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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 3) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัไดแ้ก่ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือการจดัการ
ประชุมหรือสัมมนาองคก์ร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการ
จดัการประชุมหรือสัมมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการแสดง
สินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ จาํนวน 213 คน จากกิจกรรมไมซ์ทัว่
ประเทศ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอา้งอิง 
(Inferential Statistics) ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากนั้นจึงนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณมาผนวกกบัการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผ่านการนาํเสนอในเชิงพรรณนา 
(Descriptive) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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ผลการวิจยัพบวา่  
1) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกรายดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น  
2) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  
ดา้นการบอกต่อเชิงบวก มีทั้งหมด 5 สมรรถนะ ดงัน้ี เชาวน์ปัญญา, ทกัษะการส่ือสารท่ี

ชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ, ทกัษะการประสานงาน, ความมีจิตบริการ, ข่าวกรองทางการตลาด: 
แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั  

ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า มีทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดงัน้ี ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชับ และมีตรรกะ, ความรู้เก่ียวกับลูกคา้ วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, เชาวน์ปัญญา  

ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ มีทั้งหมด 4 สมรรถนะ ดงัน้ี ทกัษะตน้ทุนกาํไร
เบ้ืองตน้, ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การทาํงาน, ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  

และดา้นรวม มีทั้งหมด 4 สมรรถนะ ดงัน้ี ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ, 
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยั
ความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, เชาวน์ปัญญา, ทกัษะการประสานงาน 

3) สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 แนวทาง ตามแต่ละดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการ
บอกต่อเชิงบวก (2) ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 
และ (4) ดา้นรวม      
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The purposes of this research are to study 1) Relationship between employee 
competencies in MICE industry and brand loyalty behavior of participant. 2) Influence of 
employee competencies in MICE industry to affect brand loyalty behavior of participant. 3) 
Recommendation to employee competencies in MICE industry for increasing brand loyalty 
behavior of participant.  

This research methodology is quantitative research and use questionnaire to be tool in 
data collecting. The simple of this research is MICE participant including meeting activity, 
incentive travel activity, convention activity, exhibition activity and event activity amount 213 
peoples from MICE activity nationwide, and then, quantitative data analysis with descriptive 
statistics including frequency and percentage and inferential statistics including correlation 
analysis and multiple regression analysis. After that, to import quantitative data analysis 
combined with content analysis in order to present in descriptive for recommendation to 
employee competencies in MICE industry for increasing brand loyalty behavior of participant.  

The research results revealed the following: 
1) All of variables in employee competencies in MICE industry have positive 

relationship with brand loyalty behavior of participant in overall and all of variables.  
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2) Employee competencies in MICE industry to affect brand loyalty behavior of 
participant. 

Facet of Positive word of mouth has 5 competencies including Acumen, Communication 
Skills: Concise / Precise / Logical, Task Coordination, Service Minded, Market Intelligence: 
Market Trends and Competitive Intelligence.  

Facet of Return use of service repeat has 3 competencies including Communication 
Skills: Concise / Precise / Logical, Customer Knowledge: Their objectives, needs, business goals, 
key success factors, and decision process, Acumen.  

Facet of Participation in protecting the brand has 4 competencies including Basic Cost 
and Revenue, Customer Knowledge: Their objectives, needs, business goals, key success factors, 
and decision process, Optimism towards problem and obstacles, Computer Literacy.  

And Facet of overall has 4 competencies including Communication Skills: Concise / 
Precise / Logical, Customer Knowledge: Their objectives, needs, business goals, key success 
factors, and decision process, Acumen, Task Coordination.  

3) Employee competencies in MICE industry for increasing brand loyalty behavior of 
participant which can distinguish 4 guidelines following each facet including (1) facet of Positive 
word of mouth (2) facet of Return use of service repeat  (3) facet of Participation in protecting the 
brand (4) facet of overall.    

 



กติตกิรรมประกาศ 

 
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อชยัยุทธ รุ่งเรือง และคุณแม่กรรณิกา หาญพจมาน ท่ีให้การ

สนบัสนุนการศึกษาแก่ขา้พเจา้และเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาตลอดมา ตลอดจนความรัก 
กาํลงัใจ ความช่วยเหลือ ท่ีทาํให้ขา้พเจา้สามารถผ่านอุปสรรคทั้งหลายมาได ้รวมทั้งคุณธนาภรณ์ 
รุ่งเรือง นอ้งสาว ท่ีคอยช่วยเหลือขา้พเจา้อยูเ่สมอตลอดมา จะขาดไปมิไดคุ้ณอรุณศรี นามซุย ผูเ้ป็น
แรงใจ ท่ีคอยอดทนฟันฝ่าอุปสรรคไปดว้ยกนัตลอดระยะเวลาในการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

ขอกราบขอบพระคุณท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โชคชยั สุเวชวฒันกูล รองคณบดีฯ คณะ
การจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
ให้ความเมตตา ความรัก ความห่วงใย และคอยเอาใจใส่ดูแล ตลอดจนเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้คิดต่างๆ รวมทั้งคณาจารยทุ์กท่านของคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่
ขา้พเจา้ รวมถึงท่านอาจารย  ์ดร.ปรเมษฐ์ บุญนาํศิริกิจ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่าน
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศรา สุกเพชร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านรองศาสตราจารย ์ดร.เทิด
ชาย ช่วยบาํรุง คณบดี คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ท่ีสนบัสนุนทุนการศึกษาตลอดหลกัสูตรปริญญาโทแก่ขา้พเจา้ 
อีกทั้งท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์อรรธิกา พงังา และคณาจารยจ์ากสาขาการโรงแรม และสาขาการ
จดัการโรงแรมและท่องเท่ียว คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ท่ี
ผลกัดนัให้ขา้พเจา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท รวมถึงครูบาอาจารยทุ์กท่านท่ีขา้พเจา้ไดเ้คยศึกษา
เล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา 24 ปีท่ีผ่านมา ท่ีช่วยถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ แก่ขา้พเจา้จนขา้พเจา้มี
ความรู้ติดตวัมาจนถึงทุกวนัน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณกาํลงัใจทั้งหลายจากญาติสนิททุกท่านท่ีคอยส่งผา่นมาให้ตลอดเวลา 
ตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆ อีกทั้งเพื่อนๆ ทั้งหลายของขา้พเจา้ท่ีเป็นแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจท่ี
สาํคญัในการดาํเนินการทาํงานจนถึงวนัน้ี และเจา้หนา้ท่ีทุกท่านของคณะการจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีคอยเอาใจใส่ดูแลขา้พเจา้ตลอดการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ธนพล รุ่งเรือง 
 สิงหาคม 2558 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาท
สําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละนับแสนลา้นบาทและมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี เป็นท่ีเช่ือกนัว่าการท่องเท่ียวเป็นเส้นทางลดัไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ 
โดยการท่องเท่ียวสามารถดึงดูดเงินตราต่างประเทศ ทาํให้คนในทอ้งถ่ินมีอาชีพและมีรายได ้
ประเทศไทยก็อาศยัการท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและประสบความสําเร็จจน
กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก อีกทั้งรูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทย
ท่ีมีความหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ การท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสมัมนา 
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นตน้ (เกศรา สุกเพชร, 2553; อรรธิกา พงังา, 2553; บุญเลิศ จิตตั้ง
วฒันา, 2554)  

แต่สดัส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีนาํมาซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและรายไดอ้ยา่งมหาศาลในช่วง 
10 ปีท่ีผ่านมา คือ การท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาองคก์ร การท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลั การท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ การท่องเท่ียวเพ่ือ
การจัดการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ  และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ  เ รียกรวมกันว่า
อุตสาหกรรมไมซ์ (Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition or Event: MICE) เน่ืองจาก
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ นักท่องเท่ียวมีอาํนาจการซ้ือสูงและมีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม สายการบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่ง
สินคา้ การเดินทางในประเทศ เป็นตน้ ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียของกลุ่มไมซ์สูงกว่านกัท่องเท่ียวทัว่ไป
ประมาณ 2-3 เท่า (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2552)  
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ภาพที ่1.1 สดัส่วนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2557. 
 

อีกทั้งอุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจการท่องเท่ียวประเภทหน่ึงท่ีสามารถพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในแง่รายได้ทั้ งทางตรงและทางออ้ม จากการ
ท่องเท่ียวท่ีมีการเติบโต นกัท่องเท่ียวไดพ้กัผ่อนร่วมไปกบัการประกอบธุรกิจ การส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาธุรกิจและการพฒันาทางอาชีพดว้ยอุตสาหกรรมไมซ์ เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 2542 ประเทศไทย
ไดมี้การพฒันาธุรกิจน้ีอยา่งจริงจงัและส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมา มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสวน
กระแสปัจจยัลบทางดา้นเศรษฐกิจ ทั้งดา้นการจดัการประชุมหรือสัมมนา การท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัลท่ีในแต่ละปีมีอัตราเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 10 ส่งผลให้ตลาดการจัดการแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการขยบัตวัสูงข้ึนตามอีกร้อยละ 20 ซ่ึงอุตสาหกรรมไมซ์นั้นเป็นภาคธุรกิจท่ีมีมูลค่าตลาดสูง
ประมาณปีละเกือบ 50,000 ลา้นบาท โดยในปี 2550 มีจาํนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มข้ึน 
797,000 คน คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 18 และช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนในปี 2550 จาํนวน 54,993 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัรายรับโดยประมาณเม่ือปี 2549 จาํนวน 46,747 ลา้นบาท 
อีกทั้งจาํนวนนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ทั้งหมด (คน) นบัตั้งแต่ปี 2546 เร่ิมเก็บสถิตินกัท่องเท่ียวกลุ่ม
ไมซ์เป็นตน้มา มีนกัท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2550 มี
จาํนวนนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ี 857,244 แต่ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมือง
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ภายในประเทศ ทาํให้จาํนวนนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ลดลงเหลือประมาณ 720,000 คน ในปี 2551 
หลงัจากนั้นจาํนวนนักท่องเท่ียวเร่ิมมีการฟ้ืนตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปี 2554 จาํนวน
นกัท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีเขา้มายงัประเทศไทยมากถึงเกือบ 800,000 คน เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 8 เม่ือ
เทียบกบัปี 2553 และจาํนวนนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์แยกตามกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจการจดัการประชุม
นานาชาติมีจาํนวนสูงท่ีสุด โดยมีนักท่องเท่ียวในกลุ่มน้ีเขา้มามากถึง 235,070 คน ส่วนกลุ่มการ
ประชุมและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนใกลเ้คียงกัน หลงัปี 2547 โดยมี
นกัท่องเท่ียวอยู่ท่ีประมาณ 200,000 คน/ต่อปี ในขณะท่ีจาํนวนนักท่องเท่ียวกลุ่มธุรกิจการจดัการ
แสดงสินคา้หรือนิทรรศการ จาก 88,115 ในปี 2553 เป็น 150,376 คน ในปี 2554 (สํานักงาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2552, 2554)  
 

 
 
ภาพที ่1.2 สดัส่วนอุตสาหกรรมไมซ์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2557. 
 

สภาพปัจจุบนัของอุตสาหกรรมไมซ์มีการเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นลกัษณะการ
จดักิจกรรมไมซ์ในอดีตกบัปัจจุบนัจึงมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากหลายปัจจยั อาทิ ขนาดของศูนย์
ประชุมหรือโรงแรม สถานท่ีตั้ง ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีไวบ้ริการ เป็นตน้ ในอดีตการ
จดักิจกรรมไมซ์ไม่มีความซบัซอ้น ทาํใหก้ารบริหารงานในธุรกิจเป็นไปไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากคู่แข่ง
ในธุรกิจยงัมีน้อย แต่ในปัจจุบันสภาพเหล่าน้ีได้เปล่ียนแปลงไป การจัดกิจกรรมไมซ์มีความ
ซบัซอ้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งคู่แข่งในธุรกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบ
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ครันเกิดข้ึนจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีการระดมเงินทุนและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อ
สร้างส่ิงดึงดูดใจต่างๆ ให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าและเกิดความประทบัใจ เช่นเดียวกบัการจดั
กิจกรรมไมซ์ท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกิจศูนย์ประชุมและธุรกิจโรงแรม เป็นต้น แผนกท่ีถือว่ามี
ความสาํคญัมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์ คือ แผนกจดักิจกรรมไมซ์ ซ่ึงจะมีการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ตลอดการจดังาน ดงันั้นบุคลากรในแผนกดงักล่าว จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันา
สมรรถนะในการใหบ้ริการในฐานะบุคลากรผูจ้ดักิจกรรมไมซ์ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจอยา่ง
สูงสุดและเกิดพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน), 2552, 2554, 2557; อรรธิกา พงังา, 2553) 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ กล่าวคือ หากลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้นในคร้ังแรก มีความเป็นไปไดสู้งท่ีลูกคา้จะเกิดพฤติกรรมเชิง
บวกต่อสินคา้หรือบริการ เช่น การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า การมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้  เป็นตน้ ในทิศทางตรงกนัขา้ม หากลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้นใน
คร้ังแรก มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะไม่เกิดพฤติกรรมเชิงบวกต่อสินคา้หรือบริการ อีกทั้งยงัมีแนวโนม้
ท่ีลูกคา้จะเกิดพฤติกรรมเชิงลบต่อสินคา้หรือบริการนั้นไดอี้กดว้ย อุตสาหกรรมไมซ์ก็เช่นเดียวกนั 
เน่ืองจากการหาลูกคา้ใหม่นั้นมีความยุง่ยาก ซบัซอ้น ทั้งในแง่ของเวลาและค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ี
มากกว่าการรักษาลูกคา้เก่าไว ้ดงันั้นเพื่อดึงดูดลูกคา้เก่าใหก้ลบัมาใชสิ้นคา้หรือบริการซํ้ า การสร้าง
พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินคา้แก่ลูกคา้จึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการสร้างขอ้ได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัในธุรกิจแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบนั และเน่ืองจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็น
อุตสาหกรรมบริการประเภทหน่ึง ซ่ึงใชค้นในการให้บริการจึงปฏิเสธไม่ไดว้่าการพฒันาคนใน
อุตสาหกรรมไมซ์มีความจาํเป็นและไม่สามารถมองขา้มไปได ้(ปราโมชน์ รอดจาํรัส, 2553; สุวีร์
ณสัญ ์โสภณศิริ, 2554; ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2556) 

การทาํงานในปัจจุบนัรูปแบบของการปฏิบติังานต่างๆ ย่อมตอ้งอาศยัการพฒันาในทุกๆ
ดา้นไม่ว่าจะเป็นในดา้นการพฒันาความรู้ (Knowledge) ดา้นการพฒันาทกัษะ (Skill) ดา้นการ
พฒันาเจตคติ (Attitudes) และดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ (Personality) เพื่อให้ผูใ้ห้บริการมี
สมรรถนะในการใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการมากท่ีสุด (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 
2547; สุรชยั พรหมพนัธ์ุ, 2554) ทั้งน้ีเพราะในอุตสาหกรรมไมซ์ ผูจ้ดักิจกรรมไมซ์ถือเป็นหัวใจ
สําคัญในการขับเคล่ือนงานให้สําเร็จลุล่วงทั้ งในการจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร การ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัการประชุมหรือสัมมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ การจดัการแสดง
สินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัการศึกษาด้าน
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ยงัมีอยูน่อ้ยมากในประเทศไทย และสมรรถนะหลกัของบุคลากรใน
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อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาถึงมุมมองดา้นอุปสงค ์เป็นเพียงการศึกษาจาก
มุมมองดา้นอุปทานเพียงดา้นเดียวเท่านั้น เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งทั้งมุมมองดา้นอุปสงคแ์ละ
มุมมองดา้นอุปทาน ซ่ึงวดัจากพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยช้ีใหเ้ห็น
ถึงสมรรถนะหลกัท่ีแทจ้ริงของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ และอาจนาํไปพฒันาเป็นขอ้ตกลง
ยอมรับร่วมกนัในคุณสมบติัของบุคลากรวิชาชีพการท่องเท่ียวแห่งอาเซียน (MRA on Tourism 
Professionals) ของตาํแหน่งผูจ้ดักิจกรรมไมซ์ในอนาคต ดงันั้นจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้จึงทาํให้
เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในการก้าวสู่ความเป็นสากลของ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยสอดคลอ้งกบันโยบายการขยายตวัของอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนการพฒันา
ของสํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซ่ึงเหมาะแก่การศึกษาคน้ควา้ใน
คร้ังน้ี 
 

1.2 คาํถามงานวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กาํหนดคาํถามงานวิจยัไวด้งัน้ี 
  

1.2.1 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ 

1.2.2 อิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีอะไรบา้ง 

1.2.3 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กาํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งัน้ี 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กบัพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

1.3.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

1.3.3 เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 

 
1.4.1 สาํหรับธุรกิจศูนยป์ระชุม ธุรกิจโรงแรมในแผนกการขายและการตลาดและแผนก

จดัเล้ียง และธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมไมซ์ ผลจากการวิจยัทาํให้ทราบถึงสมรรถนะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อ
ช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะหลกัท่ีแทจ้ริงของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีพึงมีต่อการปฏิบติังานตาม
มุมมองดา้นอุปสงค ์

1.4.2 สาํหรับธุรกิจศูนยป์ระชุม ธุรกิจโรงแรมในแผนกการขายและการตลาดและแผนก
จดัเล้ียง และธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมไมซ์ ผลจากการวิจยัทาํให้ทราบถึงสมรรถนะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

1.4.3 สาํหรับแผนกพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจศูนยป์ระชุม ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมไมซ์ ผลจากการวิจยัสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการจดัฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตาม
มุมมองดา้นอุปสงค ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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1.4.4 สําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ผลจากการวิจยัจะเป็นเคร่ืองมือในการช่วย
พฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานตามมุมมองดา้นอุปสงค ์

1.4.5 สําหรับนักวิจยั ผลจากการวิจยัสามารถนาํไปเป็นฐานขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ัง
ต่อไป   
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาตามมุมมองดา้นอุปสงค ์เพื่อศึกษา
อิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงสามารถกาํหนดขอบเขตของการศึกษาตามประเดน็ต่างๆ ไดด้งัน้ี 
  

1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม

ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม แบ่งขอบเขตดา้นเน้ือหาออกเป็น 2 องคป์ระกอบหลกั 
ไดแ้ก่  

1) ตวัแปรตน้ คือ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ผูป้ระสานงาน และผูว้างแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) จําแนกตามผลการปฏิบัติงาน
ระดบัพื้นฐาน ประกอบดว้ย 18 ตวัแปรยอ่ย ดงัน้ี 

(1) ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้

(2) ความรู้เก่ียวกับลูกค้า วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 

(3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกับ
สถานการณ์การแข่งขนั 

(4) ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ 

(5) ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยกุต ์การวิเคราะห์ และ
การพิจารณ์ 

(6) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 

(7) ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 

(8) ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ 
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(9) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ 

(10) ทกัษะการประสานงาน 

(11) สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง 

(12) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(13) เชาวน์ปัญญา 

(14) ความมีเกียรติในตนเอง 

(15) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

(16) ความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอียด 

(17) ความมีจิตบริการ 

(18) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกองทุนส่งเสริมการจดัประชุมนานาชาติ (CPF) ร่วมมือกับองค์กรรัฐและ
หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อนัได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) 
สมาคมการแสดงสินคา้ไทย (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจดังาน (EMA) และสํานักงาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (TCEB) ในการสนับสนุนทุนวิจยัและ
พฒันาเพื่อผลิตคู่มือมาตรฐานการปฏิบติัการไมซ์ โดยว่าจา้งใหม้หาวิทยาลยัรังสิตเป็นผูจ้ดัทาํคู่มือฯ
ดงักล่าวข้ึน 

2) ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรยอ่ย 
ดงัน้ี 

(1) การบอกต่อเชิงบวก  
(2) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 
(3) การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

เป็นการศึกษาตามมุมมองดา้นอุปสงค ์เพื่อใชใ้นการคดัเลือกสมรรถนะหลกัจากมุมมองดา้น
อุปทานตามทฤษฎี ซ่ึงวดัจากพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยช้ีใหเ้ห็นถึง
สมรรถนะหลกัท่ีแทจ้ริงของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีพึงมีต่อการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความ
สอดคลอ้งทั้งมุมมองดา้นอุปสงคแ์ละมุมมองดา้นอุปทาน 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัไดแ้ก่ กิจกรรม

การท่องเท่ียวเพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 
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กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อการจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ  

 
1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชศึ้กษาวิจยัจาํนวน 1 ปี 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา คน้ควา้ และ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) 
2.2 สมรรถนะหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ผู ้

ประสานงาน และผูว้างแผนปฏิบติัการไมซ์ (ไทย) 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจศูนยป์ระชุม 
2.5 ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
2.6 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสมรรถนะ (Competency) 
 

2.1.1 ความหมายสมรรถนะ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1128) ให้ความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 

ความสามารถ ซ่ึงสะทอ้นความชาํนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ เพียงพอใน
การทาํงานหรือ สมรรถนะ (ใชแ้ก่เคร่ืองยนต)์ เช่น รถยนตแ์บบน้ีมีสมรรถนะดีเยีย่มเหมาะสาํหรับ
เดินทางไกล  

Longman Dictionary และ Oxford Dictionary ให้ความหมาย Competency เป็นทั้ง

คาํคุณศัพท์และคาํนาม หมายถึง การมีความสามารถ หรือความรู้เพียงพอท่ีจะทาํงานได้ตาม

มาตรฐาน (Satisfaction standard) แต่อาจไม่ทาํใหถึ้งกบัดีกว่ามาตรฐาน (Not Especially Good, Not 

Excellent)  
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McClelland (อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2547: 48) สมรรถนะ หมายถึง 
บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์กาํหนดในงานท่ีตนรับผดิชอบ ดงันั้นบางคร้ังเม่ือพดูถึงองคป์ระกอบ
ของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ ซ่ึงตามทศันะของ McClelland กล่าว
ว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบข้ึนมาจากความรู้ ทกัษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ / แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ ความรู้ ทกัษะ และเจตคติไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วน
หน่ึงท่ีทาํให้เกิดสมรรถนะ ดงันั้นความรู้โดดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถา้เป็นความรู้ท่ีสามารถ
นาํมาใชใ้ห้เกิดกิจกรรมจนประสบความสาํเร็จถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ สมรรถนะในทีน้ี
จึงหมายถึงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตวัอย่างเช่น ความรู้ในการขบัรถ ถือว่าเป็น
ความรู้ แต่ถา้นาํความรู้มาทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อนขบัรถ และมีรายไดจ้ากส่วนน้ี ถือวา่เป็นสมรรถนะ ใน
ทาํนองเดียวกนัความสามารถในการก่อสร้างบา้นถือวา่เป็นทกัษะ แต่ความสามารถในการสร้างบา้น
และนาํเสนอใหเ้กิดความแตกต่างจากคู่แข่งไดถื้อว่าเป็นสมรรถนะ หรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็
เช่นเดียวกนัก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่ส่ิงจูงใจใหเ้กิดพลงัทาํงานสาํเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากาํหนด 
หรือดีกวา่มาตรฐานถือวา่เป็นสมรรถนะ  

สมรรถนะตามนยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  
1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้ หรือ ทกัษะ

พื้นฐานท่ีจาํเป็นของบุคคลท่ีตอ้งมีเพื่อให้สามารถท่ีจะทาํงานท่ีสูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได ้เช่น 
สมรรถนะในการพดู การเขียน เป็นตน้ 

2) สมรรถนะท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง ปัจจยั
ท่ีทาํให้บุคคลมีผลการทาํงานท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทัว่ไปจึงทาํให้เกิดผลสาํเร็จท่ี
แตกต่างกนั 

Scott Parry ไดก้าํหนดนิยามสมรรถนะ คือ องคป์ระกอบ (Cluster) ของความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attitudes) ของปัจเจกบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการทาํงานของบุคคลนั้นๆ เป็นบทบาทหรือความรับผิดชอบซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลงาน
และสามารถวดัค่าเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานและสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกอบรม 

สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2547: 5) ไดก้าํหนดนิยามความหมายของ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทาํให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
ร่วมงานอ่ืนๆ ในองคก์ร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได ้มกัจะตอ้งมี
องคป์ระกอบของทั้งความรู้ ทกัษะ / ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น สมรรถนะ
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การบริหารท่ีดี ซ่ึงอธิบายว่า “สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการต้องการได้” นั้น หากขาด
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทักษะท่ีเก่ียวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเยน็ อดทน ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นแลว้ บุคคลก็ไม่
อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีดว้ยการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้ 

บริษทั เฮย ์กรุ๊ปให้ความหมายของ สมรรถนะ (Competency) ว่า คือคุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรม ท่ีทาํให้บุคลากรในองค์กรปฏิบติังานได้ผลงานท่ีโดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ โดยบุคลากร
เหล่าน้ีแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืนๆ ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่าผูอ่ื้น จากความหมายน้ีจะเห็นได้ว่า Competency คือ
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม ความจริงแลว้ความรู้ ทกัษะ และความสามารถก็เป็น Competency 
เช่นกนั แต่บริษทั เฮย ์กรุ๊ป แยกออกไวต่้างหาก เน่ืองจากความรู้ ทกัษะ และความสามารถต่างๆ นั้น
กล่าววา่เป็นส่ิงท่ีวดัไดง่้าย และตรงไปตรงมา ขณะท่ีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นกว่า
และวดัไดย้าก การแยกสองส่วนออกจากกนัจะทาํใหง่้ายต่อการบริหารจดัการ 

ท่ีมาของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมนั้นมาจากแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย 
(Traits) ภาพลกัษณ์ภายใน (Self-Image) และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) ท่ีแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน ทาํให้แสดงพฤติกรรมในการทํางานท่ีต่างกัน กล่าวกันว่าการให้
ความสาํคญักบัคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม คือการเลือกคนท่ีมีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
เขา้มาทาํงาน การพฒันาและทาํใหบุ้คลากรในองคก์ารมีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์จะ
ทาํใหอ้งคก์ารมีการพฒันาในลกัษณะท่ีย ัง่ยืนกว่าการเนน้เพียงผลการปฏิบติังานในเชิงปริมาณเพียง
อยา่งเดียว 

ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) มีหลายความหมายดว้ยกนั ในบางคร้ังก็
อธิบายวา่เก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ตวังาน ผลลพัธ์ และผลท่ีไดจ้ากการทาํงาน แต่ในบางคร้ังก็อธิบาย
ถึงลกัษณะของบุคคลและความมุ่งมัน่ (Commitments) ซ่ึงโดยทัว่ไปคาํนิยามของขีดความสามารถ
มกัจะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงคาํนิยามและการออกแบบขีดความสามารถขององคก์รหน่ึงก็มกัเหมาะ
กบัเฉพาะองค์กรนั้นๆ หมายความว่าลกัษณะขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ วฒันธรรมองคก์รโครงสร้างองคก์ร ค่านิยมขององคก์รจะมีความสอดคลอ้งกบัคาํ 

นิยามและวิธีการออกแบบขีดความสามารถขององคก์รนั้นๆ ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ดนยั เทียนพุฒ (2544: 45) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง คุณลกัษณะของคนท่ีมีอยู่
ในตวั ซ่ึงเรียกว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ไดผ้ลกัดนัดว้ยความสัมพนัธ์อยา่ง
เป็นเหตุเป็นผลกบัประสิทธิภาพของงาน หรือผลงานท่ีมีคุณค่าสูงสุด หรือ หมายถึง ความรู้ทกัษะ 



13 

ทศันคติท่ีแสดงออกในเชิงพฤติกรรมของบุคคล (Skilled Behavior) ท่ีเป็นคุณค่าสูงสุดของผลงาน 
(Superior Performance)   

เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543: 12) กล่าววา่ “ขีดความสามารถ” หมายถึง ทกัษะ ความรู้และ
ความสามารถหรือพฤติกรรม (Skills, Knowledge and Attributes) ของบุคลากรท่ีจาํเป็นในการ
ปฏิบติังานใดงานหน่ึง กล่าวคือ ในการทาํงานอยา่งหน่ึง เราตอ้งรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือขอ้มูลแลว้
เราตอ้งรู้ว่าจะทาํงานนั้นๆ อย่างไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะ
ทาํงานไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยใหอ้งคก์รทราบว่าคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ี
ดีในการทาํงานของบุคคลในองคก์ร (Superior Performer) นั้น เป็นอยา่งไร  

ดุจดาว ดวงเด่น (2540: 10) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” เป็นคุณสมบติัดา้นความรู้ ทกัษะ 
และทศันคติของบุคคลท่ีเป็นผลทาํให้เกิดความสามารถในการปฏิบติังานหรือกระทาํส่ิงต่างๆได้
ความสามารถของบุคคลเป็นส่ิงท่ีสังเกตไดเ้น่ืองจากบุคคลท่ีมีความสามารถจะตอ้งแสดงออกถึง
ความสามารถทางดา้นพฤติกรรม 

ปิยสุดา ขติัยะวรา (2545: 44) กล่าววา่ “ขีดความสามารถ” คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล อนั
ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํท่ีบุคคลจะตอ้งมีเพื่อให้
สามารถปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานและ
เป้าหมาย หรือสูงกวา่มาตรฐานและเป้าหมายของงานท่ีองคก์รกาํหนดไว ้ 

พุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543: 9) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง กลุ่มของคุณสมบติั
เก่ียวกบั ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ท่ีเป็นผลทาํให้บุคคลและองคก์รดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดต้าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายซ่ึงสามารถแสดงออกได้จากพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 
(Performance)  

อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543: 20) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง ความสามารถความ
ชาํนาญในดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีทาํให้บุคลากรสามารถกระทาํการหรืองดเวน้
การกระทาํในกิจการใดๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จหรือลม้เหลว ซ่ึงไดม้าจากการเรียนรู้ ประสบการณ์
การฝึกฝน และการปฏิบติัเป็นนิสยั  

อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ (2547: 61) ได้สรุปคาํนิยามของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ คือ 
คุณลกัษณะของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณสมบติัต่างๆ อนัไดแ้ก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัความเหมาะสม
กบัองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งสามารถจาํแนกไดว้่าผูท่ี้จะประสบความสาํเร็จในการทาํงานได้
ตอ้งมีคุณลกัษณะเด่นๆ อะไร หรือลกัษณะสําคญัๆ อะไรบา้ง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ สาเหตุท่ี
ทาํงานแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะขาดคุณลกัษณะบางประการคืออะไร เป็นตน้  
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Boyatzis (อา้งถึงใน ดนยั เทียนพุฒ, 2543: 8) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง เป็นส่ิง
ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลซ่ึงกาํหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความตอ้งการของงานภายใต้
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และทาํใหบุ้คคลมุ่งมัน่ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  

Dale and Hes (อา้งถึงใน สุทธินี ศรีสอาด, 2545: 7) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” เป็นการ
คน้หาว่าส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีดีเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบติังานท่ีเหนือว่า (Superior 
Performance) ไดใ้ห้ความหมายขีดความสามารถในดา้นอาชีพ (Occupational Competence) ว่า 
หมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพ เพื่อให้เกิดการปฏิบติังาน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีถูกคาดหวงัไว  ้คาํว่า “มาตรฐาน” ในท่ีน้ีคือ องค์ประกอบของขีด
ความสามารถ (Element of Competency) บวกกบัเกณฑก์ารปฏิบติังาน (Performance Criteria) และ
คาํอธิบายขอบเขตงาน (Range Statement)  

Spencer (อา้งถึงใน ดนยั เทียนพุฒ, 2546: 46) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง เป็น
คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสามารถวดัได ้หรือบ่งบอกถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งผลงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ 

กล่าวอีกนยัหน่ึง “สมรรถนะ” ก็คือ คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีองคก์าร
ตอ้งการ เพราะเช่ือวา่หากบุคลากรมีพฤติกรรมการทาํงานในแบบท่ีองคก์ารกาํหนดแลว้ จะส่งผลให้
บุคลากรผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าประสงคท่ี์ตอ้งการไว ้ตวัอยา่งเช่น 
การกาํหนดสมรรถนะการบริการท่ีดี เพราะหน้าท่ีหลกัคือการให้บริการ ทาํให้หน่วยงานบรรลุ
วตัถุประสงคคื์อการทาํใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ผูรั้บบริการ  

กล่าวโดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาใน
เชิงพฤติกรรม ท่ีส่งผลให้บุคลากรปฏิบติังานหรือกระทาํส่ิงต่างๆไดต้ามมาตรฐานและส่งผลให้
องคก์รดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค ์ประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงสามารถวดัและสงัเกตเห็นไดว้า่เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และลกัษณะอ่ืนๆท่ี 
โดดเด่นกวา่บุคคลอ่ืนๆ ในองคก์ร 
 

2.1.2 องค์ประกอบสมรรถนะ 
Competency ในความหมายของ McClelland จึงหมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึง

ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
(Attributes/Behavior) เช่น อุปนิสัย (Trait), บทบาททางสังคม (Social Role), การรับรู้ตนเอง (Self 
Image) และแรงจูงใจ (Motive) 
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Competency ในความหมายของ Scott Parry คือ องคป์ระกอบ (Cluster) ของความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attitudes) ของปัจเจกบุคคล ท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการทาํงานของบุคคลนั้นๆ เป็นบทบาท หรือความรับผิดชอบซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลงาน
และสามารถวดัค่าเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน และสามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกอบรม 

สมรรถนะเป็นการแสดงถึงความสามารถท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานนั้นๆ (สุรชยั พรหมพนัธ์ุ, 2554: 187-188)  

สุรชัย พรหมพนัธ์ุ (2554: 188-218) กล่าวว่า สมรรถนะมีองค์ประกอบหลกัท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวพนักนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 3 ประการ คือ 

