และ การรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบการน า
ขอ้มูลไปใช ้

2)  การสร้างความไวว้างใจ การสร้างความไว้ใจ การสร้างความไวใ้จ
ระหว่างพนัธมิตร โดยการส่งเสริมให้มีการพบปะกนันอกเวลาเพือ่สร้างความคุ้นเคยระหว่าง
พนัธมิตร และลดช่องวา่งระหวา่งวฒันธรรม 

3)  การเรียนรู้จากพนัธมิตร การเรียนรู้ในเร่ืองค่านิยมทางวฒันธรรมที่
แตกต่างกนั วธีิการท างาน และผลลพัธ์ที่เกดิจากการท างานร่วมกนั โดยวธีิการเรียนรู้มี 4 วธีิ คือ 

(1) กระบวนการสังคมประกติ (Socialization) การท างานร่วมกบัผู้ที่มี
ความช านาญในองคก์รพนัธมิตร จะไดค้วามรู้แบบไม่รู้ตวั 

(2) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Swap) เช่น โปรแกรมการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร (Personal Exchange) 

(3) การประสมประสานความรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ การน า
ความรู้ของแต่ละองคก์รมารวมกนัและพฒันาให้เกดิความรู้ใหม่ๆ 

(4) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนัธมิตร การประเมินผลงาน
ของกลุ่มพนัธมิตรที่ท  าร่วมกนัโดยประเมินจากวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวร่้วมกนัและลกัษณะการท างาน 

2.4.5.3  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง  การเลือกพนัธมิตรที่ตรงตามความ
ตอ้งการของวตัถุประสงค ์และการคดัเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมท างาน 
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2.4.5.4  การมอบหมายงานให้มีประสิทธิผล หมายถึงการมอบหมายงานให้ตรงกบั
ความสามารถทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัระดบัของความร่วมมือระหวา่งกนัดว้ยดงัน้ี 

1)  พนัธมิตรที่ร่วมกนัอย่างไมเ่ป็นทางการ 
2)  พนัธมิตรที่ร่วมมือกนัอย่างเป็นทางการในระยะเวลาไม่นาน 
3)  พนัธมิตรที่มีการร่วมงานกนัอย่างเตม็ทีเ่ป็นระยะเวลายาวนาน 

2.4.5.5  การจดัการปัญหาด้านวฒันธรรม ตวัอย่างปัญหาด้านวฒันธรรมในกลุ่ม
พนัธมิตรทางธุรกจิไดแ้ก ่วฒันธรรมองคก์ร วฒันธรรมของธุรกิจ และวฒันธรรมประจ าชาติ โดย
ผลกระทบจาก ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมสามารถจดัการไดโ้ดย การจดัการเร่ืองการส่ือสาร  
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนเร่ืองรูปแบบปฏิบตัิงาน 

นอกจากนั้น ในการบริหารพนัธมิตรทางธุรกจิมกัประสบปัญหา เช่น การหวงอ  านาจการ
บริหารของผู้บริการองค์การต่างๆ ความเฉ่ือยชาในกระบวนการจัดตั้ งพ ันธมิตร การขาด
ความสามารถในการแข่งขนักบักลุ่มพนัธมิตรอื่นๆ เน่ืองจากสนใจแต่เร่ืองภายในกลุ่ม เกมการเมือง
ในกลุ่ม การไม่กระตือรือร้นในการสร้างความร่วมมือ หรือการพึ่งพาฝ่ายใดมากเกนิไปท าให้อาจใน
การต่อรองในกลุ่มเปลี่ยนไป อุปสรรคเหล่าน้ีอาจท าให้กลุ่มพนัธมิตรไม่ประสบความส าเร็จ จึงควร
ค านึงถึงการจดัการอุปสรรเหล่าน้ีดว้ยในการบริหารกลุ่มพนัธมิตร 

 
ตารางที่ 2.5  แสดงการบริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 
นกัวจิยัศึกษาการบริหาร การบริหารพนัธมติรทางธุรกิจ 

ผลิน ภู่จรูญ (2546) 
  
  
  
  

1) การแลกเปลีย่นคุณสมบตัิเฉพาะดา้นขององคก์ร 
2) การแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งองคก์ร 
3) การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูร่ะหวา่งกนั 
4) การเขา้มาเกีย่วขอ้งกนัอย่างลึกซ้ึง (Coevolving) 
5) ความเขม้แขง็ของกลุ่มพนัธมิตร 

อีฟ แอล ดอช และแกร่ี  
ฮาแมล (2545)  
  
  
  

1) สภาพแวดลอ้มที่พนัธมิตรปฏิบตัิ (Environment) 
2) งานที่ตอ้งท าร่วมกนั (Task Definition and Organization) 
3) ขั้นตอนการร่วมมือ (Process) 
4) ความช านาญของพนัธมิตร (Skill) 
5) เป้าหมายตอนแรกเร่ิม และเป้าหมายที่เพิ่มทีหลงั(Goal) 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

 

นกัวจิยัศึกษาการบริหาร การบริหารพนัธมติรทางธุรกิจ 
ยุดา รักไทย และสุภาวดี 
วทิยะประพนัธ์ 
(2544)  
  
  

1) การสร้างความชดัเจนในการปฏิบตัิงาน 
2) การควบคุมและป้องกนัสมรรถนะหลกัของพนัธมิตร 
3) การบริหารทรพัยากรมนุษย ์
4) การมอบหมายงานให้มีประสิทธิผล 
5) การจดัการปัญหาดา้นวฒันธรรม  

 
กล่าวโดยสรุป การบริหารกลุ่มพนัธมิตร เป็นหลกัการดา้นการจดัการ โดยอาศัยทรัพยากร

ทางการบริหาร ผ่านกระบานการบริหารคือ การวางแผน (Planning)  การจดัการ  (Organizing) การ
ประสานงาน (Leading) การควบคุม (Control) เน่ืองจากความแตกต่างในเชิงองค์กร และ บุคคล มี
ปัจจยัหลายประการที่มีผลต่อการบริหารงาน เช่น การให้ความร่วมมือ การไวว้างใจ การเช่ือใจ และ
ผลประโยชนอ์ขององคก์ร เป็นตน้ 

จากขอ้มูลทุติยภูมิขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้  าการสรุปความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดงัตาราง
ที่ 2.6  มรีายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2.6  แสดงสรุปความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 

ผู้วิจัยสรุปความรู้ สรุปความรู้เก่ียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อค้นพบ 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้ง
เขา้ใจความหมายของ
พนัธมิตรทางธุรกิจก่อน 
 

พนัธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กรธุรกิจตั้งแต่ 2 
องค์กรขึ้นไป โดยมีการน าทรัพยากรที่
เป็นจุดเด่นของแต่ละองค์กรมาร่วมกนั มี
การแบ่งปันผลประโยชน์ และความเส่ียง
ร่วมกนั น าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั โดย
องค์กรที่ร่วมมือกนัคาดหวงัจะได้
ผลประโยชน์ที่ยิง่ใหญ่กวา่ที่
ความสามารถของตนเองจะท าไดล้ าพงั 

ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเขา้ใจ 
ความหมายของพนัธมิตรทาง
ธุรกิจก่อน 
 

รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกิจ 
  

รูปแบบความร่วมมือระหวา่งองค์กร 
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ 

การแบ่งรูปแบบพนัธมิตร ตาม
แบบต่างๆ 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 
 

  

ผู้วิจัยสรุปความรู้ สรุปความรู้เก่ียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อค้นพบ 
 1) พนัธมิตรทางธุรกิจแบ่งตามระดบัที่

เกี่ยวขอ้ง 
2) พนัธมิตรทางธุรกิจแบ่งตามระดบั
ความพึ่งพา 
3) พนัธมิตรทางธุรกิจแบ่งตามระดบัการ
ลงทุน  
4) พนัธมิตรทางธุรกิจแบ่งตามลกัษณะ
ธุรกิจ 

มีหลากหลายเงื่อนไข 
 

การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกิจ 1) แรงจูงใจ (Motive) 
2) การคดัเลือกหน่วยธุรกิจ (Selection) 
3) จงัหวะเวลา (Timing) 

การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกิจ 
จ าเป็น 

การคดัเลือกสมาชิกพนัธมิตร
ทางธุรกิจ 

1) คดัเลือกหน่วยธุรกิจที่มีทรัพยากรและ
ความสามารถที่เสริมกนั 
2) ความเขา้กนัไดท้างดา้นกลยทุธ์ 
นโยบาย และวตัถุประสงค ์
3) ความเขา้กนัไดใ้นระดบัปฏิบตัิการ 
4) ความเขา้กนัไดข้องวฒันธรรมองค์กร 

การคดัเลือกสมาชิกเป็น
กระบวนที่ส าคญัต่อความ
เป็นไปไดข้องพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

การบริหารพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 
  
  
  

1) การแลกเปลี่ยนคุณสมบตัิเฉพาะดา้น
ขององค์กร 
2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่งองค์กร 
3) งานที่ตอ้งท าร่วมกนั (Task Definition 
and Organization) 
4) การสร้างความชดัเจนในการ
ปฏิบตัิงาน 
5) เป้าหมายตอนแรกเร่ิม และเป้าหมายที่
เพิม่ทีหลงั (Goal) 

แนวคิดทางการบริหารพนัธมิตร 
เนน้ท างานร่วมกนั เพือ่ไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

 
 
 
 



46 

2.5  แนวคดิความต้องการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 
ความตอ้งการในเร่ืองที่ศึกษา มุ่งเนน้การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงจ าเป็นและต้องการ 

(Needs and Wants) ของลูกคา้ เพื่อผลิตสินคา้และบริการโดยมุ่งสนองความตอ้งการและพอใจของ
ลูกคา้เป็นส าคญั เพื่อก  าหนดตลาดเป้าหมาย บริหารและวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ไดผ้ลก  าไรสูงสุด และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542: 2) 
  นอกจากน้ีแรงจูงใจเป็นตวักระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม Maslow (1943 อ้างถึงใน พรรณี ช. 
เจนจิต 2538: 463) เสนอแนวคิดว่า ความต้องการของมนุษย์มาเป็นล าดบัข ั้น โดยเร่ิมจาก ความ
ตอ้งการ ดา้นกายภาพ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการยอมรับ ความมีช่ือเสียง และการรู้จกัตนเอง  ดงั
ภาพที่ 2.3   
 

 
    
ภาพที่ 2.3  แสดงล าดบัข ั้นความตอ้งการ 
 

และ Maslow เช่ือวา่มนุษยท์ุกคนมีความตอ้งการเป็นล าดบัข ั้นดงักล่าว หากความต้องการ
ขั้นต ่าไดร้ับการตอบสนองจนพึงพอใจมนุษยจ์ะมีความตอ้งการขั้นสูงขึ้น และส่ิงที่จะมาจูงใจมนุษย์
ไดน้ั้น คือ ส่ิงที่สามารถตอบสนองความตอ้งการที่ยงัไม่ไดร้ับการตอบสนองจนพึงพอใจ (ศุภลกัษณ์ 

ความตอ้งการ 
รู้จกัตนเอง 

ความตอ้งการ 
ช่ือเสียง 

ความตอ้งการทางสังคม 

ความตอ้งการความปลอดภยั 

ความตอ้งการทางกายภาพ 
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อคัรางกูร, 2547) ยงัสรุปไวว้า่ แรงจูงใจต่างๆ นั้นมีมากมายและซบัซ้อนอย่างยิ่ง แรงจูงใจเหล่านั้น
ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั รวมถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคล รูปแบบการใชชี้วติ ประสบการณ์ การศึกษา  
แรงจูงในที่พบเห็นส่วนมากจะเป็นแรงจูงใจด้านกายภาพ สังคม วฒันธรรม การพฒันาตนเอง 
สถานภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทษฎีของ Maslow  

นอกจากน้ี กลยุทธ์ที่เป็นที่สนใจมากในปัจจบันั นั้นคือ การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ 
หรือ พนัธมิตรทางธุรกจินั้น หากหน่วยงานที่ พฒันาความร่วมมือในการด าเนินงานระหวา่งกนั โดย
อาจจะครอบคลุมกลา้งขวางในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ดา้นการตลาด การขาย การผลิต การบริการ
ลูกคา้ การวจิยัและพฒันาสินคา้ใหม่ เป็นตน้ (ธีรยุส วฒันาศุภโชค, 2547)  

นอกจากน้ี ขอ้มูลขา้งตน้ความตอ้งการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ มีความสอดคล้องกบั
หลกัการจดัการ (ตุลา มหาผสุธานนท์, 2545)  คือกระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามขั้นตอนการบริหารคือ 

1) การวางแผน ( Planning ) 
2) การจดัการองคก์าร ( Organizing ) 
3) การช้ีน า ( Leading ) 
4) การควบคุม ( Controlling ) 

ซ่ึงจากความหมายดงักล่าวมีค  าส าคญั 3 ค  า คือ กระบวนการ, ทรัพยากรการบริหาร และ
วตัถุประสงค ์สามารถน ามาเขียนเป็น แผนภูมิไดด้งัภาพที่ 2.4 

 
  

 
ภาพที่ 2.4  กระบวนการจดัการ 
แหล่งที่มา:  ตุลา มหาผสุธานนท,์ 2545. 

FEEDBACK 

INPUT 

- 4 M’s 

- 6 M’s 

- 8 M’s 

 

PROCESS 

- POLC 

- POSDC 

- POSDCORB 

OUTPUT 

- OBJECTIVES 

- GOALS 
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INPUT คือทรัพยากรการบริหาร (Management Resources) อนัไดแ้ก ่4 M’s ประกอบด้วย 
คน ( Man ) เงิน (Money) วตัถุดิบ (Material) และวธีิการ/จดัการ (Method/Management ) ถูกน าเข้า
ในระบบเพื่อการประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพฒันากา้วหนา้ไปพร้อมกบัอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริการที่เติบโตและพฒันาขึ้นไปอย่างรวดเร็วท าให้ทรัพยากรเพียง 4 ประการเร่ิม
ไม่เพียงพอส าหรับเป้าหมาย จึงได้เพิ่มขึ้นอีก 2 M’s เป็น 6 M’s ได้แก่ เคร่ืองจกัรกล (Machine) 
และ การตลาด (Market) ในขณะเดียวกนัการท างานที่มองเห็นถึงความส าคญั หรือคุณค่าของจิตใจ
ของผูป้ฏิบติังานมีมากขึ้น โดยให้ความส าคญักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของคนงานมากขึ้น 
จึงเพิ่มขวญัและก  าลงัใจ (Morale) เข้าไปเป็น 7 M’s และเมื่อโลกกา้วเข้าสู่ยุคโลกาภิวตัน ์
(Globalization) ระบบการส่ือสารไร้พรหมแดนที่ติดต่อเช่ือมโยงกนัเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุม
ทัว่โลกท าให้การติดต่อส่ือสารรวดเร็วใครไม่รู้หรือไม่มีขอ้มูลย่อมเสียเปรียบในเชิงธุรกจิจึงได้เพิ่ม 
ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เขา้ไปในทรัพยากรกระบวนการผลิต รวมเป็น 8 M’s ซ่ึงทรัพยากรเหล่าน้ี
จะเพิ่มขึ้นไปเร่ือยๆ ไม่ส้ินสุดตราบเท่าที่ระบบอุตสาหกรรมการผลิตการจดัจ าหน่ายและการบริการ
ยงัคงพฒันาและกา้วไปไม่หยุดย ั้ง  

PROCESS คือ หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผู ้บริหารต้องกระท า ในปัจจุบนัยึดถือ
หน้าที่ 4 ประการได้แก่ POLC การวางแผน (Planning), การจดัองค์การ (Organizing), การช้ีน า          
(Leading) และ การควบคุม (Controlling) ซ่ึงมีพฒันาการของแนวคิดมาตั้งแต่สมัยของ ฟาโย    
(Henri Fayol) ปี 1916 ที่เห็นว่าหน้าที่การจดัการ ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน      
(Planning), การจดัองค์การ (Organizing), การสั่งการ (Commanding), การประสานงาน (Coordinating), 
การควบคุม (Controlling) ต่อมาในปี 1937 กูลิกและเออร์วิก (Gulick และ Urwick) เห็นว่า
กระบวนการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน (Planning), การจดัองคก์าร (Organizing), การจดัคน
เขา้ท างาน ( Staffing ), การอ านวยการ ( Directing ), การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน
ผล (Reporting) และ การงบประมาณ (Budgeting) ซ่ึงนิยม เรียกย่อว่า POCDCORB ครั้ งเมื่อเข้าปี 
1972 แฮร์โรลด ์คูนตซ์  (Harold D. Koontz) มีความเห็นวา่หนา้ที่ทางการจดัการคือ POSDC ได้แก่
การวางแผน (Planning), การจดัองค์การ (Organizing), การจัดคนเข้าท างาน ( Staffing ),การ
อ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling)ซ่ึงแนวความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไป
ชดัเจน โดยในปี 1988 คูนตซ์และเวยีห์ริช  (Koontz และ Weihrich)เขียนต าราใชช่ื้อว่า Management 
ร่วมกนัและได้เปลี่ยนหน้าที่ทางการจดัการจากตวั D (Directing ) เป็น L (Leading) พฒันาด้าน
แนวคิดดงักล่าวยงัคงกา้วต่อไปไม่หยุดย ั้ง บางทีในยุคหน้าเราอาจเห็นหน้าที่การจดัการที่เหลือ
อกัษรเพียงตวัเดียวหรือสองตัวเท่านั้นกเ็ป็นได้ ดงันั้นอาจสรุปหน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐาน
ทางการจดัการไดว้า่เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นกระบวนการ (Process) แปรรูปทรัพยากรที่น าเข้าให้เป็น
ผลผลิตตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ารต่อไป 
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OUTPUT คือเป้าหมาย (Goals) หรือ วตัถุประสงค ์(Objectives) ขององค์การ ที่น าออกมา
จากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เป้าหมายขององค์การสามารถแบ่งหยาบได้เป็น 2 
ประเภทดว้ยกนั คือ องคก์ารที่มีเป้าหมายที่มุ่งแสวงหาก  าไร (Profit) และองคก์ารที่มีเป้าหมายไม่มุ่ง
แสวงหาก  าไร (Non – profit) หรืออาจแบ่งเป็นองค์การที่วตัถุประสงค์เพื่อการผลิตสินค้า ก ับ
องคก์ารที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริการ (Services) กไ็ด ้

 
ตารางที่ 2.7  แสดงสรุปความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 

ผู้วจิยัสรุปความรู้ สรุปความต้องการเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกิจ ข้อค้นพบ 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 
(2542) 

1) ผลิตสินคา้และบริการ 
2) ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  
3) ก  าหนดตลาดเป้าหมาย  
4) บริหารและวางแผนการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ  
5) เพื่อใหไ้ดผ้ลก  าไรสูงสุด  

การร่วมกนั
ทางดา้นการตลาด 

Maslow (1943  
อา้งถึงใน พรรณี ช. 
เจนจิต) 

เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานความตอ้งการ  
1) ดา้นกายภาพ  
2) ดา้นความปลอดภยั  
3) ดา้นการยอมรับ  
4) ความมีช่ือเสียง 
5) การรู้จกัตนเอง 

เป็นความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานเป็น
แบบล าดบัข ั้น  

ธีรยุส วฒันาศุภโชค 
(2547) 

1) ดา้นการตลาด  
2) การขาย  
3) การผลิต  
4) การบริการลูกคา้  
5) การวจิยัและพฒันาสินคา้ใหม่ 

เป็นความตอ้งการ
ในการร่วมมือกนั
ดา้นต่างๆ  

 
จากขอ้มูลทุติยภูมิขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้  าการสรุปความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ซ่ึง

มีความสอคล้องกยัหลกัการของทรัพยากรการบริหาร (Management resources) อันได้แก ่
ประกอบด้วย คน ( Man ) เงิน ( Money ) วตัถุดิบ ( Material ) การจดัการ (Management) และ 
การตลาด (Marketing) เพื่อน าไปพฒันาความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิต่อไป 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลทั่วไปของเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
 
2.6  ข้อมูลทั่วไปของเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 

 
2.6.1  ประวตัิเมอืงพทัยา 

   ในอดีต “เมืองพทัยา” แต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ ที่ต ั้งอยู่ในเขต ต าบลนา
เกลือ  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  อยู่ห่างจากตวัเมืองชลบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร  มีลกัษณะ
ทางกายภาพแนวหาดพทัยาทอดตวัยาวขาวนวล  อยู่ในวงล้อมของโค้งอ่าวคร่ึงวงกลม ตลอดแนว
ยาว 3  กโิลเมตร รวมกบันาจอมเทียนอีก 3 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2499 ทางราชการได้จดัต ั้งเป็น
สุขาภิบาลนาเกลือขึ้น ขณะนั้นหมู่บา้นชาวประมงพทัยายงัอยู่นอกเขตสุขาภิบาล กระทัง่ต่อมาในปี 
2507 (47 ปีที่ผ่านมา) จึงไดม้ีการขยายอาณาเขต สุขาภิบาล จากต าบลนาเกลือไปจนถึงเขตพทัยาใต ้
มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตรภายหลงัจาก “เมืองพทัยา” เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในเร่ืองของโครงสร้างของเมือง อตัราการเพิ่มของประชากร การเคลื่อนยา้ยถิ่นฐานและ
แรงงาน จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และองค์ประกอบในด้านอื่นๆ ส่งผลให้การปกครองใน
รูปแบบสุขาภิบาลไม่สามารถบริหารงานและแกไ้ขปัญหาของเมืองไดท้นัท่วงที ประกอบกบัรัฐบาล
ในขณะนั้นไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของ “เมืองพทัยา” ตลอดจนเล็งเห็นถึงความส าคญัด้านกิจกรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ไดเ้สนอให้น าการปกครองรูปแบบพิเศษมาใช้ที่เมืองพทัยา เพื่อแกไ้ข
ปัญหาและ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสมัน่คงให้แกเ่มืองพทัยา เมืองพทัยานอกจากมีความเจริญในดา้น
วตัถุแล้ว  อตัราการถ่ายเทของประชากรในเมืองพทัยากอ็ยู่ในระดบัสูง  ไม่แน่นอนเหมือนกบั
ทอ้งถิ่นทัว่ไป  และพทัยากม็ีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก   
   จากศกัยภาพของเมืองพทัยาที่มีความพร้อมในดา้นต่างๆ  พทัยาจึงเป็นเมืองที่ได้รับการจบั
ตามอง  และให้ความส าคญัในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษดงันั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 ขึ้น ด้วยผลแห่งพระราชบญัญติัน้ี เมื่อวนัที่ 29 
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2521  จึงท าให้พทัยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ
ไปเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ  แบบมีผู ้จดัการเมือง   (City Manager) เป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพทัยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร  กระทัง่
รัฐธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มีผลบงัคบั ไดก้  าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นและสภาทอ้งถิ่น
ตอ้งมาจากการเลือกตั้ง จึงยกเลิกพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 และ
ตราพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ .ศ. 2542 บงัคบัใช้ มีผลตั้งแต่วนัที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542   
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   ปัจจุบนัเมืองพทัยาได้ด  าเนินการพฒันาเมืองพทัยาอย่างย ัง่ยืนของคณะกรรมการพฒันา
เมือง แห่งชาติ (กมช.) คือ ดา้นความน่าอยู่ ด้านความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเมืองและ
ชุมชน และดา้นความเป็นประชารัฐ ซ่ึงเป้าหมายรวมในการจดัท าแผนพฒันาดงักล่าวเป็นไปเพื่อ
พฒันาเมืองพทัยา  ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น มีสภาพแวดลอ้มของเมืองที่ดี 
และประชาชนในเมืองพทัยาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนเมือง
พทัยาให้เป็นศูนยก์ลางท่องเที่ยวสากล และศูนย์กลางธุรกิจการค้าและบริการในระดบันานาชาติ  
(เมืองพทัยา, 2554) 
  เมืองพทัยานบัไดว้า่เป็นเมืองที่มีคุณลกัษณะพิเศษที่มีความแตกต่างไปจากเมืองอื่น ๆ ใน
หลาย ๆ ดา้น ซ่ึงถือเสมือนเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของเมืองในอนัที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็น
ปัจจยัส าคญัในการพฒันา  ทอ้งถิ่น ทั้งทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองการบริหาร 
 

2.6.2  ภูมปิระเทศที่เอือ้ประโยชน์ต่อธุรกจิ MICE 
ที่ต ั้ง 

   เมืองพทัยา ต ั้งอยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประมาณละติจูดที่ 13 องศาเหนือและ
ลองติ จูดที่  101 องศาตะว ันออก อยู่ ในท้องที่อ  าเภอบางละมุง  จ ังหวดัชลบุรี  อยู่ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กโิลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ เร่ิมจากแนวคลองกระทิงลาย 
ทิศตะวนัออก ขนานไปกบัถนนสุขุมวิท(ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวนัออก

ประมาณ 900 เมตร) 
ทิศตะวนัตก ขนานกบัแนวชายฝ่ังทะเล 
ทิศใต ้ จรดพื้นที่ต  าบลห้วยใหญ่ 
พื้นที่ 
พื้นที่ท ั้งหมด  208.10  ตารางกโิลเมตร 
- พื้นดิน(รวมเกาะลา้น) 53.44  ตารางกโิลเมตร 
- พื้นน ้า   154.66  ตารางกโิลเมตร 
- เกาะลา้น  4.07  ตารางกโิลเมตร 
ชายหาดยาวประมาณ 15 กโิลเมตรแยกเป็นพื้นที่  4  ต าบล คือ 
   1. ต  าบลนาเกลือ  หมู่  1,2,3,4,5,6, และ 7 (เกาะลา้น) 
   2. ต าบลหนองปรือ หมู่ 5, 6, 9, 10, 11, 12 และ 13 
   3. ต  าบลห้วยใหญ่ หมู่ 4 
   4. ต าบลหนองปลาไหล หมู่ 6, 7 และ 8 
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2.6.3  วสัิยทัศน์ พนัธกจิและจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
2.6.3.1 การก  าหนดวสิัยทศัน ์
การก  าหนดวิสัยทศัน์เพื่อพฒันาเมืองพทัยาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ นโยบายและความตอ้งการของประชาชนจะพิจารณาก  าหนดเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 
ช่วงที่ 1 การก  าหนดวสิัยทศันส์ าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 จะก  าหนดตาม

วสิัยทศันแ์ละนโยบายของผูบ้ริหารเมืองพทัยา (ชุดปัจจุบนั น าโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมือง
พทัยา) ที่ไดก้  าหนดไว ้เน่ืองจากไดผ้่านการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเมือง
พทัยามาแลว้ และถือไดว้า่เป็นสัญญาประชาคมซ่ึงฝ่ายบริหารเมืองพทัยาได้ด  าเนินการ อีกทั้งการ
ด าเนินโครงการที่ส าคญั (Flagship) ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาเมืองพทัยา 3 ปี ในบางโครงการ
จะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อขบัเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง
พทัยาระยะ 5 ปี โดยวสิัยทศันใ์นปีงบประมาณ 2554-2556 ไดก้  าหนดไว ้ดงัน้ี 

1)  วสิัยทศันเ์มืองพทัยาปีงบประมาณ 2554-2556 
 “เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติที่น่าอยู่

ของคนทั้งโลก โดยมุ่งเนน้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีศักยภาพ มีแบบแผน ใน
การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท าในการพฒันาเมือง
พทัยาอย่างโปร่งใส” 