1) การแสดงออกทางความรู้ (Knowledge)  
(1) ประเภทของความรู้ 

ก) ความรู้ในตวัของมนุษยห์รือความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) หมายถึง 
ความรู้เฉพาะตวัท่ีเกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา การฝึกอบรม เจตคติแต่ละบุคคล 
เป็นความรู้บวกกบัสติปัญญาและประสบการณ์ 

ข) ความรู้เชิงประจกัษท่ี์ปรากฏชดัเจน (Explicit Knowledge) หมายถึง 
ความรู้ท่ีไดถ่้ายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบนัทึกตามรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นสารสนเทศ
นัน่เอง 

2) ลกัษณะความรู้ในองคก์ร 
(1) ความรู้พื้นฐาน (Core Knowledge) เป็นความรู้ในระดบัพื้นฐานท่ีทุกคนใน

องคก์รตอ้งการหรือตอ้งรู้ 
(2) ความรู้เฉพาะ (Advanced Knowledge) เป็นความรู้ท่ีทาํให้องคก์รไปสู่จุด

ของการแข่งขนัได ้เป็นความรู้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงซ่ึงแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
(3) ความรู้ท่ีเป็นเลิศ (Innovative Knowledge) เป็นความรู้ท่ีทาํให้องคก์รเป็น

เลิศ สามารถเป็นผูน้าํทางการตลาดได ้
2) การแสดงออกทางทกัษะ (Skill) เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยซ่ึ์งมีอยู ่

2 อยา่ง คือ 
(1) ทกัษะทัว่ไป (Generic Skills) หมายถึง ทกัษะทัว่ไปเป็นทกัษะท่ีมนุษยต์อ้ง

ใชทุ้กวนัเพื่อการมีชีวิตอยู ่
(2) ทกัษะวิชาชีพ (Profession Skills) หมายถึง ทกัษะท่ีมนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีเพื่อ

ใชใ้นการหาเล้ียงชีพ 
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ดงันั้น ทกัษะทั้งสองอยา่งถือไดว้่าเป็นการต่อยอดจากความรู้ แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 
มีการพฒันา การฝึกฝนให้เกิดข้ึน โดยมีช่วงของระยะเวลาท่ีทาํการหล่อหลอมจากการปฏิบติั จน
กลายเป็นทกัษะในเร่ืองนั้นๆ 

3) การแสดงออกทางคุณลกัษณะของบุคคล (Attributes) ไดแ้ก่ บทบาทท่ีแสดงออก
ต่อสังคม (Social Role) ภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self Image) ความเช่ือ (Trait) และ
แรงจูงใจ (Motive) 

ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2547: 19-20) กล่าวว่า จาํนวน Core Competency โดยทัว่ไป
แลว้ Core Competency มีจาํนวนอยูร่ะหว่าง 3-5 ตวั เพราะถา้มีมากเกินไปคงจะไม่เรียกว่า Core 
(หลกั) และ Core Competency จะตอ้งสามารถใชไ้ดก้บัทุกตาํแหน่งทุกระดบัขององคก์ร ไม่ใช่
กาํหนดเร่ืองการวางแผนกลยทุธ์เป็น Core Competency อยา่งน้ีคงจะใชไ้ม่ไดก้บัพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 
 

2.1.3 ขั้นตอนการกาํหนด Core Competency 
การวิเคราะห์หา Core Competency แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) สาํรวจความคิดเห็นจากผูบ้ริหาร 
(1) ออกแบบแบบสอบถาม 
(2) สาํรวจความเห็นผูบ้ริหาร 
(3) สรุปรวบรวมขอ้มูล 

2) ประชุมอภิปรายเพ่ือกาํหนด Core Competency 
(1) ประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(2) อภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุป 
(3) เลือก Core Competency 

3) กาํหนดแนวทาง แผนงานในการนาํไปใช ้
(1) กาํหนดแนวทางในการส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ 
(2) กาํหนดแผนงานในการนาํไปใช ้

ในการกาํหนด Core Competency องคก์ารนั้นจะตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ
กลยทุธ์ไวก่้อน เพราะถา้ไม่ไดมี้การกาํหนดส่ิงเหล่าน้ีไว ้จะไม่สามารถกาํหนด Core Competency 
ได ้
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2.2 สมรรถนะหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                  
ผู้ประสานงาน และผู้วางแผนปฏิบัตกิารไมซ์ (ไทย) 

 
สมรรถนะหลักของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู ้

ประสานงาน และผูว้างแผนปฏิบติัการไมซ์ (ไทย) ประกอบดว้ย 18 สมรรถนะหลกั ดงัน้ี 

1) ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้

2) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 

3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์
การแข่งขนั 

4) ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ 

5) ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ และการ
พิจารณ์ 

6) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 

7) ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 

8) ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ 

9) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ 

10) ทกัษะการประสานงาน 

11) สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง 

12) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

13) เชาวน์ปัญญา 

14) ความมีเกียรติในตนเอง 

15) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

16) ความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอียด 

17) ความมีจิตบริการ 

18) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
จากการศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบติังาน ผูป้ระสานงาน และผูว้างแผนปฏิบติัการไมซ์ (ไทย) ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกองทุนส่งเสริมการจดั
ประชุมนานาชาติ (CPF) ร่วมมือกับองค์กรรัฐและหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อนัได้แก่ 
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) สมาคมการแสดงสินคา้ไทย (TEA) สมาคมธุรกิจ
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สร้างสรรค์การจดังาน (EMA) และสํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (TCEB) ในการสนับสนุนทุนวิจยัและพฒันาเพ่ือผลิตคู่มือมาตรฐานการปฏิบติัการไมซ์ 
โดยว่าจา้งให้มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นผูจ้ดัทาํคู่มือฯดงักล่าวข้ึน ดงันั้น จึงนาํตวัแปรชุดน้ีมาเป็นตวั
แปรตน้ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสินค้า 

 
2.3.1 พฤติกรรมหลงัการซ้ือส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
สุวีร์ณัสญ ์โสภณศิริ (2554: 89-90) กล่าวว่า พฤติกรรมหลงัการซ้ือเป็นส่ิงท่ีสําคญั ทาํให้

ตอ้งทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวหลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ท่องเท่ียวแลว้
นั้น เน่ืองจากความอยู่รอดของธุรกิจท่องเท่ียวไม่ไดเ้กิดจากการขายสินคา้ท่องเท่ียวเพียงคร้ังเดียว 
หรือความสามารถในการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการในคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว แต่ธุรกิจตอ้งมี
ความสามารถในการท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไปอีก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การหาลูกคา้ใหม่นั้นมีความยุ่งยากและเสียค่าใชจ่้ายทางการตลาดมากกว่าการดึงดูดลูกคา้เดิมให้
กลบัมาใชอี้กคร้ัง 

ปราโมชน์ รอดจาํรัส (2553: 16-17) กล่าวถึงพฤติกรรมหลังการซ้ือว่า เม่ือมีการซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ จะมีพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการซ้ือ ผูซ้ื้อเกิดความรู้สึกอยา่งไรตรงตามความ
คาดหวงัหรือไม่ โดยความพึงพอใจหลงัการซ้ือ เป็นความคาดหวงัท่ีไดรั้บหลงัจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
ถา้มีความพึงพอใจเท่ากนัหรือมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวงัก่อนหนา้น้ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ ทาํให้
เขากลบัมาเป็นผูซ้ื้ออีกคร้ังและจะบอกถึงความพึงพอใจให้กับคนใกลชิ้ดถือเป็นการโฆษณาท่ี
ไดผ้ลดี แต่ถา้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่พึงพอใจนอกจากไม่ซ้ือซํ้ าแลว้ยงัมีการบอกต่อไปยงัผูใ้กลชิ้ดซ่ึง
ทาํใหเ้กิดการสูญเสียทางการตลาด 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2556: 33) กล่าวว่า พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เป็นความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจหลงัการซ้ือ ความพอใจจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซํ้ า (เดินทางมาเท่ียวและใชบ้ริการอีก) 
จงรักภกัดีต่อบริษทั หรือช่ือเสียงของบริษทั ถา้ไม่พอใจกไ็ม่กลบัมาใชบ้ริการอีก  

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมหลงัการซ้ือเป็นส่ิงสาํคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวใชต้ดัสินใจ
วา่จะเดินทางกลบัมาเท่ียวหรือใชบ้ริการซํ้ าหรือไม่ ถา้เกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมหลงัการซ้ือก็จะ
กลบัมาซ้ือซํ้ าและบอกต่อ แต่ถา้เกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมหลงัการซ้ือคร้ังต่อไปก็จะไม่
เกิดข้ึน 
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2.3.2 ความหมายของพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
Gronholdt, Martensen and Kristense (2000) พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การ

กลบัมาเท่ียวซํ้ า (Revisit, Repurchase) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียว
หรือความตั้งใจกลบัมาซ้ือซํ้าดว้ยความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียว  

Kozak and Rimmington (2000) พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ คือ การกลบัมาเท่ียวซํ้ า 
(Revisit, Repurchase) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ าเกิดจากประสบการณ์การรับรู้
จากการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาของแต่ละบุคคล ซ่ึงประสบการณ์ท่ีดีจะถูกสะสมและส่งผลใหค้วามตั้งใจ
ท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ าสูง และนักท่องเท่ียวจะกลบัไปพกัผ่อนหย่อนใจท่ีพื้นท่ีนั้นอีกคร้ังดว้ย
ความตั้งใจ 

Oppermann (2000) แนวความคิดการกลบัมาของลูกคา้ในทางธุรกิจสามารถนาํมาใชไ้ดใ้น
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพราะบางคร้ังนกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมาสถานท่ีเดิมมากข้ึนเร่ือยๆ สามารถเรียก
ไดว้่าการกลบัมาเท่ียวซํ้ าของนักท่องเท่ียว คือ ตวัช้ีวดัเชิงบวกแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว และส่งผลต่อทศันคติ เพิ่มความเป็นไปไดท่ี้นกัท่องเท่ียวจะกลบัมา 

Cole and Scott (2004) ความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซํ้ าเป็นการอา้งถึงความตั้งใจหรือการวาง
แผนการเยีย่มเยอืนสถานท่ีท่องเท่ียวอีกคร้ัง 

Oliver (1997) การกลบัมาของลูกคา้ คือ ความมุ่งมัน่อยา่งแทจ้ริงท่ีจะกลบัมาซ้ืออีกคร้ังหรือ
กลบัมาสนบัสนุนสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง ความตั้งใจในการกลบัมาใช้
บริการอีกคร้ัง ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาของนกัท่องเท่ียววา่ไดรั้บความพึงพอใจหรือไม่ 
 

2.3.3 ประเภทของนักท่องเทีย่วทีมี่พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
Feng and Jang (2004) ไดใ้ชโ้ครงสร้างในการแบ่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตั้งใจจะกลบัมา

เท่ียวซํ้าไดด้งัต่อไปน้ี  
1) ความต่อเน่ืองในการกลบัมาเท่ียวซํ้า (มีความตั้งใจสูงท่ีจะกลบัมาเท่ียวซํ้า)  
2) หยุดการกลบัมาเท่ียวซํ้ าไวช้ัว่คราว (ในระยะสั้นอาจจะยงัมีความตั้งใจตํ่าท่ีจะ

กลบัมาเท่ียวซํ้าแต่ในระยะยาวนั้นจะมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวซํ้าสูง)  
3) พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีเปล่ียนแปลงไป (มีความตั้งใจตํ่าท่ีจะกลบัมาเท่ียวซํ้า) 
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2.3.4 ปัจจัยของนักท่องเทีย่วทีมี่พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
Yoon and Uysal (2005) ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการกลบัมาเท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียวนัน่ก็คือ 

ความจงรักภกัดี ซ่ึงในงานวิจยัทางการตลาด ความจงรักภกัดีของลูกคา้ หมายถึง ความสมํ่าเสมอใน
การซ้ือหรือการแนะนาํคนอ่ืนให้มาซ้ือสินคา้ดว้ย นอกจากน้ี Panisa Mechinda, Sirivan Serirat, 
Jirawat Anuwichanont and Nak Gulid (2010) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความจงรักภกัดี คือ แนวโนม้ท่ีจะ
กลบัมาสนบัสนุนสินคา้หรือบริการอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

Oppermann (2000) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการกลับมาเท่ียวซํ้ าของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงจะพิจารณาจากความพึงพอใจอีกทั้งความพึงพอใจช่วยลดตน้ทุนทางการตลาดใน
การดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กลับมาเท่ียวซํ้ า เพราะนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีต้นทุนทางการตลาดตํ่า
นอกจากน้ี Shoemaker and Lewis (1999) กล่าววา่ การกลบัมาของนกัท่องเท่ียวใหป้ระโยชน์จาํนวน
มากกบัแหล่งท่องเท่ียว เช่น การลดตน้ทุนทางการตลาด, การแนะนาํปากต่อปาก, การพาํนกัท่ี
ยาวนานข้ึน และเกิดรายไดจ้าํนวนมากกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

Um, Chon and Ro (2006) จุดหมายปลายทางและกิจกรรมขององคก์ารเก่ียวขอ้งกบัเหตุผล
พื้นฐานของความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ า เพราะตน้ทุนการรักษานกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมาเท่ียว
ซํ้านอ้ยกวา่การดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม่ 

Bongkosh Ngamsom Rittichainuwat, Qu, and Chollada Mongkhonvanit (2008) ปัจจยัท่ี
กาํหนดความตั้งใจท่ีจะกลบัมาเท่ียวซํ้ า โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวพกัผอ่นแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญั
ของแรงจูงใจของการเดินทางท่ีผ่านมาและบทบาทของพฤติกรรมดา้นความพึงพอใจท่ีผา่นมาของ
นักท่องเท่ียวเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าหรือความน่าสนใจและการรับรู้คุณค่าของเงินในการกลบัมา
เท่ียวซํ้า 

Appiah-Adu, Fyall and Singh (2000) คุณภาพของสินคา้และความพึงพอใจสามารถสร้าง
การกลบัมาเท่ียวซํ้าของนกัท่องเท่ียวได ้

Kotler, Bowen and Makens (2006) ความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ส่ิงจาํเป็นของการกลบัมา
ของลูกคา้ (ความจงรักภกัดี) และความคาดหวงัของลูกคา้จะตอ้งเท่ากบัหรือมากกว่าถึงจะเกิดการ
กลบัมาซ้ือซํ้าของลูกคา้ 

Kozak (2001) กล่าว่า มีปัจจยัหลายตวัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว, ความพึงพอใจโดยรวม และจาํนวนคร้ังของการเขา้ชมก่อนหนา้ ซ่ึง
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะกลบัไปยงัจุดหมายปลายทางเดิมและ
สถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีคลา้ยกนั 
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กล่าวโดยสรุป นกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมาซ้ือซํ้ าส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจเป็นปัจจยัหลกั ซ่ึง
หากการกลบัมาซ้ือซํ้ าๆ ติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนานเช่นน้ีจะกลายเป็นพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ในท่ีสุด 

 
2.3.5 ตัวช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา คน้ควา้ และทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามีตวัช้ีวดั

ต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ดงัน้ี 
กฤษฎา สงัขมณี (2552) ไดท้าํการศึกษาความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวไทยกบัต่างชาติใน

เขตชะอาํ หวัหิน และปราณบุรี – สามร้อยยอด พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า, การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

ณัฐวรรณ มุกดาพิทกัษ ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาทศันคติ ความพึงพอใจโดยรวม ความ
จงรักภักดีและพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการของสายการบินนกแอร์เท่ียวบินในประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

ธนกฤตา วรรัตน์โภคา (2553) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้กลุ่มเจเนอเรชัน่บี พบว่าตวัช้ีวดัต่อ
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

นิภาพร ปาวพรม (2556) ไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัความ
จงรักภักดีของลูกค้าแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม บ้านด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก, การ
กลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

วิชาญ เจียมจิณณวตัร (2552) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ บริษทั ดูปองท ์(ประเทศไทย) จาํกดั พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

วีรวฒัน์ คา้ขาย (2554) ไดท้าํการศึกษารูปแบบความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก
การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธ์ิ (2555) ไดท้าํการศึกษาการส่ือสารการตลาด ทศันคติ ความไวว้างใจ
กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวของผูช้ายวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 
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เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน (2553) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ในการใช้สินคา้และบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
การบอกต่อเชิงบวก, การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

ไกรฤกษ ์พฒันพงษไ์พบูลย ์ (2547) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการ
สร้างความจงรักภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่้อ โตโยตา้ ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

เตวิช โสภณปฏิมา (2554) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาแบบจาํลองเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า, การมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้  

ธญัภา บาํรุงพืช (2553) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ี
มีในตราไสก้รอก พบวา่ตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

บงกช พิภูษณะนาคทนต ์ (2552) ไดท้าํการศึกษาการเพิ่มความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ลูกคา้ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผมยี่ห้อซันซิล พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า, การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

บุญลือ อ๊ึงบาํรุงพนัธ์ุ (2552) ไดท้าํการศึกษาความจงรักภกัดีของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (สาํนกังานใหญ่) พบวา่ตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

สุธาสินี ศรีพงศธ์รพิบูล (2552) ไดท้าํการศึกษาความจงรักภกัดีของพนกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (สาํนกังานใหญ่) พบว่าตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ การกลบัมาใช้
บริการซํ้า 

อมรรัตน์ พินยักุล (2549) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้
ไอศกรีม Swensen’s ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

จากการสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึง
สามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 แสดงตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

ตวัช้ีวดั 

พฤตกิรรมความภักดต่ีอตราสินค้า 

ความจงรักภักดด้ีานพฤติกรรม 
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ปก
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ค้า
 

ความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวไทยกบัต่างชาติในเขตชะอาํ  
หวัหิน และปราณบุรี – สามร้อยยอด (กฤษฎา สังขมณี, 2552) 

/ / / 

ทศันคติ ความพึงพอใจโดยรวม ความจงรักภกัดีและพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการของสายการบินนกแอร์เท่ียวบินในประเทศ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ณฐัวรรณ มุกดาพิทกัษ,์ 2549) 

 /  

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้กลุ่มเจเนอเรชัน่บี  
(ธนกฤตา วรรัตน์โภคา, 2553) 

/ /  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นด่านเกวียน อาํเภอโชค
ชยั จงัหวดันครราชสีมา (นิภาพร ปาวพรม, 2556) 

/ /  

ปัจจยัการบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลกูคา้ บริษทั  
ดูปองท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
(วชิาญ เจียมจิณณวตัร, 2552) 

/ /  

รูปแบบความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวเมือง
พทัยา (วรีวฒัน์ คา้ขาย, 2554) 

/ /  

การส่ือสารการตลาด ทศันคติ ความไวว้างใจกบัความจงรักภกัดี
ในตราสินค้าผลิตภัณฑ์บํารุงผิวของผู ้ชายวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร (เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธ์ิ, 2555) 

ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชสิ้นคา้
และบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
(เกศนภา ไลซานดร้า ยะเสน, 2553) 

/  / 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั 

พฤตกิรรมความภักดต่ีอตราสินค้า 
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการสร้างความจงรักภกัดีและ
พฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้ โตโยตา้ ของ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ไกรฤกษ ์พฒันพงษไ์พบูลย,์ 2547) 

ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

การพฒันาแบบจาํลองเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
(เตวชิ โสภณปฏิมา, 2554) 

/ / / 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีในตราไส้
กรอก (ธญัภา บาํรุงพืช, 2553) 

ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

การเพ่ิมความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์
ดูแลเส้นผมยีห่อ้ซนัซิล (บงกช พิภษูณะนาคทนต,์ 2552) 

/ / / 

ความจงรักภกัดีของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สํานกังาน
ใหญ่) (บุญลือ อ๊ึงบาํรุงพนัธ์ุ, 2552) 

ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

ความจงรักภกัดีของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สํานกังาน
ใหญ่) (สุธาสินี ศรีพงศธ์รพิบูล, 2552) 

 /  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าไอศกรีม 
Swensen’s ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(อมรรัตน์ พินยักลุ, 2549) 

ไม่แยกตวัแปรยอ่ย 

 
จากการศึกษาตวัช้ีวดัต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้น จึงนาํตวัแปรชุดน้ีมาเป็น

ตวัแปรตามในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การบอกต่อเชิงบวก 
2) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 
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3) การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 
 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัธุรกจิโรงแรม และธุรกจิศูนย์ประชุม 
 

2.4.1 ความหมายของธุรกจิโรงแรม 
อนุพนัธ์ุ กิจพนัธ์พาณิช (2539: 8) ไดก้ล่าวไวว้่า “โรงแรม” หมายความว่า บรรดาสถานท่ี

ทุกชนิดท่ีจดัตั้ งข้ึนเพื่อรับสินจา้งสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลท่ีประสงค์จะหาท่ีอยู่หรือท่ีพกั
ชั่วคราว ซ่ึงถา้พิจารณาตามมาตราน้ี จะเห็นว่ากฎหมายไทยถือว่าโรงแรมเป็นท่ีพกัเท่านั้น ไม่
จาํเป็นตอ้งมีบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมก็ได ้อีกนยัหน่ึงคือ ถา้ปลูกบา้นเพ่ือให้คนเขา้พกัอาศยั
เป็นการชัว่คราวโดยคิดค่าเช่าก็ถือว่าเป็น “โรงแรม” ไดท้ั้งนั้น อยา่งไรก็ดี ในมาตรา 25 ของพ.ร.บ.
ฉบบัเดียวกนัน้ีเอง กลบัมีบทกาํหนดท่ีเสมือนระบุเง่ือนไขของความเป็น “โรงแรม” เพิ่มเติมจากคาํ
จาํกดัความขา้งตน้น้ี โดยเขียนว่า “มาตรา 25 เคหะสถานใดใชเ้ป็นบา้นพกั กล่าวคือ ใชเ้ฉพาะเป็นท่ี
รับบุคคลท่ีประสงคจ์ะไปพกัอาศยัอยูช่ัว่ระยะเวลานานอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน โดยผูมี้สิทธิให้ใชมิ้ได้
ขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมใดๆแก่ผูม้าพกัเป็นปกติธุระหรือแก่ประชาชน ไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตาม
ความหมายแห่งพระราชบญัญติัน้ี” 

นิติพล ภูตะโชติ (2539: 4-5) ความหมายของโรงแรมคาํว่า “โรงแรม” (Hotel) มีผูใ้ห้
ความหมายเอาไว ้ดงัน้ี 

1) ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมาย
ของคาํวา่ โรงแรม หมายถึง “ท่ีพกัคนเดินทาง” จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้่า โรงแรม คือ ท่ี
พกัของคนเดินทางท่ีตอ้งการท่ีพกัเพื่อใช้สําหรับพกัผ่อน หลบันอนซ่ึงเป็นการพกัแบบชั่วคราว 
ไม่ไดพ้กัหรืออาศยัอยูแ่บบถาวร 

2) ความหมายตามพระราชบญัญติัโรงแรม ปี พ.ศ. 2478 มาตรา 3 ไดก้าํหนดเอาไว้
ว่า โรงแรม หมายถึง “สถานท่ีทุกชนิดท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรับสินจา้งสาํหรับคนเดินทาง หรือบุคคลท่ีหา
ท่ีพกัเป็นการชัว่คราว ทั้งน้ีตอ้งมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกัตามท่ีตอ้งการ” และใน
มาตรา 5 ยงัไดก้าํหนดเอาไวว้่า “เคหะสถานใดใชเ้ป็นบา้นพกัดงักล่าว คือ ใชเ้ฉพาะเป็นท่ีรับบุคคล
ท่ีประสงคจ์ะไปพกัอาศยัอยูซ่ึ่งระยะเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน โดยผูมี้สิทธิใหใ้ชมิ้ไดข้ายอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมใดๆแก่ผูพ้กัเป็นปกติธุระหรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามความหมายแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี” 

ดังนั้ นโรงแรมกับสถานประกอบการอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกันน่าจะมีขอ้แตกต่างกันท่ี
ระยะเวลาของการเขา้พกั ถา้เป็นการเขา้พกัชัว่คราวไม่ถึงหน่ึงเดือนก็เขา้ลกัษณะเป็นโรงแรมตาม
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พระราชบญัญติัน้ี แต่ถา้เป็นการเขา้พกัมีระยะเวลานานตั้งแต่หน่ึงเดือนข้ึนไปตอ้งพิจารณาต่อไปว่า 
ผูมี้สิทธ์ิใหเ้ขา้พกัไดมี้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่ผูเ้ขา้พกัเป็นปกติหรือไม่ ถา้ไม่มีบริการ ไม่ถือ
ว่าเป็นโรงแรมตามกฎหมายดงักล่าว แต่ถา้สถานประกอบการใดมีลกัษณะตามกฎหมายอ่ืนอยูแ่ลว้ 
กไ็ม่ถือวา่เป็นโรงแรมตามพระราชบญัญติัน้ี เช่น หอพกั เป็นตน้ 

จากความหมายท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พอจะนาํมาสรุปความหมายของคาํว่า “โรงแรม” 
(Hotel) ไดด้งัน้ี 

1) โรงแรมเป็นสถานประกอบการเพื่อรับค่าจา้งจากคนท่ีมาพกั ดงันั้น ผูท่ี้มาพกั
จะตอ้งจ่ายเงินใหก้บัสถานประกอบการเพ่ือเป็นค่าท่ีพกัจึงจะมีสิทธ์ิเขา้พกัได ้

2) โรงแรมเป็นท่ีพกัชัว่คราวคนเดินทางท่ีตอ้งการท่ีพกัเพื่อใชใ้นการพกัผ่อนหลบั
นอน แต่การพกัดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการพกัแบบถาวร 

3) โรงแรมจะตอ้งมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการแก่ลูกคา้ผูเ้ขา้พกั ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ 

4) โรงแรมเป็นการดาํเนินการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใชแ้รงงานและทุนมาก และในการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งมีระบบการบริหารงานท่ีดี มีแบบแผน รวมทั้งระบบการควบคุมมาตรฐาน
ท่ีดีเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปลกัษณะสาํคญัของคาํวา่ “โรงแรม” ไดด้งัน้ี 
1) ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งจ่ายค่าท่ีพกั เป็นเงินค่าเช่าเป็นค่าตอบแทนให้กบัสถานบริการจึง

จะสามารถเขา้พกัไดเ้น่ืองจากโรงแรม เป็นสถานท่ีประกอบการท่ีสร้างข้ึนเพื่อรับค่าสินจา้งจากผูเ้ขา้
พกั 

2) มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั 
3) เป็นท่ีพกัแบบชัว่คราวหรือระยะเวลาในการเขา้พกัไม่เกินหน่ึงเดือน 
4) เป็นสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่ใชต้น้ทุนและแรงงานมาก ดงันั้น จึงตอ้งมี

การบริหารจดัการท่ีดี มีระบบแบบแผนในการดาํเนินงานท่ีไดม้าตรฐานเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บั
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

นอกจากน้ียงัมีสถานบริการดา้นท่ีพกัแรมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัคาํว่า
โรงแรม ดงัต่อไปน้ี 

1) อินน์ (Inn) หมายถึง ท่ีพกัขนาดเลก็ตั้งอยูริ่มทางตามชนบท มกัไม่มีบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

2) ทาเวอร์น (Tavern) หมายถึง ท่ีพกัสําหรับคนเดินทางท่ีใช้มา้เป็นพาหนะ มี
ลกัษณะคลา้ยโรงเต้ียม 



27 

3) เกสตเ์ฮาส์ (Guest House) หมายถึง สถานท่ีให้เช่าโดยเจา้ของบา้นไดแ้บ่งพื้นท่ี
ส่วนหน่ึงในบา้นให้ผูเ้ขา้พกัเช่า มีลกัษณะเป็นห้องโถง ห้องนํ้ ารวมมกัไม่มีบริการอ่ืนแต่อาจมี
บริการอาหารเชา้ และเปิดเช่าในราคาถูก 

4) โมเต็ล (Motel) หมายถึง โรงแรมขนาดเล็กตั้งอยู่ริมถนนสายสําคญัๆ เพื่อ
ใหบ้ริการสาํหรับนกัเดินทางท่ีเดินทางโดยรถยนต ์

5) ลอดจ ์(Lodge) หมายถึง ท่ีพกัขนาดเลก็ มีลกัษณะเหมือนบา้นพกั ส่วนมากตั้งอยู่
ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวหรือตามชนบท และมีกิจกรรมนนัทนาการเฉพาะอยา่งใหบ้ริการ 

6) รีสอร์ท (Resort) เป็นสถานท่ีพกัท่ีใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อน มกัตั้ งอยู่ในทาํเลท่ี
สมบูรณ์ตามเขตชานเมือง หรือตามแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีความเหมาะสมทั้งทิวทศัน์
ธรรมชาติ สภาพอากาศ รวมถึงมีกิจกรรมบนัเทิง กีฬากลางแจง้ และบริการอาหาร เป็นตน้ 

จากเอกสารขา้งต้นสามารถกล่าวได้ว่า โรงแรม คือ สถานท่ีบริการท่ีพกั อาหารและ
เคร่ืองด่ืม สาํหรับนกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทางซ่ึงสามารถแบ่งไดห้ลายลกัษณะตามแต่ลกัษณะพ้ืนท่ี
ท่ีจดัตั้ง 
 

2.4.2 ความสําคญัของธุรกจิโรงแรม 
สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ (2553: 35-37) อธิบายถึงสภาพปัจจุบนัของอุตสาหกรรมท่ีพกัแรม ว่ามี

การเจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นลักษณะการดาํเนินการจัดการของโรงแรมในอดีตกับ
ปัจจุบนัจึงมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากหลายปัจจยั อาทิ เช่น ขนาดของท่ีพกัแรม สถานท่ีตั้ง 
ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีไวบ้ริการเป็นต้น ในอดีต การบริหารในธุรกิจท่ีพกัแรม
ส่วนมากเจา้ของกิจการจะเป็นผูดู้แลและบริหารงานเองเน่ืองจากคู่แข่งในธุรกิจยงัมีน้อย แต่ใน
ปัจจุบนัสภาพเหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีโรงแรมขนาดใหญ่จาํนวนหลายร้อยหอ้งพกัและ
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบครันเกิดข้ึนจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีการระดมเงินทุนจาํนวนมาก
เพื่อสร้างส่ิงดึงดูดใจต่างๆให้ลูกคา้มาใชบ้ริการและเกิดความประทบัใจ ประกอบกบัการเดินทางท่ี
สะดวกสบายมากข้ึนในปัจจุบนั ส่งผลให้มีการเดินทางระหว่างประเทศอย่างกวา้งขวาง ดงันั้น
ระบบการจดัการในธุรกิจท่ีพกัแรมจึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการบริหารตามมาตรฐานสากลและการ
บริหารงานอยา่งมืออาชีพ 

2.4.2.1 ความสาํคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมในดา้นเศรษฐกิจ 
การเจริญเติบโตของกิจการดา้นท่ีพกัแรมและการท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิดรายไดแ้ละ

การจา้งงานภายในประเทศ เกิดการกระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินผูเ้ป็นแรงงานในธุรกิจ
ท่องเท่ียวและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี นอกจากการจ่ายค่าท่ีพกัและบริการอ่ืนๆ จากนกัท่องเท่ียว
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แลว้ ยงัมีการจบัจ่ายใชส้อยในค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามมาอีกดว้ยเช่น บริการจดันาํเท่ียว การขนส่ง ของท่ี
ระลึก ฯลฯ ส่งผลให้อาชีพการบริการในธุรกิจการท่องเท่ียวมีการขยายตวัมากข้ึนเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการด้านต่างๆ ของนักท่องเท่ียว ซ่ึงความสําคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมในด้านเศรษฐกิจ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ทาํใหเ้กิดการสร้างงานและอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชน 
2) นาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศและสร้างเมด็เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
3) เป็นแหล่งรับซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก เฟอร์นิเจอร์ ของประดบัตกแต่ง ฯลฯ 
4) สนบัสนุนกิจกรรมทางการท่องเท่ียวและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค 

2.4.2.2 ความสาํคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมในดา้นสงัคม 
จากการท่ีกิจการท่ีพกัแรมไดส่้งผลให้เกิดการกระจายรายไดแ้ละการจา้งงานให้กบั

คนในชุมชนนั้น ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กล่าวคือ มีการกระจายรายไดไ้ปยงัส่วนต่างๆของ
ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีสาํคญัๆตั้งอยู ่ซ่ึงสามารถดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวสนใจเดินทางมาเยีย่มชม ทาํใหค้นในชุมชนนั้นมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ช่วยลดปัญหาการ
ว่างงานการอพยพแรงงานจากทอ้งถ่ินเขา้สู่เมืองใหญ่ ซ่ึงความสําคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมในดา้น
สงัคม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ช่วยยกระดับมาตรฐานความ เ ป็นอยู่ ของท้อง ถ่ิน  เ ช่น  ระบบ
สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภยั ระบบการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

2) ลดปัญหาการว่างงานและชุมชนแออดั จากการอพยพเขา้มาขายแรงงาน
ในเมืองใหญ่เป็นจาํนวนมาก อนัจะเป็นผลทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคมต่างๆ ตามมา 

3) เป็นแหล่งบนัเทิงของชุมชนเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
4) เป็นแหล่งพบปะสังสรรคแ์ละศูนยร์วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การจดั

ประชุมสมัมนา การจดังานสงัสรรคต่์างๆ 
2.4.2.3 ความสาํคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมในดา้นวฒันธรรม 
การเดินทางท่องเท่ียวทาํให้เกิดการส่ือสารแลกเปล่ียนระหว่างวฒันธรรมต่างพื้นท่ี 

ต่างเช้ือชาติ จากลกัษณะนิสัยทัว่ไปของคนไทย ท่ียิม้แยม้แจ่มใส เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่นบัว่าเป็นเสน่ห์ท่ี
สร้างความประทบัใจต่อผูม้าเยอืน ผูใ้หบ้ริการต่อนกัท่องเท่ียวท่ีดีจึงตอ้งใหบ้ริการดว้ยกิริยามารยาท
แบบไทย ในขณะเดียวกนัก็มีความรู้เร่ืองมารยาทแบบสากล นอกจากน้ี ในธุรกิจโรงแรมหลายแห่ง
ก็มีการฟ้ืนฟูการแต่งกายแบบไทยท่ีมีความสวยงามและเอกลกัษณ์ ตลอดจนการส่งเสริมการใชผ้า้
ไทย เช่น ผา้ฝ้าย หรือผา้ไหม สําหรับพนักงานบริการในโรงแรม รวมถึงจดัให้มีการแสดงศิลปะ
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แบบไทย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี และอาหารไทย ซ่ึงมีการแกะสลกัตกแต่งอย่าง
วิจิตรสวยงามส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นจุดขายท่ีสาํคญัทางการท่องเท่ียวทั้งส้ิน จึงนบัไดว้่ากิจการดา้นการ
บริการท่ีพกัแรมได้มีส่วนจรรโลงวฒันธรรมไทย และเผยแพร่เอกลกัษณ์ไทยสู่สายตาของชาว
ต่างประเทศท่ีเขา้มาท่องเท่ียวพกัแรมในประเทศไทยไดอี้กทาง 

จากเอกสารขา้งตน้สามารถกล่าวได้ว่า โรงแรมเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจอุตสาหกรรม
ทางการท่องเท่ียว เพื่อคอยอาํนวยความสะดวกในเร่ืองของท่ีพกั ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงธุรกิจโรงแรมมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ 
การสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ การสร้างอาชีพ นอกจากน้ี ธุรกิจโรงแรมยงัคงเป็นปัจจยัทางการ
ท่องเท่ียว ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสการเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง
ธุรกิจโรงแรมยงัมีส่วนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศไทยอีก
ทางหน่ึงดว้ย 
 

2.4.3 ประเภทของธุรกจิโรงแรม 
โสภิต ภทัรพิพฒัน์ (2540: 54-62) ไดก้ล่าวว่า ปัจจุบนัธุรกิจการดาํเนินงานดา้นโรงแรม

เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงส่งผลใหมี้การแข่งขนัในดา้นบริการต่างๆ การดาํเนินงานของโรงแรมแต่ละแห่ง
ลว้นมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น จาํนวนห้องพกั จุดประสงค์ของการจัดตั้ ง ประเภทของการ
ให้บริการ ดงันั้นในการจาํแนกประเภทของโรงแรมจึงมีหลกัเกณฑท่ี์พอสรุปไดด้งัน้ี1) แบ่งตาม
ทาํเลท่ีตั้ง 2) แบ่งตามหนา้ท่ี 3) แบ่งตามจาํนวนหอ้งพกั 4) แบ่งตามราคาค่าเช่าหอ้งพกั และ 5) แบ่ง
ตามระยะเวลาท่ีลูกคา้มาพกั 

2.4.3.1 ประเภทของโรงแรมท่ีแบ่งตามทาํเลท่ีตั้ง (Location) 
การจดัตั้งโรงแรมตามสถานท่ีต่างๆ มกัคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ลกัษณะภูมิประเทศ ทาํเลท่ีตั้ง สถานท่ีสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ ตลอดจนศูนยก์ลางธุรกิจ ดงันั้นการ
แบ่งโรงแรมประเภทน้ีสามารถจาํแนกแยกยอ่ยออกเป็น 1) โรงแรมในเมืองใหญ่ (Large Cities) 2) 
โรงแรมในเมืองเลก็ (Small Cities) 3) โรงแรมชานเมือง (Suburban Hotel) 4) โรงแรมในสถานตาก
อากาศ (Resort Hotel) และ 5) โรงแรมท่าอากาศยาน (Airport Hotel) 

1) โรงแรมในเมืองใหญ่ (Large Cities) 
เป็นโรงแรมท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ ซ่ึงอยู่ในย่านธุรกิจการค้า การ

ท่องเท่ียว การเงิน ตลอดจนสถานบนัเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร ไนทค์ลบั ภตัตาคาร 
รวมทั้งสถานท่ีราชการ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก ลกัษณะของโรงแรมมกัมี
ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ห้องข้ึนไป ภายในโรงแรมมีการตกแต่งอยา่งหรูหรา พร้อมบริการดา้นต่างๆ
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ครบครัน เช่น ภตัตาคาร บาร์ ไนทค์ลบั ร้านคา้ คอ็กเทลเลาน์จ ทนัตกรรม สถานท่ีจอดรถ ตลอดจน
มีบริการใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีจดังานเล้ียงในพิธีต่างๆ จดัประชุมสัมมนา จดัแสดงสินคา้ ส่วนค่าบริการ
มกัมีราคาสูงกว่าโรงแรมประเภทอ่ืนๆ ตวัอยา่งโรงแรมประเภทน้ีไดแ้ก่ โรงแรมดุสิตธานี โรงแรม
โอเรียนเตล็ โรงแรมรอยลัออคิต โรงแรมเอเชีย เป็นตน้ 

2) โรงแรมในเมืองเลก็ (Small Cities) 
มกัเป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆ ซ่ึงห่างไกลจากเมืองใหญ่ๆ เน่ืองจาก

ไม่สามารถเดินทางกลบัไดท้นั ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ และนกัเดินทาง ลกัษณะ
บริการท่ีสาํคญัท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัโรงแรมคือ อาหารและเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากโรงแรมประเภทน้ีมกั
เป็นท่ีสังสรรคข์องคนในทอ้งถ่ิน สถานท่ีตั้งมกัตั้งใกลส้ถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ย่านธุรกิจการคา้
ของเมืองนั้น เช่น โรงแรมอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ลพบุรีอินน์ จงัหวดัลพบุรี เป็นตน้ 

3) โรงแรมชานเมือง (Suburban Hotel) 
เป็นโรงแรมท่ีมกัตั้งตามชานเมืองหรือนอกเมืองท่ีมีการคมนาคมสะดวก 

คล่องตวัในการเดินทาง บริเวณรอบโรงแรมประเภทน้ี มีบรรยากาศเงียบสงบและอากาศบริสุทธ์ิ
กวา่โรงแรมในเมือง ดงันั้นจึงนิยมใชส้ถานท่ีจดัประชุมสมัมนาต่างๆ ตวัอยา่งโรงแรมประเภทน้ีเช่น 
โรงแรมรามาการ์เดนท ์และโรงแรมไฮแอท เซ็นทรัลพลาซ่า 

4) โรงแรมในสถานตากอากาศ (Resort Hotel) 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) โรงแรมท่ีตั้งใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวเช่น ชายทะเล ภูเขา ทะเลสาบ 
ป่า นํ้ าตก ท่ีเล่นสกีและเขตการพนันเสรี เป็นตน้ สถานท่ีดงักล่าวเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนในวนัหยุด หรือใช้เป็นสถานท่ีจดัประชุมสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ขา้
ประชุมสัมมนาได้พักผ่อนในวันหยุด  หรือใช้เป็นสถานท่ีจัดประชุมสัมมนา  เพื่อให้ผู ้เข้า
ประชุมสัมมนาไดพ้กัผ่อนไปดว้ยในตวั โรงแรมประเภทน้ีมีการจดับริการต่างๆ และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกให้กบัลูกคา้ และโรงแรมบางแห่งจดัให้มีบริการนาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวเช่น จดัเรือ, 
รถมา้และอุปกรณ์เก่ียวกบัตกปลา เป็นตน้ ไวส้นองความตอ้งการของลูกคา้โรงแรมอีกดว้ย ตวัอยา่ง
โรงแรมประเภทน้ี เช่น โรงแรมมณเฑียรท่ีพทัยา โรงแรมภูเกต็เมอร์ลิน ท่ีจงัหวดัภูเกต็ เป็นตน้ 

(2) โรงแรมท่ีไม่มีธรรมชาติดึงดูดนักท่องเท่ียว เป็นโรงแรมท่ีตั้งข้ึน
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่างๆให้แก่ลูกคา้ เช่น สนามกอลฟ์ ลู่ข่ีมา้ บ่อนการพนัน 
ตลอดจนดนตรี แฟชัน่โชว ์เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาพกั โดยคิดค่าบริการรวมค่าอาหาร
ดว้ย ตวัอยา่งโรงแรมประเภทน้ีไดแ้ก่ โรงแรมลาสเวกสั มอนติคาโล และมาเก๊า เป็นตน้ 
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โรงแรมท่าอากาศยาน (Airport Hotel) 
สืบเน่ืองจากสนามบินส่วนใหญ่มักตั้ งห่างไกลจากตัวเมือง ฉะนั้ นเพื่อเป็นการ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง จึงมีนกัธุรกิจบางคนลงทุนจดัตั้งโรงแรมในบริเวณใกล้
กบัท่าอากาศยาน เพื่อเป็นท่ีพกัของคนเดินทางและเจา้หน้าท่ีสายการบิน ผูโ้ดยสารสามารถเขา้
พกัผ่อนในโรงแรมได ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางเขา้ตวัเมือง หรือในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีกาํหนด
ออกเวลาเชา้มืด ผูโ้ดยสารก็มกัจะเดินทางมาพกัผ่อนท่ีโรงแรมก่อนในตอนกลางคืน ทาํให้ไม่ตอ้ง
เหน็ดเหน่ือยต่อการต่ืนนอนตอนดึก แลว้เดินทางไกลๆเพ่ือมาข้ึนเคร่ืองบินในตอนเชา้มืดดงักล่าว 
นอกจากปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ๆ  ซ่ึ ง มีสภาพการจราจรติดขัดมาก  โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครช่วงฤดูฝนท่ีมกัเกิดนํ้าท่วมขงัเป็นผลใหก้ารจราจรซ่ึงติดขดัอยูแ่ลว้ทวีความรุนแรง 
จนทาํใหผู้โ้ดยสารเดินทางมาข้ึนเคร่ืองบินไม่ทนัเป็นประจาํเสมอ ฉะนั้นเพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว 
ผูโ้ดยสารจึงเดินทางเสียแต่เน่ินๆ เพื่อเขา้พกัผอ่นในโรงแรมประเภทน้ีเพื่อรอเวลาก่อนออกเดินทาง 

ลกัษณะของโรงแรมท่าอากาศยาน ตอ้งมีจาํนวนหอ้งพกัไม่ถึงกว่า 100 หอ้ง ภายใน
โรงแรมจดัให้มีบริการ ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องจดัเล้ียง เพื่อดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ทั้งน้ี
หากบริการเฉพาะนักเดินทางประเภทเดียวแลว้ อาจทาํให้รายไดข้องโรงแรมไม่คุม้ค่าใชจ่้ายได ้
ปัญหาของโรงแรมท่าอากาศยาน คือ เสียงรบกวนของเคร่ืองบินท่ีตอ้งข้ึนลงเกือบตลอดเวลา ฉะนั้น
โรงแรมประเภทน้ีจึงตอ้งใชก้ระจกสองชั้น หรือกระจกท่ีปิดตาย เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตวัอยา่ง
โรงแรมท่าอากาศยาน เช่น Airport Hotel ในประเทศไทย โรงแรมรีกลัเมริเดียน (Regal Merideen 
Airport Hotel) ประเทศฮ่องกง 

2.4.3.2 ประเภทของโรงแรมท่ีแบ่งตามหนา้ท่ี 
การจําแนกประเภทโรงแรมตามวิธีน้ี จะพิจารณาตามหน้าท่ีหลักท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานธุรกิจของโรงแรม ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
1) โรงแรมเพ่ือการคา้หรือการพาณิชย ์(Commercial or Transient) หมายถึง

โรงแรมท่ีมุ่งเน้นให้แก่นักธุรกิจ พ่อคา้ ท่ีเดินทางมาติดต่อธุรกิจการคา้ของตนและไม่สามารถ
เดินทางกลบัไดท้นั จาํเป็นตอ้งพกัคา้งคืน เน่ืองจากยงัทาํธุระไม่เสร็จส้ิน โรงแรมประเภทน้ีมกัอยูใ่น
เมืองใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ เป็นตน้ 

2) โรงแรมเพ่ือการพกัผอ่น (Resort Hotel) มกัตั้งตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว เช่น ชายทะเล ภูเขา ทะเลสาบ ริมแม่นํ้ า นํ้าตก และป่า เป็นตน้ 
เพื่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุ หรือวนัท่ีว่างจากงานประจาํ 
โรงแรมประเภทน้ีจะจดัใหบ้ริการ ภตัตาคาร หอ้งอาหาร หอ้งประชุม ไนทค์ลบั ผบั คอ็กเทลเลาน์จ 
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ร้านคา้ ตลอดจนสระว่ายนํ้ า ลู่ข่ีมา้ อุปกรณ์การเล่นสกี อุปกรณ์การดาํนํ้ า อุปกรณ์ตกปลาไวบ้ริการ
แก่ลูกคา้ นอกจากนั้นยงัมีบริการใหเ้ช่ารถนาํเท่ียว เรือนาํเท่ียวแก่ลูกคา้อีกดว้ย 

3) โรงแรมเพ่ือการประชุม (Conventions Hotel) หมายถึงโรงแรมท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานเพ่ือให้ใช้เป็นสถานท่ีจดัประชุม สัมมนา หรืออบรมอ่ืนๆ โดย
จดับริการหอ้งไวใ้หเ้ช่า ซ่ึงมีขนาดของหอ้งแตกต่างกนัไป 

4) โรงแรมเพื่อพกัอาศยั (Residential Hotel) เป็นลกัษณะให้เช่าห้องพกั
แบบถาวรในรูปหอ้งชุด (Suite Room) หรืออพาร์ทเมนต ์บางแห่งมีบริการทาํความสะดวก ซกัรีด
เส้ือผา้ อาหารและเคร่ืองด่ืมจดัไวบ้ริการ โรงแรมประเภทน้ีมกัตั้งอยูใ่จกลางเมืองขนาดใหญ่ในยา่น
แหล่งธุรกิจการคา้ การจราจรคบัคัง่ 

5) โรงแรมเพื่อให้บริการแก่นกัเดินทางโดยใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะ (Motel) 
มกัตั้งตามริมทางถนนสายสาํคญัๆ ลกัษณะพิเศษของโรงแรมประเภทน้ี คือมีท่ีจอดรถติดกบัหอ้งพกั 
ทาํให้สะดวกแก่นกัเดินทางท่ีจะเลือกพกัคา้งคืนระหว่างการเดินทาง โดยไม่ตอ้งขบัรถตระเวนหา
โรงแรมท่ีพกัในเมืองท่ีมีการจราจรติดขดัสาํหรับนกัธุรกิจในประเทศไทยไดน้าํรูปแบบของโรงแรม
ประเภทน้ีมาดดัแปลงเป็นโรงแรมม่านรูดท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในเมือง 

2.4.3.3 ประเภทของโรงแรมท่ีแบ่งตามจาํนวนหอ้งพกั 
การแบ่งประเภทโรงแรมตามจาํนวนหอ้งพกั สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1) โรงแรมขนาดเลก็ คือโรงแรมท่ีมีหอ้งพกัเด่ียวตํ่ากว่า 30 หอ้ง ส่วนใหญ่
มกัตั้งอยูต่ามต่างจงัหวดัเลก็ๆ 

2) โรงแรมขนาดกลาง เป็นกลุ่มโรงแรมท่ีมีห้องพกัเด่ียวมากกว่า 30 ห้อง 
แต่ไม่เกิน 100 หอ้ง มกัตั้งอยูต่ามจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น สงขลา อุบลราชธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น และ
นครราชสีมา เป็นตน้ 

3) โรงแรมขนาดใหญ่ หมายถึงโรงแรมท่ีตอ้งมีห้องพกัไม่น้อยกว่า 100 
หอ้งข้ึนไป จดัเป็นโรงแรมชั้นสูง ท่ีมีการตกแต่งสถานท่ีอยา่งหรูหราทนัสมยัเพื่อมุ่งรองรับลูกคา้ใน
กลุ่มนกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ นกัเดินทางทั้งในประเทศและชาวต่างประเทศ โรงแรมประเภทน้ีมีการ
จดับริการต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใหลู้กคา้อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

2.4.3.4 ประเภทโรงแรมแบ่งตามราคาค่าเช่าหอ้งพกั 
การแบ่งประเภทโรงแรมวิธีน้ี หน่วยงานต่างๆ ไดท้าํการแบ่งไดด้งัน้ี 

1) สมาคมโรงแรมไทยได้แบ่งประเภทโรงแรมตามราคาห้องพกั เป็น 4 
กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 300 บาท 
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กลุ่มท่ี 2 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 600 บาท แต่ไม่ตํ่า
กวา่วนัละ 300 บาท  

กลุ่มท่ี 3 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 900 บาท แต่ไม่ตํ่า
กวา่วนัละ 600 บาท 

กลุ่มท่ี 4 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวตั้งแต่วนัละ 900 บาทข้ึนไป 
2) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้นแบ่งระดบัโรงแรมตามราคาห้องพกั

ออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 200 บาท 
กลุ่มท่ี 2 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าห้องพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 400 บาท แต่ไม่ตํ่า

กวา่วนัละ 200 บาท 
กลุ่มท่ี 3 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าห้องพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 700 บาท แต่ไม่ตํ่า

กวา่วนัละ 400 บาท 
กลุ่มท่ี 4 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 1,000 บาท แต่ไม่ตํ่า

กวา่วนัละ 700 บาท 
กลุ่มท่ี 5 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 
3) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ได้

แบ่งประเภทของโรงแรมตามอตัราค่าหอ้งพกัเป็นกลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 400 บาท 
กลุ่มท่ี 2 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าห้องพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 700 บาท แต่ไม่ตํ่า

กวา่วนัละ 400 บาท 
กลุ่มท่ี 3 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวไม่เกินวนัละ 1,000 บาท แต่ไม่ตํ่า

กวา่วนัละ 700 บาท 
กลุ่มท่ี 4 โรงแรมท่ีคิดราคาค่าหอ้งพกัเด่ียวตั้งแต่วนัละ 1,000 บาทข้ึนไป 

2.4.3.5 ประเภทของโรงแรมท่ีแบ่งตามระยะเวลาท่ีลูกคา้มาพกั 
การแบ่งประเภทของโรงแรมตามระยะเวลาท่ีลูกคา้มาพกั สามารถแบ่งได ้2 ประเภท 

คือ 
1) โรงแรมสาํหรับพกัชัว่คราว (Transient Hotel) หมายถึง โรงแรมประเภท

ท่ีลูกคา้เดินทางมาพกัเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีวนั เพื่อทาํธุรกิจการคา้ ท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่น
ใจ อบรมประชุมหรือสัมมนา เม่ือเสร็จส้ินภารกิจดงักล่าวก็จะเดินทางกลบั หรืออาจเป็นสถานท่ี
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สาํหรับลูกคา้เขา้พกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ืองบินระหว่างการเดินทาง โดยเขา้พกัในเวลากลางคืน และ
ออกเดินทางเวลาเชา้มืดของวนัต่อไป ซ่ึงมกัเป็นการพกัเพียงคืนเดียวหรือ 2-3 คืนเท่านั้น 

2) โรงแรมสาํหรับพกัประจาํ (Residential Hotel) หมายถึง โรงแรมประเภท
ใหลู้กคา้เช่าพกัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน ลกัษณะหอ้งพกัของโรงแรม
ประเภทน้ีมีการจัดเป็นห้องชุด (Suite Room) หรืออพาร์ตเมนต์ ภายในมีห้องครัวอยู่ด้วย 
นอกเหนือจากบริการหอ้งพกัแลว้ทางโรงแรมอาจมีบริการทาํความสะอาด ร้านจาํหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม บริการซกัรีดเส้ือผา้ เพื่อให้บริการลูกคา้ ตวัอย่างโรงแรมประเภทน้ีในประเทศไทย เช่น 
โรงแรมมรกต เป็นตน้ 

วฒันา ทนงค์แผง (2553: 39-45) โรงแรมทัว่ไปท่ีเราพบเห็นมีหลายชนิด 
หลายประเภท นักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านพยายามจัดกลุ่มแบ่งแยกประเภทของธุรกิจ
โรงแรมโดยใชเ้กณฑต่์างๆ ในการแบ่ง เช่น พิจารณาขนาดโดยดูจากจาํนวนห้อง พิจารณาจากการ
ดาํเนินกิจการ หรือพิจารณาสถานท่ีตั้ง เป็นตน้ 

(1) ประเภทของธุรกิจโรงแรมจาํแนกตามขนาด Size 
หากพิจารณาแบ่งธุรกิจโรงแรมโดยจาํแนกตามขนาดของกิจการท่ีเปิด

ดาํเนินการ ส่ิงท่ีมีผลโดยตรงกบัขนาดของกิจการ คือ งบประมาณการลงทุน ราคาค่าบริการ และ
บริการท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงเราสามารถจาํแนกโดยใชข้นาดเป็นเกณฑ์การแบ่งประเภทของโรงแรม
ออกเป็น 3 ขนาดดงัต่อไปน้ี 

ก) ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดเลก็ Small Size Hotel 
เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องพกัไม่เกิน 100 ห้อง ในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมท่ีปลูกสร้างอยูต่ามสถานท่ีพกัตากอากาศ (Resort) หรือโรงแรมท่ีพกั
สร้างข้ึนระหว่างทาง ระหว่างเมือง (Motel) ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจก็มกัจะเป็นคนในพื้นท่ีเป็นผู ้
ลงทุนและดาํเนินการเอง การลงทุนไม่สูงเท่าใดนัก ราคาค่าบริการจึงไม่สูงและบริการจะใกลชิ้ด
เขา้ถึงลูกคา้มากกว่าโรงแรมอ่ืนๆ เพราะเจา้ของจะเขา้มาดาํเนินการจดัส่ิงของทุกอยา่งท่ีนาํมาใชใ้น
โรงแรมดว้ยตนเองรวมถึงการบริหารกิจการดว้ย 

ข) ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดกลาง Middle Size Hotel 
เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบสมบูรณ์เพื่อให้

บริการกบัลูกคา้สนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกๆ ดา้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีจาํนวนหอ้งพกั
ประมาณ 200-300 ห้อง รองรับแขกท่ีมาใชบ้ริการไดใ้นปริมาณค่อนขา้งสูง ราคาค่าบริการก็จะสูง
ตามไปดว้ย สาํหรับการให้บริการก็จะอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีถึงดีมาก มีคุณภาพ มีมาตรฐานในทุกๆ เร่ือง
โดยเฉพาะเร่ืองของการใหบ้ริการ 
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ค) ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่ Large Size Hotel 
โรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีความหรูหรา มีมาตรฐานสูงในการใหบ้ริการ

ระดบัสากลสําหรับการให้บริการทุกๆ ด้าน คือทั้งดา้นห้องพกั ห้องอาหาร การบริการ และส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ โรงแรมท่ีมีห้องเกินกว่า 300 หอ้ง โรงแรมประเภทน้ีเราจะพบไดต้ามหัว
เมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบ่ี ชลบุรี เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสาขาโรงแรมใน
กลุ่มเครือข่ายทั้งหมดของประเทศไทยเองและจากต่างประเทศ เน้นความหรูหรา สะดวกสบาย 
โรงแรมขนาดใหญ่มีการลงทุนค่อนขา้งสูงทาํใหมี้จาํนวนไม่มากนกัส่วนใหญ่อยูใ่นเมืองใหญ่ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางธุรกิจและเมืองท่องเท่ียว สาํหรับรับรองนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศและคน
ไทย โรงแรมประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีมีเครือข่ายจากต่างประเทศเขา้มาดาํเนินการ มีความ
ชาํนาญในการบริหารระดับนานาชาติในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศ (International 
Chain) ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(2) นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งประเภทของโรงแรมตามระดับการ
ใหบ้ริการ (Service) ไดอี้กดว้ย 

การแบ่งระดบัชั้นการใหบ้ริการจะพิจารณาจากความหรูหราของสถานท่ี 
การจดับริการส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ รวมถึงจาํนวนพนกังานผูท้าํหนา้ท่ีใหบ้ริการ ทั้งน้ีการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้ดัอนัดบัมาตรฐานของโรงแรมเป็นดาว (Star Rating System) พร้อม
ระบุเกณฑใ์นการกาํหนดมาตรฐาน พอจาํแนกระดบัชั้นไดด้งัน้ี 

ก) โรงแรมระดบั 5 ดาว (Deluxe Business Class) เป็นโรงแรมชั้น
พิเศษ ท่ีจดับริการส่ิงอาํนวยความสะดวก การตกแต่งสวยงามหรูหรา หอ้งพกัจาํนวนมาก ราคาแพง 
มีบริการพิเศษไวบ้ริการลูกคา้ เช่น หอ้งชุด (Suite) หอ้งอาหารหลายหอ้งหลายระดบั เช่น ยโุรป ไทย 
จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ฯลฯ มีหอ้งประชุมขนาดใหญ่ (Convention Hall) สาํหรับจดัประชุม สัมมนา จดั
งานเล้ียง มีหอ้งรับแขก (Lobby) หอ้งนัง่เล่น (Lounge) สระวา่ยนํ้า สนามกีฬา ศูนยบ์ริการขอ้มูลทาง
ธุรกิจ (Business Center) ห้องออกกาํลงักาย ท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอแก่ลูกคา้ โรงแรมเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่จะมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีมาก และการคมนาคมสะดวก โรงแรมประเภทน้ีมกัสร้างอยู่ใจ
กลางเมืองท่ีเป็นแหล่งธุรกิจการคา้ ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูท่ี้มีฐานะดี นกัธุรกิจท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง แต่
ระยะเวลาในการเขา้มกัสั้น มีนอ้ยรายท่ีจะเขา้พกัเกินกว่า 3 วนัคือ ลูกคา้ท่ีตอ้งการพกัผอ่นไม่ไดเ้ดิน
ทางเขา้พกัเพื่อติดต่อธุรกิจ 

ข) โรงแรมระดบั 4 ดาว (First Class) เป็นโรงแรมชั้น 1 ท่ีมีการ
ตกแต่งทั้งห้องพกัและบริเวณโรงแรมไดร้ะดบัมาตรฐาน มีห้องมาตรฐาน (Standard or Superior) 
ห้องพกัพิเศษมาตรฐาน การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดบัดีไดม้าตรฐาน กลุ่ม
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ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาพกัมกัเป็นกลุ่มนักธุรกิจ ท่ีเดินทางมาเพื่อติดต่อทาํธุรกิจ ลูกคา้กลุ่มน้ีชอบ
ความหรูหรา สะดวกสบาย ดงันั้น ราคาจึงไม่ใช่ส่ิงสาํคญัสาํหรับลูกคา้กลุ่มน้ี ระยะเวลาในการเขา้
พกัสาํหรับโรงแรมประเภทน้ี ลูกคา้จะเขา้พกัไม่นาน ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3-5 คืน ถือไดว้่า
ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีดี มีกาํลงัในการซ้ืออยู่ในระดบัสูงซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจมาก
ท่ีสุดในการทาํตลาดลูกคา้กลุ่มน้ี 

ค) โรงแรมสาํหรับนกัท่องเท่ียว (Tourist Class) หรือโรงแรมชั้น 2 
(Second Class) ระดบั 3 ดาว โรงแรมประเภทน้ีมีการตกแต่งใหส้วยงามดว้ยราคาท่ีประหยดัลงมา 
อุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้อาํนวยสะดวกก็อาจจะมีครบแต่ไม่ทนัสมยัเท่าใดนกั หอ้งอาหารมีนอ้ยห้องบาง
แห่งมีขนาดเล็ก การคิดค่าบริการราคาพอสมควรไม่สูงนักเหมาะสําหรับการให้บริการกับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาพกัระยะสั้ นๆ ซ่ึงลูกคา้ลักษณะน้ีไม่ได้คาํนึงถึงส่ิงอาํนวยความ
สะดวกสบายเท่าใดนกัเพราะจะใชห้อ้งพกัในการหลบันอนและเดินทางท่องเท่ียวต่อในวนัรุ่งข้ึน 

ง) โรงแรมชั้น 3 (Third Class) ระดบั 2 ดาว โรงแรมประเภทน้ี
ส่วนใหญ่มีการจดัตกแต่งไม่หรูหรา ไม่ใช้วสัดุแพง ห้องพกัมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกจาํกดั บริการอ่ืนๆ มีน้อย ส่วนใหญ่มีห้องพกัประเภทเดียวคือห้องธรรมดา มีห้องโถงไม่
หรูหรานกัและห้องอาหารขนาดเล็ก แต่ยงัมีความสะอาดพอสมควร บางแห่งอาจมีขนาดใหญ่แบ่ง
ส่วนหน่ึงทาํเป็นท่ีพกัใหบ้ริการ โดยคิดค่าเช่าเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในรูปแบบของอพาร์ทเมน้ต ์

จ) โรงแรมระดบัประหยดั (Economy Class) ระดบั 1 ดาว โรงแรม
น้ีมีการจดับริการต่างๆ นอ้ยมาก เนน้เพียงหอ้งพกัใหแ้ก่ผูเ้ดินทางท่ีมีระยะเวลาเขา้พกัไม่ยาวนานนกั 
การคิดค่าบริการมีราคาถูก อุปกรณ์เคร่ืองใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกมีเท่าท่ีจาํเป็น ความสวยงาม 
ความสะอาดอาจจะไม่ค่อยดีนกั ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้รายไดไ้ม่มากนกั 

อนุพนัธ์ุ กิจพนัธ์พาณิช (2538: 11-15) การแบ่งประเภทของโรงแรมตาม
กลุ่มเป้าหมายในเชิงการตลาดดงักล่าวจะสามารถแบ่งอยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 

(1) ศูนยก์ารประชุม (Conference Centers) 
ธุรกิจของศูนยก์ารประชุมมุ่งท่ีการจดัประชุมกลุ่มใหญ่ๆ ส่วนมากก็จะมี

บริการดา้นท่ีพกัดว้ย และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการประชุม เช่น บริการ
ทางวิชาการ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูง ศูนยบ์ริการธุรกิจ เกา้อ้ีชนิดท่ีนั่งสบาย ฯลฯ 
ศูนยก์ารประชุมมกัจะไปตั้งอยู่นอกตวัเมืองและมีบริการดา้นบนัเทิงและการพกัผ่อนต่างๆให้ดว้ย 
เช่น มีสนามกอลฟ์ สระว่ายนํ้ าทั้งแบบในร่มและกลางแจง้ ศูนยสุ์ขภาพ ห้องอาบนํ้ าแร่ ท่ีวิ่งออก
กาํลงักาย ฯลฯ สาํหรับค่าบริการก็มกัจะคิดราคาแบบเหมารวมทุกอยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าห้อง
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ประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ย แต่ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับแขกจะมี
ไม่มากอยา่งโรงแรม เพราะมุ่งสนองความตอ้งการของผูจ้ดัประชุมมากกวา่ผูเ้ขา้ประชุม 

(2) โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention Hotels) 
โรงแรมเพื่อการประชุมเป็นโรงแรมประเภทหน่ึงท่ีกาํลงัเติบโต โดย

ปกติโรงแรมประเภทน้ีจะมีขนาดใหญ่กว่าโรงแรมทัว่ไปมาก คืออาจจะมีจาํนวนห้องพกัถึง 2,000 
หอ้งก็ไดเ้พื่อให้บริการอยา่งเพียงพอสาํหรับการประชุมขนาดใหญ่ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก 
ตามปกติ โรงแรมประเภทน้ีจะมีห้องนิทรรศการ ห้องจดัเล้ียงขนาดใหญ่ (Ballrooms) และห้อง
ประชุมขนาดกลางและเล็กอีกจาํนวนมาก มีบริการห้องอาหารแบบต่างๆทั้งแบบบริการตนเอง 
(Self-serve Restaurants or Cafeterias) และแบบมีคนมาบริการถึงโต๊ะ ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ นกั
ธุรกิจ ดงันั้นจึงมีบริการอาํนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจในดา้นต่างๆ ดว้ยเช่น การประชุมทาง
โทรศพัท์ (Teleconferencing) บริการดา้นเลขานุการ การแปลเอกสารและเคร่ืองส่งโทรสาร 
(Facsimile Machines) และอนัท่ีจริงโรงแรมกาสิโนก็มีบริการคลา้ยคลึงกนัน้ีเหมือนกนั โดยทัว่ไป
ลูกคา้ท่ีมาประชุมจะเป็นสมาคม สโมสร และบริษทัต่างๆท่ีจดัประชุมเจา้หนา้ท่ีหรือเร่ืองเก่ียวขอ้ง
กบัหลายจงัหวดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ หรือระดบันานาชาติ การวางแผนหรือการจองบริการ
ของโรงแรมประเภทน้ีจะตอ้งกระทาํล่วงหนา้เป็นปี ถา้ยิง่เป็นงานประชุมท่ีมีขนาดใหญ่มาก ยิง่ตอ้ง
จองล่วงหน้ามาก บางคร้ังเป็นเวลาหลายปีทีเดียว ในบางกรณี โรงแรมอาจไม่มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกครบถว้นตามท่ีแขกตอ้งการ และตอ้งประสานความร่วมมือกบัศูนยก์ารประชุม โดยเฉพาะ
ในเร่ืองสถานท่ีจดันิทรรศการศูนยก์ารประชุมเองก็จะตอ้งประสานกบัโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใกลเ้คียง
เพื่อให้มีห้องพกัพอสาํหรับแขกท่ีมาประชุม ในทางกลบักนั โรงแรมก็ช่วยขายให้ศูนยก์ารประชุม
ดว้ยเพื่อตวัเองจะไดมี้แขกมาพกัมากข้ึน เป็นลกัษณะพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

จากเอกสารขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้่า ประเภทของโรงแรมสามารถจาํแนกไดเ้ป็นหลาย
ลกัษณะข้ึนอยูก่บัเกณฑก์ารแบ่ง เช่น แบ่งตามลกัษณะขนาดของโรงแรม จาํแนกไดเ้ป็น ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก เป็นตน้ หรือการแบ่งตามลกัษณะโดยใชท้าํเลท่ีตั้ง เช่น 
โรงแรมในเมือง โรงแรมชานเมือง โรงแรมท่ีพกัตากอากาศ โรงแรมริมทางหลวง โรงแรมท่าอากาศ
ยาน เป็นตน้ หรือการแบ่งประเภทแบบใช้ราคาค่าห้องเป็นเกณฑ์ เช่น โรงแรมราคาประหยดั 
โรงแรมราคาปานกลาง โรงแรมราคาสูง เป็นตน้ สําหรับการแบ่งตามลกัษณะการใช้งาน เช่น 
โรงแรมเพื่อการพาณิชย ์โรงแรมเพื่อการพกัผ่อน โรงแรมเพื่อให้บริการแก่นกัเดินทางโดยรถยนต ์
โรงแรมเพื่อพกัอาศยัระยะยาว โรงแรมเพื่อการพนนั โรงแรมเพื่อการประชุม ท่ีพกัในเรือท่องเท่ียว 
โรงแรมท่ีพกัตากอากาศเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ สาํหรับการแบ่งลกัษณะโดยใชแ้ขกเป้าหมายเป็นเกณฑ ์
เช่น โรงแรมธุรกิจ โรงแรมห้องชุด โรงแรมตามความหรูหรา เป็นตน้ ซ่ึงการจดัประเภทไวด้งัน้ี 
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เพื่อใหง่้ายต่อการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม ในทางกลบักนัเพื่อใหง่้ายต่อนกัท่องเท่ียว
ในการเลือกท่ีพกัใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการเดินทางหรือการท่องเท่ียว 
 

2.4.4 ระดับมาตรฐานของธุรกจิโรงแรมและการให้ “ดาว” 
อรรธิกา พงังา (2553: 17-18) ไดอ้ธิบายว่า การแบ่งประเภทโรงแรมโดยใชร้ะดบัมาตรฐาน 

(Classification by Standard Ranking) การจดัมาตรฐานโรงแรมเป็นวิธีการหน่ึงในการแบ่งประเภท
โรงแรม สาํหรับประเทศไทย หน่วยงานท่ีดูแลระดบัมาตรฐาน คือ สมาคมโรงแรมไทย โดยสมาคม
โรงแรมไทยได้ดาํเนินการทาํการศึกษาเพื่อจัดตั้ งระบบการจัดมาตรฐานโรงแรมไทย โดยใช้
สัญลกัษณ์รูปดาวแสดงระดบัมาตรฐานกิจการเช่นเดียวกบัระบบในประเทศองักฤษ แบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

โรงแรมระดบัหน่ึงดาว (1 Star Hotel) หมายถึง โรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกและเฟอร์นิเจอร์ มีห้องนํ้ าในลกัษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
สาํหรับผูม้าพกั บรรยากาศเป็นกนัเอง 

โรงแรมระดบัสองดาว (2 Star Hotel) หมายถึง โรงแรมท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งดี มีระดบัหอ้งพกั
สูงกว่าระดับหน่ึงดาว ห้องพกักวา้งข้ึน มีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆมากข้ึน มีห้องนํ้ าในตวั 
อาหารมีครบครัน ไม่บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับแขกภายนอก 

โรงแรมระดบัสามดาว (3 Star Hotel) หมายถึง โรงแรมท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งดี หอ้งพกักวา้งข้ึน 
มีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆมากข้ึน มีหอ้งนํ้ าท่ีมีอ่างอาบนํ้ า มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับ
บุคคลภายนอก 

โรงแรมระดบัส่ีดาว (4 Star Hotel) หมายถึงโรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็นพิเศษ 
มาตรฐานสูงในดา้นบริการและความสะดวกสบาย มีหอ้งอาหารมากกวา่ 1 หอ้ง 

โรงแรมระดบัห้าดาว (5 Star Hotel) หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรูหรา มี
มาตรฐานสากลระดบัสูงในทุกๆดา้น คือ ทั้งดา้นหอ้งพกั หอ้งอาหาร การบริการและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ 

อนุพนัธ์ กิจพนัธ์พานิช (2538: 16-20) ไดอ้ธิบายว่า วิธีจดักลุ่มโรงแรมอีกแบบหน่ึงคือการ
แบ่งตามระดบัมาตรฐานของบริการ ระดบัมาตรฐานของบริการไดม้าจากการวดัผลประโยชน์ต่างๆ
ท่ีให้แก่แขก เร่ืองมาตรฐานของบริการน้ีไม่เก่ียวกบัขนาดของโรงแรมหรือว่าเป็นโรงแรมประเภท
ไหน และในโรงแรมเดียวกนักอ็าจจะมีระดบับริการหลายระดบักไ็ด ้ระดบัมาตรฐานของบริการนั้น
โดยทัว่ไปจะพอดูไดจ้ากอตัราค่าห้องพกันัน่เอง ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจเสียก่อนว่า กิจการโรงแรมนั้น
ไม่ไดข้ายสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้ (Tangible Products) อย่างเช่น เตียงท่ีสะอาด หรืออาหารท่ีดีมี
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คุณประโยชน์เท่านั้น แต่อนัท่ีจริงส่ิงท่ีแขกจะจดจาํและประทบัใจไม่รู้ลืมกลบัเป็นบริการซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Services) บริการต่างๆ เหล่าน้ีไม่ใช่วตัถุ แต่เป็นการกระทาํ วิธีปฏิบติัต่อ
แขก ความสุภาพอ่อนนอ้ม ความเอาใจใส่ ความมีนํ้ าใจช่วยเหลือ และการเอาอกเอาใจ ยกตวัอย่าง
เช่น อาหารท่ีเสิร์ฟในหอ้งอาหารจะเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้แต่เม่ือพดูถึงบริการอาหารท่ีดีในโรงแรมจะ
หมายรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ การตกแต่งห้อง ทศันคติและการแสดงออกของ
พนักงาน ฯลฯ ซ่ึงลว้นมีความสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวอาหารเลย ความยุ่งยากอยู่ท่ีว่าเม่ือ
ให้บริการไปแลว้ แขกหรือลูกคา้ไม่มีอะไรท่ีจะนาํไปแสดงใหค้นอ่ืนดูได ้เพราะบริการต่างๆไม่ใช่
วตัถุ จึงแตะตอ้งไม่ได ้ชิมรสชาติไม่ได ้หรือทดลองดูว่าใหญ่หรือเล็กก็ไม่ไดเ้ช่นกนั และก็เป็น
สินคา้ท่ี “คืนไม่ได”้ อีกต่างหาก ส่วนใหญ่แลว้เม่ือออกจากโรงแรมแขกก็จะเก็บไวแ้ต่ความทรงจาํ 
แต่โรงแรมหลายแห่งก็พยายามจะสร้างภาพลกัษณ์ของการบริการท่ีดี เพื่อให้เหมือนเคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีจบัตอ้งได ้แต่การท่ีจะรักษาระดบัมาตรฐานของบริการให้คงอยู่ตลอดและสมํ่าเสมอนั้น
ไม่ใช่เ ร่ืองง่ายนัก  และต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานของโรงแรมทุกคน ใน
สหรัฐอเมริกามีองคก์รหลายแห่งท่ีจดัการประเมินและให้คะแนนบริการของโรงแรมและกิจการ
อ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับผูเ้ดินทาง ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักดีท่ีสุด ได้แก่ สมาคมยานยนต์สหรัฐฯ 
(The American Automobile Association หรือ AAA) และหนังสือคู่มือการเดินทางของโมบิล 
(The Mobil Travel Guide) โรงแรมท่ี AAA ให้คะแนนไวสู้งสุดจะไดรั้บเพชร 4 หรือ 5 เม็ด 
(Diamonds) ส่วน Mobil Travel Guide จะใหด้าว 4 หรือ 5 ดวงแก่โรงแรมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด การท่ี
โรงแรมใดจะไดรั้บเพชร 5 เม็ด หรือดาว 5 ดวง นั้นเป็นเร่ืองท่ียากมาก เพราะมาตรฐานท่ีทั้ง 2 
องคก์ารตั้งไวค่้อนขา้งสูง ซ่ึงรวมถึงวา่จะตอ้งรักษาระดบับริการใหค้งท่ีปีแลว้ปีเล่าดว้ย จะดูไดง่้ายๆ
จากตวัเลขของโรงแรมประเภท 4 เพชร หรือ 4 ดาว จะมีเป็นร้อยๆแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
จะมีประเภท 5 เพชร หรือ 5 ดาวอยูไ่ม่ถึง 50 แห่ง ส่วนในประเทศองักฤษ มีหน่วยงานหลายแห่งท่ี
ทาํการจดักลุ่มโรงแรมและร้านอาหารแลว้กาํหนด “ดาว” หรือ เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพให ้เพื่อ
เป็นแนวทางสําหรับผูเ้ดินทางหรือนักท่องเท่ียวได้เลือกใช้บริการตามแบบท่ีตนต้องการ เช่น 
สมาคมยานยนต์ หรือ Automobile Association (AA) และราชยานยนต์สโมสร หรือ 
Royal Automobile Club (RAC) เป็นตน้ การจดักลุ่มโรงแรมอยา่งในกรณีของ AA นั้น นอกจากจะ
บอกใหรู้้ว่าเป็นโรงแรมกลุ่มไหนแลว้ยงัถือไดว้่าเป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพของโรงแรมแต่ละ
กลุ่มดว้ย การจดักลุ่มโดยวิธีใหด้าวนั้น แต่ละกลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนัดงัน้ี 

1) กลุ่มดาวเดียว ไดแ้ก่ โรงแรมซ่ึงมีขนาดเลก็ๆ ท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์
แบบง่ายๆ และพอใช้ได ้ห้องพกัทุกห้องมีนํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็พร้อม มีห้องอาบนํ้ าและห้องส้วม
พอเพียง (เป็นแบบท่ีแขกหลายหอ้งใชร่้วมกนั) มีบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมสาํหรับผูพ้กั แต่
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อาจไม่บริการแก่บุคคลภายนอก โรงแรมกลุ่มน้ีจะมีบรรยากาศเป็นกนัเอง และส่วนมากเจา้ของ
โรงแรมจะเป็นผูดู้แลบริหารงานเอง 

2) กลุ่มสองดาว ไดแ้ก่ โรงแรมท่ีมีมาตรฐานดา้นหอ้งพกัสูงกวา่กลุ่มดาวเดียว มีหอ้งพกัท่ีมี
หอ้งอาบนํ้ าในตวัอยูบ่า้ง ในหอ้งพกัอาจมีโทรศพัทแ์ละโทรทศัน์ใหด้ว้ย มีอาหารให้เลือกมากอยา่ง
กวา่ แต่กอ็าจไม่ใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอกเช่นเดียวกบักลุ่มดาวเดียว 

3) กลุ่มสามดาว ไดแ้ก่ โรงแรมท่ีตกแต่งดี ห้องพกักวา้งข้ึนและมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆมากข้ึน ส่วนใหญ่จะมีห้องนํ้ าในตวัโดยมีอ่างอาบนํ้ าดว้ย มีบริการดา้นอาหารครบเคร่ืองข้ึน 
แต่อาจไม่เปิดจาํหน่ายแก่บุคคลภายนอกสาํหรับม้ือเท่ียงและในวนัสุดสปัดาห์ 

4) กลุ่มส่ีดาว ไดแ้ก่ โรงแรมขนาดใหญ่ท่ีตกแต่งดีเป็นพิเศษ มีมาตรฐานสูงในดา้นบริการ
และความสะดวกสบาย อาจมีหอ้งอาหารมากกวา่ 1 หอ้ง 

5) กลุ่มห้าดาว ไดแ้ก่ โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรูหรา ซ่ึงมีมาตรฐานสากลระดบัสูงสุด
ในทุกดา้นคือ ทั้งหอ้งพกั อาหาร และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

หากไม่ใช้วิธีพิจารณาจากดาวหรือเพชรก็พอจะแบ่งมาตรฐานของโรงแรมอย่างกวา้งๆ
ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัโลกหรือโรงแรมชั้น 1 ระดบักลางหรือโรงแรมชั้น 2 และระดบั
ประหยดัหรือโรงแรมชั้น 3 สาํหรับโรงแรมระดบัโลกนั้นอนุโลมรวมประเภทหรูหรา/ดีเยี่ยมซ่ึง
ไดรั้บ 5 เพชร หรือ 5 ดาว กบัระดบั 4 เพชร หรือ 4 ดาวเขา้ดว้ยกนั 

 
2.4.5 ลกัษณะของงานโรงแรม 
อรรธิกา พงังา (2553: 276-278) จากการศึกษาพบวา่มีผูใ้หค้าํจาํกดัความวา่ “การบริการ” ไว้

มากมาย เช่น 
การบริการ คือ การทาํใหผู้อ่ื้นช่ืนชอบ 
การบริการ คือ การทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความตอ้งการ 
การบริการ คือ การทาํใหผู้อ่ื้นท่ีขอความช่วยเหลือไดรู้้สึกความประทบัใจ 
การบริการ คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยโ์ดยมีเง่ือนไขแห่ง “การให”้ ทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีจบั

ตอ้งไดแ้ละไม่ไดด้ว้ยความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งและอธัยาศยัดี 
การบริการ คือ การขยายตลาดหรือแมก้ระทัง่ความหมายในเชิงการประชาสมัพนัธ์ 
การบริการ คือ การให้บริการแก่ประชาชน ลูกคา้ รวมทั้งอาํนวยความสะดวกสบาย เพื่อ

เป็นการสร้างค่านิยมและภาพพจน์ การบริการ คือ การกระทาํใดๆ เพื่อช่วยเหลือ การให้ความ
ช่วยเหลือ การดาํเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นโดยเป็นการปฏิบติัดว้ยความเอาใจใส่ (อเนก 
สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ, 2548) การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่ง
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มอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Goods) ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น
จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจ (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 
2549)  

สรุปได้ว่า “การบริการ” หมายถึง ส่ิงท่ีพนักงานบริการหรือผูข้ายทาํการส่งมอบให้แก่
ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อท่ีไม่สามารถจับตอ้งได้ แต่เม่ือผูรั้บบริการได้รับบริการไปแลว้เกิดความ
ประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น” เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีเสนอทั้งในดา้นสินคา้และบริการ ทาํ
ใหธุ้รกิจโรงแรมจึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนทัว่ไป 

นิติพล ภูตะโชติ (2539: 5-7) ได้กล่าวถึงลักษณะของงานโรงแรมไวว้่าเน่ืองจากงาน
โรงแรมมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน เพราะงานโรงแรมเป็นธุรกิจให้บริการ ความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจของลูกคา้เกิดจากความรู้สึกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของลูกคา้แต่ละคนและ
ความรู้สึกดงักล่าว ไม่สามารถมองเห็นได ้ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจลกัษณะของงานโรงแรมไดดี้
ข้ึน จะขออธิบายโดยแยกเป็นขอ้ ดงัน้ี 

1) โรงแรมเป็นสถานท่ีให้บริการซ่ึงมีลกัษณะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเคล่ือนไหวไม่ได ้(Fixes 
Location) ลูกคา้ตอ้งมาใชบ้ริการของโรงแรมดว้ยตวัเอง เพราะโรงแรมไม่สามารถติดตามไป
ให้บริการแก่ลูกคา้ตามท่ีต่างๆไดย้กเวน้ การให้บริการบางอย่าง เช่น การรับจดัเล้ียงนอกสถานท่ี 
เป็นตน้ 

2) การให้บริการต่างๆของโรงแรมจะให้บริการ ณ สถานท่ีท่ีโรงแรมตั้ งอยู่ เช่น การ
ใหบ้ริการหอ้งพกั การใหบ้ริการซกัรีด และการใหบ้ริการอ่ืนๆ ท่ีโรงแรมมีไวบ้ริการ 

3) โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีไม่สามารถเก็บบริการต่างๆท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้เอาไวไ้ด ้เพราะ
งานบริการข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของเวลาและงานบริการถือเป็นส่ิงท่ีเสียหายง่าย เช่น ห้องว่างแต่ละ
วนัท่ีขายไม่ได ้กไ็ม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้และอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหโ้รงแรมขาดทุน 

4) โรงแรมเป็นงานบริการท่ีเนน้การใหบ้ริการแก่ลูกคา้เป็นสาํคญั ดงันั้น บุคลากรจึงถือได้
วา่มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อโรงแรมเป็นอยา่งมาก เพราะโรงแรมตอ้งใชแ้รงงานจากบุคลากรเป็น
หลกั คือ ไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรหรือเคร่ืองทุ่นแรงแทนท่ีแรงงานจากบุคลากรได ้บุคลากรจึงถือ
เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีทาํใหโ้รงแรมประสบความสาํเร็จ 

5) โรงแรมเป็นสถานท่ีใหบ้ริการแก่บุคคลทัว่ไป ทุกคนมีสิทธ์ิและสามารถเขา้มาใชบ้ริการ
ต่างๆ ของโรงแรมได ้ดงันั้นโรงแรมจึงเปิดโอกาสใหบ้ริการแก่สาธารณะชนทัว่ไป 

6) ลกัษณะการใหบ้ริการของโรงแรมเป็นการใหบ้ริการแบบลกัษณะเฉพาะตวั คือ เป็นการ
ให้บริการลูกคา้ทีละคน ซ่ึงลูกคา้อาจจะไดรั้บความพึงพอใจในบริการท่ีแตกต่างกนั ลูกคา้บางคน
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อาจไดรั้บความพึงพอใจในบริการมากแต่ลูกคา้บางคนอาจไม่ไดรั้บความพึงพอใจในบริการนั้นเลย
กไ็ด ้

7) บริการต่างๆ ท่ีโรงแรมมีเป็นบริการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ลูกคา้ให้ความไวว้างใจใน
บริการต่างๆเหล่านั้น แต่ถา้โรงแรมใดใหบ้ริการไม่ไดม้าตรฐานยอ่มเป็นผลกระทบต่อโรงแรมนั้น
โดยตรง 

8) โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง เพราะตอ้งเลือกสรรบริการต่างๆ ท่ีดีเพื่อเตรียม
ไวบ้ริการลูกคา้ ดงันั้น ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆจะตอ้งดี ทนัสมยั เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

9) โรงแรมเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ธุรกิจร้านขายอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก รวมทั้งสถานบนัเทิงต่างๆ ธุรกิจดงักล่าวมีส่วน
ช่วยสนบัสนุนใหโ้รงแรมประสบความสาํเร็จ 

10) โรงแรมจะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภยัดา้นทรัพยสิ์นหรือความปลอดภยัทางดา้นอ่ืนๆ โรงแรมจะมีพนกังานรักษาความปลอดภยั
ใหก้บัลูกคา้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ 

11) โรงแรมเป็นสถานท่ีให้บริการแก่ลูกคา้โดยเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ไม่มีวนัหยุด 
ลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา แผนกต่างๆท่ีทาํงานใหบ้ริการจะมีพนกังานคอยใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง ลกัษณะของการทาํงานจะทาํเป็นรอบเหมือนเป็นกะ (Shift) คือ รอบเชา้ 
รอบบ่าย และรอบดึก 

12) โรงแรมจะเน้นการให้บริการแก่ลูกคา้เป็นอนัดบัแรก คือจะให้ความสําคญัแก่ลูกคา้
มากท่ีสุด ลูกคา้จะไดรั้บการตอบรับอย่างสมเกียรติ เพราะโรงแรมให้การยกย่องลูกคา้ว่าเป็นผูมี้
ความสาํคญัท่ีสุด โรงแรมเปรียบเทียบลูกคา้เสมือนหน่ึงว่า “ลูกคา้คือพระราชา” (Customer is the 
king) ดงันั้นลูกคา้จึงไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ผูม้าใช้
บริการ 

จากเอกสารขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้า่ ลกัษณะงานของโรงแรมนั้นเป็นงานบริการท่ีจะตอ้ง
สร้างความพึงพอใจและความประทบัใจให้แก่แขกท่ีเขา้มาพกัในโรงแรม อีกทั้งจะตอ้งมีความเต็ม
ใจในการให้บริการ มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเคารพ ให้เกียรติแขกท่ีเขา้มาพกัในโรงแรม
ของตน เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้แขกไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อ
พนกังานโรงแรมทุกคนคือ คุณภาพการบริการ กล่าวคือ การท่ีพนกังานของโรงแรมสามารถส่งมอบ
ความประทบัใจและการบริการท่ีเป็นเลิศแก่แขก ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ แขกไดรั้บความพึงพอใจจากการ
บริการของพนกังาน และเกิดสัมพนัธภาพท่ีดีแก่แขก รวมทั้งสามารถกระตุน้ให้แขกเหล่าน้ีกลบัมา
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ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการกนัอยา่งต่อเน่ือง เพราะฉะนั้น การท่ีพนกังานมี จิตใจบริการท่ีเป็นมิตรแก่
แขก ถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดสาํหรับพนกังานท่ีทาํงานอยูส่ายอาชีพการบริการ 

 
2.4.6 การจัดองค์กรของธุรกจิโรงแรม 
วฒันา ทนงคแ์ผง (2553: 52-58) ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างองคก์รไวด้งัน้ี  
โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจโรงแรม (Basic Structure of Hotel Business) 

 การจดัแบ่งโครงสร้างธุรกิจโรงแรมทัว่โลกจดัแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ งาน
บริการส่วนหนา้ (Front of the House) และงานบริการส่วนหลงั (Back of the house) ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัดงัน้ี 

1) งานบริการส่วนหนา้ (Front of the House) มีลกัษณะงานท่ีพนกังานในส่วนน้ี
จะตอ้งรับผิดชอบปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการกบัลูกคา้โดยตรง ทาํหนา้ท่ีให้บริการลูกคา้ ดูแล แนะนาํ 
ช่วยเหลือ ตอบคาํถามและปฏิบติังานเร่ืองต่างๆท่ีลูกคา้ร้องขอ ถือไดว้่าเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีใกลชิ้ด
กบัลูกคา้ พนักงานจะตอ้งต่ืนตวัอยู่เสมอในการให้บริการ ถึงแมว้่าลูกคา้จะไม่ไดร้้องขอให้ช่วย
พนกังานกต็อ้งเสนอตวัโดยสงัเกตวา่ลูกคา้นั้นตอ้งการใหช่้วยหรือไม่ งานส่วนหนา้จะมีแผนกต่างๆ
ท่ีรับผิดชอบปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นส่วนน้ีคือ แผนกให้บริการส่วนหนา้ (Front Office Department, 
F/O) แผนกแม่บา้น (Housekeeping Department, H/K) แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food 
and Beverage Department, F/B) กล่าวโดยสรุปลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการส่วนหนา้จะ
เป็นแผนกงานท่ีตอ้งรับผิดชอบให้บริการลูกคา้โดยตรง ดงันั้น แผนกงานใดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีบริการ
ลูกคา้โดยตรงเราจะถือว่าเป็นแผนกงานบริการส่วนหนา้ซ่ึงรายละเอียดของหนา้ท่ีจะกล่าวในหวัขอ้
ต่อไป 

2) งานปฏิบติัการส่วนหลงั (Back of the House) ลกัษณะการปฏิบติังานของ
พนกังานส่วนหลงัจะปฏิบติังานตรงกนัขา้มกบังานบริการส่วนหนา้ คือ ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีในส่วนน้ีจะ
ปฏิบติังานรับผิดชอบในหน้าท่ีซ่ึงไม่ไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโดยตรง พนักงานส่วน
หลงัทาํหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนงานส่วนหน้าให้ปฏิบติังานไดดี้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกคา้มากยิง่ข้ึนถือไดว้า่เป็นกาํลงัหนุนคอยสนบัสนุนการทาํงานของส่วนหนา้นัน่เอง พนกังานส่วน
น้ีจะไม่ให้บริการลูกคา้โดยตรง บางส่วนไม่ไดพ้บลูกคา้เลย แต่มิไดห้มายความว่างานในส่วนน้ีจะ
ไม่มีความสาํคญัหรือโรงแรมไม่มีความจาํเป็นตอ้งจา้งบุคลากรเหล่าน้ี ความจริงแลว้การทาํงานของ
ส่วนหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํงานอย่างคล่องตวัได้นั้นส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการได้รับความ
สนับสนุนในการทาํงานของแผนกงานส่วนหลงันั้นเอง แผนกงานส่วนหลกัมีดงัน้ี คือ แผนกการ
บญัชีการเงิน (Accounting and Financial Department) แผนกทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources 



44 

Department) แผนกการตลาด (Marketing Department) แผนกซ่อมบาํรุง (Engineering Department) 
และแผนกโฆษณาประชาสัมพนัธ์ (Adverting and Public Relation Department) แผนกงานดงักล่าว
มาทั้งหมดน้ีเป็นแผนกงานท่ีไม่ไดพ้บปะกบัลูกคา้โดยตรง เป็นผูใ้หบ้ริการลูกคา้อยูเ่บ้ืองหลงั 

 
2.5 ความรู้เกีย่วกบัอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
 

2.5.1 ความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ 
อุตสาหกรรมไมซ์ตามคาํนิยามของสมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย (Asian 

Association Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ใหค้าํนิยามว่าเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการจดัประชุมขององคก์ร การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การจดัประชุมนานาชาติ 
และการจดัแสดงสินคา้เขา้ดว้ยกนั โดยมีการจดัการท่ีดีและสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ ทั้งดา้นการ
บริการ ดา้นสถานท่ี ดา้นการจดัประชุม ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์อาํนวย
ความสะดวก ดา้นการรับส่งสินคา้ท่ีจะจดัแสดง ดา้นพิธีการและศุลกากร ฯลฯ ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม
ตามตวัอกัษรยอ่ท่ีมีความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ธุรกิจ
การจดัประชุมองคก์ร (Meetings) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives) การจดัประชุมนานาชาติ 
(Conventions) และการจดัแสดงสินคา้ (Exhibitions) รวมเรียกว่า MICE Industry (บุญเลิศ จิตตั้ง
วฒันา, 2554: 4) 

สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบดว้ย 

Meetings ประชุมองคก์ร คือ การเขา้มารวมกลุ่มกนัของผูค้นเพื่อท่ีจะมาอภิปราย
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัโดยในบางส่วนของโลกคาํว่าการประชุมองคก์รหมายถึงการประชุมท่ี
มีขนาดเลก็เท่านั้น  

Incentive Travels การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คือ การเดินทางเพื่อพกัผอ่นส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นไปท่ีการพกัผ่อนหรือความต่ืนเตน้เป็นหลกั โดยมกัจะไม่มีความเก่ียวพนักบัธุรกิจหรือ
หนา้ท่ีการงานของบุคคลนั้นๆ 

Conventions การประชุมวิชาชีพ คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยมีกิจกรรมหลกัคือการมุ่ง
ไปท่ีการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมงาน ท่ีก่อให้เกิดการอภิปราย
การเขา้สงัคมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีถูกจดัข้ึน  

Exhibitions งานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ คือ อุตสาหกรรมงานแสดง
สินคา้และนิทรรศการนานาชาติ หมายถึง การนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีมีการเชิญผูเ้ขา้ร่วมงาน
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อชกัจูงให้เกิดการขายแก่ผูท่ี้เขา้ร่วมงาน (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุม
นิทรรศการ, 2557: 5) 
 

2.5.2 ความเป็นมาของอุตสาหกรรมไมซ์ 
เป็นการพฒันาจากธุรกิจนาํเท่ียวท่ีเสนอบริการลกัษณะพิเศษในการเป็นตวักลางการจดัการ

ประชุมทั้งแบบ Meeting และ Convention การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และการจดังานแสดงสินคา้ ตาม
ประวติัศาสตร์ไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่ การจดัการประชุมท่ีมีแบบแผนอยา่งเป็นทางการ เร่ิมตน้
เม่ือใดและท่ีใดแต่ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในช่วงปลายของศตวรรษท่ี 19 เม่ือมีการจดัประชุม
ดา้นการเมืองและวิทยาศาสตร์ในประเทศยโุรป สาํหรับในประทศสหรัฐอเมริกานั้นช่วงกลางของ
ศตวรรษท่ี 19 ไดมี้การรวมของธุรกิจการคา้ จึงเป็นสาเหตุใหมี้การจดัตั้งองคก์ารท่ีทาํหนา้ท่ีบริหาร
ศูนยก์ารประชุม (Convention Bureau) เป็นแห่งแรกท่ีเมือง Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 
2439 จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2506 จึงไดก่้อตั้ง The International Congress and Convention 
Association ซ่ึงเป็นสมาคมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัประชุมนานาชาติท่ีมีบทบาทมาก ใน
ขณะเดียวกนัธุรกิจการจดัประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของประเทศในทวีปยุโรปมีการ
พฒันาชา้กว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจดัตั้ง The Birmingham Convention and Visitor 
Bureau ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2525 ส่วนการจดัการแสดงสินคา้และนิทรรศการนั้น เร่ิมจากการพฒันา
อุตสาหกรรมทาํให้ตอ้งมีการแนะนาํสินคา้ใหม่ๆ จากกรรมวิธีการผลิตสินคา้ใหม่ๆท่ีผูบ้ริโภคได้
รู้จกั โดยริเร่ิมจดังานแสดงสินคา้ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 ท่ีประเทศองักฤษต่อมาประเทศต่างๆ กนิ็ยมจดั
งานแสดงสินคา้มากมาย ถือวา่เป็นการพฒันาธุรกิจอยา่งเตม็รูปแบบ 

ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของธุรกิจการจดัประชุมในประเทศไทยระดบันานาชาติ เกิดข้ึน
อยา่งมีรูปแบบสากล ในช่วง พ.ศ. 2520 โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก่อตั้งกองการประชุม
นานาชาติ ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบการส่งเสริมการประชุม โดยการส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บความรู้
ทกัษะของการจดัประชุมนานาชาติ และขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมต่างๆท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก จึงไดเ้ขา้
เป็นสมาชิกขององคก์รการประชุมนานาชาติสากลและเอกชนก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) ข้ึน โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการส่งเสริมและพฒันาการประชุมนานาชาติใหแ้ก่
ประเทศไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อมาไดมี้การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการประชุม เช่น 
การสร้างศูนยก์ารประชุมบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ (Bangkok Convention Centre) ท่ีโรงแรม
โซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (Queen Sirikit National 
Convention Center - QSNCC) ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre - BITEC) ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมือง
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ทองธานี (IMPACT Exhibition and Convention Center) ศูนยป์ระชุมพีช (Pattaya Exhibition and 
Convention Hall - PEACH) เพื่อรับรองการจดัการประชุมระดบัภายในประเทศและระดบันานาชาติ
ท่ีจาํนวนผูเ้ข่ารวมประชุมจาํนวนมากไดอ้ยา่งเพียงพอ นอกจากน้ีภาคเอกชนไดเ้ร่ิมพฒันาบุคคลากร
เพื่อประกอบอาชีพเก่ียวกบัไมซ์ เช่น ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ (Professional Exhibition 
Organizer - PEO) และบริษทัรับจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Destination Management 
Company - DMC) เป็นตน้ ทาํใหน้านาชาติมองประเทศไทยเป็นจุดหมายใหม่ (New Destination) ท่ี
น่าสนใจ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความพร้อมในเร่ืองของทรัพยากรดา้นการ
ท่องเท่ียว มีส่ิงอาํนวยสะดวก และบริการสาํหรับการจดักิจกรรมไมซ์ในมาตรฐานสูง และมีทาํเล
ท่ีตั้งขององคก์ารและสมาคมระหวา่งประเทศมากมายหลายแห่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีช่วยใหป้ระเทศไทยมี
โอกาสในการเสนอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมและจดัแสดงสินคา้นานาชาติได ้  (บุญเลิศ จิตตั้ง
วฒันา, 2554: 7-12) 
 

2.5.3 ความสําคญัของอุตสาหกรรมไมซ์ 
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจสูง และการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้มเป็นจาํนวนมาก แนวโนม้การพฒันาการ
ท่องเท่ียวของแต่ละประเทศให้ความสําคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมน้ีมากข้ึน ในฐานะกลไก
สาํคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีการเติบโตสูงและมีความสาํคญัต่อการสร้างรายไดแ้ละ
การจา้งงานใหแ้ก่ประเทศ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ นกัท่องเท่ียว
มีอาํนาจการซ้ือสูงและมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม สาย
การบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่งสินคา้ การเดินทางในประเทศ เป็นตน้ ทาํใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียของ
กลุ่มไมซ์สูงกว่านักท่องเท่ียวทัว่ไปประมาณ 2-3 เท่า (สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2552: 44) 

การจดักิจกรรมไมซ์ ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีสมาคมของแต่ละประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมระดบัโลกจะร่วมกบัรัฐบาล หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว และธุรกิจเอกชน ร่วมกนัใชค้วาม
พยายามขอเป็นเจา้ภาพจดังาน ประเทศท่ีไดเ้ป็นเจา้ภาพการจดังานจะไดรั้บประโยชน์เป็นเมด็เงิน
จาํนวนมาก จากการลงทะเบียนของผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนรายการ จากค่านายหนา้ (Commission) และ
จากค่าขายพื้นท่ีในการจดัการแสดงสินคา้ และประโยชน์อ่ืนๆต่อประเทศชาติ ดงัน้ีคือ 

1) เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากการ
ดาํเนินการของอุตสาหกรรมไมซ์ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
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สถานท่ีประชุม โรงแรม ท่ีพกั การคมนาคมขนส่ง อาหารเคร่ืองด่ืม บริการสุขภาพ ร้านจาํหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึก สถานท่ีท่องเท่ียว สถานบนัเทิง เป็นตน้ 

2) อุตสาหกรรมไมซ์ ทาํใหรั้ฐบาลมีรายไดจ้ากภาษีเงินได ้
3) เกิดการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร อุตสาหกรรมไมซ์เสริมสร้างความรู้ และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม 
4) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเร่ืองของการ

พฒันาและลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการ กาํหนดมาตรฐานการ
ฝึกอบรม และการดาํเนินงานดา้นการตลาด สาํหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 

5) การประชาสมัพนัธ์ประเทศ 
6) ประชาชนทัว่ไปไดรั้บประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในส่วนโครงสร้างและส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีสร้างข้ึนรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน เป็นตน้ 
7) ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆในดา้นวิชาการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัประชุม

และนิทรรศการนานาชาติ ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
8) สร้างอาชีพดา้นการท่องเท่ียวท่ีถาวร จากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ี