ช่วงที่ 2 ส าหรับการก  าหนดวสิัยทศันส์ าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 
ก  าหนดวสิัยทศันใ์ห้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทิศทางการ
พฒันาประเทศผ่านกระบวนการร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) รวมทั้ง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและสภาพแวดล้อมทั้ งทางด้าน
เศรษฐกจิ ดา้นสังคม ดา้นการเมืองการบริหาร ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง  ข้อศึกษาจากการประเมินสถานภาพและสมรรถนะ (Capacity) ของ
องคก์ร รวมทั้งผลการส ารวจ ความตอ้งการของชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวเมืองพทัยา ซ่ึง
ด  าเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบกบัวสิัยทศันข์องประเทศต่างๆ 
Best Practice อาทิ ประเทศมาเลเซีย  (เกาะลงักาวี) ประเทศอินโดนีเซีย (เกาะบาหลี) ประเทศ
ฝรั่งเศสเมืองนีซ (Nice) และเมืองคานส์ (Cannes) ประเทศราชรัฐโมนาโค เมืองโมนาโค (Monaco) 
ประเทศสิงคโปร์และหน่วยงานทอ้งถิ่นที่ส าคญัของประเทศไทย เห็นว่าเพื่อให้เมืองพทัยามีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนบนพื้นฐานของความสมดุล  จึงได้ก  าหนดวิสัยทศัน์ของเมืองพทัยา 5 ปี 
(ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558) ดงัน้ี 
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2)  วสิัยทศันเ์มืองพทัยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2558) 
 “เมืองพทัยาเป็นเมืองท่องเที่ยวของทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางด้าน

เศรษฐกจิ การคา้ การประชุม การกฬีาทั้งทางบก ทางทะเลและชายหาด ระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติ มีระบบการวางผงัเมืองและจดัแบ่งพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) มีโครงสร้างพื้นฐานที่
ครอบคลุมและทนัสมยั ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี มีความปลอดภยัและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี มีระบบ
การบริหารงานที่โปร่งใส” 

วิสัยทศัน์ของส่วนราชการเมืองพทัยา การบริหารเมืองพทัยาให้บรรลุ
วสิัยทศันแ์ละยุทธศาสตร์ไดน้ั้นจะตอ้งมีองคก์รที่ท  าหนา้ที่เป็นกลไกที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพดว้ย ดงันั้น ส่วนราชการเมืองพทัยาควรไดก้  าหนดวสิัยทศัน ์ดงัน้ี 

 “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจดัการด้วยบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญ ประชาชนมีส่วนร่วมและไดร้ับบริการดว้ยความเป็นรวดเร็ว สะดวก ทนัสมยั เสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบตัิ” 

2.6.3.2 พนัธกจิ 
ภายใต้พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา มาตรา  62 ได้ก  าหนด

อ านาจหนา้ที่ของเมืองพทัยา ดงัน้ี 
1)  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
2)  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
3)  การคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะของแผ่นดิน 
4)  การวางผงัเมืองและการควบคุมการกอ่สร้าง 
5)  การจดัการเกีย่วกบัที่อยู่อาศยัและปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
6)  การจดัการจราจร 
7)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
8)  การก  าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและการบ าบดัน ้าเสีย 
9)  การจดัให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา 
10)  การจดัให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือและที่จอดรถ 
11)  การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรง

มหรสพและสถานบริการอื่น 
12)  การควบคุมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
13)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวฒันธรรม

อนัดีงามของทอ้งถิ่น 
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เมืองพทัยาเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษซ่ึงมีพนัธกจิที่ส าคญั ดงัน้ี 
1)  การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว 
2)  การพฒันาและส่งเสริมความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกจิชุมชน 
3)  การพฒันาคุณภาพชีวติ ศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

การพฒันาระบบการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
4)  คุม้ครองดูแลรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
5)  ส่งเสริมดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
6)  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2.6.3.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
การก  าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพ ัฒนา ได้ก  าหนดให้สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองพทัยา 5 ปี โดยก  าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา ดงัน้ี 
1)  เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไดร้ับการยอมรับ

ของทุกกลุ่มทั้งในประเทศและนานาชาติ 
2)  เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางกจิกรรมบนัเทิงที่มีความหลากหลายที่ได้รับ

การยอมรับทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 
3)  เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวนัออก 
4)  เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางการประชุมระดบัชาติและนานาชาติที่ส าคญั 
5)  เมืองพทัยาเป็นศูนย์กลางการแข่งขนักีฬาทางชายทะเลและชายหาด

ระดบัชาติและนานาชาติ 
6)  เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาและสุขภาพ 
7)  เมืองพ ัทยาเป็นเมืองที่มีส่ิงแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต มี

โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การคมนาคมสะดวก 
8)  เมืองพทัยาเป็นเมืองที่มีส่ิงแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

โอกาสทางเศรษฐกจิ 
9)  ส่วนราชการเมืองพทัยามีบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นกลไกในการ

ขบัเคลื่อนวสิัยทศัน ์มีการบริการเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 
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ตารางที่ 2.8  แสดงจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาเมืองพทัยา 
 

เป้าประสงค์เพือ่การพฒันา (Goals) ตัวชี้วดั (KPIs) 
1.เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลาง 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ที่ไดร้ับการยอมรับของทกุกลุ่มทั้งในประเทศ
และนานาชาติ 

ร้อยละของจ านวน 
นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
เพิ่มขึ้น 

2.เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางกจิกรรมบนัเทิงทีม่ี 
ความหลากหลายที่ไดร้ับ 
การยอมรับทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 

ร้อยละของรายไดข้องเมืองพทัยาเพิ่มขึ้น 

4.เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลาง 
การประชุมระดบัชาติและนานาชาติที่ส าคญั 
 

ร้อยละของนกัธุรกจิ นกัวชิาการและประชาชน 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาจดัประชุม
ระดบัชาติและนานาชาติ 

5.เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลาง 
การแข่งขนักฬีาทางชายทะเลและชายหาด
ระดบัชาติและนานาชาติ 

ร้อยละของประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเขา้มาแข่งขนักฬีาทางชายทะเลและ
ชายหาดระดบัชาติและนานาชาติ 

6.เมืองพทัยาเป็นศูนยก์ลางดา้นการศึกษาและ
สุขภาพ 
 

1.ร้อยละของประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเขา้มารักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 
2.ร้อยละของนกัศึกษาประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเขา้มาศึกษาต่อ 

7.เมืองพทัยาเป็นเมืองที่มีส่ิงแวดลอ้มที่ดี มี
ความปลอดภยัในชีวติ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
การคมนาคมสะดวก 

ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของประชาชนเมืองพทัยา
นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ
พึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัใน
ชีวติ และดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคมที่ดีของเมืองพทัยา 

8.เมืองพทัยาเป็นเมืองที่มีส่ิงแวดลอ้มที่ดี 
ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี มีโอกาส 
ทางเศรษฐกจิ 

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเมืองพทัยา
นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ
พึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.ร้อยละของประชาชนเมืองพทัยามีสุขภาพดีท ั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

 

เป้าประสงค์เพือ่การพฒันา (Goals) ตัวชี้วดั (KPIs) 
 3.ร้อยละของประชาชนเมืองพทัยามีรายได้

เพิ่มขึ้น 
9.ส่วนราชการเมืองพทัยามีบุคคลที่มีความเป็น
มืออาชีพ เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนวสิัยทศัน ์
มีการบริการเป็นเลิศในระดบันานาชาติ 

ร้อยละของการบริการประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วเพิม่ขึ้น 

 
2.6.4  ด้านศักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเมอืงพทัยาด้วยเทคนคิ (SWOT) 
2.6.4.1 จุดแขง็ (Strength) 
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคญัของประเทศไทยที่มีความส าคญัของ

ประเทศไทยด้านชายฝ่ังทะเลตะวนัออกที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงระดบัโลกซ่ึงมีปัจจัย
สนบัสนุนที่ส าคญั ไดแ้ก ่

1)  โดยสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองชายทะเลที่มีแนวหาดทราย ยาว
ต่อเน่ืองกนักวา่ 15 กม. 

2)  ลกัษณะทางกายภาพของหาดมีความเอียงลาดจากชายฝ่ังลงสู่ทะเลน้อย 
มีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเล่นน ้า 

3)  เป็นเมืองชายทะเลที่มีภูมิอากาศเหมาะสม โดยมีอุณหภูมิของอากาศ
เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส ซ่ึงไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เหมาะสมกบัการตาก
อากาศ จึงเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

4)  สภาพทางธรณีวทิยาของหาดเมืองพทัยา ประกอบด้วย หินประเภทต่าง ๆ 
ที่ส าคญั ไดแ้ก ่หินแกรนิตและแกรโนดิโอไรท ์ประเภทหินอคันี และประเภทหินฟิลไลน์ หินอาร์
กลิไลท ์หินคอร์ทไซด ์และหินชนวน ซ่ึงพบไดบ้ริเวณแนวชายฝ่ังทะเลเมืองพทัยา รวมทั้งในเกาะ
ลา้นซ่ึงรวมกนัแลว้ท าให้หาดชายฝ่ังเมืองพทัยาและบางส่วนของเกาะลา้นมีความสวยงาม 

5)  เมืองพทัยามีพื้นที่รวมทั้งเกาะล้านและพื้นที่ทางทะเลประมาณ 200 
ตารางกโิลเมตร แต่มีศกัยภาพในการพฒันาเชิงธุรกจิสูงและไดเ้ปรียบกวา่เมืองท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเล
อื่นๆ ของไทย เน่ืองจากอยู่ใกลก้รุงเทพฯ และสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไม่
เกนิ 2 ชัว่โมง รวมทั้งมีระยะทางถึงสนามบินอู่ตะเภาเพียง 45 กโิลเมตร ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วใน
การเดินทางมาเมืองพทัยา 
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6)  เมืองพทัยามีองคป์ระกอบครบถว้นของการเป็นเมืองตากอากาศ โดยมีท ั้ง
ทะเล หาดทราย และแสงแดด (Sand Sea Sun) ซ่ึงตรงใจผูบ้ริโภคโดยเฉพาะชาวตะวนัตก 

7)  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสมท าให้ทุกอย่างรวมอยู่ใกลก้นั
ในลกัษณะบริการครบวงจรทั้งโรงแรม ที่พกั ชายหาดที่สวยงาม มีสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
บนพื้นดินและทางทะเล มีศูนยก์ารคา้ แหล่งนนัทนาการ การบนัเทิงและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกบั
การท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก รวมอยู่ใกลก้นั สะดวกแกน่กัท่องเที่ยวที่จะเลือกบริโภคไดต้ลอดเวลา 
ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางมากนกั 

8)  การพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองพทัยาไดร้ับการสนบัสนุนใน
ระดบัชาติโดยรัฐบาลทุกสมยัที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบนั (นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ) ได้ให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน การ
พฒันามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวโดยการสนบัสนุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก  าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด การท่องเที่ยว ตลอดจนเร่งสร้างความเช่ือม ัน่ให้แก่
นกัท่องเที่ยวต่างชาติ และเร่งรัดมาตรการกระตุน้การท่องเที่ยว 

9)  จากขอ้มูลสถิตินกัท่องเที่ยวของส านกังานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ภาคกลาง เขต 3 ชลบุรี ในปี 2550 มีจ  านวนนกัท่องเที่ยวและนกัทศันาจรทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเขา้มาท่องเที่ยวในเมืองพทัยาประมาณ 6.7 ลา้นคน มีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวประมาณ 
60,000 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ 

เมืองพทัยาเป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ การธนาคาร ธุรกจิบริการ และพาณิชย 
กรรมระดบัภาค ซ่ึงมีปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ 

1)  เมืองพ ัทยามีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางเขา้มาเยือนปีละประมาณ 6.7 ล้าน โดยน าเงินเข้ามาใช้จ่ายในรูปต่างๆ ได้แก ่
ค่าที่พกั ค่าอาหาร/เคร่ืองดื่ม ซ้ือสินคา้และของที่ระลึกท าให้เกดิการหนุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ
ในเมืองพทัยา 

2)  เมืองพ ัทยามีที่พ ักและโรงแรมจ านวนประมาณ 670 แห่ง ซ่ึงสามารถ
รองรับนกัท่องเที่ยวเขา้พกัแรมไดอ้ย่างพอเพียง โดยมีโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งที่สามารถจดัเป็น
ศูนยก์ลางการประชุมการแสดงนิทรรศการระดบัโลกได้ 

3)  มีธนาคารพาณิชยข์องรัฐและเอกชนจ านวน 18 แห่ง ประมาณ 100 สาขา 
ทั้งเขตเมืองพทัยาซ่ึงรองรับธุรกจิ การคา้การลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศได้เป็น
อย่างดี 

4)  มีร้านอาหาร ภตัตาคาร จ านวน 180 แห่ง ให้บริการอาหารหลากหลาย
ชนิด ซ่ึงนกัท่องเที่ยวและประชาชนเมืองพทัยาสามารถเลือกบริโภคไดต้ามอธัยาศยั  
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5)  มีศูนย์การค้าจ  านวน 15 แห่ง ซ่ึงเป็นที่รวมของสินค้านานาชนิด ทั้ ง
สินคา้ที่ผลิตไดใ้นประเทศไทยและน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเป็นเมืองท่องเที่ยว 
และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบบั
ที่ 10 ที่สนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัการประกอบธุรกิจในระบบเสรีเป็นธรรมและป้องกนัการ
ผูกขาด กระจายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ประชาชน
เขา้ถึงบริการไดอ้ย่างทัว่ถึง เพียงพอและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นที่ 

2.6.4.2 มิติดา้นสังคม 
1)  เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษาทุกระดบั โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ

สังกดักระทรวง ศึกษาธิการ และเมืองพทัยา และสถานศึกษาของเอกชน ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึง
ระดบัอุดมศึกษา โดยมีขีดความสามารถ ในบริการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปไดอ้ย่างทัว่ถึง 

2)  มีบริการด้านสาธารณสุขครบวงจร ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกนัโรค การรักษา พยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ และ
เอกชน สถานีอนามยั ศูนยบ์ริการสาธารณสุข และศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่
เขตเมืองพทัยา สามารถให้บริการดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างทัว่ถึงและมีมาตรฐานใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

3)  เป็นเมืองที่ เ ป็นศูนย์กีฬาและศูนย์การแข่งข ันกีฬาทางน ้ า ท ั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัโลกโดยมีสนามแข่งขนักฬีาหลายชนิด เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเล่ยบ์อล สนามแข่งขนั เจต็สก ีสนามแข่งขนัเรือใบ เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีมหกรรมการ
แข่งขนักฬีาต่างๆ มากมายตลอดปี 

2.6.4.3 มิติดา้นการเมืองการบริหาร 
1)  เมืองพทัยามีรูปแบบการปกครองตนเองในรูปแบบพิเศษที่กฎหมายให้

อ  านาจในการบริหารจดัการการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างชดัเจนมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจดัการ มีความคล่องตวั ในการท างาน การก  าหนดแผนงานโครงการ เน่ืองจากได้รับเงิน
สนบัสนุนจากรัฐบาล 

2)  มีระบบการปกครองที่เอื้ อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ปัจจุบนัมีการจดัตั้งชุมชนเมืองในเขตพทัยา จ  านวน 33 ชุมชน ระบบการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการก  าหนดนโยบายและการแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้ 

3)  ไดร้ับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประจ าปีและเงินอุดหนุน
พิเศษ สามารถขอรับการจดัสรรไดโ้ดยตรงเช่นเดียวกบัหน่วยงานระดบักระทรวงรวมทั้งสามารถ
จดัเกบ็รายไดไ้ดเ้องและน ารายไดม้าบริหารและพฒันาตามโครงการได ้
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2.6.4.4 มิติดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1)  เมืองพ ัทยาเป็นเมืองชายหาดทะเล ที่มีธรรมชาติสวยงามมีชายหาดยาว

ติดต่อกนัประมาณ  15 กโิลเมตร ภูมิประเทศประกอบดว้ยพื้นดิน เกาะ ภูเขาและทะเล ซ่ึงเหมาะสมกบั
การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบัโลก 

2)  เป็นเมืองที่มีระบบการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มที่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
บ าบดัน ้าเสียและการก  าจดัขยะ 

2.6.4.5 มิติดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
1)  มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์ สามารถรองรับการเดินทาง

ระหวา่งเมืองและระหวา่งประเทศโดยสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน ้าและทางรถไฟ 
2)  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สมบูรณ์ สามารถรองรับ

และเอื้อประโยชนต่์อการผลิต การลงทุนและการท่องเที่ยวของทอ้งถิ่นไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ระบบการ
ขนส่งสาธารณะ ระบบน ้าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นตน้ 

2.6.4.6 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1)  เมืองพทัยาไดถู้กก  าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษ แต่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยากลบัก  าหนดอ านาจหน้าที่และโครงสร้าง
เหมือนเทศบาลโดยทัว่ไป จึงมีอ  านาจไม่เบด็เสร็จในการบริหารงานในพื้นที่ หลายเร่ืองเป็นอ  านาจ
ของหน่วยงานอื่น เช่น การจราจร การออกใบอนุญาตในพื้นที่ อาทิ สถานบริการอยู่ที่อ  าเภอ ประปา
อยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาค ส่วนเร่ืองการควบคุมดูแลเรืออยู่ที่ส านกังานขนส่งทางน ้า ซ่ึงต่างจาก
กรุงเทพมหานคร ที่มีอ  านาจของจงัหวดัและอ าเภอรวมอยู่ดว้ยกนั 

2)  งบประมาณที่ไดร้ับเพื่อด  าเนินการตามวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และการ
แกไ้ขปัญหาเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนยงัไม่เพียงพอ 

3)   ปัญหาดา้นการจดัเกบ็ภาษีที่ยงัไม่สามารถจดัเกบ็ไดต้ามข้อก  าหนดทาง
กฎหมาย 

4)  ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นกัท่องเที่ยวและประชาชนเมืองพทัยา 

5)  ปัญหาเร่ืองสารเสพติดที่มีท ั้งในโรงเรียนและชุมชน 
6)  ปัญหาประชากรแฝงในเมืองพทัยามีสัดส่วนที่สูงกวา่ประชากรเมืองพทัยา 

(ประมาณ 4 ต่อ 1) ท  าให้เกดิปัญหาหลายประการตามมา อาทิ ปัญหาความไม่เพียงพอต่อการบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ปัญหาการน างบประมาณที่ได้รับไปดูแลประชากรแฝง ท าให้มี
เงินงบประมาณลดลง จนไม่สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการในการพฒันาของประชาชนเมือง
พทัยาไดอ้ย่างทัว่ถึง 
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7)  ปัญหาความยากจนของประชากรเมืองพทัยา 
8)  ปัญหาการจราจรที่ยงัไม่คล่องตวั 
9)  ปัญหาดา้นระบบประปา ไฟฟ้าไม่ท ัว่ถึงทุกครัวเรือน 
10)  ปัญหาการขาดแคลนน ้าและน ้าท่วมซ ้าซาก 
11)  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง ขยะ น ้าเสีย 
12)  ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะชายฝ่ังและทะเล 

2.6.4.7 อุปสรรค (Threats) 
1)  มีประชากรแฝงเขา้มาอาศยัอยู่ภายในเมืองพทัยาเป็นจ านวนมาก ปีหน่ึง  ๆ

ประมาณ 400,000 คน กอ่ให้เกดิปัญหาในการบริหารจดัการและเป็นภาระในด้านงบประมาณของเมือง
พทัยาอย่างมาก 

2)  ยงัขาดการสร้างถนนโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างเมืองพทัยากบัแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณใกลเ้คียงอย่างครอบคลุมและทัว่ถึงในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางเช่ือมโยงเฉพาะ
แห่ง หรือจุดโดยตรง 

3)  รัฐบาลมีนโยบายที่จะควบคุมก  าหนดระยะเวลาในการปิดและเปิดสถาน
บริการภายในพื้นที่เขตเมืองพทัยา ให้เป็นระยะเวลาเดียวกนักบัเมืองอื่น ๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริงและส่งผลเสียต่อสภาพทางเศรษฐกจิของเมืองพทัยาเป็นอย่างยิ่ง 

4)  ประเดน็เร่ืองปัญหาการก  ากบัดูแลตามกฎหมายต่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในประเทศไทย ที่ยงัไม่เหมาะสมจนบางครั้ งกลายเป็นการบงัคบับญัชา ในกรณีน้ีจะพบว่า
โดยหลกักฎหมายทัว่ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรตามหลกักระจายอ  านาจ ดงันั้น
บทบาทของส่วนกลางจึงมีอ  านาจเพียงการก  ากบัดูแลให้เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้นไม่ไดม้ี
อ  านาจบงัคบับญัชาแต่อย่างใด แต่หากพิจารณาในระบบกฎหมายของประเทศไทยกจ็ะพบว่าไม่ได้
ปฏิบตัิตามหลกัการดงักล่าวอย่างครบถว้นแมจ้ะมีการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญกต็าม ดงัจะพบได้
จากการออกหนงัสือเวยีนของกระทรวงมหาดไทย ให้ท้องถิ่นปฏิบติัเป็นจ านวนมากจนกลายเป็น
การบงัคบับญัชาสั่งการ ท าให้ทอ้งถิ่นไม่มีอิสระด าเนินงาน จึงเป็นความเส่ียงที่ท  าให้ต่อไปท้องถิ่น
จะไม่สามารถด าเนินงานบริหารไดอ้ย่างคล่องตวั รวดเร็ว จนกลายเป็นความล่าชา้ไปได้ 

5)  ประเดน็เร่ืองกฎหมายที่เกีย่วกบัการจดัสรรรายไดใ้ห้แกอ่งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ที่ยงัไม่สามารถจดัสรรได้อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมาย   ที่
ก  าหนดไวช้ดัเจน ส่งผลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
จึงเป็นความเส่ียงดา้นงบประมาณในการด าเนินงานของท้องถิ่นเน่ืองจากปัจจุบนัมีภารกิจมากขึ้น
ตามแนวคิดการกระจายอ  านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ได้มีการยกร่างกฎหมาย
ดงักล่าวแลว้เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ปัญหาต่อไปกค็ือหลกัเกณฑ์นั้นมีความ
เป็นธรรมหรือไม่ 
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2.6.4.8 โอกาส (Opportunities) 
1)  หากพิจารณาถึงอ  านาจหนา้ที่ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบ

บริหารเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 แม้จะพบว่าเมืองพ ัทยามีอ  านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการบริการ
สาธารณะในทุกๆ ด้าน ซ่ึงสามารถก  าหนดนโยบายเพื่อสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได ้

2)  เมืองพ ัทยาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการ
สนบัสนุนงบประมาณ สนบัสนุนในการด าเนินงานเพื่อพฒันาเมืองพทัยาและที่ส าคญั ได้รับการ
สนบัสนุนโดยก  าหนดเป็นนโยบายส าคญัไวใ้นแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส านกังาน ททท.) 

3)  เมืองพทัยามีจุดแข็งด้านศักยภาพในการดึงดูดนกัท่องเที่ยว สามารถ
สร้างรายไดโ้ดยเฉลี่ยประมาณ 59,347.61 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึง
สามารถน ารายไดม้าด าเนินการกจิกรรมต่างๆ เพื่อสนอบตอบต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างเพียงพอ 

4)  เมืองพ ัทยาสามารถจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อมาบริหารงานอยู่ 3 
ลกัษณะ คือ จากรายไดก้ารจดัเกบ็ภาษี (เสนอสภาเมือง) เงินอุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ซ่ึงสามารถน าเงินงบประมาณดงักล่าวมาด าเนินการโครงการต่างๆ ได้ อีกทั้ ง เมืองพทัยา
สามารถน ารายไดม้าด าเนินการเพิ่มเติมได ้เมื่องบประมาณประจ าปีไม่เพียงพอหรือมีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการโครงการใหม่ๆ 

5)  เมืองพ ัทยาได้รับการสนับสนุนจากส่ือมวลชน ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ จึงสามารถด าเนินการโครงการที่ส าค ัญทั้ งในระดับท้องถิ่น 
ระดบัประเทศ และระดบัโลกได ้

 
2.6.5  การบริการขั้นพืน้ฐานระบบคมนาคมและขนส่งการคมนาคมระหว่างเมอืง 
เมืองพทัยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของภาคตะวนัออกและของประเทศ การเดินทาง

ติดต่อระหวา่งเมืองสามารถกระท าไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคญั ดงัน้ี 
2.6.5.1 การคมนาคมทางอากาศ 
การเดินทางมายงัเมืองพทัยา โดยการคมนาคมทางอากาศสามารถกระท าไดโ้ดยมาลง

ที่สนามบินอู่ตะเภาซ่ึงตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสัตหีบและอยู่ในความดูแลของทหารเรือ โดยมีระยะทาง
ห่างจากเมืองพทัยา ประมาณ 45 กโิลเมตร สนามบินอู่ตะเภามีทางวิ่ง (Runway) ขนาด 3,505×60 
เมตร พื้นที่ลานจอด 432,300 ตารางเมตร มีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยในการเดินอากาศ ILS/DME, 
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DVOR/DME, NDB มีอาคารที่พกัผูโ้ดยสาร 2,610 ตารางเมตร สามารถบริการผูโ้ดยสารได ้400 คน 
มีลานจอดสามารถให้บริการจอดได้ 100 ล  า มีเคร่ืองมือตรวจอาวุธแบบ WALKTHROUGH/ 
HAND ACANNER มีอาคารคลงัสินค้า 4 อาคาร ประกอบด้วย คลงัสินค้าหมายเลข 1 (อาคาร
ส านกังาน) ขนาดพื้นที่ 1,265 ตารางเมตร อาคารคลงัสินคา้หมายเลข 2 ขนาดพื้นที่ 450 ตารางเมตร 
อาคารคลงัสินค้าหมายเลข 3 ขนาดพื้นที่ 1,565.60 ตารางเมตร และคลงัสินค้าเปิด ขนาดพื้นที่ 
517.50 ตารางเมตร มีพื้นที่ใชส้อยรอบคลงัสินคา้ขนาดพื้นที่ 13,200 ตารางเมตร 

ปัจจุบนัสนามบินอู่ตะเภาเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ด้วยโดยมีสายการบินบางกอก
แอร์เวยเ์ปิดบริการรับส่งผูโ้ดยสารระหว่างอู่ตะเภา เกาะสมุย และภูเกต็ โดยมีระยะเวลาเดินทาง
ระหวา่งพทัยา –เกาะสมุย เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 5 นาที และระหว่างพทัยา-จงัหวดัภูเกต็ 1 ชัว่โมง 30 
นาที นอกจากน้ีสนามบินอู่ตะเภายงัสามารถรองรับสายการบินต่างชาติได้แก่ สายการบินโคเรียน
แอร์ เส้นทางบินโซล-พทัยา สายการบิน  พีเอม็ทีแอร์ เส้นทางบินเฮลซิงก-ิพทัยา และโฮจิมินห์ซิต้ี-
พทัยา รวมทั้งเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล  า (Charter Flight) ไดเ้ช่นกนั 

2.6.5.2 การคมนาคมทางรถไฟ 
การเดินทางมายงัเมืองพทัยาโดยทางรถไฟอาศยัเส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ซ่ึง

เป็นเส้นทางเลียบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก จากสถานีฉะเชิงเทราผ่านตวัจงัหวดัชลบุรี อ  าเภอพานทอง 
อ  าเภอเมืองชลบุรี อ  าเภอศรีราชา อ  าเภอบางละมุง สู่ปลายทางบริเวณท่าเทียบเรือน ้าลึกสัตหีบ 
ระยะทางประมาณ 134 กโิลเมตร 

เส้นทางรถไฟที่ผ่านเมืองพทัยา ไดแ้ก ่สายที่ 283 กรุงเทพฯ - พลูตาหลวง และสายที่ 
284 พลูตาหลวง – กรุงเทพฯ มีการเดินรถเฉพาะวนัจนัทร์ 

2.6.5.3 การคมนาคมทางรถยนต ์
เมืองพทัยาสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกจากกรุงเทพฯ ในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ชัว่โมง โดย

เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือ เส้นทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) และใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน
สุวรรณภูมิมายงัเมืองพทัยาเพียง 1 ชัว่โมง 30 นาที โดยมีถนนสุขุมวทิ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3) ซ่ึงเป็นถนนที่ขนานไปกบัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก เป็นถนนสายหลกัในการเดินทางเขา้สู่เมือง
พทัยาทางถนนพทัยาเหนือที่หลกักโิลเมตรที่ 144 ถนนพทัยากลางที่หลกักิโลเมตร 145-146 และ
ถนนพทัยาใตท้ี่หลกักโิลเมตรที่ 147 ซ่ึงถนนสุขุมวทิน้ี ยงัเป็นเส้นทางสายหลกัของภาคตะวนัออก
และเป็นถนนเช่ือมเมืองพทัยากบัสถานที่ส าค ัญอื่น ๆ ดงันั้นเมืองพทัยาจึงเป็นศูนย์กลางเพื่อการ
เดินทางทางรถยนตไ์ปยงัพื้นที่ต่างๆในภาคตะวนัออกไดอ้ย่างสะดวก 