เอ้ืออาํนวยใหส้ามารถจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงต่างจากประเทศ
ท่ีมีอากาศหนาวจดัในฤดูหนาวท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการจดัประชุม ดงันั้นหากไดรั้บการส่งเสริมและ
พฒันาอยา่งเตม็ท่ีก็จะนาํไปสู่การสร้างอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีถาวรไม่เป็นเพียงแต่การ
ท่องเท่ียวตามฤดูกาลดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 

โดยสรุปอุตสาหกรรมไมซ์ นอกจากมีความสาํคญัหลกัในการนาํเงินตราเขา้สู่ประเทศแลว้ 
ผลพลอยไดจ้ากการพฒันาประเทศ/ภูมิภาค สู่การเป็นผูน้าํดา้นน้ี ส่งผลดีต่อการพฒันาหลายๆดา้น 
เช่น การพฒันาสาธารณูปโภค การก่อสร้างการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว การรักษา
สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนเกิดการสร้างงานสร้างรายไดสู่้ประเทศ/ภูมิภาคอีกดว้ย 
 

2.5.4 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

2.5.4.1 การพิจารณาจากการดาํเนินงานเป็นหลกั 
การแบ่งประเภทองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ตามการดาํเนินงานเป็นหลกั 

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ 
1) ผูใ้ห้การสนบัสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Sponsor) หมายถึง ผูมี้

บทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ อาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได ้ซ่ึงมี
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2.5.4.2 การพิจารณาจากธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ธุรกิจท่ีสาํคญั
คือ 

1) ธุรกิจรับจดักิจกรรม (Organization) หมายถึง ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิกรรมในลกัษณะการดาํเนินงานแบบมืออาชีพ อาจจะเป็นบริษทัคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีมีสาขา
ในประเทศไทยกไ็ด ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) ธุรกิจรับจดัประชุมมืออาชีพ (Professional Convention Organizer - 
PCO) หมายถึง ธุรกิจท่ีจดังานเหตุการณ์สาํคญั (Event Management) ท่ีมีบทบาทหลกัในการจดั
ประชุมดงัต่อไปน้ี 

ก) ใหค้าํปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ีจดัประชุม การวางแผนพิธี
เปิด - ปิดงานประชุม การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการประชุม การจดัโปรแกรมการประชุม การจอง
หอ้งพกัใหก้บัผูร่้วมประชุม 

ข) ประสานงานและจดัการดา้นติดต่อวิทยากร เตรียมอุปกรณ์
สาํหรับการนาํเสนองาน ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในการเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุม การยนืยนั
การลงทะเบียน การชาํระค่าลงทะเบียน 

ค) จัดตั้ งศูนย์ประสานงานอาํนวยความสะดวกในระหว่างการ
ประชุม เช่น การประสานงานเก่ียวกบัระบบโทรศพัท ์โทรสาร การถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

ง) จดัทาํรายงานสรุปผลการประชุมสรุปผลยอดรายได ้ - รายจ่าย
ในการจดัประชุม จดัทาํแบบประเมินผลการประชุม จดัทาํแบบประเมินผลการประชุม และส่ง
จดหมายขอบคุณหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

จ) การใหบ้ริการอ่ืนๆ เช่น ช่วยส่งเสริมและหาตลาดสาํหรับการจดั
ประชุมโดยใชส่ื้อต่างๆ รวมทั้งการหาผูใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นตน้ 

(2) ธุรกิจรับจดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ (Professional Exhibition 
Organizer - PEO) หมายถึง ธุรกิจท่ีจดังานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ ซ่ึงมีบทบาทในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ การประชาสัมพนัธ์เพื่อการชกัชวนให้
ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริโภคเขา้ร่วมชมงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ การเลือกสถานท่ีจดั
งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ และในบางกรณีอาจมีการประชุมควบคู่ไปดว้ย เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มไดรั้บรายไดเ้สริมจากการจดัการประชุม 

(3) ธุรกิจรับจดันาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Destination Management 
Company - DMC) หมายถึงธุรกิจนาํเท่ียว (Tour Business) ท่ีใหบ้ริการจดัรายการนาํเท่ียวใหก้บั



50 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของบริษทัต่างๆ จึงตอ้งมีความเช่ียวชาญดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวและ
การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากโปรแกรมท่องเท่ียวธรรมดาโดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์

(4) ธุรกิจให้บริการดา้นสถานท่ีจดัประชุมและนิทรรศการ (Venue) 
หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นสถานท่ีในการจดัการประชุม ศูนยแ์สดงสินคา้ โรงแรม หอ้งประชุม 
เป็นตน้ สําหรับธุรกิจท่ีให้บริการดา้นสถานท่ีจดัประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่ ศูนยก์ารประชุมบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ (Bangkok Convention Centre) ท่ีโรงแรมโซฟิ
เทล เซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (Queen Sirikit National Convention 
Center - QSNCC) ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre - BITEC) ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี 
(IMPACT Exhibition and Convention Center) ศูนยป์ระชุมพีช (Pattaya Exhibition and 
Convention Hall - PEACH) 

2) ธุรกิจท่ีพกัแรมและอาหาร (Accommodation and Food Business) 
หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการท่ีพกัและอาหารเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 
ธุรกิจท่ีสาํคญัคือ 

(1) ธุรกิจท่ีพกั หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการท่ีพกัแก่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ไมซ์ ซ่ึงเดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่มกัจะพกัอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง
กบัสถานท่ีท่ีจดักิจกรรมไมซ์ อาจจะเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือท่ีพกัแบบอ่ืนก็ได ้
ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมนอกจากจะใหบ้ริการท่ีพกัแลว้ ยงัใหบ้ริการดา้นการจดัเล้ียง การบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม อีกทั้งยงัสามารถเป็นสถานท่ีจดัประชุมดว้ย 

(2) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ ซ่ึงประเทศไทยมีช่ือเสียงดา้นอาหาร ขนม และผลไมต่้างๆ ท่ี
สามารถสร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนมากใหแ้ก่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3) ธุรกิจรับเหมา (Contractor) หมายถึง ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ
สถานท่ีก่อสร้างและตกแต่งคูหาเพื่อแสดงสินคา้ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเวที ระบบเสียง 
ระบบไฟฟ้า ซ่ึงจะใชใ้นพิธีเปิดงาน และเป็นเวทีในการแสดงกิจกรรมต่างๆของกิจกรรมไมซ์นั้นๆ 

4) ธุรกิจนาํเท่ียวและธุรกิจบนัเทิง (Tour Business and Entertainment 
Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการดา้นความบนัเทิงหรือนนัทนาการต่างๆแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ไมซ์ในประเทศนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ธุรกิจสาํคญัคือ 

(1) ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีจดัรายการนาํเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tour) 
หมายถึง ธุรกิจท่ีจดัรถขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างสถานท่ีจดักิจกรรมไมซ์กบัโรงแรมหรือท่ีพกัแรม
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อ่ืนๆ รวมทั้งจดัการเร่ืองตัว๋โดยสาร การจองท่ีพกั และการจดัรายการนาํเท่ียวภายในประเทศ
ระหวา่งการประชุม 

(2) ธุรกิจบนัเทิง (Entertainment Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการ
ดา้นความบนัเทิงและนันทนาการทุกประเภท ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์มกัจะจดัรายการบนัเทิงใน
ช่วงเวลากลางคืน หลงัเสร็จกิจกรรมไมซ์ในช่วงเวลากลางวนัแลว้ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ 
สามารถเท่ียวหาความสนุกสนานสาํราญใจ 

5) ธุรกิจขนส่ง (Transportation Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้น
ขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้แก่ผูรั้บจดักิจกรรมไมซ์ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ซ่ึงประกอบดว้ย 2 
ธุรกิจท่ีสาํคญัคือ 

(1) ธุรกิจขนส่ง (Passenger Transportations) หมายถึง ธุรกิจท่ี
ใหบ้ริการขนส่งแก่ผูรั้บจดักิจกรรมไมซ์ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ไป
ยงัประเทศท่ีจดักิจกรรมไมซ์ 

(2) ธุรกิจขนส่งสินคา้ (Freight Transportations) หมายถึง ธุรกิจท่ี
ให้บริการขนส่งสินคา้เพื่อนาํมาแสดงสินคา้ เน่ืองจากในบางคร้ังมีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและตวั
สินคา้ นอกจากน้ีตอ้งมีการดาํเนินการดา้นพิธีศุลกากรอีกดว้ย 

6) ธุรกิจคา้ขาย (Trading Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการการคา้ทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นการคา้ส่ง การคา้ปลีก การส่งออกสินคา้ และบริการจดัแสดงนิทรรศการ รวมถึง
สินคา้อ่ืนๆท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ซ้ือฝากญาติหรือเป็นของท่ีระลึกประกอบดว้ย 2 ธุรกิจคือ 

(1) ธุรกิจขายของท่ีระลึก (Souvenir Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีขาย
สินคา้ต่างๆให้กบันกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ปลีก 
เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์สามารถซ้ือสินคา้เหล่านั้นไปฝากญาติมิตรหรือเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึกได ้

(2) ธุรกิจการคา้ปลอดภาษีอากร (Duty Free Business) หมายถึง ธุรกิจ
สินคา้ปลอดภาษีอากร ช่วยใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์สามารถซ้ือสินคา้ต่างๆไดม้ากข้ึนแต่จ่ายนอ้ยลง 
และไดสิ้นคา้ท่ีตรงตามรสนิยม ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั อญัมณีหรูหรา หรือสินคา้แบรนด์เนม 
ตั้งแต่เคร่ืองหนงั นํ้าหอม เคร่ืองสาํอาง และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น King Power เป็นตน้ 

7) ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (Other Related Business) หมายถึง ธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณา 
ธุรกิจทาํส่ือส่ิงพิมพ ์ธุรกิจทาํความสะอาด ธุรกิจรักษาความปลอดภยั ธุรกิจธนาคาร เป็นตน้ 

แสดงองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ตามธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัภาพต่อไปน้ี 
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2) เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้สนใจจะเขา้มาจดักิจกรรมไมซ์ผา่นทางการให้ขอ้มูล คาํแนะนาํ 
รวมถึงรายช่ือผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ 

3) เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการจดัเตรียมขอ้มูลและเตรียมพร้อมท่ีจะให้บริการดา้น
ดงักล่าว 

4) เพื่อทาํการตลาดของประเทศท่ี Convention and Visitors Bureau (CVB) นั้นๆ
รับผดิชอบ 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า Convention and Visitors Bureau (CVB) มีบทบาทเป็นเสมือน
ตวักลางในการประสานระหว่างนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ผูจ้ดักิจกรรมไมซ์ และผูใ้ห้บริการไมซ์ใน
ประเทศนั้นๆ โดยนอกจากจะเป็นตวักลางในการช่วยประสานงานระหว่างฝ่ังอุปสงค์และฝ่ัง
อุปทานในประเทศท่ี Convention and Visitors Bureau (CVB) นั้นๆอยูแ่ลว้ Convention and 
Visitors Bureau (CVB) ยงัมีบทบาทในการช่วยทาํการตลาดเพ่ือประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
ภาพลกัษณ์อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศนั้นๆดว้ย อย่างไรก็ตามบทบาทของ Convention and 
Visitors Bureau (CVB) แต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศและอาํนาจหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมาจากการจดัตั้ง ถึงกระนั้นก็ตามประเทศใดๆท่ีตอ้งการจะสนบัสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไมซ์ก็ไม่อาจจะขาด Convention and Visitors Bureau (CVB) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการช่วย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไปไดใ้นประเทศไทย สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์รมหาชน) ท่ีเรียกในช่ือย่อว่า สสปน. หรือช่ือภาษาองักฤษ Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (TCEB) เป็น Convention and Visitors Bureau (CVB) เพียงหน่ึงเดียวของ
ประเทศโดยจดัตั้งข้ึนมาในปี ค.ศ. 2004 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยสนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 

โดยบทบาทของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) 
ประกอบไปดว้ยบทบาทดงัน้ี 

1) เพื่อกาํหนดนโยบายของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
2) เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์อุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
3) เพื่อเป็นตวัแทนประเทศไทยในการส่งขอ้เสนอตวัประมูลสิทธ์ิหรือเป็นเจา้ภาพ

จดักิจกรรมไมซ์นานาชาติ 
4) เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการให้ขอ้มูลและบริการดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นท่ี

ปรึกษามืออาชีพสาํหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ 
5) เพื่อช่วยสนับสนุนและจดัเตรียมการสัมมนาและหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

ความเป็นมืออาชีพของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
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6) เพื่อกาํหนดมาตรฐานของการใหบ้ริการและใหก้ารรับรองแก่ผูป้ระกอบการไมซ์
ในประเทศไทย 

7) เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานการจดักิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
8) เพื่อพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัอุตสาหกรรมไมซ์ของ

ประเทศผา่นการสนบัสนุนของรัฐบาลไทย 
9) เพื่อสนบัสนุนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
10) ดําเนินการเพ่ือท่ีจะให้สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์รมหาชน) สามารถบรรลุบทบาท เป้าหมาย และพนัธกิจท่ีวางไวไ้ด ้
จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคก์รมหาชน) ท่ีเป็น Convention and Visitors Bureau (CVB) ของประเทศไทยนั้น
นอกจากจะครอบคลุมบทบาทของ Convention and Visitors Bureau (CVB) โดยทัว่ไปขา้งตน้แลว้
นั้น บทบาทของ สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์รมหาชน) ยงัครอบคลุมถึง
การพฒันาศักยภาพของบุคลากรและการกําหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้การบริการของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์ (Association) ส่วนใหญ่มกัจะเป็นองคก์รท่ีมีการรวมตวักนั
ของสมาชิกและจัดตั้ งข้ึนโดยไม่ได้แสวงหากําไร โดยการจัดตั้ งสมาคมอาจจะเป็นได้ทั้ งใน
ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ โดยสมาคมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท
ใหญ่ๆคือสมาคมการคา้ (Trade Association) และสมาคมวิชาชีพ (Professional Association) โดยทั้ง
สองรูปแบบลว้นมีจุดประสงคห์ลกัในการใหบ้ริการสมาชิกเป็นหลกั โดยในกรณีท่ีทางสมาคมนั้นๆ
มีความประสงคท่ี์จะจดัประชุมสมาคมหรือประชุมวิชาชีพข้ึนทางสมาคมนั้นๆมกัจะติดต่อไปท่ีผูจ้ดั
งานประชุมวิชาชีพท่ีเรียกว่า Professional Convention Organizer (PCO) ซ่ึงบทบาทของ 
Professional Convention Organizer (PCO) จะถูกกล่าวถึงในลาํดบัถดัไป โดยการจดังานประชุม
วิชาชีพและประชุมสมาคมนั้นมกัจะถูกกาํหนดวนัเวลาและสถานท่ีไวล่้วงหน้า และมกัจะมีการ
หมุนเวียนสถานท่ีจัดงานไปในแต่ละพื้นท่ีโดยการประชุมวิชาชีพส่วนมากจะใช้เวลาในการ
เตรียมการนานกว่างานประชุมองคก์รบริษทั (Corporate) บริษทัคือองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อแสวงหา
กาํไรทางการเงินจากผลการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อเจา้ของบริษทั โดยการประชุมองคก์รมกัจะ
ประกอบไปด้วยรูปแบบและวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ดีวตัถุประสงค์หลกัของการ
ประชุมองค์กรคือเพื่อดาํเนินการส่ือสารดา้นต่างๆให้แก่พนักงานองค์กรหรือลูกคา้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง โดยการประชุมองคก์รนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมวางแผนดา้นต่างๆเพื่อให้การ
ประชุมดงักล่าวบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงทางดา้นบริษทัท่ีตอ้งการจดังานประชุมองคก์รมกัจะมีระยะเวลา
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ในการเตรียมงานท่ีสั้นกว่าการจดัประชุมวิชาชีพและประชุมสมาคม และโดยส่วนมากแลว้บริษทั
นั้นๆ มกัจะไม่ไดล้งทุนท่ีจะจดัตั้งฝ่ายหรือแผนกท่ีดูแลเร่ืองการจดัประชุมข้ึนมาโดยเฉพาะ แต่
มกัจะส่งต่อการเตรียมงานจดัประชุมใหก้บับริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญภายนอก เช่น ผูว้างแผนจดังาน
ประชุม (Meeting Planner) หรือบริษทั Destination Management Company (DMC) เพื่อท่ีจะ
จดัเตรียมงานดงักล่าว เน่ืองจากบางบริษทัท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติท่ีมีสาขากระจายอยู่ทัว่โลกมกัจะ
ตอ้งมีขั้นตอนในการดูแลเร่ืองการเดินทางมากเป็นพิเศษ ในขณะท่ีบางองค์กรมกัจะจดัประชุม
องคก์รร่วมกบัลูกคา้โดยมีการผนวกกิจกรรมท่ีน่าสนใจเขา้ไปเพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้
ไว ้

Professional Convention Organizer (PCO) คือบริษทัหรือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ในการจดังานประชุมวิชาชีพ 

โดยบทบาทของ Professional Convention Organizer (PCO) ประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1) คดัเลือกและจองสถานท่ีจดังาน 
2) ดาํเนินการจองและบริหารสถานท่ีพกัของตวัแทนผูเ้ขา้ประชุม 
3) ดาํเนินการทาํการตลาดงานท่ีจดั 
4) ออกแบบกาํหนดการการประชุมวิชาชีพ 
5) ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ช่วยสนบัสนุนและนาํเสนอการประชุมวิชาชีพ 
6) จดัการงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดกบัการจดังาน 
7) ดาํเนินการวางแผนเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม 
8) ดาํเนินการประสานทางดา้นองคป์ระกอบทางเทคนิคของงานประชุม 
9) ดาํเนินการจดัเตรียมงบประมาณ 
10) ดาํเนินการจดัเกบ็ค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบังาน 

อยา่งไรก็ดีบทบาทของ Professional Convention Organizer (PCO) อาจจะแตกต่างกนัไป
ตามแต่ละงานประชุมวิชาชีพท่ีจดั รวมไปถึงความตอ้งการของสมาคมนั้นๆ 

Incentive House คือองคก์รท่ีคอยปฏิบติังานร่วมกบับริษทัต่างๆ เพื่อช่วยกาํหนดรูปแบบ
ของรางวลัและโครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ เพื่อให้องค์กรและพนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้โดยโครงการสร้างแรงจูงใจท่ีเป็นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั
นั้นจะต้องมีการระบุท่ีชัดเจนตั้ งแต่ช่วงเร่ิมของโครงการทั้ งในส่วนของขนาดของรางวลัและ
รายละเอียดของโครงการนั้น โดยทัว่ไปบริษทัท่ีเป็นลูกคา้มกัจะดาํเนินการติดต่อกับ Incentive 
House ท่ีอยูใ่นประเทศหรืออยูใ่นภูมิภาคท่ีองคก์รนั้นๆกาํลงัดาํเนินการอยูเ่พื่อช่วยกาํหนดรูปแบบ
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ของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และในขณะเดียวกนั Incentive House ก็อาจจะติดต่อ Destination 
Management Company (DMC) เพื่อช่วยวางแผนเร่ืองการจดังานในสถานท่ีปลายทาง ซ่ึงบทบาท
ของ Incentive House มกัจะประกอบไปดว้ยการระบุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
หลงัจากนั้นจึงนาํเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งักล่าวมาพฒันาเป็นโครงการการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัก่อนท่ีจะดาํเนินการจดังานต่อไป โดยทัว่ไปการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
กาํหนดผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการจดังานท่ีชดัเจน รวมถึงไปเป้าหมายในการกระตุน้ให้พนกังานและ
บุคลากรขององค์กรท่ีไดรั้บรางวลัดงักล่าวสามารถกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของ Incentive House ท่ีจะตอ้งหาเคร่ืองมือในการท่ีจะติดตามผลความสาํเร็จท่ี
ไดรั้บของโครงการการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัต่างๆ 

Destination Management Company (DMC) จากคาํนิยามของ Society of Incentive and 
Travel Executives (SITE) Destination Management Company (DMC) คือบริษทัหรือองคก์รใน
พื้นท่ีท่ีให้บริการดา้นคาํปรึกษา การสร้างสรรคกิ์จกรรมงานต่างๆ ดาํเนินการจดัการเร่ืองการขนส่ง 
รวมถึงมีความรู้เก่ียวกบัพื้นท่ีนั้นๆในเชิงลึก และเขา้ใจถึงความตอ้งการและแรงจูงใจของผูท่ี้จะมา
จดังานในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก Destination Management Company (DMC) มีความรู้และความชาํนาญ
เก่ียวกบัพื้นท่ีนั้นๆ ส่งผลให ้Destination Management Company (DMC) มกัจะทาํงานอยา่งใกลชิ้ด
ร่วมกบั Incentive House จากต่างประเทศในการร่วมกนัจดังานประชุมองคก์รหรือการท่องเท่ียวเพ่ือ
เป็นรางวลัใหก้บับริษทัต่างๆ 

Professional Exhibition Organizer (PEO) คือบริษทัหรือองคก์รท่ีดูแลเร่ืองการจดังาน
แสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติตั้งแต่ตน้จนจบ นอกจากน้ี Professional Exhibition Organizer 
(PEO) ยงัดาํเนินการเชิญชวนผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายใหม้าเขา้ร่วมงานท่ี
จดัข้ึนผา่นทางการประชาสัมพนัธ์ และสนบัสนุนดา้นต่างๆเพื่อสร้างความน่าดึงดูดให้กบังานนั้นๆ 
นอกจากน้ี Professional Exhibition Organizer (PEO) ยงัสามารถดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การดาํเนินการคดัเลือกผูท่ี้จะมารับการจดังานต่อ การดาํเนินการมอบหมายงานบางส่วนใหก้บั
ผูรั้บผิดชอบต่างๆ เพื่อให้การจดังานเตรียมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ Professional 
Exhibition Organizer (PEO) มกัจะดาํเนินการจดัจา้งบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญมารับช่วงงานบาง
ประเภท เช่น การขนส่งสินคา้ท่ีจดัแสดงในงาน การติดตั้งบาํรุงรักษาและแยกบูธ และท่ีแสดงสินคา้ 
การออกแบบและก่อสร้าง เป็นตน้ 

สถานท่ีจดังาน (Venue) เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเลือกจดักิจกรรมไมซ์
ใดๆก็ตาม ซ่ึงสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการจดักิจกรรมไมซ์ไดน้ั้นมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบั
ขนาดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานและประเภทของงานไม่ว่าจะเป็นงานประชุมองคก์ร การประชุมวิชาชีพ 
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หรืองานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ โดยสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการจดักิจกรรมไมซ์ 
ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยป์ระชุม ศูนยแ์สดงสินคา้ เป็นตน้ ในปัจจุบนัโรงแรมเร่ิมให้ความสาํคญักบัการ
จดักิจกรรมไมซ์มากข้ึน เน่ืองจากโรงแรมสามารถท่ีจะให้บริการท่ีพกัในขณะท่ีสามารถให้บริการ
สถานท่ีหรือห้องประชุมไดใ้นเวลาเดียวกนัส่งผลต่อความสะดวกของผูเ้ขา้ร่วมงานและสามารถ
ประหยดัตน้ทุนและเวลาในการเดินทางลงไปได ้โดยเม่ือการแข่งขนัสูงข้ึนทางศูนยป์ระชุมก็ไดเ้ร่ิม
มีการก่อสร้างและเพิ่มเติมสถานท่ีพกัเขา้ไวใ้นบริเวณของศูนยป์ระชุม ซ่ึงการเพิ่มสถานท่ีพกัเขา้ไป
ในบริเวณของศูนยป์ระชุมดงักล่าวนั้นส่งผลใหส้ถานท่ีดงักล่าวสามารถให้บริการสถานท่ีพกัระดบั 
5 ดาว ในขณะเดียวกนัก็สามารถให้บริการสถานท่ีจดังานขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับงานประชุม
วิชาชีพและงานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติได ้ในขณะท่ีโรงแรมไม่สามารถจะรองรับ
การจดังานขนาดใหญ่ได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้ขนาดของงานและความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงานจะเป็น
ตวักาํหนดสถานท่ีท่ีจะใชจ้ดังาน ดงันั้นสถานท่ีจดังานจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงานและนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

องคก์รท่ีมีส่วนสนบัสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ในกรณีน้ีหมายถึงองคก์รทั้งในระดบัประเทศ
และระดบันานาชาติท่ีมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
โดยในประเทศไทยเองกไ็ดมี้การรวมตวักนัของภาคเอกชนในการจดัตั้งสมาคมต่างๆ เพื่อสนบัสนุน
อุตสาหกรรมไมซ์ผ่านทางการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น สมาคม
ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ Thailand Incentive and Convention Association (TICA) 
สมาคมการแสดงสินคา้ (ไทย) หรือ Thai Exhibition Association (TEA) สมาคมโรงแรมไทย หรือ 
Thai Hotels Associations (THA) และสมาคมธุรกิจสร้างสรรคก์ารจดังาน หรือ Business of 
Creative and Event Management Association (EMA) 

นอกจากสมาคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรงแลว้ การดาํเนินงานของ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยยงัได้รับอิทธิพลจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย หรือ Tourism Authority of Thailand (TAT) สาํนกังานส่งเสริมการลงทุน หรือ Board 
of Investment (BOI) กรมส่งเสริมการส่งออก หรือ Department of International Trade Promotion 
(DITP) กรมสรรพากร หรือ Revenue Department การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ Airport 
of Thailand (AOT) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงถึงแมว้่าการดาํเนินงานขององคก์ร
เหล่าน้ี จะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง อยา่งไรกต็ามอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ
ไทยจะไดรั้บอิทธิพลและผลกระทบต่างๆจากนโยบายการดาํเนินงานของหน่วยงานเหล่าน้ี ไม่ว่าจะ
เป็นระเบียบพิธีการทางศุลกากรท่ีกระทบต่อการนําเขา้ส่งออกสินคา้เพื่อมาจัดแสดง การเดิน
ทางเขา้ออกด่านตรวจคนเขา้เมืองของนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ซ่ึง Convention and Visitors Bureau 
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(CVB) ของประเทศไทย ในกรณีน้ีไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ร
มหาชน) สามารถช่วยเหลือในการอาํนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมไมซ์และ
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ท่ีเข้ามาในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างราบร่ืน นอกจากหน่วยงานใน
ระดับประเทศท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไมซ์แลว้ สมาคมและ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติก็ล้วนแต่มีอิทธิพลและบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ดว้ยเช่นกนัไม่วา่จะเป็น International Association of Congress Centers (AIPC) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมวิชาชีพ Destination Marketing Association International (DMAI) ท่ี
เก่ียวกบั Destination Management Company (DMC) การประชุมองคก์รและการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) International 
Congress and Convention Association (ICCA) Meeting Professionals International (MPI) ซ่ึงทั้ง
สามองคก์รมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการประชุมในภาพรวมของโลก The Global Association of 
the Exhibition Industry (UFI) ซ่ึงเป็นสมาคมหลกัท่ีมีบทบาทในอุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้และ
นิทรรศการนานาชาติ เป็นตน้ ซ่ึงสมาคมระดบันานาชาติท่ีกล่าวมานั้นส่วนใหญ่ลว้นเป็นการรวมตวั
กนัของผูป้ระกอบการและผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ของโลก นอกจากน้ียงัมีองค์กร เช่น 
Green Meeting Industry Council (GMIC) และ Society of Incentive Travel Executives (SITE) โดย
บทบาทของสมาคมเหล่าน้ีคือเพื่อเป็นตวัแทนในการนาํเสนอขอ้เสนอแนะ ความคิด การดาํเนินงาน
ในอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรฐานต่างๆท่ีผูใ้หบ้ริการและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
ไมซ์ควรจะพิจารณาท่ีจะปฏิบติัตาม นอกจากบทบาทท่ีกล่าวมาแลว้ บางสมาคมยงัไดมี้การให้การ
สนบัสนุนเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรผา่นการฝึกอบรมและหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ี
จดัข้ึน รวมไปถึงเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ 
 

2.6 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ชาญอนันต์ สุขวงค์ (2547) ได้ทาํศึกษาการพฒันาตัวช้ีว ัดขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) จากการศึกษาพบว่ามีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการทาํงานเป็นทีมและการใหค้วามร่วมมือ 2) ดา้นความรับผดิชอบ
และยดึมัน่ตามสญัญา 3) ดา้นสาํนึกดา้นคุณภาพและบริการ 4) ดา้นความสามารถในการส่ือความ 5) 
ดา้นบริหารการเปล่ียนแปลง 6) ดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 7) ดา้นการวิเคราะห์และการ
วางแผน 8) ดา้นภาวะผูน้าํ และ 9) ดา้นการบริหารบุคลากร 
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โดยใช้วิธีการศึกษาจากเทคนิคเดลฟาย ตลอดจนใช้การหาค่าทางสถิติของขอ้มูลจาก
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าในแต่ละขอ้คาํถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน ค่า
ฐานนิยม และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์

สุกญัญา แยม้ขะมงั (2548) ไดท้าํศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากร
ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) จากการศึกษาพบว่ามี
ตวัช้ีวดัทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ 2) ดา้นการเจรจาต่อรอง และ 3) ดา้นการ
บริหารการขาย 

โดยใช้วิธีการศึกษาจากเทคนิคเดลฟาย ตลอดจนใช้การหาค่าทางสถิติของขอ้มูลจาก
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าในแต่ละขอ้คาํถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน ค่า
ฐานนิยม และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์

ดุจดาว ดวงเด่น (2540: บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิธีการกาํหนดองค์ประกอบขีด
ความสามารถเพื่อนาํไปวางระบบเส้นทางความกา้วหนา้ในการพฒันาอาชีพร่วมกบัหลกัเกณฑข์อง
พนกังานสายเงินฝาก-บญัชี ธนาคารไทยทนุ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ธนาคารยงัไม่มีการ
พฒันาอาชีพอย่างเป็นระบบ แต่มีปัจจัยบางอย่างท่ีสามารถส่งเสริมการพฒันาอาชีพท่ีเน้นขีด
ความสามารถได ้เช่น การกาํหนด Job Description การกาํหนดแผนพฒันาบุคลากร และการ
ประเมินผลการปฎิบติังานซ่ึงจะเป็นปัจจยัในการกาํหนดความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และ
ทศันคติ (Attitude) ท่ีเป็นขีดความสามารถมาตรฐานของพนกังานสายเงินฝาก-บญัชีต่อไป 

ปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการขีด
ความสามารถเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาไดขี้ดความสามารถในงาน 7 ขีดความสามารถ คือ 1) ความ
มุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ 2) การจดัการงาน 3) ความสามคัคีและการทาํงานเป็นทีม 4) การคิดวิเคราะห์  
5) การส่ือสาร 6) สาํนึกรับผดิชอบและความน่าเช่ือถือ และ 7) ภาวะผูน้าํ และไดขี้ดความสามารถท่ี
เป็นพื้นฐานร่วมกนั 2 ขีดความสามารถ คือ 1) ความมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ และ 2) การจดัการงาน ซ่ึง
สามารถนาํไปสู่การเสนอแนวทางให้กบัผูบ้ริหารในการออกแบบรายการขีดความสามารถในงาน
ขององคก์รต่อไป 

ปิยสุดา ขติัยะวรา (2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการกาํหนดขีดความสามารถของนกั
บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย ผล
การศึกษาพบว่า ขีดความสามารถหลกัท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับนกับริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์บริหาร
และปฏิบัติงานด้านผลประโยชน์และสวสัดิการของธนาคาร มีจาํนวนทั้ งส้ิน 6 กลุ่มขีด
ความสามารถ อนัไดแ้ก่ กลุ่มขีดความสามารถดา้น 1) ความรู้ ความเขา้ใจในองคก์ร 2) การมี
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ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 3) การทาํงานเป็นทีม 4) การมุ่งลูกคา้ 5) ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
บริหารบุคคล และ 6) ภาวะผูน้าํ และเม่ือนาํมาจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูง
จะมีขีดความสามารถหลกัเพิ่มอีก 3 กลุ่มขีดความสามารถ คือ 1) การใชส้ติปัญญาหรือความคิด     
2) การบริหารและจดัการงานในหนา้ท่ี และ 3) ทกัษะทางวิชาชีพ หวัหนา้งาน จะมีขีดความสามารถ
หลกัเพิ่มอีก 1 กลุ่มขีดความสามารถ คือ ดา้นการใชส้ติปัญญาและความคิด ส่วนพนกังานปฏิบติัการ 
จะมีขีดความสามารถตรงกบัขีดความสามารถหลกัโดยรวมสาํหรับทุกระดบัตาํแหน่ง 

พุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาขีดความสามารถหลกัเพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษาสาํนกังานสาขาพระราม 4 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย เป็นสถาบนัการเงินท่ีตั้งข้ึนโดยมีเป้าหมายท่ีจะให้บริการทางการเงิน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของนักธุรกิจไทยในตลาดการคา้โลก ทาํให้ธนาคารมีขีด
ความสามารถมาตรฐานในงานสินเช่ือและปฏิบติัการสินเช่ือจะตอ้งประกอบไปด้วย 8 ขีด
ความสามารถ คือ 1) ความรู้และความสามารถในการทาํงานในหนา้ท่ี 2) เทคโนโลยสีารสนเทศ 3) 
การเขียนและการนาํเสนอรายงาน 4) การจดักระบวนการทาํงาน 5) แนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 6) ความชาํนาญในการใชค้อมพิวเตอร์ 7) การทาํงานเป็นทีม และ 8) การบริการลูกคา้ 
ซ่ึงขีดความสามารถหลกั และขีดความสามารถมาตรฐานท่ีศึกษาได้จะเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องธนาคารต่อไป 

ชินวตัร เช้ือสระคู (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะของพนกังานบริการและ
คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนกังานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะ
ของพนักงานบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกคา้ ทั้งโดยรวมและดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น
มนุษยส์มัพนัธ์ ดา้นความมัง่คงทางอารมณ์ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความสามารถในงาน และดา้น
จิตใจใฝ่บริการ อยู่ในระดบัสูง และคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกคา้ ทั้ง
โดยรวมและด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านรูปธรรมท่ีปรากฏ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ ด้านการ
ตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ อยูใ่นระดบัสูง 