2.6.5.4 เมืองพทัยาทางหลวงแผ่นดินผ่านหลายสาย โดยเส้นทางสายส าคญั มีดงัน้ี 
1) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรีสายใหม่เป็นทางหลวง

พิเศษที่เร่ิมจากถนนศรีนครินทร์(กรุงเทพมหานคร) ผ่านอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงั
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จงัหวดัชลบุรี และบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ที่บ้านโป่ง บริเวณด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของเมืองพทัยาระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ประมาณ 141 
กโิลเมตร 

2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) เป็นเส้นทางคมนาคมสาย
ส าคญัและเป็นทางหลวงสายแรกของภาคตะวนัออก โดยผ่านอ าเภอเมืองชลบุรี อ  าเภอศรีราชา 
อ  าเภอบางละมุง เมืองพทัยาและอ าเภอสัตหีบ ไปสู่จงัหวดัระยอง ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงเมือง
พทัยาประมาณ 147 กโิลเมตร 

3)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ที่อ  าเภอบางละมุง จ ังหวดัชลบุรีไปบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) อีกครั้ งหน่ึงที่อ  าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ระยะทางไปสู่จงัหวดั
ระยอง ประมาณ 55 กโิลเมตร 

4)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวทิ) ที่อ  าเภอบางละมุง บริเวณด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง
พทัยาตดักบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และมาบรรจบกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
ระยะทางประมาณ 17 กโิลเมตร 

นอกจากทางหลวงแผ่นดินแล้วยงัมีทางหลวงชนบทซ่ึงเป็นเส้นทางเช่ือมระหว่าง
อ  าเภอบางละมุงกบัชุมชนอื่นๆ จ านวน 9 สาย ระยะทางรวม 61,632 กโิลเมตร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ทางหลวงชนบท ชบ 1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 160.500)
บา้นชากแง้ว ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุงและสัตหีบ ระยะทาง 9.8 กโิลเมตร 

2)  ทางหลวงชนบท ชบ 1015 แยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 38.050)
บา้นโป่งเสกด็ ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุง ระยะทาง 10.104 กโิลเมตร 

3)  ทางหลวงชนบท ชบ 1063 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 1058.450)
บา้นชากแง้ว ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุงและสัตหีบ ระยะทาง 5.708 กโิลเมตร 

4)  ทางหลวงชนบท ชบ 2029 แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม.ที่ 2.650)
บา้นหนองเกตุนอ้ย ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุง ระยะทาง 4.345 กโิลเมตร 

5)  ทางหลวงชนบท ชบ 3002 แยกทางหลวงหมายเลข 36 (กม.ที่ 124.600)
วดัญาณสังวรารามวรมหาวหิาร ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุง ระยะทาง 7.298 กโิลเมตร 

6)  ทางหลวงชนบท ชบ 3065 แยกทางหลวงหมายเลข 331 (กม.ที่ 
102.800) บา้นภูไทร ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุง ระยะทาง 5.470 กโิลเมตร 

7)  ทางหลวงชนบท ชบ 5001 วดัญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ผ่านพื้นที่
อ  าเภอบางละมุง ระยะทาง 6.622 กโิลเมตร 
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8)  ทางหลวงชนบท ชบ 5030 บ้านชากผกับุ้ง-บ้านส านกัยาง ผ่านพื้นที่
อ  าเภอบางละมุง ระยะทาง 5.285 กโิลเมตร 

9)  ทางหลวงชนบท ชบ 5072 รอบเขาชีโอน ผ่านพื้นที่อ  าเภอบางละมุง
และสัตหีบ ระยะทาง 7.00 กโิลเมตร นอกจากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั ยงัสามารถเดินทาง
โดยรถโดยสารปรับอากาศจากสถานีขนส่งสายตะวนัออก(เอกมยั) สถานีขนส่งสายเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) และสถานีขนส่งสายใต้มายงัเมืองพทัยาได้สะดวก โดยมีรถ
โดยสารบริการทุกวนัในทุกคร่ึงชัว่โมง ส่วนการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสามารถใช้บริการ
รถแทก็ซ่ีหรือรถโดยสารปรับอากาศจากสนามบินมายงัเมืองพทัยาไดเ้ช่นเดียวกนั 

2.6.5.5 การคมนาคมทางน ้า 
การคมนาคมทางน ้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ผงัเมืองรวมพทัยาจะเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยว

เป็นหลกั โดยมีความเช่ือมโยงทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ี 
1)  เส้นทางในประเทศ 
เมืองพทัยามีท่าเรือพทัยาใต ้(แหลมบาลีฮาย) ซ่ึงเป็นท่าเรือของเมืองพทัยา 

ส าหรับเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว โดยมีเส้นทางดงัน้ี 
(1) เส้นทางพทัยา-หมู่เกาะล้าน มีเ รือโดยสารให้บริการจากท่าเรือ

พทัยาใตไ้ปเกาะลา้นซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองพทัยา 7 กโิลเมตร ทุกวนั ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที และมีเรือ
เร็วบริเวณท่าเทียบเรือพทัยาพทัยาใตแ้ละชายหาดพทัยาให้บริการไปเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะล้าน ใช้
เวลาเพียง 15 นาที 

(2)  เส้นทางพทัยา-หมู่ เกาะไผ่ มีเ รือเร็วบริเวณท่าเรือพทัยาใต้และ
ชายหาดพทัยาให้บริการไปเกาะไผ่ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองพทัยา 9.5 กโิลเมตร และเกาะต่างๆ โดยรอบ 

(3) เส้นทางพทัยา-หมู่เกาะสีชงั มีเรือเร็วบริเวณท่าเรือพทัยาใต้และ
ชายหาดพทัยาให้บริการไปเกาะสีชงัซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองพทัยา 25 กโิลเมตร และเกาะต่างๆ โดยรอบ 

(4)  เส้นทางล่องเรือส าราญพทัยา-เกาะสมุย โดยเรือสิริธารา โอเชียน 
ควนีส์ มีห้องพกับนเรือ131 ห้อง รองรับผูโ้ดยสาร 375 คน ใชเ้วลาเดินทางทั้งหมด 15 ชัว่โมง 

2)  เส้นทางระหวา่งประเทศ 
(1)  เส้นทางล่องเรือส าราญของสตาร์ครุยส์ มีเส้นทางท่องเที่ยว 3 

เส้นทาง เดินทางจากสิงคโปร์มาจอดที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว A1 ของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบงั 
อ  าเภอศรีราชาซ่ึงเป็นท่าเรือของเอกชนส าหรับจอดเรือสินคา้เป็นหลกั ต ั้งอยู่ห่างจากเมืองพทัยา 21 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางเพียง 15 นาที 

(2) เส้นทางล่องเรือยอร์ช มีจุดจอดเรืออยู่ที่โอเชียน มารีน่า ยอร์ชคลบั 
เป็นมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออก สามารถจอดเรือในน ้าได ้300 ล  า และบนบก 200 ล  า ต ั้งอยู่
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ที่ถนนสุขุมวทิ หลกักโิลเมตรที่ 157 หาดจอมเทียน อ  าเภอสัตหีบ เดินทางเขา้สู่เมืองพทัยาไดไ้ม่เกิน 
10 นาที 

จากขอ้มูลดา้นการคมนาคมทางน ้าในเมืองพทัยา พบวา่ พทัยามีการเช่ือมโยงทางทะเลกบั
หมู่เกาะต่างๆ ในจงัหวดัชลบุรีได้เป็นอย่างดี และยงัสามารถรองรับการเดินทางทางเรือจาก
ต่างประเทศ  ซ่ึงมีท่าเรืออยู่ที่แหลมฉบงั ร่วมกบัการมีมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออกที่หาด
จอมเทียน ซ่ึงจากท าเลที่ต ั้งและศกัยภาพของเมืองพทัยา ประกอบกบัแนวโนม้ของการเดินทางทาง
เรือที่มีเพิ่มขึ้นเร่ือย  ๆจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพฒันาเส้นทางคมนาคมทางน ้า และระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ของเมืองพทัยาให้มีบทบาทส าคญัมากขึ้นต่อไป 

    
2.6.6  ยุทธศาสตร์แผนการพฒันาและแนวทางการพฒันาเมอืงพทัยาที่เกีย่วข้องกบั MICE  
 ในอนาคต 
 

ตารางที่ 2.9  การก  าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาเมืองพทัยาปีงบประมาณ  
                     พ.ศ. 2557 – 2558 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนา
เศรษฐกจิของเมืองพัทยาให้
เป็นศูนย ์กลางการท่องเที่ยว 
เป็นศูนยก์ลางการประชุม การ
จดันิทรรศการ การจดักจิกรรม
บนัเทิง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พฒันารายได้
และเศรษฐกจิชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริม
และพฒันาการท่องเที่ยวของเมือง
พัทยาให้เป็นศูนยก์ลางของการ
ท่องเที่ยวของประเทศและระดับ
นานาชาติ 
 
แนวทางการพัฒนาที่   1สร้าง
คุณค่ า  (Value Creation) อ ย่ า ง
ต่อเน่ืองดา้นเศรษฐกจิชุมชน 

โครงการร่วมมือกบั MICE ใน
การจัดประชุมระดับชา ติและ
นานาชาติ 
 
 
 
โครงการศึกษาเพื่อจัดสร้างศูนย ์
การประชุมและจัดนิทรรศการ
ระดับนานาชาติ (MICE) เมือง
พทัยา 
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ตารางที่ 2.10  แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวของเมืองพทัยาให้เป็น 
                       ศูนยก์ลางของการท่องเที่ยวของประเทศและระดบันานาชาติ  
 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ปี 57-58 ปี 57 ปี 58 

โครงการร่วมมือกบั MICE 
ในการจดัประชุมระดบัชาติ
และนานาชาติ 

จ านวนโครงการร่วมมือกบั 
MICE ในการจดัประชุม
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

2 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

โครงการศึกษาเพือ่จดัสร้าง
ศูนยก์ารประชุมและจดั
นิทรรศการระดบันานาชาติ 
(MICE) เมืองพทัยา 

จ านวนโครงการจดัสร้างศูนย์
การประชุมและจดันิทรรศการ
ระดบันานาชาติ (MICE) เมือง
พทัยา 

2 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

 
แหล่งที่มายุทธศาสตร์การพฒันาเมืองพทัยา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558) 
โดยสรุปจากขอ้มูลทุตยภูมิขา้งตน้ เมืองพทัยา มีประวตัิเมืองพทัยาด้านท่องเที่ยวมานาน 

โดยภูมิประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ MICE โดยเฉพาะที่ต ั้งไม่ใกล้จากกรุงเทพฯ ทั้งมีความ
พร้อมดา้นทรัพยก์ารทางการท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติและสร้างขึ้นใหม่ อีกทั้งเมืองพทัยาเป็นเมืองที่
การปกครองพิเศษ มีวสิัยทศัน ์พนัธกจิและจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาการท่องเที่ยว และทางฝ่าย
บริหารการเมืองส่วนทอ้งถิ่น เลง็เห็นดา้นศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและ
โอกาสการพฒันาในอนาคตของเมืองพทัยา ตลอดจนระบบคมนาคมและขนส่งการคมนาคม
ระหวา่งเมืองหรือต่างประเทศ สามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกไม่วา่ ทางบก ทางอากาศ หรือ ทาง
ทะเลกต็าม ส่ิงที่กล่างมาทั้งหมดไดบ้รรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตรการพฒันาเมืองพฒันาเมืองพทัยา 
โดยมีส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวของเมืองพทัยาให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของ
ประเทศและระดบันานาชาติอีกดว้ย 
 
ส่วนที่ 5  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

2.7  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
2.7.1  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม 
ฝนทิพย ์ฆารไสว (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณลกัษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จของธุรกิจโรงแรม ในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทย เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
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ระหว่างคุณลกัษณะของผู้ประกอบการกบัความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ คือ สถานประกอบการโรงแรมในเขต
จงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทย จ านวน 95 แห่ง และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพคือ 
ผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัพิษณุโลกจ านวน  9 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณคือ 
แบบสอบถามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและความส าเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรม  ส่วน
เคร่ืองมือในการวจิยัเชิงคุณภาพคือ ค าถามในการสัมภาษณ์เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ
และความส าเร็จในการประกอบธุรกจิโรงแรม การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเชิงปริมาณ  

ผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม  ซ่ึงคุณลกัษณะของผู้ประกอบการทั้ง 9 องค์ประกอบ คือ ด้าน
ความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จ ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความมุ่งม ัน่อดทน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเส่ียง ด้านความมัน่ใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกบั
ปัญหาอย่างทนัทีทนัใด และดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกจิโรงแรมในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างของไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05  

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการที่จะท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะเกดิจากความตั้งใจ และตอ้งกลา้ลงมือท า มีการมองแบบมุมกวา้ง มีการ
พิจารณาความเหมาะสมในการท าธุรกจิ มองดูคู่แข่งและมีการมองหาตลาดใหม่ ต้องพิจารณาความ
พึงพอใจของลูกคา้ มีการพฒันาตนเองตลอดเวลา มีการจดัการธุรกจิที่ดี เลือกวิธีการที่เหมาะสม มี
บุคลากรที่เช่ียวชาญในแต่ละดา้น มีการเตรียมการตลอดเวลา จบัโอกาสทางธุรกจิได้ก่อนผู้อื่น และ
สามารถท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ไดต้ ั้งไว ้ส่วนเคร่ืองมือวดัความส าเร็จคือ อตัราการเขา้พกั ความ 
พึงพอใจของผูป้ระกอบการ การมีลูกคา้กลุ่มใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยที่จ  านวนลูกคา้เกา่ไม่ลดจ านวนลง 
การเจริญเติบโตและการขยายตวัของธุรกจิ และมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงแรม  ส่วนปัจจยัที่ท  าให้
ธุรกจิประสบความส าเร็จ พบวา่ ปัจจยัภายในองค์กร เช่น บุคลากร แนวทางการบริหารงาน และ
ท าเลที่ต ั้ง ส่วนปัจจยัภายนอกองคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้มภายนอก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
การมีพนัธมิตรทางธุรกจิ  

 
2.7.2  แนวคิดเกีย่วกบัการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและ  
 การจดัแสดงสินค้า และนทิรรศการนานาชาติ หรือ ไมซ์ (MICE) 

อรรคพล สรสุชาติ (2552) ศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมการจดั
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั การจดัประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินคา้นานาชาติ (ไมซ์) 
ของประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางในภูมิภาค โดยใชท้ฤษฏีการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพ
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ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) ทฤษฏีความแตดต่างกนัของ
ปริมาณปัจจยัและทรัพยากรการผลิตของประเทศ (The Theory of Factor Endowments) การ
วเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู ้ให้ข้อมูลคือ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรของส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกจิเอกชน/สมาคม และผูป้ระกอบการในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรม
ไมซ์ของประเทศไทย โดยผลของการวจิยัน้ี จึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชีย เกี่ยวข้องกบังานวิจยัน้ีในเร่ืองการท่องเที่ยว
รูปแบบ MICE ไดแ้ก ่หน่วยงานดา้น MICE ของโลก และของประเทศไทย 

เทววีรรณ ปทุมพร (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของอุตสาหกรรมการประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจงัหวดัขอนแก่น 
โดยใชท้ฤษฏีใชท้ฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกบัปัจจยัความส าเร็จ (Key Success Factors) โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเดน็หลกัคือ ความหมายของปัจจยัความส าเร็จ และขั้นตอนการหาปัจจยัความส าเร็จ  

ใชว้จิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ แต่เนน้ที่คุณภาพมากกวา่ โดยการใช้แบบสอบถามส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม MICE และการสัมภาษณ์ 1) ผู ้บริหารสถานที่จดักิจกรรม MICE 2) ผู ้บริหาร
ระดบัสูงจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรม MICE 3) ผูบ้ริหารระดบัสูงที่อยู่ในส่วนของการ
ก  าหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น และ4) ผู ้ที่อยู่ในส่วนงานวิชาการด้าน
อุตสาหกรรม MICE 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาธุรกิจการจดัประชุม สามารถแบ่งได้เป็น 4 
กลุ่มปัจจยั คือ 

1)  ปัจจยัความส าเร็จส าหรับธุรกจิการจดัประชุมโดยรวม ไดแ้ก ่โครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ  านวยความสะดวก ระบบคมนาคมขนส่ง จ  านวนเที่ยวบิน ระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้จดั
กจิกรรม จุดขาย และภาพลกัษณ์ของจงัหวดั ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน บุคลากรและ
แผนพฒันาเฉพาะดา้นธุรกจิการจดัประชุม 

2)  ปัจจยัความส าเร็จส าหรับกจิกรรมไมซ์ (MICE) รูปแบบต่างๆประกอบดว้ยปัจจยั
ความส าเร็จส าหรับกจิกรรมการประชุมนานาชาติ ได้แก่ สถานที่จดัการประชุมทั้งที่เป็นศูนย์การ
ประชุมและโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พ ัก และวิชาชีพการจัดประชุม (POC) ปัจจัย
ความส าเร็จส าหรับกจิกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั ไดแ้ก ่แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พกั และปัจจยั
ความส าเร็จส าหรับกิจกรรมการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์การแสดงสินค้า/
นิทรรศการ กลุ่มธุรกจิและอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้า บริษทัรับจดักิจกรรมต่างๆ (EMC) 
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วชิาชีพการจดันิทรรศการ (PEO) บริษทัผู้รับจดัการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และบริษทั
ผูร้ับเหมาบริการดา้นต่างๆส าหรับการแสดงสินคา้ (Service Contractor) 

3)  ปัจจยัที่มีส่วนสนบัสนุนความส าเร็จไดแ้ก ่การศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกจิอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง นโยบายองคก์ารผูจ้ดักจิกรรม นโยบายรัฐบาล ความมัน่คงปลอดภัย
และสภาพเศรษฐกจิ 

4)  ปัจจยัอื่นๆไดแ้ก ่โรงแรมที่มีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดบัโลก การ
เดินทางภายในจงัหวดัที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างศูนย์ประชุมและ
แหล่งท่องเที่ยว บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในดา้นธุรกจิการจดัประชุม การเปิดเสรีทางการค้า
กบัต่างประเทศ นโยบายส่งเสริมธุรกจิการจดัประชุมของรัฐบาล 
จากผลการวจิยัเกีย่วขอ้งในเร่ืองใชค้วามตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ปัจจยัความส าเร็จส าหรับกจิกรรมไมซ์ (MICE) 
โดยเฉพาะดา้นวตัถุดิบ และบุคลากร สถานที่จดัการประชุมทั้งที่เป็นศูนย์การประชุมและโรงแรม 
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พกั 

ณฐักานต ์รองทองศึกษา เร่ืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจดัประชุมหรือไมซ์  
(MICE)พื้นที่จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชแ้นวคิดเกีย่วกบัองคก์รที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกิจการจดัประชุม 
แนวทางการพฒันาธุรกจิการจดัประชุม ตวัช้ีวดัความพร้อมของเมืองในดา้นธุรกจิการจดัประชุม ใช้
ระเบียบการวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าจงัหวดัอุบลราชธานีมีความพร้อมใน
ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆส าหรับการจดัประชุมหรือไมซ์ท ั้ง 5 ประเดน็ไดแ้ก ่1) คุณภาพของ
สถานที่จดัประชุม 2) การเข้าถึงสถานที่จดัประชุม  3) โครงสร้างพื้นฐานการจดัประชุม 4) การ
สนบัสนุนของรัฐ 5) สถานที่การพกัผ่อนหย่อนใจ 
 ดว้ยการที่จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นศูนยก์ลางของภาคอีสานตอนล่างในการเช่ือมโยงการค้า
ทางการท่องเที่ยวและการลงทุนกบัประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ศูนย์กลางการศึกษา ประชุม อบรม 
สัมมนา ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศด่านสากลสู่ประเทศเวยีดนามและกลุ่มอาเซียนใน
แถบลุ่มน ้ าโขง  ท าให้จ ังหวดัมีโอกาสที่จะส่ง เส ริมและพัฒนาธุรกิจการจัดการประชุม
ภายในประเทศให้มีศกัยภาพได ้อย่างไรกต็าม ผลจากการศึกษาผูเ้ขา้ร่วมประชุมพบวา่ หากตอ้งการ
พฒันาความพร้อมทั้ง 5 ประเดน็ที่กล่าวมาแลว้ ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ด าเนินธุรกจิการจดัประชุม การพฒันาและผลิตบุคลากรเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการเพิ่มระดบั
ความสามารถของจงัหวดัในการรองรับการขยายตัวของตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการ
ภายในประเทศได ้



70 

 เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัในศึกษาความพร้อมในดา้นธุรกจิการจดัประชุมเพื่อน ามาปรับใช้กบั
ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) และใช้ศึกษาแนวทางการพฒันาธุรกิจ
การจดัประชุม เพื่อน ามาปรับใชก้บังานวจิยั 

มนสั ชยัสวสัดิ์  และคณะ (2552) ศึกษา เร่ืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจดั
ประชุม ผลการศึกษาพบวา่จงัหวดัภูเกต็มีความพร้อมส าหรับตลาดการจดัประชุมและนิทรรศการ
ภายในประเทศตามตวัช้ีวดั 5 ประการ ไดแ้ก ่

1)  คุณภาพของสถานที่จดัประชุม (มีความพร้อมของพื้นที่การประชุมแบบต่างๆ 
คุณภาพของส่ิงอ  านวยความสะดวก Wi-Fi Internet Connection, Audio Visual Equipment, TV and 
Multisystem Video Player) 

2)  การเข้าถึงสถานที่จดัการประชุม (ระบบการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ระยะการ
เดินทางจากที่พกัถึงศูนย์ประชุม จากศูนย์ประชุมไปยงัร้านอาหาร การซ้ือของ สถานที่พกัผ่อน 
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ) 

3)  โครงสร้างพื้นฐานการจัดประชุม (หน่วยงานสนับสนุนการจดัประชุมและ
บุคคลากรที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัประชุม) 

4)  การสนับสนุนของรัฐ (วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
นโยบายส่งเสริมการตลาดการจดัประชุม การจดัสร้างศูนย์การประชุม การท าโครงสร้างพื้นฐาน
สนบัสนุน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มที่ดี ความสวยงามและความปลอดภยั) 

5)  สถานที่การพกัผ่อนหย่อนใจ (แหล่งท่องเที่ยวใกลเ้คียงทั้งประเภทที่มนุษยส์ร้าง
ขึ้นและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ส าหรับผู้เข้าชมและติดตาม การจดัน าเที่ยวก่อนและหลงัการ
ประชุม) 
 เน่ืองจากจงัหวดัภูเกต็ได้วางต าแหน่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบันานาชาติและได้มีความ
พยายามที่จะพฒันาภูเกต็ให้เป็นจุดหมายปลายทางการตลาดจดัประชุมและนิทรรศการ รวมทั้ง
รัฐบาลได้มีแผนการก่อสร้างศูนย์ประชุมขึ้นในจังหวดัภูเก ็ตและในรัฐบาลประจุบันได้บรรจุ
โครงการจดัสร้างศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติจงัหวดัภูเกต็ไวแ้ล้วโดยใช้
งบประมาณของรัฐบาลเงินกูไ้ทยเขม้แขง็ ปี 2553-2554 ในการกอ่สร้างและศึกษาออกแบบประมาณ 
3,000 ล้านบาท บนเน้ือที่ประมาณ 150 ไร่ แต่การพฒันาจงัหวดัภูเกต็เป็นตลาดส าหรับการจัด
ประชุมและนิทรรศการภายในประเทศยงัมีจุดอ่อนอยู่หลายประการที่สามารถพฒันาได ้

1) จงัหวดัภูเกต็มีภาพลกัษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจดัประชุม
แต่อย่างไรกต็ามส าหรับตลาดการประชุมภายในประเทศจงัหวดัภูเกต็มีความเหมาะสมเพราะภูเกต็มี
ความไดเ้ปรียบหลายประการ เช่น ภูเกต็มีสถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัภูเกต็และจงัหวดัใกล้เคียงที่
น่าสนใจมากกวา่กจิกรรมเพื่อการพกัผ่อนมีความหลากหลายมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จุดอ่อน



71 

เร่ืองน้ีสามารถช้ีแจงให้เข้าใจได้ในแง่ของความคุ้มค่าเงิน (Value for Money) เพราะภูเกต็ให้
ประสบการณ์การประชุมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและให้คุณค่าสูงกวา่ทางเลือกที่อื่น ๆ  

2)   ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองการคมนาคมภายในและความปลอดภัยในการ
เดินทางภายในจงัหวดั รวมทั้งปัญหาขยะ เน่ืองจากความเป็นเกาะและมีพื้นที่จ  ากดั จุดอ่อนเหล่าน้ี
สามารถแกไ้ขดว้ยระบบการจดัการไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น การเดินทางโดยใช้รถบสัขนาดใหญ่ จาก
สนามบินและภายในจงัหวดั หรือการสร้างโอกาสจากปัญหาขยะเพื่อแกปั้ญหาโลกร้อน เป็นตน้ 
 เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัน้ี คือ ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ ในเร่ืองของ
ความพร้อมส าหรับดา้นการตลาดการจดัประชุมและนิทรรศการไปปรับใชก้นัได ้ตลอดจนสามารถ
ศึกษาทฤษฎีในเร่ืองของการจดัประชุมและนิทรรศการไปใชไ้ด้ 
 

2.7.3  แนวคิดเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 
เกศศจี ศุภพฒันวรกุล (2550) ศึกษาเร่ือง รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิสถาปัตยกรรมระหวา่ง

บริษทัสถาปนิกส าหรับโครงการออกแบบและกอ่สร้างในประเทศไทย โดยใชท้ฤษฏีพนัธมิตรทาง
ธุรกจิทัว่ไป ทฤษฏีพนัธมิตรทางธุรกจิทัว่ไป ทฤษฏีพนัธมิตรทางธุรกิจสถาปัตยกรรม เคร่ืองมือที่
ใช้เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษ ัทต่อคว ามส าเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจ
สถาปัตยกรรม  

ผลการศึกษาพบวา่พนัธมิตรทางธุรกจิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 
พนัธมิตรทางธุรกจิระหวา่งบริษทัสถาปนิกไทยกบับริษทัสถาปนิกและ พนัธมิตรทางธุรกจิระหว่าง
บริษทัสถาปนิกไทยกบับริษทัสถาปนิก  

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานวิจยั ใช้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพ ันธมิตรทางธุรกิจ 
เพื่อให้ไดรู้ปของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

ชนนิกานต ์รุจีหิรัญญปกฤต (2554) ศึกษาเร่ือง การรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของผู้รับ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเลก็ในประเทศไทย  งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกจิที่ผูร้ับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเล็กในไทย
ตอ้งการ รวมทั้งศึกษาแรงจูงใจและอุปสรรคที่มีผลต่อการรวมกลุ่มพนัธมิตร โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเกบ็ขอ้มูลจากผูร้ับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเลก็ในไทย ที่เป็นสมาชิกสมาคม
ผูร้ับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศแห่งประเทศไทย  

ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบที่ผูร้ับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเล็กในไทยเลือก
รวมกลุ่มมากที่สุดคือ พนัธมิตรทางธุรกจิแบบร่วมมือกนัเป็นครั้ งคราวแลว้แต่ตกลง โดยแรงจูงใจที่
ท  าให้เกิดการรวมกลุ่มมากที่ สุดมาจากแรงจูงใจภายนอก เ ร่ืองการที่ลูกค้าจะได้รับบริการที่
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หลากหลายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น และอุปสรรคที่ขดัขวางการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจที่มาก
ที่สุด แรงจูงใจภายนอกองคก์รเฉลี่ย อุปสรรคเร่ืองความไม่ไวใ้จในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางธุรกิจ
ระหวา่งพนัธมิตร ความไม่ตอ้งการแบกรับภาระความเส่ียงร่วมกนักบัพนัธมิตร ผูบ้ริหารไม่พร้อมที่
จะวางแผน ก  าหนดเป้าหมายและขอ้ตกลงทางธุรกจิร่วมกนักบัพนัธมิตร บริการที่ให้แก่ลูกค้าได้ใน
ปัจจุบนัด้Fานสารสนเทศ และประสบการณ์ในการเคยร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัองค์กร   
เกีย่วขอ้งกบังานวจิยั รูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 



 
บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและวิธีการวิจัย 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
  ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

ประมาณ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา  
4.ต าแหน่งงาน 
5.ประสบการณ์ 

 

ความต้องการเกีย่วกบัพันธมิตรทางธุรกิจ
ด้านไมซ์(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม 
1.ด้านการตลาด 
2.ด้านบุคคลากร 
3.ด้านการเงิน 
4.ด้านวัตถุดิบ 
5.ด้านการบริหารจัดการ 

 

 
ความรู้เกีย่วกบัพันธมิตรทางธุรกจิ ด้านไมซ์

(MICE)ของผู้ประการโรงแรม 
1. ความหมายของพันธมิตรทางธุรกจิ 
2.รูปแบบของพันธมิตรทางธุรกจิ 
3. การจัดต้ังพันธมิตรทางธุรกจิ 
4.การคัดเลือกสมาชิกในพันธมิตรทางธุรกิจ 
5. การบริหารของพันธมิตรทางธุรกจิ 

 

แนวทางการพัฒนา
พันธมิตรทางธุรกิจ
ด้านไมซ์ (MICE) 
ของผู้ประกอบการ

โรงแรม  
ในเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

(ณริิาป/คาปณาค)  

 

ปัจจัยองค์ประกอบธุรกจิ 
1.รูปแบบการด าเนินงานกจิการ 
2.ประเภทการบริหารงาน 
3.ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ 
4.จ านวนการจ้างงาน 
5.ประสบการณ์การกลุ่มทางธุรกิจ 
6.จ านวนห้องของโรงแรมท่ีพัก 
7.กลุ่มราคาห้องพักต่อคืน  
8.จ านวนห้องประชุม 
9.ขนาดความจุประชุม 

10. ระดับมาตรฐานโรงแรม 

 
  
  

ประมาณ 
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3.2  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

1( แนวทางการคฒันา หิายถึง กระบวนการณระเิินควาิตอ้งการของการเณ็นคนัธิิตร
ทางธารกจิ ซ่ึงเคื่อก  าหนดรูณแบบ และกระบวนการท างานร่วิกนัในการเณ็นคนัธิิตรทางธารกิจ 
รวิทั้งแผนการณฏิบติัที่รวบรวิควาิคยายาิทั้งหลายเคื่อให้บรรลาวตัถาณระสงค์ หรือขบวนการ
ตดัสินใจอนัซบัซ้อนซ่ึงเช่ือิโยงที่จะท าให้บรรลาวตัถาณระสงค์ได ้

2( คนัธิิตรธารกจิดา้นไิซ์ (MICE) หิายถึงควาิร่วิิือในรูณแบบข้อตกลงระหว่าง
องคก์รหรือหน่วยงานสององคก์รหน่วยงานขึ้นไณ เคื่อส่งเสริิหรือสนบัสนานเกี่ยวกบัการณระชาิ 
การท่องเที่ยวเคื่อเณ็นรางวลั การณระชาินานาชาติและ การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ 
หรือ ไิซ์(MICE) ที่ณระกอบดว้ย 

M: Meeting  หิายถึง  การณระชาิขนาดเลก็ 
I: Incentive Travel  หิายถึง  การท่องเที่ยวเคื่อเณ็นรางวลั 
C: Convention  หิายถึง  การณระชาิขนาดใหญ่ระดบัชาติ นานาชาติ 
E: Exhibition  หิายถึง  การแสดงสินคา้/การจดันิทรรศการ 

ในการด าเนินกจิกรริร่วิกนั เคื่อเณ็นไณตาิวตัถาณระสงค์ร่วิกนั คร้อิทั้งิีส่วนได้ส่วนเสีย
เกดิขึ้นโดยควาิสัิคนัธ์ทั้งสองขึ้นอยู่กบัขอบเขตควาิร่วิิือในการด าเนินธารกจิ 

3( ควาิรู้เกีย่วกบัคนัธิิตรทางธารกจิ หิายถึง ควาิสาิารถจ าได้ ระลึกได้ ิีณระสบการป์
ิากอ่นในเร่ืองคนัธิิตรทางธารกจิ ณระกอบดว้ย 

)1(  ควาิหิายของคนัธิิตรทางธารกจิ 
)2(  รูณแบบของคนัธิิตรทางธารกจิ 
)3(  การจดัตั้งคนัธิิตรทางธารกจิ 
)4(  การคดัเลือกสิาชิกในคนัธิิตรทางธารกจิ 
)5(  การบริหารของคนัธิิตรทางธารกจิ 

4( ควาิตอ้งการเกีย่วกบัคนัธิิตรทางธารกจิ หิายถึง ควาิตอ้งการในการบริหารจดัการ
เกีย่วกบัคนัิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ (MICE) โดยแบ่งเณ็น  5 ดา้น  

(1(  ดา้นการตลาด 
)2(  ดา้นบาคคลากร 
)3(  ดา้นการเงิน 
)4(  ดา้นวตัถาดิบ 
)5(  ดา้นการบริหารจดัการ 
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5( ผูณ้ระกอบการโรงแริ หิายถึง บาคคลผู้เณ็นเจ้าของ หรือ หา้นส่วน หรือผู้ิีหน้าที่
บริหารจดัการในกจิการ หรือผู้เชียวชาญด้านต่างๆิีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการ ที่ ได้รับ
อนาญาตณระกอบธารกจิโรงแริ และโรงแริที่ให้บริการห้องคกั ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับณระกอบอาหาร และสถานบริการตาิกฎหิายว่าด้วยสถาน
บริการ และห้องณระชาิสัิินา หรือ ดา้นไิซ์ (MICE)   
 

3.3  วธีิการศึกษา 
  

การวจิยัครั้ งน้ีเณ็นการวจิยัเชิงณริิาป เคื่อศึกษาระดบัควาิรู้เกี่ยวกบัคนัธิิตรทางธารกิจ
ไิซ์ )MICE( ของผู้ณระกอบการโรงแริในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี และเคื่อณระเิินควาิ
ตอ้งการเกีย่วกบัคนัธิิตรทางธารกิจด้านไิซ์ ของผู้ณระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดั
ชลบารี ใชรู้ณแบบการวจิยัเชิงณริิาป (Quantitative Research Method) ร่วิกบัการวิจยัเชิงคาปณาค 
(Qualitative Research Method) โดยการศึกษาขอ้ิูลทาติยณูิิ รวบรวิข้อิูลจากเอกสาร บทควาิ
งานวิจยัที่ เกี่ยวข้อง ร่วิกบัการเก ็บข้อิูลจากการใช้แบบสอบถาิ (Questionnaire) และการ
สัิณาษป์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูณ้ระกอบการโรงแริในเขตเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี โดย
ด าเนินการตาิวธีิวจิยั แบ่งตาิวตัถาณระสงคก์ารศึกษาออกเณ็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.3.1  ส่วนที่ 1 การด าเนินการตาิวธีิวจิยั ณระกอบดว้ย วตัถาณระสงคข์อ้ที่ 1-2  

โดยด าเนินการตาิวธีิวจิยัเชิงณริิาป (Quantitative Research Method) ดงัน้ี 

วตัถาณระสงคข์อ้ที่ 1 เคื่อศึกษาถึงระดับควาิรู้เกี่ยวกบัค ันธิิตรทางธารกิจด้านไิซ์ 
)MICE( ของผูณ้ระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี 

วตัถาณระสงคข์อ้ที่ 2 เคื่อณระเิินควาิต้องการเกี่ยวกบัค ันธิิตรทางธารกิจด้านไิซ์
)MICE(   ของผูณ้ระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี 

3.3.2  ส่วนที่ 2 การด าเนินการตาิวธีิวจิยั ณระกอบดว้ย วตัถาณระสงคข์อ้ที่ 3 ดงัน้ี 
วตัถาณระสงคข์อ้ที่ 3 เคื่อเสนอแนวทางการคฒันาคนัธิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ )MICE( ของ

ผูณ้ระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี 
 

3.3.1  ส่วนที่ 1 การด าเนนิการตามวธีิวจิยั ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ข้อที่ 1-2 ดงันี ้
 วธีิด  าเนินการวจิยัของงานวจิยัจะไดน้ าเสนอเณ็นขั้นตอนตาิล าดบั ดงัน้ี 

3.3.1.1  ณระชากรและกลา่ิตวัอย่าง 
งานวจิยัน้ีไดก้  าหนดณระชากรและกลา่ิตวัอย่างดงัน้ี 
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1)  ณระชากรที่ใช้ในการวิจยัน้ี คือ ผู ้จดัการทัว่ไณ หัวหน้าฝ่ายขายและ
การตลาด หวัหนา้ฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายบาคคล หัวหน้าฝ่ายบริการห้องคกั หัวหน้าฝ่ายบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ิ หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิค ของโรงแริในเขตเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี จ  านวน 
630 คน 

2)  กลา่ิตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครั้ งน้ี ใชก้ารค านวปหาขนาดกลา่ิตวัอย่าง
ตาิตารางส าเร็จรูณของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลณ์จารา , 2550: 49( ที่ระดบัควาิเช่ือิ ัน่ 95% ค่า
ควาิคลาดเคลื่อน ±5% ไดข้นาดกลา่ิตวัอย่างทั้งส้ิน 286 คน  

3)  การสา่ิตวัอย่างเณ็นการสา่ิแบบเจาะจง )Purposive Sampling(  
3.3.1.2  เคร่ืองิือที่ใชใ้นการวจิยั 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดลกัษปะของเคร่ืองิือในการวจิยั และการสร้างเคร่ืองิือที่ใชใ้นการ

วจิยั ดงัน้ี 
1)  ลกัษปะของเคร่ืองิือในการวจิยั 
ลกัษปะของเคร่ืองิือที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งน้ีเณ็นแบบสอบถาิซ่ึงแบ่ง

ออกเณ็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1  เณ็นแบบสอบถาิเกี่ยวกบัสถานณาคส่วนบาคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาิ ขอ้ิูลทัว่ไณของธารกจิ ลกัษปะแบบสอบถาิเณ็นแบบตรวจสอบรายการ )Check-
List( 

ตอนที่  2  เณ็นแบบสอบถาิเคื่อศึกษาควาิรู้เกี่ยวกบัคนัธิิตรทางธารกิจ
ด้านไิซ์ )MICE( ลกัษปะข้อค าถาิเณ็นแบบตรวจสอบรายการ )Check-List( เกปฑ์การแณล
ควาิหิาย เคื่อจดัระดบัคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดงัต่อไณน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 21 – 30  แณลควาิวา่ ิีควาิรู้ระดบัิาก 
คะแนนเฉลี่ย 11 – 20  แณลควาิวา่ ิีควาิรู้ระดบัณานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 01 – 10  แณลควาิวา่ ิีควาิรู้ระดบันอ้ย 

ตอนที่ 3  เณ็นแบบสอบถาิเคื่อณระเิินควาิตอ้งการเกีย่วกบัคนัธิิตรทาง
ธารกจิดา้นไิซ์ )MICE( ลกัษปะขอ้ค าถาิเณ็นแบบิาตรส่วนณระิาปค่า )Rating Scale( เกปฑ์การ
แณลควาิหิาย เคื่อจดัระดบัคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดงัต่อไณน้ี(บาญชิ ศรีสะอาด, 2545: 73) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แณลควาิวา่ ิีควาิตอ้งการิากที่สาด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แณลควาิวา่ ิีควาิตอ้งการิาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แณลควาิวา่ ิีควาิตอ้งการณานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แณลควาิวา่ ิีควาิตอ้งการนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แณลควาิวา่ ิีควาิตอ้งการนอ้ยที่สาด 
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ตอนที่ 4 เณ็นแบบสอบถาิเกี่ยวกบัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ลกัษปะแบบสอบถาิเณ็นแบบณลายเณิด )Open-Ended( 

3.3.1.3  การสร้างและทดสอบเคร่ืองิือที่ใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองิือที่ใชใ้นการวจิยัครั้ งน้ี ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถาิ )Questionnaire( โดยิี

วธีิการดงัน้ี 
1) ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถาิ และก  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 
2) ศึกษาขอ้ิูลจากหนงัสือ เอกสาร บทควาิ และผลงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง  

เคื่อเณ็นแนวทางน าิาสร้างขอ้ค  าถาิของแบบสอบถาิ 
3) ก  าหนดณระเดน็และขอบเขตของค าถาิให้สอดคลอ้งกบัวตัถาณระสงค์ 

และณระโยชนข์องการวจิยั 
4) ด าเนินการสร้างแบบสอบถาิฉบบัร่าง 
5) ผูว้จิยัน าแบบสอบถาิฉบบัร่างที่สร้างขึ้นคร้อิแบบณระเิินไณให้ 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงิีควาิรู้และณระสบการป์ทางด้านที่จะ

ท าการศึกษาคิจารปาแบบสอบถาิเคื่อเณ็นการทดสอบควาิเที่ยงตรงเิื่อผู ้เช่ียวชาญคิจารปา
ตรวจสอบตาิแบบณระเิินแลว้ ผูว้จิยัจึงไดน้ าแบบสอบถาิไณท าการค านวปหาค่าควาิเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาิ และน าค่าคะแนนที่ได้ิาค านวปค่าควาิสอดคล้องระหว่างข้อค  าถาิกบั
จาดณระสงคท์ี่ตอ้งการวดั (IOC= Index of item Objective Congruence) 

 
สูตร   IOC = ∑x÷N 

 
ไดค้่า IOC ดา้นระดบัควาิรู้เกีย่วคนัธิิตรทางธารกิจด้านไิซ์  (MICE) อยู่ที่ 0.75 และ ด้านควาิ
ต้องการเกี่ยวกบัคนัธิิตรทางธารกิจด้านไิซ์  (MICE) อยู่ที่ 0.87 ซ่ึงิีค่าิากกว่า 0.50 จึงถือว่า
แบบสอบถาิิีควาิเหิาะสิ 

6)  ผู้วิจยัท  าการทดสอบแบบสอบถาิเคื่อทราบค่า Alpha ซ่ึงผลการ
ทดสอบคบวา่ ดา้นระดบัควาิรู้เกีย่วคนัธิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ (MICE) ิีค่า Alpha เท่ากบั .8737 
ส่วนดา้นควาิตอ้งการเกีย่วกบัคนัธิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ (MICE) ิีค่า Alpha เท่ากบั .9767 

3.3.1.4  การเกบ็รวบรวิขอ้ิูล 
ผูว้จิยัไดด้  าเนินการเกบ็รวบรวิข้อิูลโดยใช้แบบสอบถาิ )Questionnaires( โดย

น าไณแจกให้กลา่ิตวัอย่าง จ  านวน 286 ชาด ได้แก่ ผู ้จดัการทัว่ไณ  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด  
หวัหนา้ฝ่ายการเงิน  หวัหนา้ฝ่ายบาคคล  หวัหนา้ฝ่ายบริการห้องคกั  หวัหน้าฝ่ายบริการอาหารและ
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เคร่ืองดื่ิ  หัวหน้าฝ่ายช่าง  ซ่ึงเณ็นกลา่ิตวัอย่างที่ท  างานในเขตคัทยา จงัหวดัชลบารี  และน า
แบบสอบถาิที่ไดไ้ณวเิคราะห์ขอ้ิูลทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอิคิวเตอร์  

3.3.1.5  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้ิูล 
การวจิยัครั้ งน้ีวเิคราะห์ขอ้ิูลทางสถิติดว้ยโณรแกริส าเร็จรูณ SPSS โดยน าข้อิูล

จากแบบสอบถาิที่เกบ็รวบรวิได้ิ าเณลี่ยนเณ็นรหสัตวัเลข )CODE( แล้วบนัทึกลงในโณรแกริ 
เคื่อด  าเนินการวเิคราะห์ขอ้ิูลสถิติดงัน้ี 

1)  การวิเคราะห์ข้อิูลสถานณาคส่วนบาคคลของผู้ตอบแบบสอบถาิ 
ขอ้ิูลทัว่ไณของธารกจิ ลกัษปะแบบสอบถาิเณ็นแบบตรวจสอบรายการ )Check-List( ใชว้ธีิการหา
ค่าควาิถี่ )Frequency( แลว้สราณออกิาเณ็นค่าร้อยละ )Percentage( 

2)  การวเิคราะห์ข้อิูลเคื่อศึกษาควาิรู้เกี่ยวกบัคนัธิิตรทางธารกิจด้าน
ไิซ์ )MICE( ลกัษปะขอ้ค าถาิเณ็นแบบตรวจสอบรายการ )Check-List( ใช้วิธีการหาค่าควาิถี่ 
)Frequency( แลว้สราณออกิาเณ็นค่าร้อยละ )Percentage( 

3)  การวเิคราะห์ข้อิูลเคื่อณระเิินควาิต้องการเกี่ยวกบัคนัธิิตรทาง
ธารกจิดา้นไิซ์ )MICE( ลกัษปะขอ้ค าถาิเณ็นแบบิาตรส่วนณระิาปค่า )Rating Scale( ใช้วิธีการ
หาค่าเฉลี่ย )Mean( และค่าส่วนเบี่ยงเบนิาตรฐาน )Standard Deviation: SD( 

4)  การศึกษาควาิสัิค ันธ์ระหว่างณัจจัยส่วนบาคคลกบัระดบัควาิรู้
เกีย่วกบัคนัธิิตรทางธารกจิไิซ์ )MICE( ของผูณ้ระกอบการโรงแริ ใชส้ถิติ Chi-square 

5)  การศึกษาเณรียบเทียบระหว่างณัจจยัการด าเนินธารกิจกบัระดบัควาิ
ตอ้งการดา้นคนัธิิตรทางธารกจิไิซ์ )MICE( ของผูณ้ระกอบการโรงแริ ซ่ึงใชส้ถิติการวเิคราะห์ค่า
ควาิแณรณรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ F-test และ T-test 

6)  การค านวปหาข้อิูลเกี่ยวกบัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ซ่ึงิี
ลกัษปะเณ็นแบบณลายเณิด )Open-Ended( ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา )Content Analysis(  
 

3.3.2  ส่วนที่ 2 การด าเนนิการตามวธีิวจิยั วตัถุประสงค์ข้อที่ 3 ดงันี ้
วตัถาณระสงคข์อ้ที่ 3 เคื่อเสนอแนวทางการคฒันาคนัธิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ (MICE) ของ

ผูณ้ระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารีโดยด าเนินการตาิวธีิวจิยั เชิงคาปณาค (Qualitative 

Research Method) 

3.3.2.1 การก  าหนดณระชากรและเลือกกลา่ิตวัอย่าง 
ณระชากรในเคื่อเสนอแนวทางการคฒันาคนัธิิตรทางธารกจิด้านไิซ์ (MICE) ของ

ผูณ้ระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี ไดแ้ก ่
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1(  ข ั้นตอนการสา่ิกลา่ิตวัอย่าง  
ในการสา่ิตวัอย่างเคื่อศึกษาศักยณาคของจงัหวดัชลบารี ในการท่องเที่ยว

รูณแบบ MICE ผูว้จิยั ใชว้ธีิการสา่ิแบบเฉคาะเจาะจง (Purpose Sampling) โดยการสัิณาษป์เชิงลึก   
(In-depth Interview) ผูท้ี่เณ็นตวัแทนในกลา่ิณระชากรตวัอย่างโดยแสดงในตารางที่ 3.1 การสา่ิกลา่ิ
ตวัอย่างตาิวตัถาณระสงคข์อ้ที่ 3 
 
ตารางที่ 3.1  กลา่ิตวัอย่างในการศึกษาตาิวตัถาณระสงค ์
 

ประชากร เกณฑ์ในการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน(  

ผูจ้ดัการทัว่ไณ เณ็นผูบ้ริหารโรงแริที่
ิีการให้บริการดา้น
ไิซ ์(MICE) แบบ
ครบวงจร 

ผูจ้ดัการทัว่ไณโรงแริอิารี ออ
คิด คทัยา 
 

1 
 

หวัหนา้ฝ่ายขายและ
การตลาด 

เณ็นผูเ้ชียวชาญ
การตลาดของโรงแริ
ในดา้นไิซ์ 

ผูบ้ริหารศูนยณ์ระชาิ 
 

1 
 

หวัหนา้ฝ่ายการเงิน  เณ็นผูเ้ชียวชาญบริหาร
การเงินของโรงแริ 
ในดา้นไิซ์ (MICE) 

โรงแริฮอร์ลเิดย ์คทัยา 1 

หวัหนา้ฝ่ายบาคคล เณ็นผูเ้ชียวชาญบริหาร
ดา้นงานบาคคลของ
โรงแริ ในดา้นไิซ์
(MICE) 

โรงแริเคณดารา คทัยา 1 

หวัหนา้ฝ่ายบริการ
ห้องคกั 

เณ็นผูเ้ชียวชาญบริการ
ห้องคกัของโรงแริ 
ในดา้นไิซ์ (MICE) 

โรงแริดาสิตธานี คทัยา 1 

หวัหนา้ฝ่ายบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ิ 

เณ็นผูเ้ชียวชาญบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ิ
ของโรงแริ ในดา้น
ไิซ ์(MICE) 

โรงแริฮิลตลั คทัยา 1 



80 

ตารางที่ 3.1  )ต่อ( 
 

   

ประชากร เกณฑ์ในการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน(  
หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิค เณ็นผูเ้ชียวชาญบริการ

งานช่างของโรงแริ 
ในดา้นไิซ์ (MICE) 

โรงแริคูลแิน จี คทัยา 1 

รวม 7 
 

3.3.2.2  เคร่ืองิือที่ใชใ้นการวจิยั 
ในการวิจยัครั้ งน้ีผู ้วิจยัได้ใช้เคร่ืองิือส าหรับการเกบ็รวบรวิข้อิูลซ่ึงแบ่งตาิ

วตัถาณระสงคก์ารวจิยัขอ้ที่ 5 เคื่อเสนอแนวทางการคฒันาคนัธิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ )MICE)  ของ
ผูณ้ระกอบการ    โรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารี ใชเ้คร่ืองิือเณ็นแบบสัิณาษป์แบบิีโครงสร้าง 
เณ็นการสัิณาษป์เชิงลึก  )In-depth Interview) ผูณ้ระกอบการโรงแริ ซ่ึงการสร้างเคร่ืองิือดงักล่าว
ไดจ้ากการศึกษารวบรวิขอ้ิูล จากการทบทวนวรรปกรริและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง เคื่อให้เกิดการ
สร้างขอ้ค  าถาิที่เณ็นณระโยชนต์่อการน าผลไณวเิคราะห์ขอ้ิูลโดยก  าหนดให้ขอ้ค  าถาิตรงตาิข้อ
ค  าถาิทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก ่ 1( ดา้นการตลาด 2) ดา้นบาคลากร 3) ดา้นการเงิน 4) ดา้นวตัถาดิบ 5) ด้านการ
บริหารจดัการ  

3.3.2.3 วธีิการเกบ็รวบรวิขอ้ิูล 
ผูว้จิยัด  าเนินการเกบ็รวบรวิขอ้ิูลเคื่อน าิาวเิคราะห์ตาิขั้นตอน ดงัน้ี  

1) แหล่งข้อิูลทาติยณูิิ )Secondary Data) เกบ็รวบรวิข้อิูลจากการ
คน้ควา้ขอ้ิูลที่ิีผูร้วบรวิไวท้ ั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน ไดแ้ก ่หนงัสือคิิคธ์ารกจิ วารสารต่าง ๆ 
บทควาิวทิยานิคนธ์ รายงานงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง และขอ้ิูลทางอินเตอร์เนต็ 

2) แหล่งขอ้ิูลณฐิณูิิ )Primary Data) ผูว้จิยัใชก้ารสัิณาษป์เชิงลึก )In-
depth Interview) ด  าเนินการสอบถาิข้อิูลจากผู้ณระกอบการโรงแริ แล้วน าข้อิูลที่ได้ิา
วเิคราะห์และบรรยายเชิงเน้ือหา  

3.3.2.4 การวเิคราะห์และแณลผลขอ้ิูล 
การวเิคราะห์และแณลผลขอ้ิูลเคื่อแนวทางการคฒันาคนัธิิตรทางธารกิจด้านไิซ์ 

(MICE) ของผูณ้ระกอบการโรงแริ ในเิืองคทัยา จงัหวดัชลบารีข้อิูลที่ได้จากการสัิณาษป์ ใช้
การวิเคราะห์ข้อิูลแบบการจ าแนกชนิดข้อิูล )Typological Analysis) การวิเคราะห์โดยการ
เณรียบเทียบขอ้ิูล (Constant Comparison) และการวเิคราะห์เน้ือหา )Content Analysis) โดยการจดั
ระเบียบขอ้ิูล ตีควาิ และการน าิาแณลผล สราณควาิเห็นที่เกีย่วข้องกบัควาิต้องการทั้ง 5 ด้าน 
ของควาิตอ้งการคนัธิิตรทางธารกจิดา้นไิซ์ (MICE)  



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ
โรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ ศึกษาความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้น
ไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เพื่อประเมินความต้องการ
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ
โรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดน้ าเสนอเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลและกจิการ 
4.2  ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระการโรงแรม 
4.3  ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการ

โรงแรมโรงแรม 
4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
4.5  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม

ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 

4.1  ปัจจัยส่วนบุคคลและกจิการ 
 
ตารางที่ 4.1  จ  านวนและร้อยละกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ  

1.  ชาย 137 47.9 
2.  หญงิ 149 52.1 

รวม 286 100.0 
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จากตารางที ่ 4.1 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิง มีจ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.1 และเพศชายร้อยละ 47.9 

 
ตารางที่ 4.2  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน   ร้อยละ   

1. 21-30 ปี 36 12.6 
2. 31-40 ปี 167 58.4 
3. 41-50 ปี 74 25.9 
4. 51-60 ปี 9 3.1 

รวม 286 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2  อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างกว่าคร่ึงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.4  รองลงมา ไดแ้ก ่ อายุระหวา่ง 41-50 ปี และอายุ 21-30 ปี ตามล าดบั โดยที่ อายุ 
51-60 ปี มีนอ้ยที่สุดจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  
 
ตารางที่ 4.3  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
จากตารางที่  4.3  ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีมีจ  านวนมากที่สุด ถึง 239 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6  รองลงมา คือ ปริญญาโท และอนุปริญญา/
ปวส.  ตามล าดบั โดยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจ  านวนน้อยที่สุดเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.7  

ระดบัการศึกษา จ านวน   ร้อยละ   

1. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 0.7 
2. อนุปริญญา/ปวส. 14 4.9 
3. ปริญญาตรี 239 83.6 
4. ปริญญาโท 31 10.8 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.4  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามต าแหน่งในกจิการ 
 

 
จากตารางที ่4.4 ต  าแหน่งในกจิการ พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีจ  านวนใกล้เคียงกนัในต าแหน่งต่าง ๆ  

โดยหวัหนา้ฝ่ายขายและการตลาดและหัวหน้าฝ่ายบุคลากร มีจ  านวนเท่ากนั คือ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.7 รองลงมาเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริการดา้นห้องพกั หวัหนา้ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม จ  านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 และผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป และหัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.5  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

 

ต าแหน่งในกจิการ จ านวน   ร้อยละ   

1. ผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 40 14.0 
2. หวัหนา้ฝ่ายขายและการตลาด 42 14.7 
3. หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 40 14.0 
4. หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร 42 14.7 
5. หวัหนา้ฝ่ายบริการดา้นห้องพกั 41 14.3 
6. หวัหนา้ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 41 14.3 
7. หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิค 40 14.0 

รวม 286 100.0 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน   ร้อยละ   

1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี 16 5.6 
2.  5-10 ปี 54 18.9 
3.  11-20 ปี 147 51.4 
4.  มากกวา่ 20 ปี 69 24.1 