เยาวเรศ สร้อยสน (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต กรณีศึกษา : แผนกผูป่้วยใน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งการแพทยเ์ฉพาะทาง โดยแพทยต์อ้งรับฟังและเปิดโอกาสให้ซกัถามขอ้
สงสัยต่างๆ ให้ความรู้เก่ียวกบัโรคและการปฏิบติัตวั พร้อมทั้งส่ือสารในภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ตอ้งการ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสามารถตรวจวินิจฉยัไดอ้ยา่งแม่นยาํ ตอ้งการยาท่ีผลิตในเมืองไทย โดยควร
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จดัยากลบับา้นแยกเป็นแต่ละชนิดพร้อมมีเอกสารกาํกบัยา ตอ้งการหอ้งพกัท่ีสะอาด ดูใหม่อยูเ่สมอ
และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน และส่วนดา้นบุคลากรนั้น เห็นว่าแพทยเ์ป็นปัจจยั ท่ีทาํให้
อยากกลบัมาใชบ้ริการซํ้า ตอ้งการพยาบาล / ผูช่้วยพยาบาลท่ีมีการดูแลเอาใจใส่ อยา่งเตม็ใจและให้
คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัอย่างถูกตอ้งและเขา้ใจไดง่้าย ตอ้งการให้พนกังานบริการมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี เอาใจใส่ ช่วยเหลือผูรั้บบริการและสามารถให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ตอ้งการใหแ้พทยเ์ฉพาะทางเป็นเจา้ของไข ้

ศิริพร วิลยัหาร (2552: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนกังาน
บริการบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า หัวหนา้งานดา้นงานการบริการ บริษทั 
เอ็มเค เรสโตรองต ์จาํกดั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนักงานบริการใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการท่ีดี 
ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นความรู้ความสามารถ ตามลาํดบั 

นํ้าลิน เทียมแกว้ (2556: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ
ของสาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคามโดยภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ  ด้านบุคลากรผู ้ให้บริการ  รองลงมาได้แก่  ด้าน
ประชาสัมพนัธ์ และดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ โดยสรุปเป็นประเด็นความพึง
พอใจในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ บริการ
ดว้ยความรวดเร็ว ฉบัไว รองลงมา ไดแ้ก่ ให้บริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและมีความกระตือรือร้น
เตม็ใจใหบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการมีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

เกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและ
คุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษา
พบว่า  แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมมีความต้องการนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทกัษะการฟังและการ
พูด และทกัษะในการอ่านและการเขียนมีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก สําหรับความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณสมบติัด้านการทาํงานในแผนกบริการส่วนหน้าท่ีตอ้งการในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
ทักษะการรับโทรศัพท์และการติดต่อประสานงาน การพิมพ์สัมผสั สําหรับคุณสมบัติด้าน
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์สาํนกังานต่างๆ และทกัษะดา้นงานเลขานุการ อยูใ่น
ระดบัความตอ้งการมาก ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางดา้นรูปร่างหนา้ตา ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบในการทาํงาน ความมีไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
รวมถึงความกระตือรือร้นในการทาํงาน ความมัน่ใจในตวัเอง อยูใ่นระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
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อภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัพนกังานของโรงแรมบูติคท่ี
ประสบความสาํเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและหัวหนา้ฝ่ายต่างๆ มีความ
คิดเห็นวา่ คุณสมบติัทัว่ไปท่ีสาํคญัท่ีสุดของพนกังานส่วนหนา้ คือ การมีทกัษะและความชาํนาญใน
การปฏิบติังาน มีประสบการณ์ในการทาํงาน ความสามารถพิเศษในการปฏิบติังานไดห้ลากหลาย
หนา้ท่ี และคุณสมบติัในการพูดภาษาต่างประเทศ สาํหรับคุณสมบติัในการให้บริการ คือ พนกังาน
ส่วนหนา้จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจ การแสดงออกถึง
ความนบัถือใหเ้กียรติลูกคา้ และมีความสุภาพอ่อนนอ้มและท่าทีท่ีเป็นมิตรต่อผูม้าใชบ้ริการ 

ชิษณุพงศ ์อนนัตว์รปัญญา (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
หัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะทั่วไปท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้างานทั้ ง 4 ด้าน มีคะแนนเฉล่ียในระดับสูง เรียง
ตามลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี 

1) ดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด คือ เป็นผูย้อมรับฟัง ความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น รองลงมาคือ มีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ วาง
ตนเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี มีระเบียบวินยัและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

2) ด้านความรู้ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด คือ ความสามารถใน การ
แกปั้ญหาไดท้นัท่วงที รองลงมาคือ มีความรู้ในดา้นการบริหาร การสอนงาน พฒันา คุณภาพงาน 
วางแผนงาน ควบคุมบงัคบับญัชา และมีความรู้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

3) ดา้นประสบการณ์ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด คือ ประสบการณ์ใน การ
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาท่ีดี ใหค้าํปรึกษาแก่ลูกนอ้งได ้

4) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด คือ ความสามารถใน การ
ส่ือความหมายไดเ้ป็นอยา่งดี รองลงมาคือ รู้จกัเสียสละ มีนํ้ าใจ  



บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

 
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม

ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Method) โดยศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา คน้ควา้ และทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษา
อิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยดาํเนินการตามวิธีวิจยั มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 สมมุติฐานการวิจยั 
3.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.9 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                   ตวัแปรตน้        ตวัแปรตาม 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
1) ความรู้ เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะ 
ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้ 
2) ความรู้เ ก่ียวกับลูกค้า  วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ  
3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด 
และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั  
4) ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้ งในและ
ต่างประเทศ  
5) ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การ
ประยกุต ์การวเิคราะห์ และการพิจารณ์  
6) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ  
7) ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ  
8) ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ  
9) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้  
10) ทกัษะการประสานงาน  
11) สัมฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง  
12) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  
13) เชาวน์ปัญญา  
14) ความมีเกียรติในตนเอง  
15) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค
ในการทาํงาน  
16) ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด  
17) ความมีจิตบริการ  
18)  ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมความภักด ี
ต่อตราสินค้า 

1) การบอกต่อเชิงบวก 
2) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า 
3) การมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้ 
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3.2 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวั
แปรตน้และตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน ผู ้

ประสานงาน และผูว้างแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) จําแนกตามผลการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย 18 ตวัแปรยอ่ย ดงัน้ี 

1) ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช้ หมายถึง มี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของหน่วยงานหรือองคก์รของตนเอง ค่าใชจ่้าย 
ความพร้อมในการใหบ้ริการ ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย
เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ หมายถึง มีความรู้และความเขา้ใจขอ้มูล
พื้นฐานกลุ่มลูกคา้ เขา้ใจในอุตสาหกรรมและสายงานของกลุ่มลูกคา้ วตัถุประสงค์และความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างในการจดักิจกรรมไมซ์ ตลอดจนกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ 

3) ข่าวกรองทางการตลาด :  แนวโน้มทางการตลาด  และข่าวกรองเก่ียวกับ
สถานการณ์การแข่งขนั หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ ตลอดจนแนวโน้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ยอ่ย 

4) ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการติดตามข่าวสาร ความเป็นไปทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อการติดต่อเจรจาธุรกิจไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานได ้

5) ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยกุต ์การวิเคราะห์ และการ
พิจารณ์ หมายถึง ความสามารถสังเกต วิเคราะห์ แสวงหาขอ้มูล เพื่อกาํหนดกรอบความคิดในการ
มองปัญหาไดอ้ยา่งกระจ่าง ซ่ึงนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

6) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ หมายถึง ความสามารถทางการ
ส่ือสาร ความตอ้งการ เป้าหมาย และขอ้มูลจากสถานการณ์ต่างๆถึงผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ขอ้มูล



66 

ตอ้งมีตรรกะเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ กระชบั ชดัเจน มืออาชีพ เพื่อให้ผูรั้บสารไดรั้บสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

7) ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ หมายถึง ความสามารถในการ
ทาํงานอย่างกลมกลืนกบัผูอ่ื้น พร้อมทั้งสามารถเป็นผูน้ําในกลุ่ม เพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมาย
สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

8) ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ หมายถึง ความสามารถในการส่ือสาร
และนาํเสนอสินคา้ แนวคิดต่างๆไปยงัลูกคา้ เพื่อนร่วมงาน และผูจ้ดัหาสินคา้ดว้ยความสมบูรณ์และ
ชดัเจน 

9) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ หมายถึง ความรู้และทกัษะของบุคคลในการควบคุม
ตน้ทุนและคาํนวณผลกาํไรในการจดักิจกรรมไมซ์ท่ีหลากหลาย และสามารถกาํหนดราคาจาก
องคป์ระกอบท่ีแตกต่างของโครงการ 

10) ทกัษะการประสานงาน หมายถึง ความสามารถในการประสานงานกบัลูกคา้ 
เพื่อนร่วมงาน ผูจ้ดัหาสินคา้ และผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพและราบร่ืน 

11) สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง หมายถึง ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

12) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายถึง ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์
และเทคโนโลยต่ีางๆในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การสืบคน้ขอ้มูล ตลอดจนการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

13) เชาวน์ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการคิดและสามารถสะทอ้นกลบัได ้
การตดัสินใจอยา่งฉบัไวหลงัจากไดรั้บสารหรือขอ้มูล 

14) ความมีเกียรติในตนเอง หมายถึง ศีลธรรมและความรอบคอบในการทาํงาน
ภายใตส้ถานการณ์ท่ียากลาํบาก 

15) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน หมายถึง ทศันคติเชิง
บวกต่อการทาํงานหนกั ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการทาํงาน 

16) ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด หมายถึง ความสามารถในการแยก
รายละเอียดของงานท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับแกไ้ดดี้เยีย่ม 

17) ความมีจิตบริการ หมายถึง แนวโนม้ในการใหคุ้ณค่าต่อความสะดวกสบายของ
ผูอ่ื้น โดยคาํนึงถึงเร่ืองของตนเองเป็นรอง รวมทั้งความเตม็ใจในการทาํงานมากข้ึน เพื่อบริการผูอ่ื้น
โดยไม่ตอ้งร้องขอ 



67 

18) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง หมายถึง ความสามารถใน
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ความตึงเครียด และแรงกดดนัในบริบท
ของการทาํงาน 

ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกองทุนส่งเสริมการจดัประชุมนานาชาติ (CPF) ร่วมมือกบัองค์กรรัฐและ
หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อนัได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) 
สมาคมการแสดงสินคา้ไทย (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจดังาน (EMA) และสํานักงาน
ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (TCEB) ในการสนับสนุนทุนวิจยัและ
พฒันาเพื่อผลิตคู่มือมาตรฐานการปฏิบติัการไมซ์ โดยว่าจา้งใหม้หาวิทยาลยัรังสิตเป็นผูจ้ดัทาํคู่มือฯ
ดงักล่าวข้ึน 

 
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรยอ่ย ดงัน้ี 

1) การบอกต่อเชิงบวก 
2) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 
3) การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

 

3.3 สมมุตฐิานการวจิยั 
 

3.3.1 สมมุติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

3.3.2 สมมุติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 

3.4 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
 

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ หมายถึง ผูติ้ดต่อประสานงานกบัส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือการจดัการประชุมหรือสัมมนาองคก์ร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ  
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัไดแ้ก่ กิจกรรมการท่องเท่ียว
เพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการ
จดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ 

พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า, 
การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัได้แก่ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาองคก์ร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั กิจกรรม
การท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
การจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ 

สมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะหลกัขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปฏิบติังานระดบัพื้นฐานใน
การจดักิจกรรมไมซ์ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน ผูป้ระสานงาน และผูว้างแผนปฏิบติัการไมซ์ 
(ไทย) จาํแนกตามผลการปฏิบติังานระดบัพื้นฐาน ประกอบดว้ย 18 สมรรถนะหลกั ดงัน้ี 

1) ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้ 
2) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย

เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ  
3) ข่าวกรองทางการตลาด :  แนวโน้มทางการตลาด  และข่าวกรองเก่ียวกับ

สถานการณ์การแข่งขนั 
4) ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ 
5) ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยกุต ์การวิเคราะห์ และการ

พิจารณ์ 
6) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 
7) ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 
8) ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ 
9) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ 
10) ทกัษะการประสานงาน 
11) สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง 
12) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
13) เชาวน์ปัญญา 
14) ความมีเกียรติในตนเอง 
15) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 
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16) ความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอียด 
17) ความมีจิตบริการ 
18) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

 

3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.5.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัไดแ้ก่ กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาองคก์ร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั กิจกรรม
การท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อ
การจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ 
  

3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
3.5.2.1 การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 
การกําหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite 

Population) โดยใชสู้ตรการคาํนวนหาขนาดตวัอยา่งของ Cohen (Quoted in Faul, Erdfelder, 
Buchner and Lang, 2009; Cunningham and McCrum-Gardner, 2007) ผา่นโปรแกรม G*power 
โดยเลือกสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Linear Multiple Regression: Fixed model, R2 deviation 
from zero) ซ่ึงกาํหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) ตามตารางขนาดค่าอิทธิพล 3 ระดบั เท่ากบั 
0.15 ซ่ึงเป็นค่ากลาง (Cohen, 1977 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2555) กาํหนดค่าความน่าจะเป็น
ของความคลาดเคล่ือนในการทดสอบและอาํนาจการทดสอบเท่ากบั 0.5 และ 0.95 ตามลาํดบั อีกทั้ง
กาํหนดจาํนวนตวัแปรตน้เท่ากบั 18 ตวัแปร ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั อ่านผลการวิเคราะห์จาก
โปรแกรมไดเ้ท่ากบั 213 คน (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2555)  
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ภาพที ่3.2 โปรแกรม G*power 
 

3.5.2.2 การเลือกตวัอยา่ง 
เน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอน การเลือกตัวอย่างในคร้ังน้ีจึงใช้วิธีเลือก

ตวัอย่างโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) ดว้ยเทคนิคการเลือก
ตวัอยา่งแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (Convenient or Accidental Sampling) (อศัวิน แสงพิกุล, 
2556) กล่าวคือ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัไดแ้ก่ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุม
หรือสัมมนาองคก์ร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการ
ประชุมหรือสัมมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการแสดงสินคา้หรือ
นิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ  
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3.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดว้ยวิธีวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามถูกสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งขอ้คาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (Respondent’s Information) โดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) แบบใหเ้ลือกตอบหน่ึงคาํตอบ (One Choice) 
ไดแ้ก่ 

1) เพศ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
2) อาย ุระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Nominal Scale) 
3) สถานภาพ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale)  
4) ระดบัการศึกษา ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงอนัดบั (Nominal Scale)  
5) อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
6) รายไดต่้อเดือน ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Nominal Scale) 
7) ประเภทงานท่ีเขา้ร่วม ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
8) สถานท่ีในการจดักิจกรรมไมซ์ท่ีเขา้ร่วม ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั     

(Nominal Scale)  
9) จงัหวดัในการจดักิจกกรมไมซ์ท่ีเขา้ร่วม ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม

บญัญติั (Nominal Scale) 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) แบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ  
   

5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
  3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
  1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  

ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงให้เลือกตอบหน่ึงคาํตอบ (One Choice) 
กาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาไว ้ดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด (Close Ended Questionnaire) แบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ  
 

  5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
  3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
  1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  

ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงให้เลือกตอบหน่ึงคาํตอบ (One Choice) 
กาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาไว ้ดงัน้ี 

 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นดว้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
  

3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

3.7.1 การทดสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (Content Validity)  
 การทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่  
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1) คุณพิมพทิ์พย ์วิจารณ์ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 

2) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์สาขา
อุตสาหกรรมบริการ และอาจารยป์ระจาํ คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

3) อาจารย  ์ดร.แสงแข บุญศิริ ตาํแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา และ
อาจารยป์ระจาํ คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ไดท้าํการตรวจสอบความครอบคลุมและความชดัเจนของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดักบัขอ้คาํถาม 
โดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดมุ่งหมายในการวดั (Item Objective 
Congruence: IOC) ซ่ึงค่าดชันี IOC มีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี (อศัวิน แสงพิกลุ, 2556) 

 
  -1  หมายถึง  ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการวดั 
   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งหรือไม่มีความ
     สอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการวดั 
   1   หมายถึง  ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการวดั 

 
โดยหาค่าดชันี IOC จากสูตร ดงัน้ี 
 

   สูตร IOC = ∑   
  เม่ือ  IOC แทน ค่าดชันี IOC 
   N แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน 

 
จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงจาก

การวิเคราะห์พบวา่ขอ้คาํถามทั้งหมด 70 ขอ้ มี 63 ขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันี IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป และมี 
7 ขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันี IOC ตํ่ากว่า 0.5 โดยค่าดชันี IOC รวมทั้ง 70 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.83 จึงถือว่า
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามทั้ง 7 ขอ้ท่ีมีค่าดชันี 
IOC ตํ่ากว่า 0.5 ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาอีกคร้ังก่อน
นาํไปทดลองใช ้
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3.7.2 การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
 หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ไปทดลองใช ้ (Try 
Out) กบัตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั คอื กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ผูซ่ึ้งมีประสบการณ์ในการเป็นผูว้า่จา้งบริษทันาํเท่ียวใหจ้ดัการนาํเท่ียวภายในประเทศหรือภายนอก
ประเทศ จาํนวน 30 ชุด เพื่อใชท้ดสอบความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เพื่อทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (อศัวิน แสง
พิกลุ, 2556) จากสูตร ดงัน้ี 
 

   สูตร 	 	 1 	
∑   

  เม่ือ  แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
    แทน จาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 
    แทน ค่าความแปรปรวนรายขอ้ของแบบสอบถาม 
    แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
  

แสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ของทั้งแบบสอบถามเท่ากบั 0.940 โดยค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ท่ีไดมี้ค่าเกิน 0.70 ซ่ึงถือว่ายอมรับได ้ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองเพื่อใหส้ามารถช้ีแจงขอ้สงสัยกบักลุ่มตวัอยา่งได ้ซ่ึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้213 คน และเม่ือผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมดแลว้ จากนั้น
ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน
ต่อไป 
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3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดงัน้ี 

3.9.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ และ
ขอ้มูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

3.9.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ซ่ึง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
(สมมุติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (สมมุติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2) 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 213 คน โดยการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอ
ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
4.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

 
เพื่อความเขา้ใจในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
N   = จาํนวน 
Mean   = ค่าเฉล่ีย 
S.D.   = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
R   = ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 
R Square  = ค่าสมัประสิทธ์ของการตดัสินใจ 
Adjusted R Square = ค่าสมัประสิทธ์ของการตดัสินใจปรับแก ้
B   = ค่าสมัประสิทธ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
S.E.   = ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
Beta   = ค่าสมัประสิทธ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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F   = ค่าสถิติ F 
t   = ค่าสถิติ t 

 Sig.   = ค่า p-value 
 *   = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **   = มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทกิจกรรมไมซ์ท่ีเขา้ร่วม รายงานผลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  

(N = 213) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 60 28.20 
หญิง 153 71.80 
อายุ   
13 – 32 ปี 147 69.00 
33 – 47 ปี 52 24.40 
48 – 67 ปี 14 6.60 
สถานภาพ   
โสด 172 80.80 
สมรส 41 19.20 
ระดับการศึกษา   
มธัยมศึกษา / ปวช. 7 3.30 
ปวส. / อนุปริญญา 5 2.30 
ปริญญาตรี 170 79.80 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 31 14.60 
อาชีพ   
นกัเรียน / นกัศึกษา 89 41.80 
พนกังานเอกชน 80 37.60 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 13 6.10 
เจา้ของธุรกิจ 16 7.50 
ทาํงานอิสระ 10 4.70 
แม่บา้น 2 0.90 
อ่ืนๆ 3 1.40 
รายได้ต่อเดือน   
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 74 34.70 
10,000 – 20,000 บาท 61 28.60 
20,001 – 30,000 บาท 41 19.20 
มากกวา่ 30,000 บาท 37 17.40 
ประเภทกจิกรรมไมซ์ทีเ่ข้าร่วม   
การจดัการประชุมหรือสมัมนาองคก์ร 
(M = Meetings) 

55 25.80 

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั  
(I = Incentive Travels) 

35 16.40 

การจดัการประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือ
นานาชาติ (C = Conventions) 

42 19.70 

การจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ 
(E = Exhibitions) 

81 38.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประเภทกิจกรรมไมซ์
ท่ีเขา้ร่วม สรุปไดด้งัน้ี 
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จาํแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 และเพศชาย 
จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  

จาํแนกตามอาย ุส่วนใหญ่อาย ุ13 - 32 ปี (Generation Y) จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.0 รองลงมาอาย ุ33 - 47 ปี (Generation X) จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และอาย ุ48 - 67 ปี 
(Baby Boomer) จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  

จาํแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่โสด จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 และสมรส 
จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 
รองลงมาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 รองลงมาระดบั
มธัยมศึกษา / ปวช. จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และระดบัปวส. / อนุปริญญา จาํนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 

จาํแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
รองลงมาอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมาอาชีพเจา้ของธุรกิจ 
จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 รองลงมาอาชีพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 
รองลงมาอาชีพทาํงานอิสระ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 รองลงมาอาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.4 และอาชีพแม่บา้น จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 

จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่รายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาท จาํนวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.7 รองลงมารายได ้10,000 - 20,000 บาท จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมา
รายได ้20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท 
จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4  

จาํแนกตามประเภทกิจกรรมไมซ์ท่ีเข้าร่วม ส่วนใหญ่คือการจัดการแสดงสินคา้หรือ
นิทรรศการ (E = Exhibitions) จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือการจดัการประชุม
หรือสัมมนาองคก์ร (M = Meetings) จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือการจดัการ
ประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ (C = Conventions) จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (I = Incentive Travels) จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 
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4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 
ขอ้มูลความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ รายงานผลดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.2 - 4.20 
 
ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร

ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมี
ไวใ้ช ้

 

ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
ความรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ด้านคุณลกัษณะ ต้นทุน และการมีไว้ใช้ 

Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการประเมินตน้ทุนการใชสิ้นคา้และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้

3.75 .667 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์ 
และอตัราบุคลากรท่ีจาํเป็นในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้

3.89 .695 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการประยกุตข์อ้มูลสินคา้ใหต้รงกบั
วตัถุประสงคใ์นการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมได ้

3.89 .634 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.84 .530 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย  
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความรู้เก่ียวกับลูกคา้ วตัถุประสงค์การจดักิจกรรมไมซ์ 
ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ความรู้เกีย่วกบัลูกค้า วตัถุประสงค์การจัดกจิกรรมไมซ์ ความ
ต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกจิ ปัจจัยความสําเร็จหลกั และ
กระบวนการตัดสินใจ 

Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการระบุมาตรฐานในการจดักิจกรรมไมซ์
ภายในธุรกิจของลูกคา้ได ้

3.83 .569 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการระบุวตัถุประสงค ์ความตอ้งการ และ
ขอ้จาํกดัต่างๆของลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้

3.91 .612 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ใน
การจดักิจกรรมไมซ์ได ้

3.86 .677 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.87 .503 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยั
ความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าว
กรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรอง

เกีย่วกบัสถานการณ์การแข่งขัน 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการระบุภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรมไมซ์ยอ่ย
ในประเทศและระหวา่งประเทศได ้

3.65 .784 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการระบุแนวโนม้ของอุตสาหกรรมไมซ์ยอ่ย
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศได ้

3.68 .797 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการประยกุตข่์าวกรองทางการตลาดเขา้กบั
สถานการณ์ในการทาํงานตลอดจนวางแผนการแข่งขนัใน
อนาคตได ้

3.74 .737 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.69 .676 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นข่าว
กรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.69 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

ความรู้เกีย่วกบัเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการหาแหล่งข่าวสารดา้นเศรษฐกิจและสงัคม
ในประเทศและต่างประเทศท่ีทนัสมยัและเช่ือถือได ้

3.94 .642 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการนาํขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวไปใชใ้นการติดต่อ
เจรจากบัลูกคา้และเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

3.90 .686 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการวิเคราะห์และความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจและ
สงัคมไปประยกุตใ์ชก้บังานได ้

3.87 .695 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.90 .542 เห็นด้วย 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น

ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร

ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยุกต ์
การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
ทกัษะการคดิเป็นตรรกะ การทาํความเข้าใจ การประยุกต์ การ

วเิคราะห์ และการพจิารณ์ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการปรับใชข้อ้มูลท่ีไดม้าใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งได ้

3.93 .637 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และปัจจยัอ่ืนๆ
กบัสถานการณ์ต่างๆได ้

3.86 .648 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการประเมินและวิเคราะห์เชิงลึกถึงผลกระทบ
ต่างๆท่ีอาจเกิดจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างและผกผนัได ้

3.79 .703 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.86 .531 เห็นด้วย 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะ
การคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยกุต ์การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.86 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร

ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ทกัษะการส่ือสารทีชั่ดเจน กระชับ และมีตรรกะ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้

3.85 .665 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการใชค้วามรู้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจกบัลูกคา้
และเพื่อนร่วมงานได ้

4.00 .648 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีเก่ียวกบั
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในสถานการณ์ทางการทาํงานต่างๆได ้

3.92 .621 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.92 .535 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะ
การส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดีได ้ 4.04 .609 เห็นดว้ย 
ความสามารถในการเขา้ใจถึงกระบวนการการทาํงานภายในกลุ่ม
สมาชิกเพื่อใหง้านสาํเร็จลุล่วงได ้

3.93 .563 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อนัเกิดจากความแตกต่าง
ของบุคคลภายในกลุ่มหรือคณะทาํงานได ้

3.88 .637 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.95 .486 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะ
การทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากร

ในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ทกัษะการนําเสนอทีชั่ดเจน และมีตรรกะ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการนาํเสนอสินคา้ แนวคิดต่างๆไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ชดัเจนและเป็นเหตุเป็นผลได ้

4.00 .626 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการพฒันาและจดัทาํส่ือการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์
แนวคิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ชดัเจนและเป็นเหตุเป็นผลได ้

4.03 .651 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด เลือกตวั
ช่วยท่ีเหมาะสม ตลอดจนการเลือกใชข้อ้ความท่ีเหมาะสมกบั
ผูฟั้งท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนัได ้

3.98 .710 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 4.00 .544 เห็นด้วย 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะ
การนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ทกัษะต้นทุนกาํไรเบือ้งต้น 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการระบุตน้ทุนในแต่ละรายการของโครงการ
และบริการได ้

3.67 .757 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการระบุองคป์ระกอบของโครงการท่ีสามารถ
เพิ่มมูลค่าและกาํไรใหก้บัโครงการไมซ์ได ้

3.68 .808 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการระบุงบดุลของโครงการเป็นอยา่งดีได ้ 3.71 .818 เห็นดว้ย 
เฉลีย่ 3.69 .694 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น

ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการประสานงาน 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ทกัษะการประสานงาน 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการส่ือสารและประสานงานกบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพของงาน กรอบเวลา และกระบวนการ
ทาํงานได ้

3.97 .662 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการย ํ้าเตือนถึงโอกาสท่ีงานจะล่าชา้และปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

3.85 .758 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ประสานงานท่ีลม้เหลวได ้

3.87 .725 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.90 .603 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ทกัษะการประสานงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นสมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

สัมฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดับสูง 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษได ้ 3.67 .828 เห็นดว้ย 
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือแจง้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหก้บัสมาชิกในกลุ่มได ้

3.79 .738 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการประชุมได ้ 3.72 .767 เห็นดว้ย 
เฉลีย่ 3.73 .671 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น

สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ทกัษะการใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อ
เอ้ือต่อการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จและมีประสิทธิภาพ
ได ้

4.02 .673 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้

4.14 .574 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการระบุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยต่ีางๆ
ในสถานท่ีทาํงาน และสามารถส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

3.98 .669 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 4.05 .541 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.14 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นเชาวน์ปัญญา 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

เชาวน์ปัญญา 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจได ้

3.93 .717 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการเขา้ใจภาษาท่าทางได ้ 3.83 .765 เห็นดว้ย 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คาดคิดไดท้นัท่วงทีได ้ 4.01 .676 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.93 .597 เห็นด้วย 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
เชาวน์ปัญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความมีเกียรติในตนเอง 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ความมีเกยีรตใินตนเอง 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการส่ือสารดว้ยการยกยอ่งและใหเ้กียรติบุคคล
อ่ืนได ้

4.06 .619 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการยดึมัน่ในหลกัการภายใตส้ถานการณ์ท่ีมี
ปัญหาและแรงกดดนัได ้

4.00 .680 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการเป็นตวัอยา่งท่ีดีทางดา้นความมีศีลธรรม
จรรยาและความซ่ือสตัยภ์ายในองคก์รได ้

4.15 .631 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 4.07 .535 เห็นด้วย 
 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น

ความมีเกียรติในตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การทาํงาน 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
ทศันคติเชิงบวกเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการจดัการสภาวะทางอารมณ์เชิงลบไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณ์ท่ีกดดนัโดยไม่ทาํร้ายผูอ่ื้นได ้

4.06 .688 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการยดึมัน่ถึงเป้าหมายของงานไดภ้ายใต้
สถานการณ์ท่ีวิกฤต สบัสน ตึงเครียด และอึดอดัได ้

3.92 .631 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการกระตุน้ผูอ่ื้นใหม้องถึงปัญหาและ
สถานการณ์ในดา้นบวกและช่วยเหลือใหเ้กิดความผอ่นคลาย 
แกไ้ข และดาํเนินการต่อไปได ้

3.93 .603 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.97 .529 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย 
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ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอียด 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอยีด 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการช้ีประเดน็องคป์ระกอบของโครงการท่ี
บกพร่องหรือผดิพลาดได ้

3.86 .711 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการส่ือสารขอ้ผดิพลาดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและโนม้
นา้วใหส้ามารถแกไ้ขได ้

3.90 .669 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องอยา่ง
นุ่มนวลโดยไม่สร้างปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้กบัผูอ่ื้นได ้

3.97 .665 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.91 .557 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอียด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.18 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความมีจิตบริการ 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ความมีจิตบริการ 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการตอบสนองต่อการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้น
ในเชิงบวกได ้

4.05 .589 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการรับรู้ถึงความตอ้งการการช่วยเหลือหรือการ
บริการโดยไม่ตอ้งร้องขอได ้

4.03 .614 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการบริการผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจและ
กระตือรือร้นได ้

4.14 .641 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 4.07 .507 เห็นด้วย 
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จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น
ความมีจิตบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.19 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง 

 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากบัการเปลีย่นแปลง 
Mean S.D. ระดับ 

ความสามารถในการทาํงานภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีแรงกดดนัสูง
ได ้

3.92 .732 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ได ้

3.99 .690 เห็นดว้ย 

ความสามารถในการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีตึงเครียดได ้ 3.96 .713 เห็นดว้ย 
เฉลีย่ 3.96 .620 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้น

ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.20 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ เฉล่ียรวม 18 ดา้น 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ Mean S.D. ระดับ 

เฉล่ียรวม 18 ดา้น 3.91 .357 เห็นดว้ย 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ เฉล่ียรวม 
18 ดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมความภกัดต่ีอตราสินค้า 
 

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ รายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.21 - 4.24 
 
ตารางที ่4.21 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อเชิงบวก 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมความภักดีต่อตราสินค้าการ

บอกต่อเชิงบวก 
Mean S.D. ระดับ 

ความยนิดีท่ีจะเชิญชวนบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการ 4.00 .558 เห็นดว้ย 
การแบ่งปันประสบการณ์ท่ีพอใจ 3.95 .568 เห็นดว้ย 
การรีบบอกต่อบุคคลอ่ืน 3.84 .639 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.93 .490 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการบอกต่อ
เชิงบวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.22 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมความภักดีต่อตราสินค้าการ

กลบัมาใช้บริการซ้ํา 
Mean S.D. ระดับ 

ความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้ร่วมงานอีกในอนาคต 4.04 .601 เห็นดว้ย 
การติดตามการจดักิจกรรมไมซ์ของทางผูจ้ดังาน 3.85 .636 เห็นดว้ย 
การพิจารณาผูจ้ดังานคร้ังน้ีเป็นตวัเลือกแรกในการตดัสินใจ 3.96 .593 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.95 .482 เห็นด้วย 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการกลบัมา
ใชบ้ริการซํ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.23 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 
 
ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมความภักดีต่อตราสินค้าการมี

ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินค้า 
Mean S.D. ระดับ 

ความรู้สึกมีความสุขเม่ือไดย้นิการชมเชยการใหบ้ริการของผูจ้ดังาน 3.97 .614 เห็นดว้ย 
การรีบตอบโตท้นัทีเม่ือมีการตาํหนิการใหบ้ริการของผูจ้ดังาน 3.57 .778 เห็นดว้ย 
การสนบัสนุนผูจ้ดังานในทุกโอกาส 3.94 .596 เห็นดว้ย 

เฉลีย่ 3.83 .506 เห็นด้วย 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการปกป้องตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 
ตารางที ่4.24 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ เฉล่ียรวม 3 ดา้น 
 

ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมความภักดีต่อตราสินค้า Mean S.D. ระดับ 
เฉล่ียรวม 3 ดา้น 3.90 .411 เห็นดว้ย 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ เฉล่ียรวม 3 

ดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 

4.4 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย จาํนวน 2 สมมติฐาน รายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 
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Moment Correlation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบ Stepwise (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

 
4.4.1 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความสัมพันธ์

กบัพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใช้วิธีการทดสอบโดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) ไดผ้ลลพัธ์ดงัในตารางท่ี 4.25 - 4.26 
 

ตารางที ่4.25 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
ระหว่างสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 

สมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

การบอกต่อเชิง
บวก 

การกลบัมาใช้
บริการซ้ํา 

การมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
ตราสินค้า 

โดยรวม 

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ดา้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และ
การมีไวใ้ช ้

.381 .000** .360 .000** .395 .000** .455 .000** 

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรม
ไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย
เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จ
หลกั และกระบวนการ
ตดัสินใจ 

.404 .000** .423 .000** .432 .000** .504 .000** 

ข่าวกรองทางการตลาด: 
แนวโนม้ทางการตลาด และ
ข่าวกรองเก่ียวกบั
สถานการณ์การแข่งขนั 
 

.291 .000** .275 .000** .324 .000** .357 .000** 
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ตารางที ่4.25 (ต่อ) 
 

สมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

การบอกต่อเชิง
บวก 

การกลบัมาใช้
บริการซ้ํา 

การมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
ตราสินค้า 

โดยรวม 

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์
ปัจจุบนัทั้งในและ
ต่างประเทศ 

.383 .000** .304 .000** .382 .000** .428 .000** 

ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การ
ทาํความเขา้ใจ การประยกุต ์
การวิเคราะห์ และการ
พิจารณ์ 

.350 .000** .377 .000** .296 .000** .408 .000** 

ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชบั และมีตรรกะ 

.462 .000** .425 .000** .410 .000** .518 .000** 

ทกัษะการทาํงาน และการ
วางแผนเป็นหมู่คณะ 

.416 .000** .296 .000** .344 .000** .423 .000** 

ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน 
และมีตรรกะ 

.420 .000** .386 .000** .387 .000** .477 .000** 

ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ .388 .000** .308 .000** .443 .000** .457 .000** 
ทกัษะการประสานงาน .447 .000** .358 .000** .313 .000** .446 .000** 
สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษ
ระดบัสูง 

.337 .000** .309 .000** .343 .000** .396 .000** 

ทกัษะการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

.431 .000** .328 .000** .413 .000** .470 .000** 

เชาวน์ปัญญา .466 .000** .352 .000** .363 .000** .473 .000** 
ความมีเกียรติในตนเอง .380 .000** .263 .000** .285 .000** .371 .000** 
ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการ 

.328 .000** .255 .000** .335 .000** .368 .000** 
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ตารางที ่4.25 (ต่อ) 
 

สมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

การบอกต่อเชิง
บวก 

การกลบัมาใช้
บริการซ้ํา 

การมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
ตราสินค้า 

โดยรวม 

R Sig. R Sig. R Sig. R Sig. 