รวม 286 100.0 
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จากตารางที่ 4.5 ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างกวา่คร่ึง มีประสบการณ์ใน
การท างานระหวา่ง 11-20  ปี จ  านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือมากกว่า 20 ปี และ  
5-10 ปี ตามล าดบั โดยที่นอ้ยกวา่ 5 ปี มีจ  านวนนอ้ยที่สุดจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  
 
ตารางที่ 4.6  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามรูปแบบองคก์รธุรกจิ 
 

 
จากตารางที่ 4.6 รูปแบบองคก์รธุรกิจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างกว่าคร่ึง มีรูปแบบขององค์กร

ธุรกจิแบบบริษทัจ ากดัมากที่สุด จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมา คือ เจ้าของคนเดียว 
และ บริษทัมหาชน ตามล าดบั โดยที่ห้างหุ้นส่วนมีจ  านวนนอ้ยที่สุดเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 
 
ตารางที่ 4.7  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทของการบริหารงานโรงแรม 
 

 
จากตารางที่ 4.7 ประเภทของการบริหารงานโรงแรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการบริหารงาน

โรงแรมเป็นแบบการบริหารงานอย่างอิสระมากที่สุด จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 และ 
โรงแรมเครือข่าย ร้อยละ 44.0  
 
 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ จ านวน   ร้อยละ   

1.  เจา้ของคนเดยีว 85 29.7 
2.  ห้างหุ้นส่วน 4 1.4 
3.  บริษทัจ ากดั 155 54.2 
4.  บริษทัมหาชน 42 14.7 

รวม 286 100.0 

ประเภทของการบริหารงานโรงแรม จ านวน   ร้อยละ   

1.  โรงแรมที่บริหารงานอย่างอสิระ 160 55.9 
2.  โรงแรมเครือข่าย 126 44.0 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการ 
 

 
จากตารางที่ 4.8 ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน

การด าเนินงานมากกวา่ 10 ปี มีมากที่สุด จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมา คือ 1-3 ปี , 4-6 ปี 
และ ต ่ากวา่ 1 ปี ตามล าดบั โดยที่ 7-9 ปี มีจ  านวนนอ้ยที่สุด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  

 
ตารางที่ 4.9  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนการจา้งงาน 
 

 
จากตารางที่ 4.9 จ  านวนการจ้างงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีจ  านวนการจ้างงาน

มากกวา่ 200 คนขึ้นไป มีจ  านวนมากที่สุด 204 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ 51-200 คน 
ร้อยละ 17.8และ จ านวนไม่เกนิ 50 คน ร้อยละ 10.7 ตามล าดบั 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ จ านวน   ร้อยละ   

1.  ต  ่ากวา่ 1 ปี 24 8.4 
2.  1-3 ปี 63 22.0 
3.  4-6 ปี 25 8.7 
4. 7-9 ปี 11 3.8 
5. มากกวา่ 10 ปี 163 56.9 

รวม 286 100.0 

จ านวนการจ้างงาน จ านวน   ร้อยละ   

1. ไม่เกนิ 50 คน 31 10.7 
2. 51-200 คน 51 17.8 
3. มากกวา่ 200 คนขึ้นไป 204 71.3 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.10  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มลูกคา้หลกั* 
 

 
หมายเหตุ:  * กรณีเลือกตอบมากกวา่หน่ึงขอ้ 
 

จากตารางที่ 4.10 ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้หลกั พบวา่ กลุ่มลูกคา้หลกั คือ กลุ่มลูกค้าประชุม
และสัมมนา (Meeting) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมา คือ กลุ่มลูกคา้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นของรางวลั (Incentive) คิดเป็นร้อยละ 35.3 กลุ่มลูกค้าการประชุมระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
(Convention) คิดเป็นร้อยละ 14.2 กลุ่มลูกค้าแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) คิดเป็นร้อยละ 
8.9 และกลุ่มอื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.11  จ  านวนและร้อยละกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามรูปแบบการรวมกลุ่มทางธุรกจิ 
 

ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าหลกั จ านวน  ร้อยละ   

1. กลุ่มลูกคา้ประชุมและสัมมนา (Meeting) 286 35.9 
2. กลุ่มลูกคา้เดินทางท่องเทีย่วเพือ่เป็นของรางวลั (Incentive) 281 35.3 
2. กลุ่มลูกคา้การประชุมระดบัชาติระดบันานาชาติ (Convention) 113 14.2 
3. กลุ่มลูกคา้แสดงสินคา้และนิทรรศการ (Exhibition) 71 8.9 

4. กลุ่มอื่นๆ 45 5.6 

รวม 796 100.0 

รูปแบบการรวมกลุ่มทางธุรกจิ จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ   

1.  เคย 239 83.6 
     1.1 สมาคมโรงแรม ภาคตะวนัออก (THA Eastern 
Chapter) 

237 41.4 

     1.2 ชมรมโรงแรมไทย (THA) 230 40.2 
     1.3 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA) 58 10.1 
     1.4 อื่น ๆ  47 8.2 
2. ไม่เคย 47 16.4 

รวม 286 100.0 
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จากตารางที่ 4.11 รูปแบบการรวมกลุ่มทางธุรกิจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบ
ของการเคยรวมกลุ่ม มีมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 83.6 โดยมีรูปแบบการรวมกลุ่มแบบสมาคม
โรงแรม ภาคตะวนัออก (THA Eastern Chapter) มีจ  านวนมากที่สุด รองลงมา คือ ชมรมโรงแรม
ไทย (THA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA) และอื่น ๆ ตามล าดบั ในขณะที่ไม่เคยมี
การรวมกลุ่มทางธุรกจิมีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 
 
ตารางที่ 4.12  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการเป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทาง    
                        ธุรกจิ 
 

 
จากตารางที่ 4.12 การเป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทางธุรกิจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

เป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทางธุรกจิ มากที่สุด จ  านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 80.7  และ ไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกในการรวมกลุ่มทางธุรกจิ จ  านวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.2 
 
ตารางที่ 4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนห้องพกั 
 

 
จากตารางที่ 4.13 จ  านวนห้องพกั พบวา่ ส่วนใหญ่มีจ  านวนห้องพกั 300-599 ห้อง มีจ  านวน

มากที่สุด จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมา คือ 150-299 ห้อง และ จ านวน 600 ห้องขึ้นไป 
ตามล าดบั โดยที่ต  ่ากวา่ 150 ห้อง มีจ  านวนนอ้ยที่สุด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 

การเป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทางธุรกจิ จ านวน   ร้อยละ   

1.  เป็นสมาชิกกลุม่ทางธุรกจิ 231 80.7 
2.  ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางธุรกจิ 55 19.2 

รวม 286 100.0 

จ านวนห้องพกั จ านวน   ร้อยละ   

1.  ต  ่ากวา่ 150 ห้อง 27 9.4 
2.  150-299 ห้อง 94 32.8 
3.  300-599 ห้อง 120 41.9 
4.  600 ห้องขึ้นไป 45 15.7 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.14  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนห้องจดัประชุมสัมมนา 
 

 
จากตารางที่  4.14 จ  านวนห้องจัดประชุมสัมมนา พบว่า ส่วนใหญ่มีจ  านวนห้องจัด

ประชุมสัมมนาต ่ากวา่ 5 ห้อง มีจ  านวนมากที่สุด รองลงมา คือ 5-10 ห้อง และ จ านวน 11-20 ห้อง 
ตามล าดบั โดยที่ มากกวา่ 20 ห้องมีจ  านวนนอ้ยที่สุดเพียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

 
ตารางที่ 4.15  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความจุของห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุด 
 

 
จากตารางที่ 4.15 ความจุของห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่มีความจุของห้อง

ประชุมที่ใหญ่ที่สุด 200-500 คน มีมากที่สุด จ  านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมา คือ 500-
1,000 คน และ ต ่ากวา่ 200 คน ตามล าดบั โดยที่ ความจุของห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุด มากกว่า 1,000 
คนมีจ  านวนนอ้ยที่สุด จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 
 
 
 

จ านวนห้องจดัประชุมสัมมนา จ านวน   ร้อยละ   

1.  ต  ่ากวา่ 5 ห้อง 126 44.0 
2.  5-10 ห้อง 110 38.4 
3.  11-20 ห้อง 37 12.9 
4.  มากกวา่ 20 ห้อง 13 4.5 

รวม 286 100.0 

ความจุของห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุด จ านวน   ร้อยละ   

1.  ต  ่ากวา่ 200 คน 56 19.5 
2.  200-500 คน 125 43.7 
3.  500-1,000 คน 68 23.7 
4.  มากกวา่ 1,000 คน 37 12.9 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.16  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามกลุ่มราคาห้องพกัต่อคืน 
 

 
จากตารางที่ 4.16 กลุ่มราคาห้องพกัต่อคืน พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มราคาห้องพกัต่อคืน 3,000-

5,000 บาท มมีากที่สุด จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา คือ 5,001-10,000 บาท และ ต ่า
กวา่ 3,000 บาท  ตามล าดบั โดยที่มากกวา่ 10,000 บาท มีจ  านวนนอ้ยที่สุดเพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.1 
 
ตารางที่ 4.17  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามกลุ่มราคาจดัประชุมสัมมนาเตม็วนั 
                       ต่อคน 
 

 
จากตารางที่ 4.17 กลุ่มราคาจดัประชุมสัมมนาเตม็วนัต่อคน พบวา่ ส่วนใหญ่มีกลุ่มราคาจดั

ประชุมสัมมนาเตม็วนัต่อคน 1,000 – 1,500 บาท มีจ  านวนมากที่สุด จ  านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.4รองลงมา คือ ต  ่ากวา่ 1,000 บาท และจ านวน 1,501 – 2,000 บาท  ตามล าดบั โดยที่ มากกว่า 
2,000 คน มีจ  านวนนอ้ยที่สุดเพียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 

กลุ่มราคาห้องพกัต่อคนื จ านวน   ร้อยละ   

1.  ต  ่ากวา่ 3,000 บาท 91 31.8 
2.  3,000-5,000 บาท 94 32.8 
3.  5,001-10,000 บาท 92 32.1 
4.  มากกวา่ 10,000 บาท 9 3.1 

รวม 286 100.0 

กลุ่มราคาจัดประชุมสัมมนาเต็มวนัต่อคน จ านวน   ร้อยละ   

1.  ต  ่ากวา่ 1,000 บาท 77 26.9 
2.  1,000-1,500 บาท 147 51.4 
3.  1,501-2,000 บาท 49 17.1 
4.  มากกวา่ 2,000 บาท 13 4.5 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.18  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัมาตรฐานโรงแรม 
 

 
จากตารางที่ 4.18 ระดบัมาตรฐานโรงแรม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีโรงแรมมาตรฐานระดบั 5 

ดาว จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ ระดบั 4 ดาว ร้อยละ 35.0 และ ระดบั 3 ดาว 
ร้อยละ 28.7 ตามล าดบั  
 

4.2  ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.19  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทาง  
                       ธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) 
 

ระดบัความรู้ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ย 9 3.1 
ปานกลาง 64 22.4 
มาก 213 74.5 

รวม 286 100.0 
 

จากตารางที่ 4.19 ระดบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัมากมีจ  านวนมากที่สุดถึง 213 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมา
คือ ความรู้ระดบัปานกลาง ร้อยละ 22.4 และระดบันอ้ยร้อยละ 3.1 ตามล าดบั  
 
 
 

ระดบัมาตรฐานโรงแรม จ านวน   ร้อยละ   

1. ระดบั 3 ดาว 82 28.7 
2. ระดบั 4 ดาว 100 35.0 
3. ระดบั 5 ดาว 104 36.4 

รวม 286 100.0 
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ตารางที่ 4.20  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นความหมายของพนัธมิตรธุรกจิ 
 

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 20 ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์(MICE) ของกลุ่มตวัอย่างด้าน
ความหมายของพนัธมิตรธุรกจิ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก โดยตอบถูกขอ้ ความคาดหวงั
ต่อเป้าหมายของธุรกจิ คือ หลกัส าคญัในการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ มากที่สุด จ  านวน 264 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.3 รองลงมาคือ พนัธมิตรทางธุรกจิเป็นขอ้ตกลงร่วมมือกนัระหว่าง 2 องค์กรขึ้นไป 
และค านึงถึงวตัถุประสงค์ร่วมกนั ร้อยละ 92.0 การแลกเปลี่ยนความรู้ทกัษะความช านาญ เป็น
แรงจูงใจการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ ร้อยละ 86.0 ความเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นแรงจูงใจใน
การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ ร้อยละ 80.8 และ การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ เป็นแรงจูงใจในการจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิ ร้อยละ 79.0 ตามล าดบั 

 
 
 
 

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พนัธมิตรทางธุรกจิเป็นขอ้ตกลงร่วมมือกนัระหวา่ง 2 
องคก์รขึ้นไป และค านึงถึงวตัถุประสงคร่์วมกนั 

263 92.0 23 8.0 

2. ความเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นแรงจูงใจในการ
จดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 

231 80.8 55 19.2 

3. การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ เป็นแรงจูงใจในการจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

226 79.0 60 21.0 

4. การแลกเปลี่ยนความรู้ทกัษะความช านาญ เป็น
แรงจูงใจการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 

246 86.0 40 14.0 

5. ความคาดหวงัต่อเป้าหมายของธุรกจิ คอื หลกัส าคญั
ในการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 

264 92.3 22 7.7 
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ตารางที่ 4.21 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นรูปแบบของพนัธมิตรธุรกจิ 

 

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 21 ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์(MICE) ของกลุ่มตวัอย่างด้าน
รูปแบบของพนัธมิตรธุรกจิ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก โดยตอบถูกขอ้รูปแบบพนัธมิตร
ทางธุรกจิไดแ้ก ่ความร่วมมือตามลกัษณะกจิกรรม และระดบัความรับผิดชอบระหวา่งหุ้นส่วน  มาก
ที่สุดจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 90.6 รองลงมา คือพนัธมิตรทางธุรกจิแบบเซ็นสัญญา เป็นการ
ตกลงกนัเป็นครั้ งคราว ร้อยละ 88.8 กลยุทธ์การด าเนินทางธุรกิจร่วมกนั คือ ตวัก  าหนดรูปแบบ
พนัธมิตรทางธุรกจิ ร้อยละ 83.6 พนัธมิตรทางธุรกจิแบบการถือหุ้น มีสัญญาเป็นลายลกัษณ์ และมี
ผลทางกฎหมาย ร้อยละ 72.7 การควบรวมและการซ้ือกิจการ ถือเป็นรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน   ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิไดแ้ก ่ความร่วมมอืตาม
ลกัษณะกจิกรรม และระดบัความรับผิดชอบระหวา่ง
หุ้นส่วน 

259 90.6 27 9.4 

2. พนัธมิตรทางธุรกจิแบบเซ็นสัญญา เป็นการตกลง
กนัเป็นครั้ งคราว 

254 88.8 32 11.2 

3. พนัธมิตรทางธุรกจิแบบการถือหุ้น มีสญัญาเป็นลาย
ลกัษณ์ และมีผลทางกฎหมาย 

208 72.7 78 27.3 

4. พนัธมิตรทางธุรกจิแบบร่วมทุน ที่แนบแน่น ตอ้ง
เป็นการร่วมมือกบัองคก์ารเดิม 

179 62.6 107 37.4 

5. การควบรวมและการซ้ือกจิการ ถือเป็นรูปแบบ
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

203 71.0 83 29.0 

6.กลยุทธ์การด าเนินทางธุรกจิร่วมกนั คือ ตวัก  าหนด
รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิ 

239 83.6 47 16.4 

7. การใชต้ราสินคา้ (Brand) ร่วมกนั ถือไดว้า่เป็น
รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิหน่ึง 

178 62.2 108 37.8 
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ร้อยละ 71.0 พนัธมิตรทางธุรกจิแบบร่วมทุน ที่แนบแน่น ต้องเป็นการร่วมมือกบัองค์การเดิม  ร้อยละ 
62.6 และ การใชต้ราสินคา้ (Brand) ร่วมกนั ถือได้ว่าเป็นรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกิจหน่ึง  ร้อยละ 
62.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.22  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นการจดัตั้งพนัธมิตรธุรกจิ 

  

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 22 ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ของกลุ่มตวัอย่างด้าน
การจดัตั้งพนัธมิตรธุรกิจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก โดยตอบถูกข้อกลยุทธ์เกี่ยวกบั
นโยบาย และวตัถุประสงคท์ี่เขา้กนัได ้มีส่วนต่อการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ มากที่สุด จ  านวน 245 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ สมาชิกที่มีความขดัแย้งกนั อาจ
น าไปสู่ความล้มเหลวของพนัธมิตรทางธุรกิจ ร้อยละ 85.0 การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกิจ ต้องมี 
แรงจูงใจ องค์กรธุรกิจที่เหมาะสม และจงัหวะเวลาที่ดี  ร้อยละ 78.0 ความยืดหยุ่นมีผลต่อการ
ด าเนินงานของพนัธมิตรทางธุรกิจ ร้อยละ 76.9 และ การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกิจเกิดจากความ
คิดเห็นร่วมกนัของสมาชิก ร้อยละ 70.6 ตามล าดบั 

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน   ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้งม ีแรงจูงใจ องคก์ร
ธุรกจิที่เหมาะสม และจงัหวะเวลาที่ดี 

223 78.0 63 22.0 

2. กลยุทธ์เกีย่วกบันโยบาย และวตัถุประสงคท์ี่เขา้กนัได ้
มีส่วนต่อการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 

245 85.7 41 14.3 

3. การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ สมาชิกที่มีความขดัแยง้
กนั อาจน าไปสู่ความลม้เหลวของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

243 85.0 43 15.0 

4. การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิเกดิจากความคิดเห็น
ร่วมกนัของสมาชิก 

202 70.6 84 29.4 

5. ความยืดหยุ่นมีผลต่อการด าเนินงานของพนัธมิตรทาง
ธุรกจิ 

220 76.9 66 23.1 
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ตารางที่ 4.23  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นการคดัเลือกสมาชิกในพนัธมิตรธุรกจิ 

  

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 23 ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ของกลุ่มตวัอย่างด้าน
การคดัเลือกสมาชิกในพนัธมิตรธุรกิจพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก โดยตอบถูกข้อการ
คดัเลือกสมาชิกของพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้จากกนัและกนั มาก
ที่สุด จ  านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมาคือหน่วยปฏิบติัการของสมาชิกในในการจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิ มีทกัษะและการบริการที่สอดคลอ้งกนั ร้อยละ 82.2 สมาชิกที่มีศักยภาพสูงจะ
สามารถร่วมงานกนัจนส้ินสุดความร่วมมือได้ ร้อยละ 76.2 การก  าหนดคุณสมบตัิของสมาชิก
พนัธมิตรทางธุรกิจ ต้องมีหลกัเกณฑ์ ร้อยละ 75.9 การคดัเลือกสมาชิก เป็นกระบวนการจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิที่ส าคญัที่สุด ร้อยละ 66.8 และสมาชิกพนัธมิตรทางธุรกจิตอ้งยึดหลกัการท างาน
ตามระบบของตนเอง ร้อยละ 54.5 ตามล าดบั 
 

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน   ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การคดัเลือกสมาชิกของพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้ง
ค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้จากกนัและกนั 

239 83.6 47 16.4 

2. หน่วยปฏิบติัการของสมาชิกในในการจดัตั้งพนัธมิตร
ทางธุรกจิ มีทกัษะและการบริการทีส่อดคลอ้งกนั 

235 82.2 51 17.8 

3. การคดัเลือกสมาชิก เป็นกระบวนการจดัตั้งพนัธมิตร
ทางธุรกจิที่ส าคญัที่สุด 

191 66.8 95 33.2 

4. การก  าหนดคุณสมบตัิของสมาชิกพนัธมิตรทางธุรกจิ 
ตอ้งมีหลกัเกณฑ ์

217 75.9 69 24.1 

5. สมาชิกพนัธมิตรทางธุรกจิตอ้งยึดหลกัการท างาน
ตามระบบของตนเอง 

156 54.5 130 45.5 

6.สมาชิกที่มีศกัยภาพสูงจะสามารถร่วมงานกนัจน
ส้ินสุดความร่วมมือได ้

218 76.2 68 23.8 
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ตารางที่ 4.24  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ   
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นการบริหารของพนัธมิตรธุรกจิ 

  

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 24 ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ของกลุ่มตวัอย่างด้าน
การคดัเลือกสมาชิกในพนัธมิตรธุรกิจพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก โดยตอบถูกข้อการ
ควบคุมการปฏิบตัิงานที่ดี มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทางธุรกิจ  มากที่สุด 
จ  านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 รองลงมาคือ การจดัการที่เป็นระบบ ท าให้เกิดความส าเร็จใน
การบริหารของพนัธมิตร ร้อยละ 85.7 การประสานงาน เป็นหัวใจหลกัมีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ ร้อยละ 83.9 การมอบหมายงานให้ที่เหมาะสม มีผลต่อความส าเร็จ
ในการบริหารของพันธมิตรทางธุรกิจ ร้อยละ 82.2 วฒันธรรมองค์กรธุรกิจที่ต่างกนัมีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหาร ร้อยละ 80.1 การควบคุมที่ดี น าสู่ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตร

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน   ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การวางแผนที่มีชดัเจนสามารถสะทอ้นถึง
ความส าเร็จในการบริหาร 

209 73.1 77 26.9 

2. การควบคุมที่ดี น าสู่ความส าเร็จในการบริหารของ
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

219 76.6 67 23.4 

3. การมอบหมายงานให้ที่เหมาะสม มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

235 82.2 51 17.8 

4. วฒันธรรมองคก์รธุรกจิที่ต่างกนัมีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหาร 

229 80.1 57 19.9 

5. การจดัการที่เป็นระบบ ท าให้เกดิความส าเร็จใน
การบริหารของพนัธมิตร 

245 85.7 41 14.3 

6. การประสานงาน เป็นหวัใจหลกัมีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

240 83.9 46 16.1 

7. การควบคุมการปฏิบตัิงานที่ดี มีผลต่อความส าเร็จ
ในการบริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

269 94.1 17 5.9 



96 

ทางธุรกจิ ร้อยละ 76.6 และ การวางแผนที่มีชดัเจนสามารถสะท้อนถึงความส าเร็จในการบริหาร 
ร้อยละ 73.1 ตามล าดบั 
 

4.3  ความต้องการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ 
       โรงแรม 
 
ตารางที่ 4.25  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้น 
                       ไมซ์ (MICE) ในภาพรวมทุกดา้น 
 

ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
ระดบัความตอ้งการ 

  SD. แปลค่า 
1. ดา้นการตลาด 4.55 0.52 มากที่สุด 
2. ดา้นบุคลากร 4.62 0.54 มากที่สุด 
3. ดา้นการเงิน 4.49 0.61 มากที่สุด 
4. ดา้นวตัถุดิบ 4.62 0.55 มากที่สุด 
5. ดา้นการบริหารจดัการ 4.59 0.53 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.57 0.51 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ 

(MICE) ในภาพรวม มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ( =4.57) และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุดทุกดา้น โดยเรียงล  าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี 1) 

ด้านบุคลากรและด้านวตัถุดิบ เท่ากนั ( =4.62)   2) ด้านการบริหารจดัการ ( =4.59) 3) ด้าน

การตลาด ( =4.55) และ 4) ดา้นการเงิน ( =4.49) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                      ดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นการตลาด 

  

ดา้นการตลาด 
ระดบัความตอ้งการ 

  SD. แปลค่า 
1. มีการพฒันาจดัประชุมสัมมนาและบริการให้มีมาตรฐานระดบั
เดียวกนั 

4.54 0.69 มากที่สุด 

2. มีการก  าหนดราคามาตรฐานเป็นแบบเดียวกนัเพื่อลดปัญหาการตดั
ราคา 

4.38 0.73 มาก 

3. สามารถเลือกและเพิม่ช่องทางในการขาย ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย 4.59 0.64 มากที่สุด 
4. สร้างความสัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้กลุ่มเกา่ และแสวงหาลูกคา้
รายใหม่ เพื่อให้เกดิความไวว้างใจ 

4.59 0.60 มากที่สุด 

5. การสร้างตราสัญลกัษณ์ของพนัธมิตรที่ท  าให้ลูกคา้จ าง่าย  และ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการให้ลูกคา้รับรู้ 

4.52 0.69 มากที่สุด 

6. มีการประเมินคู่แข่งขนั ศึกษากลยุทธ์เทคนิคและเทคโนโลยีที่
คู่แข่งขนัใช ้

4.64 0.64 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.55 0.52 มากที่สุด 
 

หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ 
(MICE) ด้านการตลาด ในภาพรวมมีระดบัความต้องการในระดบัมากที่สุด ( =4.55) และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุด โดยเรียงล  าดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งัน้ี  1) มกีารประเมินคู่แข่งขนั ศึกษากลยุทธ์เทคนิคและเทคโนโลยีที่คู่แข่งขนัใช้ ( = 
4.64) 2) สามารถเลือกและเพิ่มช่องทางในการขาย  ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  และสร้างความ
สัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้กลุ่มเกา่ และแสวงหาลูกคา้รายใหม่ เพื่อให้เกดิความไวว้างใจ ( =4.59)  
3) มีการพฒันาจดัประชุมสัมมนาและบริการให้มีมาตรฐานระดบัเดียวกนั  ( =4.54) 4) การสร้าง
ตราสัญลกัษณ์ของพนัธมิตรที่ท  าให้ลูกคา้จ าง่าย  และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการ

ให้ลูกคา้รับรู้( =4.52)  และระดบัความตอ้งการในระดบัมาก คือ มีการก  าหนดราคามาตรฐานเป็น
แบบเดียวกนัเพื่อลดปัญหาการตดัราคา ( =4.38) 
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ตารางที่ 4.27  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นบุคคลากร 

  

ดา้นบุคลากร 
ระดบัความตอ้งการ 

  SD. แปลค่า 
1. มีการสรรหาคนที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ดา้นการจดั
ประชุม การแสดงสินคา้ และการจดังานแสดงต่างๆ เขา้ท างาน 

4.61 0.64 มากที่สุด 

2. สามารถช่วยเหลือและให้บริการได ้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.53 0.63 มากที่สุด 
3. การติดต่อส่ือสารใชภ้าษาต่างชาติไดอ้ย่างเหมาะสม 4.66 0.60 มากที่สุด 
4. ส่งเสริมให้มีการอบรมและดูงานที่จะกอ่ให้เกดิประโยชนด์า้น
แนวคิดสร้างสรรค ์

4.65 0.59 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริมกจิกรรมให้บุคลากรไดรู้้จกัการท างานเป็นทีม 4.65 0.63 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.62 0.54 มากที่สุด 

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ 

(MICE) ดา้นบุคลากร ในภาพรวม พบว่า มีระดบัความต้องการในระดบัมากที่สุด ( =4.62) และ
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบวา่มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุดทุกข้อโดยเรียงล  าดบัจากมากไป

หานอ้ยไดด้งัน้ี  1) การติดต่อส่ือสารใชภ้าษาต่างชาติไดอ้ย่างเหมาะสม  ( =4.66)  2) ส่งเสริมให้มี
การอบรมและดูงานที่จะกอ่ให้เกดิประโยชนด์า้นแนวคิดสร้างสรรค์ และมีการส่งเสริมกิจกรรมให้

บุคลากรได้รู้จกัการท างานเป็นทีม  ( =4.65) เท่ากนั 3) มีการสรรหาคนที่เหมาะสม  และมี

ประสบการณ์ดา้นการจดัประชุม การแสดงสินคา้ และการจดังานแสดงต่างๆ เข้าท างาน ( =4.61) 

และ 4)สามารถช่วยเหลือและให้บริการได ้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( =4.53) ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.28  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                      ดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นการเงิน 

  

ดา้นการเงิน 
ระดบัความตอ้งการ 

  SD. แปลค่า 
1. การศึกษาวเิคราะห์งบประมาณ ก  าหนดทิศทางในการด าเนินงาน 4.43 0.70 มาก 
2. การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณ อย่างเป็นระบบ เพื่อลดตน้ทุน
ในการด าเนินธุรกจิ และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

4.46 0.70 มากที่สุด 

3. การจดัสรรงบประมาณ เพื่อการฝึกอบรมและดูงานที่จะกอ่ให้เกดิ
ประโยชน ์

4.52 0.69 มากที่สุด 

4. มีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ธุรกจิและดา้นความ
ปลอดภยั 

4.53 0.69 มากที่สุด 

5. มีการลงทุนในการน าเทคโนโลยี หรือความรู้ใหม่  ๆมาใชใ้นการ
ท าธุรกจิ 

4.52 0.63 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.49 0.61 มากที่สุด 

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ 

(MICE) ดา้นการเงิน  ในภาพรวม พบวา่ มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ( =4.49) และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุดโดยเรียงล  าดบัจากมากไปหา
น้อยได้ดงัน้ี 1) มีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ธุรกิจและด้านความปลอดภัย 

( =4.53)  2) การจดัสรรงบประมาณ เพื่อการฝึกอบรมและดูงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ และมี

การลงทุนในการน าเทคโนโลยี หรือความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการท าธุรกิจ ( =4.52) เท่ากนั และ 3) 
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเป็นระบบ เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ( =4.46) และ 4)การศึกษาวิเคราะห์งบประมาณ  ก  าหนดทิศทางในการ

ด าเนินงาน อยู่ในระดบัมาก ( =4.43) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นวตัถุดิบ 

  

ดา้นวตัถุดิบ 
ระดบัความตอ้งการ 

  SD. แปลค่า 
1. สถานที่จดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ  ที่
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

4.69 0.58 มากที่สุด 

2. ระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดังานประชุม 
สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการที่มีประสิทธิภาพ 

4.65 0.63 มากที่สุด 

3. ส่ิงอ  านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องพกั ร้านคา้ 
ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม เพือ่ธุรกจิไมซ์ (MICE) อย่างครบครัน 

4.64 0.63 มากที่สุด 

4. ระบบอินเตอร์เนต็ที่มีความเร็วต่อประสิทธิภาพจดังานประชุม 
สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ 

4.58 0.71 มากที่สุด 

5. การบริการจดัประชุมสัมมนาและการแสดงสินคา้นิทรรศการมี
มาตรฐาน 

4.55 0.62 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.62 0.55 มากที่สุด 

 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ 

(MICE) ด้านวตัถุดิบ ในภาพรวม พบว่า มีความต้องการในระดบัมากที่สุด ( =4.62)และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุดโดยเรียงล  าดบัจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี 1) สถานที่จดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ  ที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกค้า ( =4.69)  2) ระบบเคร่ืองเสียง  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดังานประชุม 

สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการที่มีประสิทธิภาพ ( =4.65)  3) ส่ิงอ  านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน เช่น ห้องพกั ร้านค้า ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อธุรกิจไมซ์ (MICE) อย่างครบครัน 

( =4.64) 4) ระบบอินเตอร์เนต็ที่มีความเร็วต่อประสิทธิภาพจดังานประชุม สัมมนา และการแสดง

สินคา้นิทรรศการ ( =4.58) และ 5) การบริการจดัประชุมสัมมนาและการแสดงสินคา้นิทรรศการมี

มาตรฐาน ( =4.55) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.30  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ  
                       ดา้นไมซ ์(MICE) ดา้นการบริหารจดัการ 

  

ดา้นการบริหารจดัการ 
ระดบัความตอ้งการ 

  SD. แปลค่า 
1. มีการประชุมท าความเขา้ใจและติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ 4.56 0.66 มากที่สุด 
2. มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก  าหนดทิศทางเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน 
4.59 0.59 มากที่สุด 

3. มีการก  าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัเพื่อใหเ้กดิคุณภาพในการบริการ 4.63 0.53 มากที่สุด 
4. มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆ 4.50 0.71 มากที่สุด 
5. มีการจดัท าวดัมาตรฐานดา้นต่างๆ เดียวกนั เช่น ดา้นการบริการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นตน้ 

4.67 0.59 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.59 0.53 มากที่สุด 
 
หมายเหตุ:  n=286 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ 

(MICE) ดา้นการบริหารจดัการ ในภาพรวม พบวา่ มีความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ( =4.59) และ
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุดโดยเรียงล  าดบัจากมากไป
หานอ้ยไดด้งัน้ี   1) มีการจดัท าวดัมาตรฐานดา้นต่างๆ เดียวกนั เช่น ดา้นการบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นตน้ ( =4.67) 2) มีการก  าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัเพื่อให้เกิดคุณภาพ

ในการบริการ ( =4.63) 3) มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก  าหนดทิศทางเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน ( =4.59)  4) มีการประชุมท าความเขา้ใจและติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ ( =4.56)  และ  

5) มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆ ( =4.50) ตามล าดบั  
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4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์
ของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิด้าน
ไมซ์ (MICE) 

สมมติฐานที่  1.1 เพศ ของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

 
ตารางที่ 4.31  แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทาง 
                       ธุรกจิดา้นไมซ ์(MICE) 
 

เพศ 
ระดบัความรู้ 

2  p-value นอ้ย มาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ชาย 35 25.5 102 74.5 
0.000 .993 

2.  หญงิ 38 25.5 111 74.5 
 

จากตารางที่ 4.31 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตร
ทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) พบวา่ เพศชายและหญิงมีระดบัความรู้ไม่แตกต่างกนัเลย โดยมีระดบั
ความรู้นอ้ย ร้อยละ 25.5 และระดบัความรู้มาก ร้อยละ 74.5 เท่ากนั เมื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดย
ใชค้่าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 0.000 และระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.993 ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั้งไว ้ที่ระดบันยัส าคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า เพศ ของ
กลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
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สมมติฐานที่ 1.2  อายุของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                            ดา้นไมซ ์(MICE) 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ

ดา้นไมซ์ (MICE) 
 

อายุ 
ระดบัความรู้ 

2  p-value นอ้ย มาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  21-30 ปี 9 25.0 27 75.0 

.607 .895 
2.  31-40 ปี 44 26.3 123 73.7 
3.  41-50 ปี 17 23.0 57 77.0 
4.  51-60 ปี 3 33.3 6 66.7 

 
จากตารางที่ 4.32 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตร

ทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) พบวา่ อายุที่แตกต่างกนัแต่ละช่วงอายุกบัระดบัความรู้มีความแตกต่าง
กนัเล็กน้อย เมื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติ  Chi-square ได้เท่ากบั .607 และระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.895 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั้งไว ้ที่ระดบั
นยัส าคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า อายุของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
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สมมติฐานที่ 1.3  ระดบัการศึกษาของกลุม่ตวัอย่างมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทาง 
                             ธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
 
ตารางที่ 4.33  แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความรู้เกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
 

ระดบัการศึกษา 
ระดบัความรู้ 

2  p-value นอ้ย มาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ต  ่ากวา่อนุปริญญา 0 0.0 2 100.0 

1.705 .636 
2.  อนุปริญญา/ปวส. 2 14.3 12 85.7 
3.  ปริญญาตรี 63 26.4 176 73.6 
4.  สูงกวา่ปริญญาตรี 8 25.8 23 74.2 

 
จากตารางที่ 4.33 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบัความรู้เกี่ยวกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) พบวา่ ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนักบัระดบัความรู้มีความ
แตกต่างกนัเล็กน้อย เมื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square ได้เท่ากบั 1.705 และ
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .636 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั้งไว ้ที่
ระดบันยัส าคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่วา่ ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
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สมมติฐานที่ 1.4  ต  าแหน่งของกลุ่มตวัอย่างมคีวามสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                            ดา้นไมซ ์(MICE) 
 
ตารางที่ 4.34  แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งกบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทาง  
                       ธุรกจิดา้นไมซ ์(MICE) 
 

ต าแหน่งงาน 
ระดบัความรู้ 

2  p-value นอ้ย มาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ผูจ้ดัการทัว่ไป 8 20.0 32 80.0 

3.008 .808 

2.  หวัหนา้ฝ่ายขาย 10 23.8 32 76.2 
3.  หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 12 30.0 28 70.0 
4.  หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 13 31.0 29 69.0 
5. หวัหนา้ฝ่ายบริการห้องพกั 8 19.5 33 80.5 
6. หวัหนา้ฝ่ายบริการอาหาร 10 24.4 31 75.6 
7. หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิค 12 30.0 28 70.0 

 
จากตารางที่  4.34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพ ันธ์ระหว่างต าแหน่งกบัความรู้เกี่ยวกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) พบวา่ ต  าแหน่งที่แตกต่างกนักบัระดบัความรู้มีความแตกต่าง
กนัเล็กน้อย เมื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square ได้เท่ากบั 3.008 และระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .808 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั้งไว ้ที่ระดบั
นยัส าคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่วา่ ต  าแหน่งของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
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สมมติฐานที่ 1.5  ประสบการณ์การท างานของกลุม่ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบั 
                             พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
 
ตารางที่ 4.35  แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การท างานกบัความรู้ 
                       เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
ระดบัความรู้ 

2  p-value นอ้ย มาก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี 4 25.0 12 75.0 

2.206 .531 
2.  5-10 ปี 14 25.9 40 74.1 
3.  11-20 ปี 33 22.4 114 77.6 
4.  มากกวา่ 20 ปี 22 31.9 47 68.1 

 
จากตารางที่ 4.35 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การท างานกบัความรู้

เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) พบวา่ ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกนักบัระดบั
ความรู้มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย เมื่อทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square ได้เท่ากบั
2.206 และระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .531 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั้ง
ไว ้ที่ระดบันยัส าคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า ประสบการณ์การท างานของกลุ่มตวัอย่างมี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 
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สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตวัอย่างที่มีปัจจยัการประกอบธุรกิจ ได้แก่ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ประเภท
การบริหารโรงแรม ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนการจ้างงาน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ธุรกจิ จ  านวนห้องพกั กลุ่มราคาห้องพกัต่อคืน จ านวนห้องประชุม ขนาดความจุ
ห้องประชุม และระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่ 2.1 กลุ่มตวัอย่างที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.36  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามรูปแบบการด าเนินธุรกจิ 
 

รูปแบบการด าเนินธุรกจิ จ านวน   SD F P value 
1. เจา้ของคนเดียว 85 4.45 .45 3.177 .025* 
2. ห้างหุ้นส่วน 4 4.76 .30   
3. บริษทัจ ากดั 155 4.65 .53   
4. บริษทัมหาชน 42 4.51 .53   

รวม 286 4.57 .51   
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.37  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามรูปแบบการด าเนินธุรกจิ 
 

รูปแบบการด าเนินธุรกจิ จ านวน   SD     1     2     3     4    
1. เจา้ของคนเดียว 85 4.45 .45  * 
2. ห้างหุ้นส่วน 4 4.76 .30  
3. บริษทัจ ากดั 155 4.65 .53             * 
4. บริษทัมหาชน 42 4.51 .53  

รวม 286 4.57 .51  
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จากตารางที่ 4.36 และ 4.37 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
รูปแบบการด าเนินธุรกจิแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีการด าเนินธุรกจิแบบเจา้ของคนเดียวมีความตอ้งการเกีย่วกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีการด าเนินธุรกิจแบบบริษทัจ ากดั 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกจิแตกต่างกนัมีความตอ้งการ
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 2.2  กลุ่มตวัอย่างที่มีประเภทการบริหารโรงแรมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบั 
                            พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.38  แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามประเภทการบริหารโรงแรม 
 

ประเภทการบริหารโรงแรม จ านวน   SD t P value 

1. โรงแรมที่บริหารงานอย่าง
อิสระ 

160 4.62 .40 1.912 .057 

2. โรงแรมเครือข่าย 126 4.50 .61   
รวม 286 4.57 .51   

 
จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเกี่ยวกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) โดยใชส้ถิติ t test พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีการบริหารโรงแรม
แตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05โดยกลุ่มตวัอย่างที่บริหารโรงแรมอย่างอิสระ มีความตอ้งการเกีย่วกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) สูงกวา่กลุ่มโรงแรมเครือข่าย ( =4.62 และ 4.50 ตามล าดบั) 
ซ่ึงไดค้่า t เท่ากบั 1.912 และค่า P value ที่ .057 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
ประเภทการบริหารโรงแรมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพ ันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE) แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2.3  กลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาด าเนินการแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตร 
                            ทางธุรกจิดา้นไมซ ์(MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.39  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามระยะเวลาด าเนินการ 
 

ระยะเวลาด าเนนิการ จ านวน   SD F P value 

1. ต ่ากวา่ 1 ปี 24 4.32 .49 4.553 .001* 
2. 1-3 ปี 63 4.60 .29   
3. 4-6 ปี 25 4.27 .47   
4. 7-9 ปี 11 4.56 .56   
5. 10 ปีขึ้นไป 163 4.64 .56   

รวม 286 4.57 .51   

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.40  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                      ดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามระยะเวลาด าเนินการ 
 

ระยะเวลาด าเนนิการ จ านวน   SD 1     2     3    4      5   

1. ต ่ากวา่ 1 ปี 24 4.32 .49  
2. 1-3 ปี 63 4.60 .29  
3. 4-6 ปี 25 4.27 .47 * 
4. 7-9 ปี 11 4.56 .56  
5. 10 ปีขึ้นไป 163 4.64 .56                 * 

รวม 286 4.57 .51  
 

จากตารางที่ 4.39 และ 4.40 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
ระยะเวลาการด าเนินธุรกจิแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) 
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แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาการด าเนินธุรกจิตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีความต้องการ
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ
ระหวา่ง 4-5 ปี ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจแตกต่าง
กนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 2.4  กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนการจา้งงานแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตร 
                            ทางธุรกจิดา้นไมซ ์(MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.41  แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามจ านวนการจ้างงาน 
 

จ านวนการจ้างงาน จ านวน   SD t P value 
1. ไม่เกนิ 200 คน 82 4.66 .45 1.902 .058 
2. มากกวา่ 200 คนขึ้นไป 204 4.53 .53   

รวม 286 4.57 .51   
 

จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) โดยใชส้ถิติ T-test พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนการจ้างงาน
แตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน มีความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) สูงกว่ากลุ่มที่มีการจ้างงานมากกว่า 200 คน 

( =4.66 และ 4.53 ตามล าดบั) ซ่ึงได้ค่า t เท่ากบั 1.902 และค่า P value ที่ .058  ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่วา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนการจา้งงานแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2.5  กลุ่มตวัอย่างที่มีการเป็นสมาชิกกลุม่ธุรกจิแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบั 
                            พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.42  แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกจิ 
 

จ านวนการจ้างงาน จ านวน   SD t P value 

1. เคยรวมกลุ่มทางธุรกจิ 239 4.58 .52 1.077 .283 
2. ไม่เคยรวมกลุ่มทางธุรกจิ 47 4.50 .46   

รวม 286 4.57 .51   

 
จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเกี่ยวกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) โดยใชส้ถิติ T-test พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่เป็นสมาชิกกลุ่มธุรกจิ
แตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีเคยรวมกลุ่มทางธุรกิจมีความต้องการเกี่ยวกบั

พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยรวมกลุ่มทางธุรกิจ ( =4.58 และ 4.50 
ตามล าดบั) ซ่ึงไดค้่า t เท่ากบั 1.077 และค่า P value ที่ .283  ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า กลุ่ม
ตวัอย่างที่มีการเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกจิแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้าน
ไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2.6  กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องพกัแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทาง 
                             ธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.43  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามจ านวนห้องพกั 
 

จ านวนห้องพกั จ านวน   SD F P value 

1. ต ่ากวา่ 150 ห้อง 27 4.75 .07 19.980 .000* 
2. 150-300 ห้อง 94 4.57 .04   
3. 301-600 ห้อง 120 4.71 .04   
4. มากกวา่ 600 ห้อง 45 4.10 .09   

รวม 286 4.57 .51   

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.44  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามจ านวนห้องพกั 
 

จ านวนห้องพกั จ านวน   SD      1       2       3      4   
1. ต ่ากวา่ 150 ห้อง 27 4.75 .07                                 * 
2. 150-300 ห้อง 94 4.57 .04                                  

* 
3. 301-600 ห้อง 120 4.71 .04                                  

* 
4. มากกวา่ 600 ห้อง 45 4.10 .09     *        *       *   

รวม 286 4.57 .51  

 
จากตารางที่ 4.43 และ 4.44 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ

ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
จ  านวนห้องพกัแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 



113 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องพกัมากกว่า 600 ห้องมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตร
ทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างจากทุกกลุ่มคือ กลุ่มจ านวนห้องพกัต ่ากวา่ 150 ห้อง กลุ่ม 150-
300 ห้อง และกลุ่ม 301-600 ห้อง ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องพกั
แตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 2.7  กลุ่มตวัอย่างที่มีราคาห้องพกัต่อคืนแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตร 
                            ทางธุรกจิดา้นไมซ ์(MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.45  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามราคาห้องพกัต่อคืน 
 

ราคาห้องพกัต่อคนื จ านวน   SD F P value 

1. ต ่ากวา่ 3,000 บาท 91 4.81 .33 14.294 .000* 
2. 3,000-5,000 บาท 94 4.44 .52   
3. 5,001-10,000 บาท 92 4.52 .56   
4. มากกวา่ 10,000 บาท 9 4.01 .27   

รวม 286 4.57 .51   

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.46  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามราคาห้องพกัต่อคืน 
 

ราคาห้องพกัต่อคนื จ านวน   SD   1      2      3      4  
1. ต ่ากวา่ 3,000 บาท 91 4.81 .33           *      *       * 
2. 3,000-5,000 บาท 94 4.44 .52  * 
3. 5,001-10,000 บาท 92 4.52 .56  * 
4. มากกวา่ 10,000 บาท 9 4.01 .27  *                * 

รวม 286 4.57 .51  
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จากตารางที่ 4.45 และ 4.46 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
ราคาห้องพกัต่อคืนแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพ ันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีราคาห้องพกัต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อคืนมีความตอ้งการเกีย่วกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างจากทุกกลุ่มคือ กลุ่มราคาห้องพกั . 3,000-5,000 บาท 
5,001-10,000 บาทและมากกว่า 10,000 บาท และกลุ่มราคาห้องพกัมากกว่า 10,000 บาทกบักลุ่ม
5,001-10,000 บาท ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีราคาห้องพกัต่อคืนแตกต่างกนั
มีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 2.8  กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องประชุมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตร 
                            ทางธุรกจิดา้นไมซ ์(MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.47  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามจ านวนห้องประชุม 
 

จ านวนห้องประชุม จ านวน   SD F P value 

1. ต ่ากวา่ 5 ห้อง 126 4.60 .55 10.382 .000* 
2. 5-10 ห้อง 110 4.50 .46   
3. 11-20 ห้อง 37 4.86 .33   
4. มากกวา่ 20 ห้อง 13 4.04 .44   

รวม 286 4.57 .51   

 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 



115 

ตารางที่ 4.48  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามจ านวนห้องประชุม 
 

จ านวนห้องประชุม จ านวน   SD   1       2       3       4   
1. ต ่ากวา่ 5 ห้อง 126 4.60 .55                     *        * 
2. 5-10 ห้อง 110 4.50 .46                      *        * 
3. 11-20 ห้อง 37 4.86 .33   *       *                  * 
4. มากกวา่ 20 ห้อง 13 4.04 .44   *       *       * 

รวม 286 4.57 .51    
 
จากตารางที่ 4.47 และ 4.48 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ

ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
จ  านวนห้องประชุมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องประชุมมากกวา่ 20 ห้อง มีความตอ้งการเกีย่วกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างจากทุกกลุ่มคือ กลุ่มจ านวนห้องประชุมต ่ากวา่ 5 ห้อง 
5-10 ห้อง และ11-20 ห้องดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องประชุม
แตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที่ 2.9  กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดความจุห้องประชุมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบั 
                            พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.49  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามขนาดความจุห้องประชุม 
 

ขนาดความจุห้องประชุม จ านวน   SD F P value 
1. ต ่ากวา่ 200 คน 56 4.54 .48 8.793 .000* 
2. 201-500 คน 125 4.62 .50   
3. 501-1,000 คน 68 4.72 .51   
4. มากกวา่ 1,000 คน 38 4.23 .34   

รวม 286 4.57 .51   
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.50  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามขนาดความจุห้องประชุม 
 

ขนาดความจุห้องประชุม จ านวน   SD    1      2       3      4  

1. ต ่ากวา่ 200 คน 56 4.54 .48  
2. 201-500 คน 125 4.62 .50                               * 
3. 501-1,000 คน 68 4.72 .51                               * 
4. มากกวา่ 1,000 คน 38 4.23 .34           *         * 

รวม 286 4.57 .51  

 
จากตารางที่ 4.49 และ 4.50 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ

ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
ขนาดความจุห้องประชุมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดความจุห้องประชุมมากกวา่ 1,000 คน มีความต้องการ
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างจากกลุ่มขนาดความจุ 201-500 คน และ 501-
1,000 คนดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดความจุห้องประชุมแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2.10  กลุ่มตวัอย่างทีม่ีระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบั 
                              พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.51  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการเกีย่วกบั 
                       พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) จ  าแนกตามระดบัมาตรฐานโรงแรม 
 

ระดบัมาตรฐานโรงแรม จ านวน   SD F P value 
1. ระดบั 3 ดาว 82 4.83 .31 31.608 .000* 
2. ระดบั 4 ดาว 100 4.64 .47   
3. ระดบั 5 ดาว 104 4.30 .54   

รวม 286 4.57 .51   
 
หมายเหตุ:  * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.52  แสดงผลความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
                       ดา้นไมซ ์(MICE) จ  าแนกตามระดบัมาตรฐานโรงแรม 
 

ระดบัมาตรฐานโรงแรม จ านวน   SD     1        2        3 
1. ระดบั 3 ดาว 82 4.83 .31               *        * 
2. ระดบั 4 ดาว 100 4.64 .47     *                   * 
3. ระดบั 5 ดาว 104 4.30 .54     *         * 

รวม 286 4.57 .51  
 

จากตารางที่ 4.51 และ 4.52 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างของความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) โดยใช้สถิติ F test พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี
ระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe พบวา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัมาตรฐานโรงแรมทุกระดบั มีความต้องการเกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั คือ ทั้งระดบั 3 ดาว ระดบั 4 ดาว และระดบั 5 ดาว 
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนัมีความตอ้งการ
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 
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4.5  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ 
       โรงแรมในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
 

จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ประกอบการ
โรงแรมในเมืองพทัยา ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้นต่าง ๆ แต่ละต าแหน่ง จ านวน 7 ท่าน และ จาก
การน าขอ้มูลที่ได้จากการสรุปค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถาม สามารถสรุปความเห็นที่เกี่ยวข้องกบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์  
(MICE) และความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์  (MICE) ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระการโรงแรมมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ือง 1) ความหมายของพนัธมิตรทางธุรกจิ 2) รูปแบบของพนัธมิตรทางธุรกจิ3) การจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิ 4) การคดัเลือกสมาชิกในพนัธมิตรทางธุรกิจ 5) การบริหารของพนัธมิตรทาง
ธุรกจิผูใ้ห้ขอ้มูลมีความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจดา้นไมซ์ (MICE) เป็นอย่างดี โดยทัว่ไปเข้าใจ
ในเร่ืองความหมาย รูปแบบ และการคดัเลือกพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรมจาก
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงแรม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความเห็นในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

 
4.5.1  แนวทางการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ด้านการตลาด 
ในการพฒันาจดัประชุมสัมมนา และบริการ ให้มีมาตรฐานระดบัเดียวกนัผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุก

คนมีความคิดเห็นเดียวกนั แต่จ าเป็นมีการตรวจสอบมาตรฐาน  
ในการก  าหนดราคามาตรฐาน เป็นแบบเดียวกนั เพื่อลดปัญหาการตดัราคาผู้ให้สัมภาษณ์มี

ขอ้คิดเห็นที่แตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากมาตรฐานการบริการ หรือระดบัโรงแรม  
ในดา้นความสามารถเลือกและเพิ่มช่องทางในการขาย ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์    

ทุกคนมีความคิดเห็นเดียวกนั ถือได้ว่าเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางในการตลาด ให้ได้กลุ่ม
นกัท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ถึงแมจ้ะอยู่นอกฤดูการท่องเที่ยวกต็าม 

ในด้านการสร้างความสัมพนัธภาพระหว่างลูกค้ากลุ่มเก่า และแสวงหาลูกค้ารายใหม่ 
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกนั เ น่ืองจากมีความ
ละเอียดอ่อนทางธุรกจิ ซ่ึงถึงแมเ้ป็นพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แต่กย็งัเป็นคู่แข่งกนัอีกดว้ย 

ในด้านการสร้างตราสัญลักษณ์ของพันธมิตรที่ท  าให้ลูกค้าจ  าง่าย  และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการให้ลูกค้ารับรู้ผู ้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 
ตอ้งการสร้างตราสินคา้ที่ให้เป็นที่สนใจของตลาด 
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4.5.2  แนวทางการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ด้านบุคลากร 
ในการสรรหาคนที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ดา้นการจดัประชุม การแสดงสินค้า และ

การจดังานแสดงต่างๆ เขา้ท างานผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนัจ าเป็นที่จะก  าหนด
คุณสมบตัิที่ส าคญัในการคดัสรร เพื่อน าไปสู่การเป็นมืออาชีพในการบริการดา้นไมซ์ (MICE) 

ในดา้นความสามารถช่วยเหลือและให้บริการได ้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพผูใ้ห้สัมภาษณ์   
ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แกผู่ร้ับบริการ เป็นส่ิงท าให้ลูกเกดิ
ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกครั้ ง 

ในดา้นการติดต่อส่ือสารใช้ภาษาต่างชาติได้อย่างเหมาะสมผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความ
คิดเห็นที่เหมือนกนัเน่ืองจากพทัยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ มีนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก 
โดยกลุ่ม นกัท่องเที่ยวจีน นกัท่องเที่ยวรัสเซีย นกัท่องเที่ยวเกาหลี ที่ไม่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ 
 ในด้านการส่งเสริมให้มีการอบรม และดูงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านแนวคิด
สร้างสรรคผ์ูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั โดยเฉพาะแผนกจดัเลี้ยง และ Event ถือ
ไดว้า่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กนัในกลุ่มพนัธมิตร 

ในดา้นการส่งเสริมกจิกรรมให้บุคลากรไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความ
คิดเห็นวา่ แต่ละองคม์ีวฒันธรรมที่แตกต่าง แต่อย่างไรกต็ามกม็ุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และเป็น
เป้าหมายของแต่ละองคก์ร ตลอดจนกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกจิดว้ยกนัเอง  
 

4.5.3  แนวทางการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ด้านการเงนิ 
 ในด้านการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณ ก  าหนดทิศทางในการด าเนินงานสูงสุด ผู ้ให้
สัมภาษณ์ได้แสดงคิดเห็นด้านการเงินเป็นส่ิงที่ละเอียดอ่อน เ น่ืองจากการแข่งขนัต่างๆ เป็น
ตวัก  าหนดทิศทาง อาจมีเจา้ของกจิการ หุ้นส่วน หรือ โรงแรมมีบริษทัแม่ที่ก  าหนด 

ในดา้นการควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนัเน่ืองจากการเป็น
พนัธมิตรทางธุรกจิ 
 ในดา้นการจดัสรรงบประมาณ เพื่อการฝึกอบรม และศึกษาดูงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ไดข้อ้คิดเห็นที่วา่ ทุกปีพทัยามีการจดัแข่งขนัฝีมือพนกังาน เพื่อพฒันาบุคลากร เช่น อาหารและ
เคร่ืองดื่ม แม่บา้น สปา การจดัดอกไม ้งานจดัเลี้ยง เป็นตน้ 