ทาํงาน .328 .000** .255 .000** .335 .000** .368 .000** 
ความช่างสงัเกตและใส่ใจ
รายละเอียด 

.419 .000** .360 .000** .394 .000** .470 .000** 

ความมีจิตบริการ .415 .000** .251 .000** .315 .000** .393 .000** 
ความสามารถในการปรับตวั
เขา้กบัการเปล่ียนแปลง 

.352 .000** .302 .000** .333 .000** .395 .000** 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .455) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .381) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .360) และการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .395)    

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสําเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวม (R = .504) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การ
บอกต่อเชิงบวก (R = .404) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .423) และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้ (R = .432) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นข่าวกรองทาง
การตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .357) และในทุกราย
ดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .291) การกลบัมาใช้
บริการซํ้า (R = .275) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .324) 
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จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบั
เหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .428) และในทุกรายดา้นอย่างมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .383) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .304) และการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .382) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการคิดเป็น
ตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การประยุกต ์การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .408) และในทุกรายดา้น
อยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .350) การกลบัมาใชบ้ริการ
ซํ้า (R = .377) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .296) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการส่ือสารท่ี
ชดัเจน กระชับ และมีตรรกะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .518) และในทุกรายดา้นอย่างมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .462) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (R = .425) และการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้ (R = .410) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการทาํงาน 
และการวางแผนเป็นหมู่คณะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .423) และในทุกรายดา้นอย่างมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .416) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (R = .296) และการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้ (R = .344) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการนาํเสนอท่ี
ชดัเจน และมีตรรกะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวม (R = .477) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การ
บอกต่อเชิงบวก (R = .420) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .386) และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้ (R = .387) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะตน้ทุนกาํไร
เบ้ืองต้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม (R = .457) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิง
บวก (R = .388) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .308) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R 
= .443) 
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จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านทกัษะการ
ประสานงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม (R = .446) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิง
บวก (R = .447) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .358) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R 
= .313) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นสัมฤทธิผลทาง
ภาษาองักฤษระดบัสูง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวม (R = .396) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การ
บอกต่อเชิงบวก (R = .337) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .309) และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้ (R = .343) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม (R = .470) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิง
บวก (R = .431) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .328) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R 
= .413) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นเชาวน์ปัญญา มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = 
.473) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = 
.466) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (R = .352) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .363) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความมีเกียรติใน
ตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม 
(R = .371) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R 
= .380) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (R = .263) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .285) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทศันคติเชิงบวก
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .368) และในทุกรายดา้นอย่างมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .328) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .255) และการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .335) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความช่างสังเกตและ
ใส่ใจรายละเอียด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
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กิจกรรมโดยรวม (R = .470) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การ
บอกต่อเชิงบวก (R = .419) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า (R = .360) และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้ (R = .394) 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความมีจิตบริการ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = 
.393) และในทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = 
.415) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (R = .251) และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (R = .315) 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความสามารถในการ
ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (R = .395) และในทุกรายดา้นอย่างมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก (R = .352) การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (R = .302) และการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้ (R = .333) 
 



 
 

ตารางที ่4.26 สรุปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหว่างสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กบั
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Y1 Y2 Y3 

X1 1.000                     
X2 .702** 1.000                    
X3 .357** .346** 1.000                   
X4 .463** .498** .377** 1.000                  
X5 .299** .357** .280** .391** 1.000                 
X6 .347** .386** .350** .497** .456** 1.000                
X7 .320** .444** .152* .283** .247** .394** 1.000               
X8 .395** .421** .132 .448** .421** .599** .350** 1.000              
X9 .413** .427** .504** .392** .324** .526** .342** .496** 1.000             
X10 .356** .406** .217** .317** .367** .370** .438** .346** .319** 1.000            
X11 .339** .365** .286** .225** .300** .328** .395** .258** .438** .312** 1.000           
X12 .402** .419** .181** .330** .316** .427** .455** .375** .430** .342** .483** 1.000          
X13 .396** .342** .213** .312** .423** .350** .397** .362** .381** .398** .475** .573** 1.000         
X14 .356** .401** .093 .397** .310** .361** .385** .363** .349** .329** .211** .440** .480** 1.000        
X15 .277** .310** .058 .244** .284** .279** .391** .336** .204** .353** .256** .371** .469** .422** 1.000       
X16 .394** .465** .207** .316** .245** .402** .425** .437** .433** .477** .369** .507** .537** .372** .493** 1.000      
X17 .329** .282** -.026 .220** .227** .264** .355** .395** .181** .400** .233** .413** .507** .485** .583** .505** 1.000     
X18 .304** .339** .055 .298** .265** .347** .372** .375** .245** .418** .334** .474** .532** .407** .388** .582** .539** 1.000    
Y1 .381** .404** .291** .383** .350** .462** .416** .420** .388** .447** .337** .431** .466** .380** .328** .419** .415** .352** 1.000   
Y2 .360** .423** .275** .304** .377** .425** .296** .386** .308** .358** .309** .328** .352** .263** .255** .360** .251** .302** .568** 1.000  
Y3 .395** .432** .324** .382** .296** .410** .344** .387** .443** .313** .343** .413** .363** .285** .335** .394** .315** .333** .568** .489** 1.000 

Ytot .455** .504** .357** .428** .408** .518** .423** .477** .457** .446** .396** .470** .473** .371** .368** .470** .393** .395**    
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกรายด้านมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และใน
ทุกรายดา้นอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 เม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.251 - 0.518 
โดยตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือ พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม (Ytot) กบั ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ (X6) ซ่ึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีไดก้าํหนดไว ้
 ในส่วนของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมดพบว่า ตวัแปรท่ีวดัไดมี้ความสัมพนัธ์
ต่อกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดว้่า
ตวัแปรแต่ละคู่มีค่าไม่เกิน 0.8 แสดงว่าตวัแปรทั้งหมดของขอ้มูลชุดน้ีไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง
พหุ (Multicollinearity) (Berry & Feldman, 1985; Hair, 2006; Kline, 2005) จึงเหมาะสมท่ีจะ
นาํไปใชว้ิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)    
 

4.4.2 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ใชว้ิธีการทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบ 
Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) ไดผ้ลลพัธ์ดงัในตารางท่ี 4.27 - 4.35 
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ตารางที ่4.27 แสดงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นการบอกต่อเชิงบวก 

 

ลาํดับ ตัวแปรทีใ่ส่ในสมการทาํนาย R R Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 เชาวน์ปัญญา .466 .217 .214 58.550 .000** 

2 
ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชบั และมีตรรกะ 

.565 .319 .312 49.137 .000** 

3 ทกัษะการประสานงาน .601 .362 .353 39.484 .000** 

4 
ความมีจิตบริการข่าวกรอง
ทางการตลาด: 

.615 .379 .367 31.682 .000** 

5 
แนวโนม้ทางการตลาด และ
ข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์
การแข่งขนั 

.628 .394 .379 26.895 .000** 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินคา้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีทั้งหมด 5 ตวั
แปร ดงัน้ี เชาวน์ปัญญา สามารถทาํนายไดร้้อยละ 21.7 เม่ือเพิ่มตวัแปรทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชบั และมีตรรกะ สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 31.9 เม่ือเพิ่มตวัแปรทกัษะการประสานงาน 
สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 36.2 เม่ือเพิ่มตวัแปรความมีจิตบริการ สามารถร่วมกนัทาํนายได้
ร้อยละ 37.9 และเม่ือเพิ่มตวัแปรข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรอง
เก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 39.4 
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ตารางที ่4.28 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย และรูปสมการทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการบอกต่อเชิงบวก 

 
ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี .810 .281  2.877 .004** 
เชาวน์ปัญญา .154 .055 .188 2.799 .006** 
ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมี
ตรรกะ 

.212 .057 .231 3.686 .000** 

ทกัษะการประสานงาน .147 .052 .181 2.859 .005** 
ความมีจิตบริการ .184 .064 .190 2.851 .005** 
ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทาง
การตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบั
สถานการณ์การแข่งขนั 

.099 .043 .136 2.279 .024* 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ 
เชาวน์ปัญญา (B = .154) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ (B = .212) ทกัษะการ
ประสานงาน (B = .147) ความมีจิตบริการ (B = .184) และข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทาง
การตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั (B = .099) โดยสามารถสร้างสมการทาํนาย
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการบอกต่อเชิงบวกในรูปคะแนนดิบ
ได ้ดงัน้ี 
 Y = 0.810 + 0.154Xเชาวน์ปัญญา+0.212Xทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจนฯ 

+0.147Xทกัษะการประสานงาน+0.184Xความมีจิตบริการ+0.099Xข่าวกรองทางการตลาดฯ 
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ตารางที ่4.29 แสดงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

 

ลาํดับ ตัวแปรทีใ่ส่ในสมการทาํนาย R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 
ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชบั และมีตรรกะ 

.425 .181 .177 46.639 .000** 

2 

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ 
ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ 

.509 .260 .253 36.807 .000** 

3 เชาวน์ปัญญา .532 .283 .273 27.563 .000** 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีทั้งหมด 3 
ตวัแปร ดงัน้ี ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ สามารถทาํนายไดร้้อยละ 18.1 เม่ือ
เพิ่มตวัแปรความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 26.0 และเม่ือ
เพิ่มตวัแปรเชาวน์ปัญญาสามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 28.3 
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ตารางที ่4.30 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย และรูปสมการทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

 
ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.500 .271  5.534 .000** 
ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมี
ตรรกะ 

.239 .059 .265 4.034 .000** 

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดั
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ 

.252 .063 .262 4.014 .000** 

เชาวน์ปัญญา .137 .052 .170 2.642 .009** 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ทกัษะ
การส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ (B = .239) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดั
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
(B = .252) เชาวน์ปัญญา (B = .137) โดยสามารถสร้างสมการทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 

 
 Y = 1.500 + 0.239Xทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจนฯ+0.252Xความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ฯ+0.137Xเชาวน์ปัญญา 
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ตารางที ่4.31 แสดงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

 

ลาํดับ ตัวแปรทีใ่ส่ในสมการทาํนาย R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ .443 .196 .193 51.568 .000** 

2 

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ 
ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ 

.518 .269 .262 38.547 .000** 

3 
ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคในการทาํงาน 

.551 .304 .294 30.428 .000** 

4 ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ .567 .321 .308 24.598 .000** 
 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินคา้ของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 มีทั้งหมด 4 ตวัแปร ดงัน้ี ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ สามารถทาํนายไดร้้อยละ 19.6 เม่ือเพิ่มตวั
แปรความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยั
ความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 26.9 เม่ือเพิ่มตวัแปร
ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 30.4 
และเม่ือเพิ่มตวัแปรทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 32.1 
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ตารางที ่4.32 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย และรูปสมการทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

 
ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.131 .290  3.893 .000** 
ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ .185 .048 .254 3.824 .000** 
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดั
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ 

.209 .067 .208 3.106 .002** 

ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการทาํงาน 

.154 .060 .160 2.563 .011* 

ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ .147 .064 .157 2.291 .023* 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ (B = .185) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์าร
จดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
(B = .209) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน (B = .154) ทกัษะการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (B = .147) โดยสามารถสร้างสมการทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 

 
 Y = 1.131 + 0.185Xทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้+0.209Xความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ฯ 

+0.154Xทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน+0.147Xทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ตารางที ่4.33 แสดงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม 

 

ลาํดับ ตัวแปรทีใ่ส่ในสมการทาํนาย R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

F Sig. 

1 
ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชบั และมีตรรกะ 

.518 .269 .265 77.555 .000** 

2 

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ 
ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ 
ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ 

.614 .377 .371 63.554 .000** 

3 เชาวน์ปัญญา .659 .434 .426 53.458 .000** 

4 ทกัษะการประสานงาน .671 .450 .439 42.521 .000** 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีทั้งหมด 4 ตวัแปร ดงัน้ี ทกัษะ
การส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ สามารถทาํนายไดร้้อยละ 26.9 เม่ือเพิ่มตวัแปรความรู้
เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จ
หลกั และกระบวนการตดัสินใจ สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 37.7 เม่ือเพิ่มตวัแปรเชาวน์ปัญญา 
สามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 43.4 และเม่ือเพิ่มตวัแปรทกัษะการประสานงาน สามารถร่วมกนั
ทาํนายไดร้้อยละ 45.0 
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ตารางที ่4.34 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย และรูปสมการทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม 

 
ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.231 .206  5.969 .000** 
ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมี
ตรรกะ 

.220 .045 .286 4.872 .000** 

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดั
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ 

.209 .048 .256 4.317 .000** 

เชาวน์ปัญญา .156 .040 .227 3.877 .000** 
ทกัษะการประสานงาน .100 .041 .146 2.435 .016* 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร
ท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ (B = .220) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ 
ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ (B = .209) 
เชาวน์ปัญญา (B = .156) และทกัษะการประสานงาน (B = .100) โดยสามารถสร้างสมการทาํนาย
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวมในรูปคะแนนดิบได ้ดงัน้ี 

 
 Y = 1.231 + 0.220Xทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจนฯ+0.209Xความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ฯ 

+0.156Xเชาวน์ปัญญา+0.100Xทกัษะการประสานงาน 
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ตารางที ่4.35 สรุปตวัแปร และค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การบอกต่อ

เชิงบวก 
การกลบัมา
ใช้บริการ

ซ้ํา 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ปกป้องตรา
สินค้า 

โดยรวม 

Adj-R2= 
.379 

Adj-R2= 
.273 

Adj-R2= 
.308 

Adj-R2= 
.439 

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้น
คุณลกัษณะ ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้

    

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์าร
จดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จ
หลกั และกระบวนการตดัสินใจ 

 .262** .208** .256** 

ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทาง
การตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบั
สถานการณ์การแข่งขนั 

.136*    

ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งใน
และต่างประเทศ 

    

ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความ
เขา้ใจ การประยกุต ์การวเิคราะห์ และ
การพิจารณ์ 

    

ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และ
มีตรรกะ 

.231** .265**  .286** 

ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็น
หมู่คณะ 

    

ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมี
ตรรกะ 

    

ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้   .254**  
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ตารางที ่4.35 (ต่อ) 
 
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ การบอกต่อ

เชิงบวก 
การกลบัมา
ใช้บริการ

ซ้ํา 

การมีส่วน
ร่วมในการ
ปกป้องตรา
สินค้า 

โดยรวม 

Adj-R2= 
.379 

Adj-R2= 
.273 

Adj-R2= 
.308 

Adj-R2= 
.439 

ทกัษะการประสานงาน .181**   .146* 
สมัฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง     
ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์   .157*  
เชาวน์ปัญญา .188** .170**  .227** 
ความมีเกียรติในตนเอง     
ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการทาํงาน 

  .160*  

ความช่างสงัเกตและใส่ใจรายละเอียด     
ความมีจิตบริการ .190**    
ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการ
เปล่ียนแปลง 

    

 
จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก พบวา่ สามารถอธิบายความผนัผวนของตวัแปรอิสระท่ีมี
ต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 37.90 (Adj-R2= .379) 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 มี
จาํนวน 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบั
สถานการณ์การแข่งขนั, ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ, ทกัษะการประสานงาน, 
เชาวน์ปัญญา, และความมีจิตบริการ โดยพบว่า ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ มี
ความสาํคญัสูงกว่าตวัแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมาคือความมีจิตบริการ หรือคิดเป็น
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ร้อยละ 19.0 รองลงมาคือเชาวน์ปัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมาคือทกัษะการประสานงาน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1 และข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบั
สถานการณ์การแข่งขนั หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามลาํดบั     

จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า พบว่า สามารถอธิบายความผนัผวนของตวัแปร
อิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 27.30 (Adj-R2= .273)  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีจาํนวน 
3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย
เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และ
มีตรรกะ, และเชาวน์ปัญญา โดยพบว่า ทกัษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ มี
ความสําคญัสูงกว่าตวัแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือความรู้เก่ียวกับลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสําเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.2 และเชาวน์ปัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 17.0 
ตามลาํดบั   

จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ พบว่า สามารถอธิบายความผนัผวน
ของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 30.80 (Adj-R2= .308) 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 มีจาํนวน 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ 
ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, ทกัษะตน้ทุน
กาํไรเบ้ืองตน้, ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์, และทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การทาํงาน โดยพบวา่ ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ มีความสาํคญัสูงกว่าตวัแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 25.4 รองลงมาคือความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงค์การจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสําเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.8 
รองลงมาคือทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.0 
และทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามลาํดบั 
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จากตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม พบว่า สามารถอธิบายความผนัผวนของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม
ไดร้้อยละ 43.90 (Adj-R2= .439) 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 มีจาํนวน 4 
สมรรถนะ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย
เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และ
มีตรรกะ, ทกัษะการประสานงาน, และเชาวน์ปัญญา โดยพบว่า ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั 
และมีตรรกะ มีความสาํคญัสูงกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือความรู้เก่ียวกบั
ลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั 
และกระบวนการตดัสินใจ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมาคือเชาวน์ปัญญา หรือคิดเป็นร้อยละ 
22.7 และทกัษะการประสานงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.6 ตามลาํดบั      



 
 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และเพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งเพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษา คน้ควา้ และทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม  

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ อนัได้แก่ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาองคก์ร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลั กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อการจดัการประชุมหรือสัมมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ กิจกรรม
การท่องเท่ียวเพื่อการจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ และกิจกรรมการท่องเท่ียวพิเศษ ซ่ึงการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non – 
Probability Sampling) ดว้ยเทคนิคการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวกหรือแบบบงัเอิญ (Convenient 
or Accidental Sampling) จาํนวน 213 คน จากกิจกรรมไมซ์ทัว่ประเทศ 
 และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอา้งอิง 
(Inferential Statistics) ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากนั้นจึงนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง
ปริมาณมาผนวกกบัการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ผา่นการนาํเสนอในเชิงพรรณนา  
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(Descriptive) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

โดยในบทท่ี 5 น้ี ผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นสมรรถนะบุคลากรใน

อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
5.4 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 
5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ13 - 32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท และประเภทกิจกรรมไมซ์ท่ี
เขา้ร่วม คือ การจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ (E = Exhibitions) 
  

5.1.2 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถจดัอบัดบัของระดบัความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรใน

อุตสาหกรรมไมซ์จากมากไปนอ้ยเรียงตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี มากท่ีสุดคือ ความมีเกียรติในตนเอง และ
ความมีจิตบริการ รองลงมาคือ ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ ทกัษะการนาํเสนอท่ี
ชดัเจน และมีตรรกะ รองลงมาคือ ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 
รองลงมาคือ ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ ทกัษะการทาํงาน 
และการวางแผนเป็นหมู่คณะ รองลงมาคือ เชาวน์ปัญญา รองลงมาคือ ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชบั และมีตรรกะ รองลงมาคือ ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด รองลงมาคือ ทกัษะการ
ประสานงาน และความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ รองลงมาคือ ความรู้
เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จ
หลกั และกระบวนการตดัสินใจ รองลงมาคือ ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ การ
ประยุกต ์การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ รองลงมาคือ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นคุณลกัษณะ 
ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้รองลงมาคือ สัมฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง รองลงมาคือ ข่าวกรอง
ทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั และทกัษะ
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ตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ โดยทั้งหมดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น เม่ือพิจารณาเป็นดา้นรวม 18 ดา้น จึง
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเช่นกนั 
 

5.1.3 พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถจดัอบัดบัของระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดี

ต่อตราสินคา้จากมากไปนอ้ยเรียงตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี มากท่ีสุดคือ การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า รองลงมา
คือ การบอกต่อเชิงบวก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ โดยทั้งหมดอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ดงันั้น เม่ือพิจารณาเป็นดา้นรวม 3 ดา้น จึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเช่นกนั 
 

5.1.4 ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรม

ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่ 
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นคุณลกัษณะ 

ตน้ทุน และการมีไวใ้ช ้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดั
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และใน
ทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทาง
การตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การแข่งขนั มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การ
กลบัมาใชบ้ริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและ
ต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องตราสินคา้ 
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สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ 
การประยกุต ์การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใช้
บริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมี
ตรรกะ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม 
และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่
คณะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม  
และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องตราสินคา้  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และใน
ทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น 
ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทกัษะการประสานงาน มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ 
การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านสัมฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดับสูง มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และใน
ทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์  ด้านทักษะการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และใน
ทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้  
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สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านเชาวน์ปัญญา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอก
ต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความมีเกียรติในตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ 
การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค
ในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องตราสินคา้ 

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และใน
ทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ตราสินคา้  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ดา้นความมีจิตบริการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอก
ต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า และการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้  

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความสามารถในการปรับตวัเขา้กับการ
เปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า และการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องตราสินคา้ 

สรุปไดว้่าสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกรายดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น 

เม่ือพิจารณาตัวแปรทั้ งหมดพบว่า ตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุดคือ 
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม กบั ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชับ  และมีตรรกะ  ซ่ึงความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ( ค่า
ความสมัพนัธ์เป็นบวก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีไดก้าํหนดไว ้
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5.1.5 ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 
จากการศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่ 
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการ

บอกต่อเชิงบวก เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ รองลงมาคือ
ความมีจิตบริการ รองลงมาคือเชาวน์ปัญญา รองลงมาคือทกัษะการประสานงาน และรองลงมาคือ
ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกับสถานการณ์การแข่งขนั 
ตามลาํดบั 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการ
กลบัมาใช้บริการซํ้ า เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ 
รองลงมาคือความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิง
ธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ และรองลงมาคือเชาวน์ปัญญา ตามลาํดบั 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ รองลงมาคือ
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยั
ความสําเร็จหลัก และกระบวนการตดัสินใจ รองลงมาคือทศันคติเชิงบวกเก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการทาํงาน และรองลงมาคือทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั 

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม 
เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ รองลงมาคือความรู้เก่ียวกบั
ลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั 
และกระบวนการตดัสินใจ รองลงมาคือเชาวน์ปัญญา และรองลงมาคือทกัษะการประสานงาน 
ตามลาํดบั 
 

5.2 การอภปิรายผล 

 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรม

ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สามารถอภิปรายผล
การศึกษาโดยแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆได ้ดงัน้ี 
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5.2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกรายด้าน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะ ต้นทุน และการมีไวใ้ช้ ความรู้เก่ียวกับลูกคา้ วตัถุประสงค์การจัด
กิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกับสถานการณ์การแข่งขนั 
ความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ ทกัษะการคิดเป็นตรรกะ การทาํความเขา้ใจ 
การประยกุต ์การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ ทกัษะ
การทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ ทกัษะการนาํเสนอท่ีชดัเจน และมีตรรกะ ทกัษะตน้ทุน
กาํไรเบ้ืองตน้ ทกัษะการประสานงาน สัมฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง ทกัษะการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ เชาวน์ปัญญา ความมีเกียรติในตนเอง ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การทาํงาน ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด ความมีจิตบริการ และความสามารถในการ
ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม และในทุกรายดา้น ไดแ้ก่ การบอกต่อเชิงบวก การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า และ
การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ แสดงให้เห็นว่า แมว้่าจะไม่มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัใด
ปรากฏถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 สามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์จากการทดสอบทางสถิติได ้
 

5.2.2 การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่  

5.2.2.1 เชาวน์ปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษา
แนวทางในการกาํหนดรายการขีดความสามารถเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีด
ความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การคิดวิเคราะห์ 
เป็น 1 ในขีดความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา 
(2545) ได้ทาํการศึกษาการกําหนดขีดความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
ผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ขีดความสามารถ
หลกัท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับนกับริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์บริหารและปฏิบติังานดา้นผลประโยชน์
และสวสัดิการของธนาคาร มีจาํนวนทั้งส้ิน 6 กลุ่มขีดความสามารถ และเม่ือนาํมาจาํแนกตามระดบั
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ตาํแหน่ง พบว่า การใชส้ติปัญญาหรือความคิด เป็น 1 ในกลุ่มขีดความสามารถหลกัท่ีมีความจาํเป็น 
และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ความมีไหว
พริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น 1 ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนก
บริการส่วนหน้าของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน และชิษณุพงศ ์อนันตว์รปัญญา (2548) ได้
ทาํการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้างานตามทัศนะของผูจ้ ัดการฝ่ายบุคคลของ
โรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การแกไ้ขปัญหาไดท้นั เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี     

5.2.2.2 ทกัษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ชาญ
อนันต์ สุขวงค์ (2547) ได้ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน 
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการส่ือ
ความ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนั
ปาลม์จาํกดั (มหาชน) และปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการ
ขีดความสามารถเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสาร เป็น 1 ในขีดความสามารถของ
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และพุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543) ไดท้าํการศึกษาขีด
ความสามารถหลักเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 
กรณีศึกษาสํานักงานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า การเขียนและการนาํเสนอรายงาน เป็น 1 ในขีดความสามารถหลกั และเยาวเรศ 
สร้อยสน (2552) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัภูเก็ต กรณีศึกษา : แผนกผูป่้วยใน ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย เป็น 1 ใน
การพฒันาการให้บริการ ดา้นบุคลากร และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ได้
ทาํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการ
รับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการฟังพดูอ่านเขียน เป็น 1 ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะ
ของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน    และชิษณุพงศ ์   อนนัต์
วรปัญญา (2548) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการส่ือความหมายได้
เป็นอยา่งดี เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
ของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี 
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5.2.2.3 ทกัษะการประสานงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุกญัญา แยม้ขะมงั (2548) ไดท้าํ
ศึกษาการพฒันาตัวช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การเจรจาต่อรอง เป็น 1 ในตวัช้ีวดั
ความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั 
(มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา (2545) ไดท้าํการศึกษาการกาํหนดขีดความสามารถของนกับริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษา
พบวา่ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เป็น 1 ในขีดความสามารถของนกับริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
ดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย และเกรียงไกร เชียงกา และ
ปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนกบริการ
ส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะการติดต่อประสานงาน เป็น 1 
ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมตอ้งการรับเขา้
ฝึกงาน   

5.2.2.4 ความมีจิตบริการ  ซ่ึงสอดคล้องกับ  ชาญอนันต์ สุขวงค์ (2547)  ได้
ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรม
นํ้ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสาํนึกในคุณภาพการบริการ เป็น 1 ในตวัช้ีวดั
ขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) และ
พุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543) ไดท้าํการศึกษาขีดความสามารถหลกัเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษาสาํนกังานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนาํเขา้แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การบริการลูกคา้ เป็น 1 ในขีดความสามารถหลกั 
และชินวตัร เช้ือสระคู (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะของพนักงานบริการและคุณภาพการ
บริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ ผลการศึกษาพบว่า จิตบริการ เป็น 1 ใน
คุณลกัษณะของพนกังานบริการตามการรับรู้ของพนกังานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ และศิริพร วิลยัหาร 
(2552) ไดท้าํการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั 
ผลการศึกษาพบวา่ การบริการท่ีดี เป็น 1 ในสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานบริการบริษทั เอม็
เค เรสโตรองต ์จาํกดั และนํ้ าลิน เทียมแกว้ (2556) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสาํนกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษา
พบวา่ การบริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี เป็น 1 ในความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของสาํนกั
วิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 และอภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551) ได้
ทาํการศึกษาคุณสมบติัพนักงานของโรงแรมบูติคท่ีประสบความสําเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่ ผล
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การศึกษาพบว่า การเป็นมิตรต่อผูม้าใชบ้ริการ เป็น 1 ในคุณสมบติัพนกังานของโรงแรมบูติคท่ี
ประสบความสาํเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่      

5.2.2.5 ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกับ
สถานการณ์การแข่งขนั ซ่ึงสอดคล้องกับ ชิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา (2548) ได้ทาํการศึกษา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดั
เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีความรู้ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี 

 
5.2.3 การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  
พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 
5.2.3.1 ทกัษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ชาญ

อนันต์ สุขวงค์ (2547) ได้ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน 
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการส่ือ
ความ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนั
ปาลม์จาํกดั (มหาชน) และปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการ
ขีดความสามารถเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสาร เป็น 1 ในขีดความสามารถของ
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และพุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543) ไดท้าํการศึกษาขีด
ความสามารถหลักเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 
กรณีศึกษาสํานักงานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า การเขียนและการนาํเสนอรายงาน เป็น 1 ในขีดความสามารถหลกั และเยาวเรศ 
สร้อยสน (2552) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัภูเก็ต กรณีศึกษา : แผนกผูป่้วยใน ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย เป็น 1 ใน
การพฒันาการให้บริการ ดา้นบุคลากร และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ได้
ทาํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการ
รับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการฟังพดูอ่านเขียน เป็น 1 ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะ
ของนักศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน และชิษณุพงศ ์อนันตว์ร
ปัญญา (2548) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่าย
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บุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการส่ือความหมายได้
เป็นอยา่งดี เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
ของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี  

5.2.3.2 ความรู้เก่ียวกับลูกคา้ วตัถุประสงค์การจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชาญอนนัต ์
สุขวงค์ (2547) ได้ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั 
ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา
และการตัดสินใจ เป็น 1 ในตัวช้ีวดัขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์มจาํกดั (มหาชน) และสุกญัญา แยม้ขะมงั (2548) ไดท้าํศึกษาการพฒันา
ตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัความสามารถใน
งานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และ
ปริญญ์ พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการขีดความสามารถเพื่อ
นาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ เป็น 1 ในขีดความสามารถของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา (2545) ได้ทาํการศึกษาการกาํหนดขีด
ความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเขา้ใจในองคก์ร และการมุ่งลูกคา้ เป็น 1 ใน
ขีดความสามารถของนกับริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชยไ์ทย และอภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัพนักงานของ
โรงแรมบูติคท่ีประสบความสําเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้เป็น 1 ในคุณสมบติัพนกังานของโรงแรมบูติคท่ีประสบความสาํเร็จในจงัหวดั
เชียงใหม่ และชิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา (2548) ได้ทาํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หัวหน้างานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ดา้นการบริการ เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี และชินวตัร เช้ือสระคู (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะ
ของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ ผล
การศึกษาพบวา่ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ เป็น 1 ในคุณลกัษณะของพนกังานบริการตามการรับรู้ของ
พนกังานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ และศิริพร วิลยัหาร (2552) ไดท้าํการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ของพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความสามารถ เป็น 
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1 ในสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั และนํ้ าลิน เทียม
แก้ว (2556) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการ เป็น 1 ในความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 

5.2.3.3 เชาวน์ปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษา
แนวทางในการกาํหนดรายการขีดความสามารถเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีด
ความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การคิดวิเคราะห์ 
เป็น 1 ในขีดความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา 
(2545) ได้ทาํการศึกษาการกําหนดขีดความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
ผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ขีดความสามารถ
หลกัท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับนกับริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์บริหารและปฏิบติังานดา้นผลประโยชน์
และสวสัดิการของธนาคาร มีจาํนวนทั้งส้ิน 6 กลุ่มขีดความสามารถ และเม่ือนาํมาจาํแนกตามระดบั
ตาํแหน่ง พบว่า การใชส้ติปัญญาหรือความคิด เป็น 1 ในกลุ่มขีดความสามารถหลกัท่ีมีความจาํเป็น 
และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ความมีไหว
พริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น 1 ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนก
บริการส่วนหน้าของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน และชิษณุพงศ ์อนันตว์รปัญญา (2548) ได้
ทาํการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้างานตามทัศนะของผูจ้ ัดการฝ่ายบุคคลของ
โรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การแกไ้ขปัญหาไดท้นั เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี 

 
5.2.4 การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  
พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา

สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ 
ไดแ้ก่ 

5.2.4.1 ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชาญอนนัต ์สุขวงค ์(2547) ได้
ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรม
นํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์และการวางแผน เป็น 1 ในตวัช้ีวดัขีด
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ความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) และสุ
กญัญา แยม้ขะมงั (2548) ไดท้าํศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขาย
ต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
การขาย เป็น 1 ในตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพร
อุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์ม จาํกัด (มหาชน) และพุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543) ได้ทาํการศึกษาขีด
ความสามารถหลักเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 
กรณีศึกษาสํานักงานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวา่ ความสามารถเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร เป็น 1 ในขีดความสามารถหลกั   

5.2.4.2 ความรู้เก่ียวกับลูกคา้ วตัถุประสงค์การจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชาญอนนัต ์
สุขวงค์ (2547) ได้ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั 
ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา
และการตัดสินใจ เป็น 1 ในตัวช้ีวดัขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์มจาํกดั (มหาชน) และสุกญัญา แยม้ขะมงั (2548) ไดท้าํศึกษาการพฒันา
ตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัความสามารถใน
งานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และ
ปริญญ์ พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการขีดความสามารถเพื่อ
นาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ เป็น 1 ในขีดความสามารถของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา (2545) ได้ทาํการศึกษาการกาํหนดขีด
ความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเขา้ใจในองคก์ร และการมุ่งลูกคา้ เป็น 1 ใน
ขีดความสามารถของนกับริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชยไ์ทย และอภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัพนักงานของ
โรงแรมบูติคท่ีประสบความสําเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้เป็น 1 ในคุณสมบติัพนกังานของโรงแรมบูติคท่ีประสบความสาํเร็จในจงัหวดั
เชียงใหม่ และชิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา (2548) ได้ทาํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หัวหน้างานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ดา้นการบริการ เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการ
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ฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี และชินวตัร เช้ือสระคู (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะ
ของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ ผล
การศึกษาพบวา่ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ เป็น 1 ในคุณลกัษณะของพนกังานบริการตามการรับรู้ของ
พนกังานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ และศิริพร วิลยัหาร (2552) ไดท้าํการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ของพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความสามารถ เป็น 
1 ในสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั และนํ้ าลิน เทียม
แก้ว (2556) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการ เป็น 1 ในความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555  

5.2.4.3 ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ชาญอนนัต ์สุขวงค ์(2547) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล์มจํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน 
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) และชิษณุพงศ ์อนนัตว์รปัญญา (2548) ได้
ทาํการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้างานตามทัศนะของผูจ้ ัดการฝ่ายบุคคลของ
โรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ เป็น 1 ในคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี   

5.2.4.4 ทกัษะการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสอดคล้องกับ พุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ 
(2543) ไดท้าํการศึกษาขีดความสามารถหลกัเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษาสาํนกังานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และความชาํนาญในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ เป็น 1 ในขีดความสามารถหลกั และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข 
(2545) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรม
ตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ เป็น 1 ในคุณสมบติัและ
คุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน 
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5.2.5 การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

พบว่า สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยรวม ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

5.2.5.1 ทกัษะการส่ือสารท่ีชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ชาญ
อนันต์ สุขวงค์ (2547) ได้ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน 
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการส่ือ
ความ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนั
ปาลม์จาํกดั (มหาชน) และปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการ
ขีดความสามารถเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสาร เป็น 1 ในขีดความสามารถของ
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และพุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543) ไดท้าํการศึกษาขีด
ความสามารถหลักเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 
กรณีศึกษาสํานักงานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า การเขียนและการนาํเสนอรายงาน เป็น 1 ในขีดความสามารถหลกั และเยาวเรศ 
สร้อยสน (2552) ไดท้าํการศึกษาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัภูเก็ต กรณีศึกษา : แผนกผูป่้วยใน ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย เป็น 1 ใน
การพฒันาการให้บริการ ดา้นบุคลากร และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ได้
ทาํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการ
รับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการฟังพดูอ่านเขียน เป็น 1 ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะ
ของนักศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน และชิษณุพงศ ์อนันตว์ร
ปัญญา (2548) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่าย
บุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการส่ือความหมายได้
เป็นอยา่งดี เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
ของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี  

5.2.5.2 ความรู้เก่ียวกับลูกค้า วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชาญอนนัต ์
สุขวงค์ (2547) ได้ทาํการศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัขีดความสามารถหลกัของบุคลากรใน บริษทั 
ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแกปั้ญหา
และการตัดสินใจ เป็น 1 ในตัวช้ีวดัขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน บริษัท ชุมพร
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อุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาล์มจาํกดั (มหาชน) และสุกญัญา แยม้ขะมงั (2548) ไดท้าํศึกษาการพฒันา
ตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนั
ปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ เป็น 1 ในตวัช้ีวดัความสามารถใน
งานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) และ
ปริญญ์ พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษาแนวทางในการกาํหนดรายการขีดความสามารถเพื่อ
นาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีดความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ เป็น 1 ในขีดความสามารถของบริษทั บาง
จากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา (2545) ได้ทาํการศึกษาการกาํหนดขีด
ความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเขา้ใจในองคก์ร และการมุ่งลูกคา้ เป็น 1 ใน
ขีดความสามารถของนกับริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชยไ์ทย และอภิชาต กรรมสิทธ์ิ (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัพนักงานของ
โรงแรมบูติคท่ีประสบความสําเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้เป็น 1 ในคุณสมบติัพนกังานของโรงแรมบูติคท่ีประสบความสาํเร็จในจงัหวดั
เชียงใหม่ และชิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา (2548) ได้ทาํการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หัวหน้างานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ดา้นการบริการ เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหัวหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี และชินวตัร เช้ือสระคู (2551) ไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะ
ของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ ผล
การศึกษาพบวา่ การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ เป็น 1 ในคุณลกัษณะของพนกังานบริการตามการรับรู้ของ
พนกังานและลูกคา้ร้านทรูมูฟ และศิริพร วิลยัหาร (2552) ไดท้าํการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ของพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความสามารถ เป็น 
1 ในสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องพนกังานบริการบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั และนํ้ าลิน เทียม
แก้ว (2556) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการ เป็น 1 ในความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปีการศึกษา 2555  

5.2.5.3 เชาวน์ปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปริญญ ์พิชญวิจิตร์ (2544) ไดท้าํการศึกษา
แนวทางในการกาํหนดรายการขีดความสามารถเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการกาํหนดรายการขีด
ความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การคิดวิเคราะห์ 
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เป็น 1 ในขีดความสามารถของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา 
(2545) ได้ทาํการศึกษาการกําหนดขีดความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
ผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ขีดความสามารถ
หลกัท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับนกับริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์บริหารและปฏิบติังานดา้นผลประโยชน์
และสวสัดิการของธนาคาร มีจาํนวนทั้งส้ิน 6 กลุ่มขีดความสามารถ และเม่ือนาํมาจาํแนกตามระดบั
ตาํแหน่ง พบว่า การใชส้ติปัญญาหรือความคิด เป็น 1 ในกลุ่มขีดความสามารถหลกัท่ีมีความจาํเป็น 
และเกรียงไกร เชียงกา และปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของ
นกัศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบว่า ความมีไหว
พริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น 1 ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนก
บริการส่วนหน้าของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน และชิษณุพงศ ์อนันตว์รปัญญา (2548) ได้
ทาํการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหัวหน้างานตามทัศนะของผูจ้ ัดการฝ่ายบุคคลของ
โรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การแกไ้ขปัญหาไดท้นั เป็น 1 ในคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องหวัหนา้งานตามทศันะของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี  

5.2.5.4 ทกัษะการประสานงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุกญัญา แยม้ขะมงั (2548) ได้
ทาํศึกษาการพฒันาตวัช้ีวดัความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพร
อุตสาหกรรมนํ้ ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การเจรจาต่อรอง เป็น 1 ในตวัช้ีวดั
ความสามารถในงานของบุคลากรฝ่ายขายต่างประเทศ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั 
(มหาชน) และปิยสุดา ขติัยะวรา (2545) ไดท้าํการศึกษาการกาํหนดขีดความสามารถของนกับริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษา
พบวา่ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เป็น 1 ในขีดความสามารถของนกับริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
ดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทย และเกรียงไกร เชียงกา และ
ปฏิพทัธ์ เจริญสุข (2545) ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนกบริการ
ส่วนหนา้ของโรงแรมตอ้งการรับเขา้ฝึกงาน ผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะการติดต่อประสานงาน เป็น 1 
ในคุณสมบติัและคุณลกัษณะของนักศึกษาท่ีแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมตอ้งการรับเขา้
ฝึกงาน 

ซ่ึงจากผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ ท่ีระบุไว้ว่า
สมรรถนะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ โดยจากผลการศึกษา
สามารถนาํมาจดัหมวดหมู่จาํแนกตามองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
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1) ความรู้ 
(1) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิง

ธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
(2) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโนม้ทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์

การแข่งขนั 
2) ทกัษะ 

(1) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(2) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 
(3) ทกัษะการประสานงาน 
(4) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ 

3) คุณลกัษณะ 
(1) ความมีจิตบริการ 
(2) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 
(3) เชาวน์ปัญญา  

และหากพิจารณาสมรรถนะบุคลาการในอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกรายดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในทุกรายดา้น พบว่า สอดคลอ้งกบั ณรงค์
วิทย ์แสนทอง (2547) ซ่ึงกล่าวไวว้า่จาํนวนสมรรถนะหลกั โดยทัว่ไปแลว้มีจาํนวนอยูร่ะหว่าง 3 - 5 
สมรรถนะ ซ่ึงจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า สมรรถนะบุคลาการในอุตสาหกรรม
ไมซ์ระหว่าง 3 - 5 สมรรถนะ จะส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ต่อดา้น ระหวา่ง 3 - 5 สมรรถนะ เช่นกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 

 
จากผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาขอ้ท่ี 2 กล่าวคือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ทาํใหส้ามารถเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดงัน้ี 
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5.3.1 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ด้านการบอกต่อเชิงบวก (แนวทางที ่1) 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงค่าความสําคญัของอิทธิพลด้านสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอก
ต่อเชิงบวก โดยการคดัเลือกสมรรถนะท่ีมีค่าอิทธิพลเพียงพอต่อการส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 
เชาวน์ปัญญา, ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ, ทกัษะการประสานงาน, ความมีจิต
บริการ, ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกบัสถานการณ์การ
แข่งขนั  

ดงันั้น เม่ือพิจารณาสมรรถนะทั้ง 5 จึงสามารถสร้างเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะ เพื่อเสนอ
เป็นสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการบอกต่อเชิงบวก (แนวทางท่ี 1) ดงัน้ี 

1) เชาวน์ปัญญา 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจภาษาท่าทางได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คาดคิดไดท้นัท่วงที

ได ้
2) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 

(1) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้

(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการใชค้วามรู้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ
กบัลูกคา้และเพื่อนร่วมงานได ้

(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี
เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในสถานการณ์ทางการทาํงานต่างๆได ้

3) ทกัษะการประสานงาน 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการส่ือสารและประสานงานกบับุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพของงาน กรอบเวลา และกระบวนการทาํงานได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการย ํ้าเตือนถึงโอกาสท่ีงานจะล่าช้า

และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
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(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ประสานงานท่ีลม้เหลวได ้

4) ความมีจิตบริการ 
(1) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการตอบสนองต่อการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นในเชิงบวกได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการรับรู้ถึงความตอ้งการการช่วยเหลือ

หรือการบริการโดยไม่ตอ้งร้องขอได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการบริการผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจและ

กระตือรือร้นได ้
5) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเก่ียวกับ

สถานการณ์การแข่งขนั 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรม

ไมซ์ยอ่ยในประเทศและระหวา่งประเทศได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ไมซ์ยอ่ยภายในประเทศและระหวา่งประเทศได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการประยกุตข่์าวกรองทางการตลาดเขา้

กบัสถานการณ์ในการทาํงานตลอดจนวางแผนการแข่งขนัในอนาคตได ้
 

5.3.2 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ด้านการกลบัมาใช้บริการซ้ํา (แนวทางที ่2) 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงค่าความสําคญัของอิทธิพลด้านสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ด้านการ
กลับมาใช้บริการซํ้ า โดยการคัดเลือกสมรรถนะท่ีมีค่าอิทธิพลเพียงพอต่อการส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า ประกอบดว้ย 
3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ, ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสําเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ, เชาวน์ปัญญา 

ดงันั้น เม่ือพิจารณาสมรรถนะทั้ง 3 จึงสามารถสร้างเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะ เพื่อเสนอ
เป็นสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า (แนวทางท่ี 2) ดงัน้ี 
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1) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 
(1) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการใชค้วามรู้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ

กบัลูกคา้และเพื่อนร่วมงานได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี

เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในสถานการณ์ทางการทาํงานต่างๆได ้
2) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย

เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุมาตรฐานในการจดักิจกรรม

ไมซ์ภายในธุรกิจของลูกคา้ได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุวตัถุประสงค ์ความตอ้งการ 

และขอ้จาํกดัต่างๆของลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของ

ลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้
3) เชาวน์ปัญญา 

(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจได ้

(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจภาษาท่าทางได ้
(3) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีไม่คาดคิดได้

ทนัท่วงทีได ้
 

5.3.3 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินค้า     (แนวทาง
ที ่3) 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงค่าความสําคญัของอิทธิพลด้านสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ โดยการคดัเลือกสมรรถนะท่ีมีค่าอิทธิพลเพียงพอต่อการส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตรา
สินคา้ ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้, ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
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วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสําเร็จหลกั และ
กระบวนการตดัสินใจ, ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน, ทกัษะการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

ดงันั้น เม่ือพิจารณาสมรรถนะทั้ง 4 จึงสามารถสร้างเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะ เพื่อเสนอ
เป็นสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ (แนวทางท่ี 3) ดงัน้ี 

1) ทกัษะตน้ทุนกาํไรเบ้ืองตน้ 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุตน้ทุนในแต่ละรายการของ

โครงการและบริการได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุองคป์ระกอบของโครงการท่ี

สามารถเพ่ิมมูลค่าและกาํไรใหก้บัโครงการไมซ์ได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุงบดุลของโครงการเป็นอยา่งดี

ได ้   
2) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย

เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุมาตรฐานในการจดักิจกรรม

ไมซ์ภายในธุรกิจของลูกคา้ได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุวตัถุประสงค ์ความตอ้งการ 

และขอ้จาํกดัต่างๆของลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของ

ลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้
3) ทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการจดัการสภาวะทางอารมณ์เชิงลบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ถานการณ์ท่ีกดดนัโดยไม่ทาํร้ายผูอ่ื้นได ้

(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการยึดมั่นถึงเป้าหมายของงานได้
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีวิกฤต สบัสน ตึงเครียด และอึดอดัได ้

(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการกระตุน้ผูอ่ื้นให้มองถึงปัญหาและ
สถานการณ์ในดา้นบวกและช่วยเหลือใหเ้กิดความผอ่นคลาย แกไ้ข และดาํเนินการต่อไปได ้
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4) ทกัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ต่างๆ เพื่อเอ้ือต่อการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จและมีประสิทธิภาพได ้
(2) ควรเ ร่งการพัฒนาความสามารถในการ เ ลือกใช้ เทคโนโลยี ท่ี มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้
(3) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการระบุปัญหาท่ีเ ก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยีต่างๆในสถานท่ีทาํงาน และสามารถส่ือสารกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้ 
 

5.3.4 สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ด้านรวม (แนวทางที ่4) 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงค่าความสําคญัของอิทธิพลด้านสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นรวม โดย
การคดัเลือกสมรรถนะท่ีมีค่าอิทธิพลเพียงพอต่อการส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นรวม ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน 
กระชับ และมีตรรกะ, ความรู้เก่ียวกับลูกคา้ วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ 
เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจยัความสําเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ, เชาวน์ปัญญา, ทกัษะการ
ประสานงาน 

ดงันั้น เม่ือพิจารณาสมรรถนะทั้ง 4 จึงสามารถสร้างเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะ เพื่อเสนอ
เป็นสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดา้นรวม (แนวทางท่ี 4) ดงัน้ี 

1) ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบั และมีตรรกะ 
(1) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการใชค้วามรู้เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ

กบัลูกคา้และเพื่อนร่วมงานได ้
(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์และประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี

เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในสถานการณ์ทางการทาํงานต่างๆได ้
2) ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมไมซ์ ความตอ้งการ เป้าหมาย

เชิงธุรกิจ ปัจจยัความสาํเร็จหลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
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(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุมาตรฐานในการจดักิจกรรม
ไมซ์ภายในธุรกิจของลูกคา้ได ้

(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการระบุวตัถุประสงค ์ความตอ้งการ 
และขอ้จาํกดัต่างๆของลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้

(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจของ
ลูกคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ได ้

3) เชาวน์ปัญญา 
(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจได ้
(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการเขา้ใจภาษาท่าทางได ้
(3) ควรเร่งการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีไม่คาดคิดได้

ทนัท่วงทีได ้
4) ทกัษะการประสานงาน 

(1) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการส่ือสารและประสานงานกบับุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพของงาน กรอบเวลา และกระบวนการทาํงานได ้

(2) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการย ํ้าเตือนถึงโอกาสท่ีงานจะล่าช้า
และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

(3) ควรเร่งการพฒันาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ประสานงานท่ีลม้เหลวได ้
 

5.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 
5.4.1 จากการนาํชุดตวัแปรตน้ทั้ง 18 สมรรถนะหลกั ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกองทุนส่งเสริมการ

จดัประชุมนานาชาติ (CPF) ร่วมมือกบัองคก์รรัฐและหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อนัไดแ้ก่ 
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) สมาคมการแสดงสินคา้ไทย (TEA) สมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจดังาน (EMA) และสํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (TCEB) ในการสนับสนุนทุนวิจยัและพฒันาเพ่ือผลิตคู่มือมาตรฐานการปฏิบติัการไมซ์ 
โดยวา่จา้งใหม้หาวิทยาลยัรังสิตเป็นผูจ้ดัทาํคู่มือฯดงักล่าวข้ึน อาจมีความทบัซอ้นกนัอยูข่องกลุ่มตวั
แปร จึงควรมีการใชส้ถิติขั้นสูงในการตดัหรือรวมตวัแปรบางตวัเขา้ดว้ยกนั และควรมีการพิจารณา
คาํอธิบายสมรรถนะหรือนิยามใหม่ เพื่อใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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5.4.2 ควรมีการศึกษาถึงสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัของธุรกิจไมซ์เพิ่มมากข้ึน  

5.4.3 ควรมีการศึกษาถึงสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับอ่ืนๆ เช่น 
สมรรถนะเฉพาะส่วนงาน สมรรถนะเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์ย่อย สมรรถนะเฉพาะตาํแหน่งงาน 
เป็นตน้ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจไมซ์เพิ่มมากข้ึน 

5.4.4 ควรมีการศึกษาถึงสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยแยกศึกษาตามภูมิภาค หรือตามจงัหวดั หรือตาม
สถานท่ีในการจดักิจกรรมไมซ์ เพื่อไดม้าซ่ึงผลการวิจยัตามสภาพของแต่ละพื้นท่ีอยา่งเจาะจงมาก
ยิง่ข้ึน 

5.4.5 ควรมีการนาํเอาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไปพฒันาเป็นโปรแกรมในการจดัฝึกอบรม 
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ภาคผนวก 

  



ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

 
แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะการจดัการ
การท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
ทั้งน้ีจะไม่มีการระบุช่ือผูต้อบ ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นความลบั และขอขอบพระคุณทุก
ท่านท่ีใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
คาํอธิบายความหมาย 
 อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หมายถึง  

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวเพือ่การจดัการประชุมหรือสมัมนาองคก์ร  
          (M = Meetings)  

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวลั  
          (I = Incentive Travels) 

3. กิจกรรมการท่องเท่ียวเพือ่การจดัการประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ  
          (C = Conventions)   

4. กิจกรรมการท่องเท่ียวเพือ่การจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ  
          (E = Exhibitions) 
 พฤติกรรมความภักดต่ีอตราสินค้า หมายถึง การบอกต่อเชิงบวก, การกลบัมาใชบ้ริการซํ้า, 

การมีส่วนร่วมในการปกป้องตราสินคา้ของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ (Participant)  
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง 
 โปรดตอบคาํถามต่อไปน้ี โดยทาํเคร่ืองหมาย √ ทบับน            หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบั
สภาพความเป็นจริงของท่านหรือเติมขอ้ความท่ีเหมาะสม 
1. เพศ     ชาย    หญิง 

2. อาย ุ    13 – 32 ปี   33 – 47 ปี  

    48 – 67 ปี   67 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ    โสด    สมรส / อยูด่ว้ยกนั   

    หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 

4. ระดบัการศึกษา   ประถมศึกษา   มธัยมศึกษา / ปวช. 

    ปวส. / อนุปริญญา  ปริญญาตรี 

    ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

5. อาชีพ    นกัเรียน / นกัศึกษา  พนกังานเอกชน   

    เจา้หนา้ท่ีของรัฐ   เจา้ของธุรกิจ    

ทาํงานอิสระ   วา่งงาน 

    แม่บา้น    เกษียณ     

อ่ืนๆ 

6. รายไดต่้อเดือน  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท  

    20,001 – 30,000 บาท  มากกวา่ 30,000 บาท 

7. ประเภทกิจกรรมไมซ์ท่ีท่านเขา้ร่วม     

การจดัการประชุมหรือสมัมนาองคก์ร (M = Meetings)    

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (I = Incentive Travels)  

  การจดัการประชุมหรือสมัมนาระดบัชาติหรือนานาชาติ (C = Conventions)   

  การจดัการแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ (E = Exhibitions)   
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ตอนที ่2 ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
คาํช้ีแจง 
 โปรดแสดงความคิดเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของท่าน โดยทํา
เคร่ืองหมาย  X ในช่องขวามือท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อมูลความคดิเห็นต่อสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ความรู้เกีย่วกบัผลติภัณฑ์ด้านคุณลกัษณะ ต้นทุน และการมไีว้ใช้ 
8. ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี (จนท.) ในการประเมิน
ตน้ทุนการใชสิ้นคา้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดั
กิจกรรมไมซ์ไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

9. ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี (จนท.) ในการ
ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์ และอตัรา
บุคลากรท่ีจาํเป็นในการจดักิจกรรมไมซ์ไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

10. ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี (จนท.) ในการ
ประยุกต์ขอ้มูลสินคา้ให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ในการ
ใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัยความสําเร็จ
หลกั และกระบวนการตดัสินใจ 
11. ความสามารถของ จนท. ในการระบุมาตรฐานใน
การจดักิจกรรมไมซ์ภายในธุรกิจของลูกคา้ไดจ้ะทาํ
ใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

12. ความสามารถของ จนท. ในการระบุวตัถุประสงค ์
ความตอ้งการ และขอ้จาํกดัต่างๆของลูกคา้ในการจดั
กิจกรรมไมซ์ไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

13. ความสามารถของ จนท. ในการเขา้ใจกระบวนการ
ตดัสินใจของลกูคา้ในการจดักิจกรรมไมซ์ไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกีย่วกบัสถานการณ์การแข่งขัน 
14. ความสามารถของ จนท. ในการระบุภาวะการ
แข่งขนัอุตสาหกรรมไมซ์ยอ่ยในประเทศและระหวา่ง
ประเทศไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

15. ความสามารถของ จนท. ในการระบุแนวโนม้ของ
อุตสาหกรรมไมซ์ย่อยภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

16. ความสามารถของ จนท. ในการประยกุตข์่าวกรอง
ทางการตลาดเข้ากับสถานการณ์ในการทํางาน
ตลอดจนวางแผนการแข่งขนัในอนาคตไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ความรู้เกีย่วกบัเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ 
17. ความสามารถของ จนท. ในการหาแหล่งข่าวสาร
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่างประเทศท่ี
ทนัสมยัและเช่ือถือไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

18. ความสามารถของ จนท. ในการนาํขอ้มูลข่าวสาร
ดงักล่าวไปใชใ้นการติดต่อเจรจากบัลูกคา้และเพื่อน
ร่วมงานได้อย่างสร้างสรรค์ได้จะทําให้ท่านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

19. ความสามารถของ จนท. ในการวิเคราะห์และ
ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคมไปประยกุตใ์ชก้บั
งานได้จะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะการคดิเป็นตรรกะ การทาํความเข้าใจ การประยุกต์ การวเิคราะห์ และการพจิารณ์ 
20. ความสามารถของ จนท. ในการปรับใชข้อ้มูลท่ี
ได้มาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกตอ้งไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

21. ความสามารถของ จนท. ในการวิเคราะห์สาเหตุ 
ผลกระทบ และปัจจยัอ่ืนๆกบัสถานการณ์ต่างๆไดจ้ะ
ทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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22. ความสามารถของ จนท. ในการประเมินและ
วิเคราะห์เชิงลึกถึงผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดจาก
สถานการณ์ท่ีแตกต่างและผกผนัไดจ้ะทาํให้ท่านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะการส่ือสารทีชั่ดเจน กระชับ และมตีรรกะ 
23. ความสามารถของ จนท. ในการสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

24. ความสามารถของ จนท. ในการใชค้วามรู้เพ่ือการ
ติดต่อทางธุรกิจกบัลูกคา้และเพื่อนร่วมงานไดจ้ะทาํ
ใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

25. ความสามารถของ จนท. ในการวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในสถานการณ์ทางการทาํงานต่างๆไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะการทาํงาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ 
26. ความสามารถของ จนท. ในการทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็นอย่างดีไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

27. ความสามารถของ จนท. ในการเข้าใจถึง
กระบวนการการทาํงานภายในกลุ่มสมาชิกเพ่ือใหง้าน
สาํเร็จลุล่วงไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

28. ความสามารถของ จนท. ในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
อนัเกิดจากความแตกต่างของบุคคลภายในกลุ่มหรือ
คณะทาํงานไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะการนําเสนอทีชั่ดเจน และมตีรรกะ 
29. ความสามารถของ จนท. ในการนาํเสนอสินคา้ 
แนวคิดต่างๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์ชดัเจนและเป็นเหตุเป็น
ผลได้จะทําให้ท่านมีพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินคา้ 
 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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30. ความสามารถของ จนท. ในการพฒันาและจดัทาํ
ส่ือการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ แนวคิดไดอ้ย่างสมบูรณ์
ชัดเจนและเป็นเหตุ เป็นผลได้จะทําให้ ท่ านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

31. ความสามารถของ จนท. ในการสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิด เลือกตวัช่วยท่ีเหมาะสม ตลอดจนการ
เลือกใช้ข้อความท่ีเหมาะสมกับผู ้ฟังท่ีมีพ้ืนฐาน
แตกต่างกนัไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะต้นทุนกาํไรเบือ้งต้น 
32. ความสามารถของ จนท. ในการระบุตน้ทุนในแต่
ละรายการของโครงการและบริการไดจ้ะทาํให้ท่านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

33. ความสามารถของ จนท. ในการระบุองคป์ระกอบ
ของโครงการท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าและกาํไรให้กับ
โครงการไมซ์ไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

34. ความสามารถของ จนท. ในการระบุงบดุลของ
โครงการเป็นอย่างดีได้จะทําให้ท่านมีพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะการประสานงาน 
35. ความสามารถของ จนท. ในการส่ือสารและ
ประสานงานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัคุณภาพของ
งาน กรอบเวลา และกระบวนการทาํงานไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

36. ความสามารถของ จนท. ในการย ํ้าเตือนถึงโอกาส
ท่ีงานจะล่าชา้และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ะทาํใหท่้าน
มีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

37. ความสามารถของ จนท. ในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการประสานงานท่ีล้มเหลวได้จะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

สัมฤทธิผลทางภาษาองักฤษระดบัสูง 
38. ความสามารถของ จนท. ในการกรอกแบบฟอร์ม
ภาษาองักฤษไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดี

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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ต่อตราสินคา้ 
39. ความสามารถของ จนท. ในการใชภ้าษาองักฤษ
เพ่ือแจง้งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้กบัสมาชิกในกลุ่ม
ไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

40. ความสามารถของ จนท. ในการใชภ้าษาองักฤษ
เพ่ือการประชุมได้จะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทกัษะการใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
41. ความสามารถของ จนท. ในการใชค้อมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้สําเร็จและมีประสิทธิภาพไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

42. ความสามารถของ จนท. ในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะงานไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

43. ความสามารถของ จนท. ในการระบุปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีต่างๆในสถานท่ีทาํงาน และ
สามารถส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

เชาวน์ปัญญา 
44. ความสามารถของ จนท. ในการรวบรวมขอ้มูลจาก
หลายแหล่งเพ่ือประกอบการตดัสินใจไดจ้ะทาํใหท่้าน
มีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

45. ความสามารถของ จนท. ในการเขา้ใจภาษาท่าทาง
ไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

46. ความสามารถของ จนท. ในการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่
คาดคิดไดท้นัท่วงทีไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ความมเีกยีรตใินตนเอง 
47. ความสามารถของ จนท. ในการส่ือสารดว้ยการยก
ย่องและให้ เกียรติบุคคลอ่ืนได้จะทําให้ ท่ านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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48. ความสามารถของ จนท. ในการยดึมัน่ในหลกัการ
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีปัญหาและแรงกดดนัไดจ้ะทาํ
ใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

49. ความสามารถของ จนท. ในการเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ทางด้านความมีศีลธรรมจรรยาและความซ่ือสัตย์
ภายในองคก์รไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ทศันคตเิชิงบวกเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 
50. ความสามารถของ จนท. ในการจดัการสภาวะทาง
อารมณ์ เชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สถานการณ์ท่ีกดดนัโดยไม่ทาํร้ายผูอ่ื้นไดจ้ะทาํให้
ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

51. ความสามารถของ จนท. ในการยดึมัน่ถึงเป้าหมาย
ของงานได้ภายใต้สถานการณ์ท่ีวิกฤต สับสน ตึง
เครียด และอึดอดัไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

52. ความสามารถของ จนท. ในการกระตุน้ผูอ่ื้นให้
มองถึงปัญหาและสถานการณ์ในด้านบวกและ
ช่วยเหลือให้ เ กิดความผ่อนคลาย  แก้ไข  และ
ดาํเนินการต่อไปไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ความช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอยีด 
53. ความสามารถของ จนท. ในการช้ีประเด็น
องค์ประกอบของโครงการท่ีบกพร่องหรือผิดพลาด
ไดจ้ะทาํใหท่้านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

54. ความสามารถของ จนท. ในการส่ือสาร
ขอ้ผิดพลาดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและโนม้นา้วให้สามารถ
แกไ้ขไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

55. ความสามารถของ จนท. ในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
และขอ้บกพร่องอยา่งนุ่มนวลโดยไม่สร้างปัญหาหรือ
ขอ้ขดัแยง้กบัผูอ่ื้นไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรมความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 
 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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ความมจีิตบริการ 
56. ความสามารถของ จนท. ในการตอบสนองต่อการ
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นในเชิงบวกไดจ้ะทาํให้ท่าน
มีพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

57. ความสามารถของ จนท. ในการรับรู้ถึงความ
ตอ้งการการช่วยเหลือหรือการบริการโดยไม่ตอ้งร้อง
ขอได้จะทําให้ท่านมีพฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

58. ความสามารถของ จนท. ในการบริการผูอ่ื้นดว้ย
ความเต็มใจและกระตือรือร้นได้จะทําให้ท่านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

ความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลง 
59. ความสามารถของ จนท. ในการทาํงานภายใต้
สถานการณ์ท่ีมีแรงกดดันสูงได้จะทําให้ท่านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

60. ความสามารถของ จนท. ในการปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้จะทําให้ท่านมี
พฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

61. ความสามารถของ จนท. ในการรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีตึงเครียดไดจ้ะทาํให้ท่านมีพฤติกรรม
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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ตอนที ่3 ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้า 
คาํช้ีแจง 
 โปรดแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ของท่าน โดยทาํเคร่ืองหมาย X 
ในช่องขวามือท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ข้อมูลความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมความภักดี 
ต่อตราสินค้า 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
การบอกต่อเชิงบวก 
62. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านยินดีท่ีจะสละเวลาเพ่ือเชิญชวนให้
บุคคลท่ีท่านรู้จกัมาเขา้ร่วมงานคร้ังต่อไป 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

63. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านแบ่งปันประสบการณ์ท่ีท่านพอใจ
เก่ียวกบัการจดังานผา่นส่ือออนไลน์ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

64. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านรีบบอกต่อบุคคลท่ีท่านรู้จักให้ได้
จาํนวนมากท่ีสุด 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

การกลบัมาใช้บริการซ้ํา 
65. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านมีความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้ร่วมงานอีกใน
อนาคต 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

66. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลใหท่้านติดตามการจดักิจกรรมไมซ์ของทางผูจ้ดั
งาน ไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีความตอ้งการในการเขา้
ร่วมงานกต็าม 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

67. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลใหท่้านพิจารณาผูจ้ดังานคร้ังน้ีเป็นตวัเลือกแรก
ในการตดัสินใจเขา้ร่วมงานในคร้ังต่อไป 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

การมส่ีวนร่วมในการปกป้องตราสินค้า 
68. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านรู้สึกมีความสุขเม่ือไดย้ินการชมเชยการ
ใหบ้ริการของทางผูจ้ดังานจากบุคคลอ่ืน 
 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
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69. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านรีบตอบโตท้นัที เม่ือมีการตาํหนิการ
ใหบ้ริการของทางผูจ้ดังาน 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

70. สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้ท่านให้การสนบัสนุนผูจ้ดังานในทุกโอกาส
เป็นอยา่งดี 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น
ดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 

 

เอกสารขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื 
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เอกสารการเผยแพร่ผลงาน 
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