ในดา้นการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ธุรกิจ และด้านความปลอดภัยสูงสุด
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนัมองว่าการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี เป็นส่ิงที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวเขา้มา เป็นจุดสนใจที่ส าคญั เน่ืองจากพทัยาเองมีหลายมิติในเร่ืองของการท่องเที่ยว 
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4.5.4  แนวทางการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ด้านวตัถุดบิ 
ในดา้นสถานที่จดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ  ที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้สูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนัเอกลกัษณ์ และตรงความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นส่ิงที่ให้ความส าคญั 
 ในดา้นระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดังานประชุม สัมมนา และการ
แสดงสินคา้นิทรรศการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 
 ในดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องพกั ร้านค้า ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม 
เพื่อธุรกจิไมซ์ (MICE) อย่างครบครันสูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 
 ในดา้นระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วต่อประสิทธิภาพจดังานประชุม สัมมนา และการ
แสดงสินค้านิทรรศการสูงสุดผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั ปัจจุบนัการใช้
อินเตอร์เนต็เป็นส่ิงจ าเป็นอนัหน่ึงที่ท  าให้ เป็นขอ้เปรียบเทียบ 
 ในดา้นการบริการจดัประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้านิทรรศการ  มีมาตรฐานสูงสุด
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนัปัจจุบนั ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุม และ
นิทรรศการ (TCEB) ไดส้ร้างมาตรฐาน เพื่อที่ทุกโรงแรมสามารถตรวจสอบ และมีการประกาศว่า
ไดผ้่านการตรวจสอบ ให้เป็นที่ยอมรับในธุรกจิไมซ์ 
 

4.5.5  แนวทางการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ด้านการบริหารจดัการ 
 ในดา้นการประชุมท าความเขา้ใจและติดตามงานอย่างสม ่าเสมอสูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคน
มีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 

ในดา้นมีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก  าหนดทิศทางเป้าหมายในการด าเนินงานสูงสุด
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 
 ในดา้นการก  าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัเพื่อให้เกดิคุณภาพในการบริการสูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์
ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 
 ในดา้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆสูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความ
คิดเห็นที่เหมือนกนั 
 ในดา้นมีการจดัท าวดัมาตรฐานดา้นต่างๆ เดียวกนั เช่น ด้านการบริการ ด้านส่ิงแวดล้อม 
ดา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นตน้สูงสุดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นที่เหมือนกนั 

 



 

 
บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ
โรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ ์
(MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เพื่อประเมินความตอ้งการเกีย่วกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  และ
เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมใน
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  

การศึกษาวิจยัครั้ งน้ี ได้ท  าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 286 คน ซ่ึงเป็น
ผู้บริหารทุกระดบัในโรงแรม ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1)สถิติ
พรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Chi-square t-test และ F-test ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและกจิการ 
5.1.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.1 และเพศชายร้อยละ 47.9 กว่าคร่ึงมี

อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 58.4  รองลงมา ได้แก่  อายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุ 21-30 ปี 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 83.6 กลุ่มตวัอย่างมีจ  านวนใกล้เคียงกนัใน
ต าแหน่งต่าง ๆ  โดยหวัหนา้ฝ่ายขายและการตลาดและหวัหนา้ฝ่ายบุคลากร มีจ  านวนเท่ากนั คือ ร้อย
ละ 14.7 กลุ่มตวัอย่างกวา่คร่ึง มีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 11-20  ปี ร้อยละ 51.4 รองลงมา 
คือมากกวา่ 20 ปี และ  5-10 ปี ตามล าดบั 
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5.1.1.2 ขอ้มูลทัว่ไปของกจิการ 
กลุ่มตวัอย่างกวา่คร่ึง มีรูปแบบขององคก์รธุรกจิแบบบริษทัจ ากดัมากที่สุด ร้อยละ 

54.2 รองลงมา คือ เจา้ของคนเดียว และ บริษทัมหาชน ตามล าดบั  มีการบริหารงานโรงแรมเป็น
แบบการบริหารงานอย่างอิสระมากที่สุด ร้อยละ 55.9 และ โรงแรมเครือข่าย ร้อยละ 44.0 มี
ระยะเวลาในการด าเนินงานมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 56.9 ส่วนใหญ่ มีจ  านวนการจ้างงานมากกว่า 200 
คนขึ้นไป ร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ 51-200 คน ร้อยละ 17.8 กลุ่มลูกคา้หลกั คือ กลุ่มลูกคา้ประชุม
และสัมมนา (Meeting) ร้อยละ 35.9 รองลงมา คือ กลุ่มลูกคา้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นของรางวลั 
(Incentive) ร้อยละ 35.3 กลุ่มลูกค้าการประชุมระดบัชาติ ระดบันานาชาติ (Convention) ร้อยละ 
14.2 กลุ่มลูกค้าแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) ร้อยละ 8.9 และกลุ่มอื่นๆ  ร้อยละ 5.6 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรูปแบบของการเคยรวมกลุ่ม ร้อยละ 83.6 โดยมีรูปแบบการรวมกลุ่มแบบ
สมาคมโรงแรม ภาคตะวนัออก (THA Eastern Chapter) มีจ  านวนมากที่สุด  ส่วนใหญ่ เป็นสมาชิก
ในการรวมกลุ่มทางธุรกจิ ร้อยละ 80.7  และ ไม่ได้เป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทางธุรกิจ ร้อยละ 
19.2 ส่วนใหญ่มีจ  านวนห้องพกั 300-599 ห้อง ร้อยละ 41.9 รองลงมา คือ 150-299 ห้อง และ จ านวน 
600 ห้องขึ้นไป ส่วนใหญ่มีจ  านวนห้องจดัประชุมสัมมนาต ่ากวา่ 5 ห้อง มีจ  านวนมากที่สุด ร้อยละ 
44.0 รองลงมา คือ 5-10 ห้อง และ จ านวน 11-20 ห้อง ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีความจุของห้องประชุม
ที่ใหญ่ที่สุด 200-500 คน ร้อยละ 43.7 ราคาห้องพกัต่อคืน 3,000-5,000 บาท ร้อยละ 32.8 ราคาจดั
ประชุมสัมมนาเตม็วนัต่อคน 1,000 – 1,500 บาท ร้อยละ 51.4 กลุ่มตวัอย่างเป็นโรงแรมมาตรฐาน
ระดบั 5 ดาว ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ ระดบั 4 ดาว ร้อยละ 35.0 และ ระดบั 3 ดาว ร้อยละ 28.7 
ตามล าดบั  

 
5.1.2  ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) ของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ความรู้ในระดบัมากมีจ  านวนมากที่สุดถึง 213 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ ความรู้ระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 22.4 และระดบันอ้ยร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
 

5.1.3  ความต้องการเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) พบว่า มีความ

ตอ้งการอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการตลาด ด้านบุคลากร  ด้านการเงิน ด้าน

วตัถุดิบ และดา้นการบริหารจดัการ โดยด้านบุคลากรและด้านวตัถุดิบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.62) 

และดา้นการเงิน มีค่าเฉลี่ยต  ่าสุด ( =4.49) 
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5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.1.4.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบัพ ันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปฏิเสธทุกสมมติฐาน นัน่คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่เพศ 
อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

1) สมมติฐานที่  1.1 เพศ ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือ เพศ ของกลุ่มตวัอย่างไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

2) สมมติฐานที่ 1.2 อายุของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์  (MICE) ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือ อายุของกลุ่มตวัอย่างไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

3) สมมติฐานที่ 1.3 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือ ระดบัการศึกษาของ
กลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

4) สมมติฐานที่ 1.4 ต าแหน่งของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือ ต  าแหน่งของกลุ่มตวัอย่าง
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

5) สมมติฐานที่ 1.5 ประสบการณ์การท างานของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์
กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือ ประสบการณ์การ
ท างานของกลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

5.1.4.2 สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตวัอย่างที่มีปัจจยัการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ รูปแบบการ
ด าเนินธุรกจิ ประเภทการบริหารโรงแรม ระยะเวลาด าเนินการ จ านวนการจา้งงาน การเป็นสมาชิก
กลุ่มธุรกจิ จ  านวนห้องพกั กลุ่มราคาห้องพกัต่อคืน จ านวนห้องประชุม ขนาดความจุห้องประชุม 
และระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพ ันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE) แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการประกอบธุรกิจที่มีผลต่อความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE)  ได้แก่ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลา
ด าเนินธุรกจิ จ  านวนห้องพกั ราคาห้องพกัต่อคืน จ านวนห้องประชุม ขนาดความจุห้องประชุม และ
ระดบัมาตรฐานโรงแรม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) สมมติฐานที่ 2.1 กลุ่มตวัอย่างที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกจิแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือ 
กลุ่มตวัอย่างที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกจิแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้าน
ไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 

2) สมมติฐานที่ 2.2 กลุ่มตวัอย่างที่มีประเภทการบริหารโรงแรมแตกต่าง
กนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่
คือกลุ่มตวัอย่างที่มีประเภทการบริหารโรงแรมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ไม่แตกต่างกนั 

3) สมมติฐานที่ 2.3 กลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาด าเนินการแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือ
กลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาด าเนินการแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้าน
ไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั  

4) สมมติฐานที่ 2.4 กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนการจา้งงานแตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีจ  านวนการจ้างงานแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE) ไม่แตกต่างกนั 

5) สมมติฐานที่ 2.5 กลุ่มตวัอย่างที่มีการเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกจิแตกต่างกนั
มีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน นัน่คือ
กลุ่มตวัอย่างที่มีการเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกจิแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ
ดา้นไมซ์ (MICE) ไม่แตกต่างกนั 

6) สมมติฐานที่ 2.6 กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องพกัแตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องพกัแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) 
แตกต่างกนั 

7) สมมติฐานที่ 2.7 กลุ่มตวัอย่างที่มีราคาห้องพกัต่อคืนแตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีราคาห้องพกัต่อคืนแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE) แตกต่างกนั 

8) สมมติฐานที่ 2.8 กลุ่มตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องประชุมแตกต่างกนัมีความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือกลุ่ม
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ตวัอย่างที่มีจ  านวนห้องประชุมแตกต่างกนัมีความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 
(MICE) แตกต่างกนั 

9) สมมติฐานที่ 2.9 กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดความจุห้องประชุมแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือ
กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดความจุห้องประชุมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้น
ไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั   

10) สมมติฐานที่ 2.10 กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนั
มีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐาน นัน่คือ
กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัมาตรฐานโรงแรมแตกต่างกนัมีความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกิจด้าน
ไมซ์ (MICE) แตกต่างกนั 

 

5.2  อภปิรายผล 
 
จากผลการศึกษาเ ร่ืองแนวทางการพ ัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์  (MICE) ของ

ผูป้ระกอบการโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี อภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 

5.2.1  ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประการโรงแรม 

จากผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัมาก ร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ ความรู้ระดบัปานกลาง ร้อย
ละ 22.4 และระดบันอ้ย มีเพียงร้อยละ 3.1 เท่านั้น และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) หมายความว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ไม่แตกต่างกนัและมีความรู้ใน
ดา้นน้ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงความรู้เกีย่วพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) แต่ละดา้นมีความส าคญัอย่าง
ยิ่ง ประกอบดว้ย 1) ความเขา้ใจในความหมายของพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE)  2) รูปแบบ
ต่างของพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 3) การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) อนั
ประกอบด้วย แรงจูงใจ จังหวะเวลา และองค์กรธุรกิจที่เข้ากนัได้ 4) การคดัเลือกสมาชิกใน
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) การเลือกสมาชิกที่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม น าไปสู่ความ
เขม้แขง็ของพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (Dev and Klein, 1993)  และ 5) การบริหารของพนัธมิตร
ทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ให้ประสบผลส าเร็จ 
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ในดา้นต าแหน่งงาน พบว่า มีความรู้ไม่แตกต่างกนั และมีความรู้สูงในทุกด้าน ในการที่
พนัธมิตรทางธุรกจิจะประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีผูบ้ริหารระดบัอาวุโสค่อยให้การสนบัหนุน 
(Whipple and Frankel, 2000: 1-13) การที่จะท าให้พนัธมิตรทางธุรกิจส าเร็จนั้น จ  าเป็นต้องพฒันา
เร่ืองบริหารจดัการความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ แบบเจาะจง ซ่ึงหน้าที่เพื่อการเรียนรู้ เน้ือหา 
และขอ้เสนอแนะ หรือ ก่อนและหลงั ซ่ึงเป็นการท างานอย่างมระบบ เป็นวงจรการท างานของ
พนัธมิตรทางธุรกจิ (Dyer, Kale and Singh, 2001)  
 

5.2.2  ความต้องการเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประการโรงแรม 
จากผลการศึกษา พบวา่ ความต้องการเกี่ยวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ใน

ภาพรวม มีระดบัความตอ้งการในระดบัมากที่สุด ( =4.57) และเมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ มีระดบั
ความตอ้งการในระดบัมากที่สุดทุกดา้น โดยเรียงล  าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี 1) ด้านบุคลากร

และดา้นวตัถุดิบ เท่ากนั ( =4.62)   2) ดา้นการบริหารจดัการ ( =4.59) 3) ดา้นการตลาด ( =4.55) 

และ  4) ดา้นการเงิน ( =4.49) ตามล าดบั และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัการประกอบ
ธุรกจิที่มีผลต่อความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ไดแ้ก ่รูปแบบการด าเนิน
ธุรกจิ ระยะเวลาด าเนินธุรกจิ จ  านวนห้องพกั ราคาห้องพกัต่อคืน จ านวนห้องประชุม ขนาดความจุ
ห้องประชุม และระดบัมาตรฐานโรงแรม 

การพฒันาความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ
โรงแรมควรประกอบดว้ย 3 ดา้นต่อไปน้ี เน่ืองจากมีความตอ้งการสูง คือ 

1)  ด้านบุคลากร  ฝึกอบรมในการช่วยเหลือและให้บริการได้ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพร่วมกนั จดัท าแผนอบรมใชภ้าษาต่างชาติร่วมกนั ส่งเสริมให้มีการอบรม และดูงาน
ร่วมกนั ก  าหนดคุณสมบตัิเพื่อการสรรหาคน ที่มีประสบการณ์ด้านไมซ์ (MICE) ร่วมกนั สร้าง
วฒันธรรมร่วมกนัเพื่อการส่งเสริมกจิกรรมให้บุคลากรไดรู้้จกัการท างานเป็นทีม  

2)  ด้านวตัถุดิบ  พฒันาสถานที่จดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้า
นิทรรศการร่วมกนั ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า พฒันาระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการจดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการที่มีประสิทธิภาพ พฒันาส่ิง
อ  านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้เหมาะกบัการบริการด้านไมซ์ (MICE) ร่วมกนั พฒันาระบบ
อินเตอร์เนต็ร่วมกนั เพื่อเพิ่มความเร็วต่อประสิทธิภาพจดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้า
นิทรรศการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปน้ีของ ปวิธ ตนัสกุล ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง การประเมิน
ศกัยภาพของส่ิงอ  านวยความสะดวกต่อศูนย์การประชุมในส่วนการตลาดการประชุมการแสดง
สินคา้และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปวิธ ตนัสกุล, 
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2550: บทคดัย่อ) มีความสอดคลอ้งกบัการวจิยัครั้ งน้ี คือ ดา้นวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการให้บริการ ในการประเมินศกัยภาพส่ิงอ  านวยความสะดวกต่อศูนย์ประชุม  เป็น
ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตอ้งการทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

3)  ดา้นการบริหารจดัการ พฒันาการจดัท าวดัมาตรฐานดา้นต่างๆ ร่วมกนั เช่น ด้าน
การบริการ ดา้นอาหารและเคร่ืองดื่ม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นต้น ก  าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัร่วมกนั 
เพื่อให้เกดิคุณภาพในการบริการ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก  าหนดทิศทางเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

เทววีรรณ ปทุมพร (2549: 113-119) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของอุตสาหกรรมการ
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลัและการแสดงสินคา้/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจงัหวดั
ขอนแกน่ มีผลการวจิยัที่สอดคลอ้งกบัการวิจยัครั้ งน้ี ในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การจดังาน ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัพบวา่ บุคลากร เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความต้องการทางธุรกิจด้าน
ไมซ์ (MICE) 

ทวปี ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง (2549: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้จดั
งานและผูเ้ขา้ชมงานต่อการจดังานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย มีความ
สอดคลอ้งกบัการวจิยัครั้ งน้ี คือ ดา้นบุคลากร ที่ให้ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ประภาพรรณ จุมพลเดชาพนัธ์ (2545: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจดั
งานนิทรรศการที่มีต่อศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ซ่ึงมีความสอดคล้อง กบัการวิจยัครั้ งน้ี ด้าน
บุคลากร เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความตอ้งการทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1)  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นการตลาด 
การพฒันาพนัธมิตรธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ด้านการตลาดนั้น พนัธมิตรทางธุรกิจ

ตอ้งพฒันาการจดัประชุมสัมมนาและบริการให้มีมาตรฐานเดียวกนัและมีการตรวจสอบมาตรฐาน
อย่างสม ่าเสมอ โดยการสร้างตราสัญลกัษณ์ของพนัธมิตรที่ท  าให้ลูกค้าจ  าง่าย และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการให้ลูกคา้รับรู้เป็นที่สนใจของตลาด ส่วนในดา้นการก  าหนดราคา
มาตรฐานนั้นให้ขึ้นอยู่กบักลุ่มระดบัของโรงแรมเป็นหลกั และด้านการสร้างความสัมพนัธภาพ
ระหวา่งลูกคา้กลุ่มเกา่ และแสวงหาลูกคา้รายใหม่ เพื่อให้เกิดความไวว้างใจนั้นเป็นเทคนิคเฉพาะ
ของแต่ละโรงแรม ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยไม่กระทบกบักลุ่มพนัธมิตรทางธุรกจิ 
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2)  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นบุคลากร 
การพฒันาด้านบุคลากรควรมีการก  าหนดคุณสมบตัิที่ส าคญัในการคดัสรร เพื่อ

น าไปสู่การเป็นมืออาชีพในการบริการด้านไมซ์  (MICE) โดยการสรรหาคนที่เหมาะสม และมี
ประสบการณ์ด้านการจัดประชุม การแสดงสินค้า และการจดังานแสด งต่างๆ เข้าท างาน  มี
ความสามารถให้การช่วยเหลือและให้บริการไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อส่ือสาร
ใช้ภาษาต่างชาติได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกบันักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวรัสเซีย และ
นกัท่องเที่ยวเกาหลี ที่ไม่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้โดยการส่งเสริมให้มีการอบรม และดูงาน
ที่จะกอ่ให้เกดิประโยชนด์า้นแนวคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะแผนกจดัเลี้ ยง และ Event ถือได้ว่าเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้กนัในกลุ่มพนัธมิตร ส่วนในดา้นการส่งเสริมกจิกรรมให้บุคลากรไดรู้้จกัการ
ท างานเป็นทีมหรือการพฒันาทีมงานนั้นขึ้นอยู่กบัต้นสังกดัของแต่ละโรงแรมจะเห็นชอบการ
พฒันาบุคลากรของตน 

3)  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นการเงิน 
การพฒันาดา้นการเงินร่วมกนัของพนัธมิตรธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) เป็นอีกแนวทาง

หน่ึงในการพฒันาธุรกจิ เพื่อการควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อลดตน้ทุนในการ
ด าเนินธุรกจิ และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด อาจมีการจดัสรรงบประมาณร่วมกนัเพื่อการฝึกอบรม 
และดูงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้ซ่ึงทุกปีพทัยามีการจัดแข่งข ันฝีมือพนกังาน เพื่อพฒันา
บุคลากร เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม แม่บ้าน สปา การจดัดอกไม้ งานจดัเลี้ ยง เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ
จดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ธุรกิจ ส่วนการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อก  าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานสูงสุดนั้น ขึ้นอยู่กบัแนวทางการบริหารงานของแต่ละโรงแรม 

4) แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นวตัถุดิบ 
การพฒันาดา้นวตัถุดิบ ประกอบดว้ยการพฒันาดา้นสถานที่จดังานประชุม สัมมนา 

และการแสดงสินคา้นิทรรศการ ดา้นระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดังานประชุม 
สัมมนา และการแสดงสินคา้และนิทรรศการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน เช่น ห้องพกั ร้านคา้ ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อธุรกจิไมซ์ (MICE) อย่างครบครัน ด้าน
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วต่อประสิทธิภาพจดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้า
นิทรรศการ ซ่ึงปัจจุบนัส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุม และนิทรรศการ (TCEB) ได้สร้าง
มาตรฐาน เพื่อที่ทุกโรงแรมสามารถตรวจสอบ และมีการประกาศวา่ไดผ้่านการตรวจสอบ ให้เป็นที่
ยอมรับในธุรกจิไมซ์ (MICE) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

5)  แนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ดา้นการบริหารจดัการ 
ในดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นการประชุมท าความเขา้ใจและติดตาม

งานอย่างสม ่าเสมอ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก  าหนดทิศทางเป้าหมายในการด าเนินงาน
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สูงสุด การก  าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัเพื่อให้เกดิคุณภาพในการบริการสูงสุด การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆ การจดัท าวดัมาตรฐานด้านต่างๆ เดียวกนั เช่น ด้านการบริการ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม ด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นต้นซ่ึงกลุ่มธุรกิจควรจัดท ามาตรฐาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด 

6)  ขอ้เสนอแนะดา้นอื่น ๆ 
(1)  ควรมีการก  าหนดแผนนโยบายในการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ 

(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัและเติบโตอย่างเขม้แขง็และย ัง่ยืน ตลอดจนสร้างความเช่ือมโยงทางธุรกจิกบัผูป้ระกอบการ
ไมซ์ในธุรกจิต่าง  

(2)  ควรมีการร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี ส่งเสริม และผลกัดนัให้สมาชิกในกลุ่มพนัธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพในการร่วมกนั
แสวงหาความมัง่ค ัง่ในธุรกจิ และก  าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชดัเจน ทนักระแสของธุรกิจไมซ์ 
(MICE) และกระแสโลก ตอ้งมีการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ ให้เกิดความร่วมมืออย่าง
จริงจงั และ อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงอาจแสดงออกจากการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งมีความ
ต่อเน่ือง และเป็นเจา้บา้นที่ดีในการให้การตอ้นรับนกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE 

(3)  ควรมีผู ้น าที่เข็มแข็งในสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม ควรมีการอบรมเสริมสร้างและพฒันาทกัษะของผู้ประกอบการและ
บุคลากรในธุรกจิโรงแรม โดยเฉพาะ การบริหารจดัการที่ทนัสมยั ภาษาต่างประเทศ และความเชียว
ชาญเฉพาะทางเกีย่วธุรกจิไมซ์ (MICE) 

(4)  ควรจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของโรงแรมทั้งระบบ 
ให้ไดม้าตรฐานของ MICE Standard ให้เกดิโดยใช่พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ในการเป็น
กลุ่มผูน้  าดา้นไมซ์ (MICE) 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1)  ควรมีการวจิยัเชิงส ารวจเพื่อจดัท าฐานขอ้มูลที่สนบัสนุนในการพฒันาพนัธมิตร

ทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยผลการวจิยั
อาจน าเสนอในรูปแบบส่ือสารสนเทศที่เขา้ถึงไดง่้าย และทนัสมยัในยุคปัจจุบนั 

2)  ควรมีการท าวจิยัร่วมกนัเพื่อพฒันาความรู้เร่ืองพฒันาความรู้เกี่ยวกบัพนัธมิตร
ทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม เพื่อพฒันาสู่การเป็นเมืองไมซ์ MICE CITY 
ที่แขง็แกร่ง 
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3)  ควรมีการวิจยัร่วมกนัด้านการเกิดผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ส าหรับผู้
ประการโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

4)  ควรท าการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ที่มีผลต่อการการตดัสินใจเลือกสถานที่จดังาน
เพื่อตอบสนองธุรกจิ MICE โดยการศึกษานกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อ
น าผลการศึกษามาใชใ้นการวางแผนพฒันาเมืองพทัยา สู่เมือง MICE CITY ต่อไป 
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แบบแสดงความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีต่อแบบสอบถาม  
 

 
ค าชี้แจ้ง 

กรรมการผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามประเมินความรู้และความ
ตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา 
จงัหวดัชลบุรี โดยใส่เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

 
ตารางที่ 1  ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมือง 
                  พทัยา จงัหวดัชลบรีุ   
 

ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ 
(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ในเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ความเข้าใจในความหมายพนัธมติรทางธุรกจิ 

1.พนัธมิตรทางธุรกจิเป็นขอ้ตกลงร่วมมือกนั
ระหวา่ง 2 องคก์รขึ้นไปและค านึงถึง
วตัถุประสงคร่์วมกนั 

    

2.ความเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นแรงจูงใจใน

การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 
    

3.การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ เป็นแรงจูงใจใน

การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 
    

4.การแลกเปลี่ยนความรู้ทกัษะความช านาญ 

เป็นแรงจูงใจการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 
    

5. ความคาดหวงัต่อเป้าหมายของธุรกจิ คอื หลกั
ส าคญัในการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 
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ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ 
(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ในเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

2. รูปแบบของพนัธมติรทางธุรกจิ 
1. รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิไดแ้ก ่ความ
ร่วมมือตามลกัษณะกจิกรรม และระดบัความ
รับผิดชอบระหวา่งหุ้นส่วน 

    

2. พนัธมิตรทางธุรกจิแบบเซ็นสัญญา เป็นการ
ตกลงกนัเป็นครั้ งคราว  

    

3. พนัธมิตรทางธุรกจิแบบการถือหุ้น มีสญัญา

เป็นลายลกัษณ์ และมีผลทางกฎหมาย 
    

4. พนัธมิตรทางธุรกจิแบบร่วมทุน ที่แนบแน่น 

ตอ้งเป็นการร่วมมือกบัองคก์ารเดิม 
    

5. การควบรวมและการซ้ือกจิการ ถือเป็น

รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิ 
    

6. กลยุทธ์การด าเนินทางธุรกจิร่วมกนั คือ 

ตวัก  าหนดรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิ 
    

7. การใชต้ราสินคา้ (Brand) ร่วมกนั ถือไดว้า่

เป็นรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิหน่ึง 
    

3. การจัดตั้งพนัธมติรทางธุรกจิ 
1. การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้งม ีแรงจูงใจ 
องคก์รธุรกจิที ่

เหมาะสม และจงัหวะเวลาที่ด ี
    

2. กลยุทธ์เกีย่วกบันโยบาย และวตัถุประสงคท์ี่
เขา้กนัได ้มีส่วนต่อการจดัตั้งพนัธมิตรทาง
ธุรกจิ 
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ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ 
(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ในเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

3. การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ สมาชิกที่มี
ความขดัแยง้กนั อาจน าไปสู่ความลม้เหลวของ
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

    

4. การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิเกดิจากความ
คิดเห็นร่วมกนัของสมาชิก 

    

5. ความยืดหยุ่นมีผลต่อการด าเนินงานของ
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

    

4. การคัดเลอืกสมาชิกของพนัธมติรทางธุรกจิ 
1. การคดัเลือกสมาชิกของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้จากกนั
และกนั 

    

2. หน่วยปฏิบตัิการของสมาชิกในในการจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิ มีทกัษะและการบริการที่
สอดคลอ้งกนั 

    

3. การคดัเลือกสมาชิก เป็นกระบวนการจดัตั้ง
พนัธมิตรทางธุรกจิที่ส าคญัที่สุด  

    

4. การก  าหนดคุณสมบตัิของสมาชิกพนัธมิตร
ทางธุรกจิ ตอ้งมหีลกัเกณฑ ์

    

5. สมาชิกพนัธมิตรทางธุรกจิตอ้งยึดหลกัการ
ท างานตามระบบของตนเอง 

    

6. สมาชิกที่มีศกัยภาพสูงจะสามารถร่วมงานกนั
จนส้ินสุดความร่วมมือได ้

    

5. การบริหารของพนัธมติรทางธุรกจิ 

1. การวางแผนที่มีชดัเจนสามารถสะทอ้นถึง
ความส าเร็จในการบริหาร 
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ความรู้เกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ 
(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ในเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

2. การควบคุมที่ดี น าสู่ความส าเร็จในการ
บริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

    

3. การมอบหมายงานให้ที่เหมาะสม มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทาง
ธุรกจิ 

    

4. วฒันธรรมองคก์รธุรกจิที่ต่างกนัมีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหาร 

    

5. การจดัการที่เป็นระบบ ท าให้เกดิความส าเร็จ
ในการบริหารของพนัธมิตร 

    

6. การประสานงาน เป็นหวัใจหลกัมีผลตอ่
ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทาง
ธุรกจิ 

    

7. การควบคุมการปฏิบตัิงานที่ดี มผีลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทาง
ธุรกจิ 
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ตารางที่ 2  ความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมือง 
                  พทัยา จงัหวดัชลบรีุ 
   
ความต้องการเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้าน
ไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ใน

เมอืงพทัยา จงัหวัดชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ด้านการตลาด 

1. มีการพฒันาจดัประชุมสัมมนา และบริการ 
ให้มีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

    

2. มีการก  าหนดราคามาตรฐาน เป็นแบบ
เดียวกนั เพือ่ลดปัญหาการตดัราคา 

    

3. สามารถเลอืกและเพิม่ช่องทางในการขาย ได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

    

4. สร้างความสมัพนัธภาพระหวา่งลูกคา้กลุ่ม
เกา่ และแสวงหาลูกคา้รายใหม ่เพือ่ให้เกดิ
ความไวว้างใจ 

    

5. การสร้างตราสัญลกัษณ์ของพนัธมิตรที่ท  า
ให้ลูกคา้จ าง่าย  และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้น
คุณภาพการบริการให้ลูกคา้รับรู้ 

    

6. มีการประเมินคู่แข่งขนั ศึกษากลยุทธ์ 
เทคนิค และเทคโนโลยีที่คู่แขง่ขนัใช ้

    

2. ด้านบุคลากร 
1. มีการสรรหาคนที่เหมาะสม และมี
ประสบการณ์ดา้นการจดัประชุม การแสดง
สินคา้ และการจดังานแสดงต่างๆ เขา้ท างาน 

    

2. สามารถช่วยเหลือและให้บริการได ้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

    

3. การติดต่อส่ือสารใชภ้าษาต่างชาติไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
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ความต้องการเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้าน
ไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ใน

เมอืงพทัยา จงัหวัดชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

4. ส่งเสริมให้มีการอบรม และดูงานที่จะ
กอ่ให้เกดิประโยชนด์า้นแนวคิดสร้างสรรค ์

    

5. มีการส่งเสริมกจิกรรมให้บุคลากรไดรู้้จกั
การท างานเป็นทีม 

    

3. ด้านการเงิน 

1. การศึกษาวเิคราะห์งบประมาณ ก  าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน  

    

2. การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกจิ และ
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

    

4. การจดัสรรงบประมาณ เพือ่การฝึกอบรม 
และดูงานที่จะกอ่ให้เกดิประโยชน ์ 

    

5. มีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ธุรกจิ และดา้นความปลอดภยั  

    

4. ด้านวตัถุดบิ 

1. สถานที่จดังานประชุม สัมมนา และการ
แสดงสินคา้นิทรรศการ  ที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

    

2. ระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การจดังานประชุม สัมมนา และการแสดง
สินคา้นิทรรศการที่มีประสิทธิภาพ  

    

3. ส่ิงอ  านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น 
ห้องพกั ร้านคา้ ห้องอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อ
ธุรกจิไมซ์ (MICE) อย่างครบครัน 

    

4. ระบบอินเตอร์เนต็ที่มีความเร็วต่อ
ประสิทธิภาพจดังานประชุม สัมมนา และการ
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ความต้องการเกีย่วกบัพนัธมติรทางธุรกจิด้าน
ไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม ใน

เมอืงพทัยา จงัหวัดชลบุรี 

ระดบัความคดิเห็น 
ขอ้ 

เสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

แสดงสินคา้นิทรรศการ 
5. การบริการจดัประชุม สัมมนา และการ
แสดงสินคา้นิทรรศการ  มีมาตรฐาน 

    

5. ด้านการบริหารจดัการ 

1. มีการประชุมท าความเขา้ใจและติดตามงาน
อย่างสม ่าเสมอ  

    

2. มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก  าหนด
ทิศทางเป้าหมายในการด าเนินงาน  

    

3. มีการก  าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัเพื่อใหเ้กดิ
คุณภาพในการบริการ  

    

4. มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
นวตักรรมใหม่ๆ  

    

5. มีการจดัท าวดัมาตรฐานดา้นต่างๆ เดียวกนั 
เช่น ดา้นการบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
อาหารและเคร่ืองดื่ม เป็นตน้  

    

 

ลงช่ือ............................................................................................ผูท้รงคูณวุฒิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามความรู้ และความต้องการ เกีย่วกบัพันธมิตรทางธุรกจิด้านไมซ์ 
(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรม จังหวัดชลบุรี 

 



 
 

แบบสอบถามส าหรับงานวจิัย 
เร่ือง แนวทางการพฒันาพนัธมติรทางธุรกจิด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ

โรงแรม 
ในเมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 

 

  
แบบสอบถามฉบับน้ี เป็นแบบสอบถามเพื่อ เก ็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท า

วทิยานิพนธ์ ตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
สถาบนับณัทิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความต้องการ เกี่ยวกบั
พนัธมิตรทางธุรกจิดา้นไมซ์ (MICE) และน าผลที่ไดม้าเสนอแนวทางการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ
ดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการโรงแรม ในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผู ้วิจยัจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงที่สุด ทั้งน้ีเพื่อให้การศึกษาวิจยัเกิด
ประสิทธิผลสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ค าชี้แจง 
1.  แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามส าหรับ ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และ

หวัหนา้งานในแต่ละแผนกต่างๆ ของโรงแรม  
2.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก ่

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไปของกจิการ 
ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
ส่วนที่ 3 เพื่อประเมินความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ ์(MICE)   
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามอนัเป็น

ประโยชนส์ าหรับการวจิยัในครั้ งน้ี 

นายพิทกัษช์ยั ทศดร/ผูว้จิยั 
  

แบบสอบถามชุดที่ .......... 
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ส่วนที่ 1  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลทัว่ไปของกจิการ 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
                เพียงค าตอบเดียว 

 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ  

 ชาย           หญิง    
2.  อายุ                                    (โปรดระบุ).......................................ปี  
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.     อนุปริญญา / ปวส.  
  ปริญญาตรี      ปริญญาโท   
  ปริญญาเอก 
4. ต าแหน่งในกจิการ   

  ผูจ้ดัการทัว่ไป     หวัหนา้ฝ่ายขายและการตลาด  
 หวัหนา้ฝ่ายการเงิน    หวัหนา้ฝ่ายบุคคล    
 หวัหนา้ฝ่ายบริการห้องพกั   หวัหนา้ฝ่ายบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

  หวัหนา้ฝ่ายช่างเทคนิค 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน (โปรดระบุ).......................................ปี  

 
ข้อมูลทั่วไปของธุรกจิ 
1. รูปแบบองค์กรธุรกจิ  

 เจา้ของคนเดียว      ห้างหุ้นส่วน   
  บริษทัจ ากดั       บริษทัมหาชน  
2. ประเภทของการบริหารงานโรงแรม  

 โรงแรมที่บริหารงานอย่างอิสระ  โรงแรมเครือข่าย  
 อื่นๆ(โปรดระบุ)........................................................................................
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3. ระยะเวลาในการด าเนนิกิจการ 
 ต ่ากวา่ 1 ปี     1 ถึง 3 ปี 
 4 ถึง 6 ปี     7 ถึง 9 ปี 
 มากกวา่ 10 ปี 

4. จ านวนการจ้างงาน 
 ต ่ากวา่ 10 คน    11 ถึง 20 คน 
 21 ถึง 30 คน    31 ถึง 40 คน 
 41 ถึง 50 คน    51 ถึง 200 คน 
 มากกวา่ 200 คนขึ้นไป 

5.ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าหลกั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 กลุ่มลูกคา้ประชุมและสัมมนา (Meeting)   
 กลุ่มลูกคา้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นของรางวลั (Incentive) 
 กลุ่มลูกคา้การประชุมระดบัชาติ ระดบันานาชาติ (Convention)  
 กลุ่มลูกคา้แสดงสินคา้และนิทรรศการ (Exhibition) 
 (โปรดระบุ)..................................................................................... 

6.โรงแรมของท่านเคยมีการรวมกลุ่มทางธุรกิจหรือไม่ รูปแบบใด 

 เคย  รวมกลุ่มรูปแบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 สมาคมโรงแรม ภาคตะวนัออก (THA Eastern Chapter) 
 ชมรมโรงแรมไทย (THA) 
 สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA) 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... 
 ไม่เคย รวมกลุ่มรูปแบบ (ถา้ไม่เคย กรุณาขา้มไปตอบขอ้ที ่8) 

7.ปัจจุบันท่านยังคงเป็นสมาชิกในการรวมกลุ่มทางธุรกจิดงักล่าวหรือไม่ 
 ใช่ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก................ปี..............เดือน 
 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกแลว้ 

 เน่ืองจาก (โปรดระบุ)........................................................................................ 
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8. จ านวนห้องพกั 
 ต ่ากวา่ 150 ห้อง    150 ถึง 300 ห้อง 
 301 ถึง 600 หอ้ง    มากกวา่ 600 ห้องขึ้นไป 

9. จ านวนห้องจัดประชุมสัมมนา 
 ต ่ากวา่ 5 ห้อง    5 ถึง 10 ห้อง 
 11 ถึง 20 ห้อง    มากกวา่ 20 ห้อง 

10. ความจุของห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุด  
 ต ่ากวา่ 200 คน    200-500 คน 
 501-1,000 คน    มากกวา่ 1,000 คน 

11. กลุ่มราคาห้องพกัต่อคนื 
 ต ่ากวา่ 3,000 บาท    3,000 ถึง 5,000 บาท 
 5,001 ถึง 10,000 บาท   มากกวา่ 10,000 บาท 

12. กลุ่มราคาจดัประชุมสัมมนาเต็มวัน ต่อคน  
 ต ่ากวา่ 1,000 บาท    1,000 ถึง 1,500 บาท 
 1,501 ถึง 2000 บาท    มากกวา่ 2,000  บาท 

13. ระดบัมาตรฐานโรงแรม  
 1 ดาว     2 ดาว 
 3 ดาว     4 ดาว 
 5 ดาว     อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความรู้เกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE) ของผูป้ระกอบการ 
               โรงแรม  
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่องวา่งที่ตรงความความคิดเห็นท่านมากที่สุด  

 

ข้อ ค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. ความหมายพนัธมติรทางธุรกจิ 

1 พนัธมิตรทางธุรกจิเป็นขอ้ตกลงร่วมมือกนัระหวา่ง 2 องคก์ร 
ขึ้นไปและค านึงถึงวตัถุประสงคร่์วมกนั 

 
 

2 ความเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นแรงจูงใจในการจดัตั้งพนัธมิตรทาง

ธุรกจิ 

 
 

3 การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ เป็นแรงจูงใจในการจดัตั้งพนัธมิตรทาง

ธุรกจิ 

 
 

4 การแลกเปลี่ยนความรู้ทกัษะความช านาญ เป็นแรงจูงใจการจดัตั้ง

พนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 

5 ความคาดหวงัต่อเป้าหมายของธุรกจิ คือ หลกัส าคญัในการ 
จดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 

2. รูปแบบของพนัธมติรทางธุรกจิ 
1 รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิไดแ้ก ่ความร่วมมือตามลกัษณะกจิกรรม 

และระดบัความรับผิดชอบระหวา่งหุ้นส่วน 
 

 

2 พนัธมิตรทางธุรกจิแบบเซ็นสัญญา เป็นการตกลงกนัเป็นครั้ งคราว    
3 พนัธมิตรทางธุรกจิแบบการถือหุ้น มสีัญญาเป็นลายลกัษณ์ และมผีล

ทางกฎหมาย 

 
 

4 พนัธมิตรทางธุรกจิแบบร่วมทุน ที่แนบแน่น ตอ้งเป็นการร่วมมือกบั

องคก์ารเดิม 

 
 

5 การควบรวมและการซ้ือกจิการ ถือเป็นรูปแบบพนัธมิตรทางธุรกจิ 
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ข้อ ค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
6 กลยุทธ์การด าเนินทางธุรกจิร่วมกนั คือ ตวัก  าหนดรูปแบบพนัธมิตร

ทางธุรกจิ 

 
 

7 การใชต้ราสินคา้ (Brand) ร่วมกนั ถือไดว้า่เป็นรูปแบบพนัธมิตรทาง
ธุรกจิหน่ึง 

 
 

3. การจัดตั้งพนัธมติรทางธุรกจิ 
1 การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้งมี แรงจูงใจ องคก์รธุรกจิที่ 

เหมาะสม และจงัหวะเวลาที่ด ี
 

 

2 กลยุทธ์เกีย่วกบันโยบาย และวตัถุประสงคท์ีเ่ขา้กนัได ้มีส่วนต่อการ
จดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 

3 การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ สมาชิกที่มีความขดัแยง้กนั อาจน าไปสู่
ความลม้เหลวของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 

4 การจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิเกดิจากความคิดเห็นร่วมกนัของ 
สมาชิก 

 
 

5 ความยืดหยุ่นมีผลต่อการด าเนินงานของพนัธมิตรทางธุรกจิ   
4. การคัดเลอืกสมาชิกของพนัธมติรทางธุรกจิ 
1 การคดัเลือกสมาชิกของพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้งค านึงถงึ 

ความสามารถในการเรียนรู้จากกนัและกนั 
 

 

2 หน่วยปฏิบติัการของสมาชิกในในการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิ มี
ทกัษะและการบริการที่สอดคลอ้งกนั 

 
 

3 การคดัเลือกสมาชิก เป็นกระบวนการจดัตั้งพนัธมิตรทางธุรกจิที่
ส าคญัที่สุด  

 
 

4 การก  าหนดคุณสมบตัิของสมาชิกพนัธมิตรทางธุรกจิ ตอ้งมี
หลกัเกณฑ ์

 
 

5 สมาชิกพนัธมิตรทางธุรกจิตอ้งยึดหลกัการท างานตามระบบ. 
ของตนเอง 

 
 

6 สมาชิกที่มีศกัยภาพสูงจะสามารถร่วมงานกนัจนส้ินสุดความร่วมมือ
ได ้
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ข้อ ค าถาม 
ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
5. การบริหารของพนัธมติรทางธุรกจิ 
1 การวางแผนที่มีชดัเจนสามารถสะทอ้นถึงความส าเร็จในการบริหาร   
2 การควบคุมที่ดี น าสู่ความส าเร็จในการบริหารของพนัธมิตรทางธุรกจิ   
3 การมอบหมายงานให้ที่เหมาะสม มีผลตอ่ความส าเร็จในการบริหาร

ของพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 

 

4 วฒันธรรมองคก์รธุรกจิที่ต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร   
5 การจดัการที่เป็นระบบ ท าให้เกดิความส าเร็จในการบริหารของ

พนัธมิตร 
 

 

6 การประสานงาน เป็นหวัใจหลกัมีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ของพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 

7 การควบคุมการปฏิบตัิงานที่ดี มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารของ
พนัธมิตรทางธุรกจิ 

 
 

 

ส่วนที่ 3   แบบสอบถามเพื่อประเมินความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
                ของผูป้ระกอบการโรงแรม  
ค าชี้แจง   ให้ท่านพิจารณาค าถามในแต่ละขอ้แลว้เลือกใส่เคร่ืองหมายถูก  ลงในช่องวา่งดา้นหลงั 
                 ของค าถามที่มีระดบัความคิดเห็น หรือ มีการท ากจิกรรมตรงกบัท่านมากที่สุด  
                 โดยก  าหนดให้เรียงล  าดบัความส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

หมายเลข  5 คือ  ระดบัความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
มากที่สุด 

หมายเลข  4 คือ  ระดบัความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
มาก 

หมายเลข  3 คือ  ระดบัความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
ปานกลาง 

หมายเลข  2 คือ  ระดบัความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
น้อย 

หมายเลข  1 คือ  ระดบัความตอ้งการเกีย่วกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ดา้นไมซ์ (MICE)  
น้อยที่สุด 
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ความต้องการเก่ียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการตลาด 

1 มีการพฒันาจดัประชุมสัมมนา และบริการ ให้มีมาตรฐานระดบั
เดียวกนั 

5 4 3 2 1 

2 มีการก  าหนดราคามาตรฐาน เป็นแบบเดียวกนั เพื่อลดปัญหาการ
ตดัราคา 

5 4 3 2 1 

3 สามารถเลือกและเพิ่มช่องทางในการขาย ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย 5 4 3 2 1 
4 สร้างความสัมพนัธภาพระหวา่งลกูคา้กลุม่เกา่ และแสวงหาลกูคา้

รายใหม่ เพื่อให้เกดิความไวว้างใจ 
5 4 3 2 1 

5 การสร้างตราสัญลกัษณ์ของพนัธมิตรที่ท  าให้ลูกคา้จ างา่ย  และ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพการบริการให้ลูกคา้รับรู้ 

5 4 3 2 1 

6 มีการประเมินคู่แข่งขนั ศึกษากลยทุธ ์เทคนิค และเทคโนโลยทีี่
คู่แข่งขนัใช ้

5 4 3 2 1 

2. ด้านบุคลากร 

1 มีการสรรหาคนที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ดา้นการจดั
ประชุม การแสดงสินคา้ และการจดังานแสดงต่างๆ เขา้ท างาน 

5 4 3 2 1 

2 สามารถช่วยเหลือและให้บริการได ้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5 4 3 2 1 
3 การติดต่อส่ือสารใชภ้าษาต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม 5 4 3 2 1 
4 ส่งเสริมใหม้ีการอบรม และดูงานที่จะกอ่ให้เกดิประโยชนด์า้น

แนวคิดสร้างสรรค ์
5 4 3 2 1 

5 มีการส่งเสริมกจิกรรมให้บุคลากรไดรู้้จกัการท างานเป็นทีม 5 4 3 2 1 
3. ด้านการเงิน 

1 การศึกษาวเิคราะห์งบประมาณ ก  าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  5 4 3 2 1 

2 การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณ อยา่งเป็นระบบ เพื่อลดตน้ทุน
ในการด าเนินธุรกจิ และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

5 4 3 2 1 

3 การจดัสรรงบประมาณ เพื่อการฝึกอบรม และดูงานที่จะกอ่ให้เกดิ
ประโยชน ์ 

5 4 3 2 1 

4 มีการจดัสรรงบประมาณ เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ธุรกจิ และดา้นความ
ปลอดภยั  

5 4 3 2 1 
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ความต้องการเก่ียวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) 

ระดับความต้องการ 

5 4 3 2 1 
5 มีการลงทุนในการน าเทคโนโลย ีหรือความรู้ใหม่ๆ มาใชใ้นการ

ท าธุรกจิ 
5 4 3 2 1 

4. ด้านวัตถุดิบ 

1 สถานที่จดังานประชุม สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ  ที่
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

5 4 3 2 1 

2 ระบบเคร่ืองเสียง เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดังานประชุม 
สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการที่มีประสิทธิภาพ  

5 4 3 2 1 

3 ส่ิงอ  านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องพกั ร้านคา้ ห้องอาหาร
และเคร่ืองด่ืม เพือ่ธุรกจิไมซ์ (MICE) อยา่งครบครัน 

5 4 3 2 1 

4 ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วต่อประสิทธิภาพจดังานประชุม 
สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ 

5 4 3 2 1 

5 การบริการจดัประชุม สัมมนา และการแสดงสินคา้นิทรรศการ  มี
มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

1 มีการประชุมท าความเขา้ใจและติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอ  5 4 3 2 1 

2 มีการให้บุคลากรมส่ีวนร่วมในการก  าหนดทิศทางเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน  

5 4 3 2 1 

3 มีการก  าหนดกลยทุธก์ารแข่งขนัเพื่อให้เกดิคุณภาพในการบริการ  5 4 3 2 1 

4 มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ นวตักรรมใหม่ๆ  5 4 3 2 1 

5 มีการจดัท าวดัมาตรฐานดา้นต่างๆ เดียวกนั เช่น ดา้นการบริการ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  

5 4 3 2 1 
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ส่วนที่ 4  ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ดา้นการตลาด 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. ดา้นบุคคลากร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. ดา้นการเงิน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. ดา้นวตัถุดิบ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. ดา้นการบริหารจดัการ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รายช่ือประเภทของการจดทะเบียนทีม่ีการบริการห้องประชุมสัมมนา  
 

 



 
 

 

 
รายชื่อโรงแรมที่จดทะเบียนมกีารบริการห้องประชุมสัมมนาในเมอืงพทัยา 

(กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2551) 

 
No. ใบอนุญาต โรงแรม จ านวนห้องพกั 

1   11/2556 เบสท ์เวสเทิร์น พทัยา 79 

2   10/2556 พทัยา ดิสคอฟเวอร์ร่ี บีช 166 

3   5/2556 ทรีโอ โฮเตล็  79 

4   1/2556 ไททาเน่ียม  76 

5 42/2555  เคปดารา รีสอร์ท พทัยา 252 

6 28/2555  เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท  119 

7 27/2555  เซ็นทารา พทัยา  75 

8 17/2555  พทัยา เบย ์ 76 

9 16/2555  แกรนดจ์อมเทียน พาเลซ  141 

10 15/2555  โฮม 64 

11   5/2555 ดรากอ้น บีช รีสอร์ท 79 

12 231/2554  ทาวน์ อิน ทาวน ์ 360 

13 198/2554  ฮอร์สชู พอยท ์ 175 

14 195/2554  โมนาร์ช พทัยา  250 

15 194/2554  พทัยา แมริออท รีซอร์ท แอนด ์สปา&รอยลั  296 

16 193/2554  เวลคมัจอมเทียนบีช  380 

17 191/2554  แกรนดโ์ซเล ่  247 

18 178/2554  เซ็นจูร่ี พทัยา  254 

19 176/2554  เบลลา เอก็ซ์เพลส  174 

20 163/2554  รอยลั ทวนิส์ พาเลซ  348 

21 162/2554  รอยลั พาเลซ   302 
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No. ใบอนุญาต โรงแรม จ านวนห้องพกั 

22 143/2554  อมารี ออคิด พทัยา  533 

23 140/2554  เซ็นเธร่า บีช โฮเทล  139 

24 138/2554  เวลคมัพลาซ่า  240 

25 137/2554  ไทยการ์เดน้ รีสอร์ท 176 

26 124/2554  ซิลเวอร์แซนด ์ 79 

27 123/2554  เมอร์เมดบีช รีสอร์ท  79 

28 119/2554  อะเดรียติค พาเลซ  400 

29 118/2554  ไดมอนดบ์ีช โฮเตล็  138 

30 117/2554  พทัยาเมาทเ์ทนบีช โฮเตล็  318 

31 106/2554  เมอร์เคยีว  247 

32 104/2554  กลัฟ์สยาม  76 

33 100/2554  ออซีซัน่ พทัยา  240 

34 99/2554  เดอะปาร์ค  53 

35 95/2554  เอวนัเดอะรอยลัครูส  191 

36 93/2554  ไมคบ์ีช รีสอร์ท   76 

37 91/2554  ทรอปิคาน่า   184 

38 89/2554  ฮาร์ดร็อค  360 

39 88/2554  มณเฑียรพทัยา  300 

40 81/2554  ไดอาน่าอินน์   78 

41 80/2554  อริกา ลอดจ ์ 79 

42 77/2554  คาเมลอท โฮเตล็ พทัยา  143 

43 68/2554  อีสติน พทัยา  262 

44 64/2554  เดอะเบยว์วิ พทัยา  260 

45 63/2554  พทัยาเซ็นเตอร์  363 

46 57/2554  เบสทเ์วสเทอร์น พรีเมยีร์ ซิกเนเจอร์ พทัยา  136 



161 
 

 

No. ใบอนุญาต โรงแรม จ านวนห้องพกั 

47 56/2554  โคซ่ีบีช โฮเตล็   150 

48 55/2554  ไอส์แลนดว์วิ  147 

49 54/2554  เอเชียพทัยา  301 

50 53/2554  พทัยาปาร์คบีช รีสอร์ท  718 

51 49/2554  รอยลั คลิฟ โฮเตล็ กรุ๊ป   1020 

52 48/2554  เบเวอร่ี พลาซ่า  210 

53 47/2554  ว.ีซี. พทัยา  64 

54 46/2554  ว.ีซี. พทัยาโฮเตล็   120 

55 44/2554  ซนัซิต้ี พทัยา  136 

56 43/2554  สยามเบยช์อร์   270 

57 39/2554  จอมเทียนการ์เดน้ รีสอร์ท  192 

58 37/2554  จอมเทียนปลม์บีช โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท  723 

59 36/2554  พทัยานพเกา้  70 

60 35/2554  พีช รีสอร์ท  76 

61 34/2554  การ์เดน้ลอดจ ์ 78 

62 33/2554  วูด๊แลนด ์สอร์ท   79 

63 31/2554  ซนัไชนก์าร์เดน้ พทัยา  68 

64 30/2554  ดุสิตธานี  462 

65 28/2554  รอยลั ออคิด รีสอร์ท พทัยา  59 

66 24/2554  เดอะพทัยาการ์เดน้ รีสอร์ท  320 

67 23/2554  โลมาโฮเทลส์  66 

68 22/2554  ลองบีช การ์เดน้ โฮเตล็ แอนด ์สปา  494 

69 20/2554  นิว ซีววิ รีสอร์ท  157 

70 16/2554  การ์เดน้ ซีววิ รีสอร์ท  181 

71  12/2554 ชลจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท  550 
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No. ใบอนุญาต โรงแรม จ านวนห้องพกั 

72  6/2554 แฟร์เทก็ซ ์สปอร์ต แอน็ด ์โฮเทล  56 

73 19/2553  ฮิลตนั พทัยา  302 

74 18/2553  เชอราตนั พทัยา รีสอร์ท  157 

75 18/2552  ฮอลิเดย ์อินน ์พทัยา  567 

76   10/2552 เดอะซายน ์โฮเตล็  852 

77  1/2552 ดุสิตดีทู บาราคูดา้ พทัยา  72 

78 19/2551  ไอบิส พทัยา  254 

79  11/2551 เบสท ์บีช วลิล่า  79 

80  8/2551 ลีลาวดี รีสอร์ท  64 

81 115/2554  พินนาเคิล ฟร้อน บีช  79 

82 114/2554  บา้นน ้าเมา รีสอร์ท  78 

83 113/2554  พินนาเคิล รีสอร์ท แอนด ์คลบั จอมเทยีน  140 

84 112/2554  โบตาน่ี ลอดจ ์ 175 

85 111/2554  สวนนงนุช  69 

86  2/2554 แอมบาสซาเดอร์ซิต้ี จอมเทียน 3952 

87  1/2554 พทัยา ซี แซนด ์ซนั  60 

88 14/2553  ซนัเซ็ท พาร์ค รีสอร์ท แอนด ์สปา  60 

89  11/2553 ไอสวรรยา บีช รีสอร์ท  73 

90  10/2551 ราวนิทรา บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา  273 

 
 



 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ภาพประกอบการศึกษา 
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ภาพประกอบการศึกษา 
                 
ภาพที่ 1 : แผนที่ เมืองพทัยา 

 
แหล่งที่มา: http://www.bangkokstreaming.com/pattaya/wp-content/uploads/2011/11/image002 

 



ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล นายพิทกัษช์ยั ทศดร 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (การท่องเทีย่ว)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2546-2547 
 นกังานแผนกจดัการทวัร์ (Tour Operation) 

Asianna Oriental Co., Ltd. 
พ.ศ. 2547-2548 
พนกังานแผนกจดัการทวัร์ (Tour Operation) 
CK Travel Services Co., Ltd. 
พ.ศ. 2549-2551 
หวัหนา้แผนกตอนรับส่วนหนา้ 
Amari Watergate Hotel and Resort 
พ.ศ. 2551-2553 
หวัหนา้พนกังานประสานงานทวัร์ 
InterContinental Bangkok Hotel 
พ.ศ. 2554-2556   
ผูจ้ดัการรักษาการ 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายขายงานจดัเลี้ยงและอีเวน้ท ์
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์พทัยา 
พ.ศ. 2556-2556 
ผูจ้ดัการขายฝ่ายการจดัเลี้ยงและอีเวน้ท ์  
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์กรุงเทพ สุขมุวทิ 22 
ปัจจุบนั 
ผูป้ระกอบการธุรกจิส่วนตวั 
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