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การศึกษาเรืองแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE กําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 3 ประการคือ 1) เพือศึกษาความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 2) เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น

ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 3) เพือเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE  

วิธีการศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปสงค์ และด้านอุปทาน สําหรับ

ด้านอุปสงค์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพือศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเทียว

กลุ่ม MICE กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเทียวกลุ่ม MICE รวมทังสิน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ             

ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที สรุปตัวชีวัดรายด้านตามลําดับ

ความสําคัญ ในการเสนอแนวทางการเพิมศักยภาพ และในด้านอุปทาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE รวมทังสิน 19 คน ร่วมกับ

ข้อมูลทุติยภูมิ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนือหา เพือทราบศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ
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ท่องเทียวรูปแบบ MICE และนําข้อมูลทีได้ทัง 2 ด้าน มาสรุปเป็นแนวทางในการเพิม

ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ต่อไป 

  ผลการศึกษาพบว่า 

  ระดับความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับได้แก่ ด้านทีพัก รองลงมาคือ

ด้านสถานทีจัดงาน 

 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย 8 ด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียความคาดหวังมากกว่าค่าเฉลียความ

พึงพอใจ มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 2) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

3) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 4) ด้านการเข้าถึง 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 6) ด้าน

สถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น ด้านทีมีค่าเฉลียความคาดหวังน้อยกว่าค่าเฉลียความพึงพอใจ 

มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านทีพัก และด้านทีมีค่าเฉลียความคาดหวังเท่ากับค่าเฉลียความพึงพอใจ มี 1 ด้าน

ได้แก่ ด้านสถานทีจัดงาน 

  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย (ttest) พบว่า ด้านทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ 0.01 มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึง และ ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

และด้านทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที

ท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 2) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ และภาคเอกชน 

และ 4) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  โดยในการศึกษาครังนีได้มีการเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น    

ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE รวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน        

2) ด้านภาพลักษณ์ของ 3) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 4) ด้านการเข้าถึง 5) ด้าน

ธุรกิจทีเกียวข้อง และ 6) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น  
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ทองดี ทีได้กรุณาตรวจแบบสอบถาม และให้คําแนะนําในการศึกษาครังนี  

  ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับผู้วิจัย  

รวมทังขอขอบคุณ ผศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร อาจารย์พงศ์พันธ์ุ ศรัทธาทิพย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีให้คําปรึกษา คําแนะนํา และกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์ครังนี  

ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นทีให้การสนับสนุนด้าน

ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิงขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสัมภาษณ์งานวิจัยทุกท่าน ซึงมีส่วนให้การวิจัยสําเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทีได้ถ่ายทอดและสร้าง

ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีของคณะการจัดการการท่องเทียวทุกท่านทีได้ให้ความ

ช่วยเหลือในการศึกษาในครังนีเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพือน ๆ ทีรักทุกคนของผู้วิจัยสําหรับกําลังใจและความ

ช่วยเหลือทีมีให้มาโดยตลอด 

ท้ายสุดของความสําเร็จในครังนี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้ซึงให้ชีวิตและสติปัญญา

ในการทําวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ คุณค่าทีเกิดขึนจากการศึกษาครังนี  ขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ พีสาว

และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน โดยเฉพาะ คุณศราวุฒิ  คีรีวงษ์ ทีช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกําลังใจ 

ตลอดจนเป็นแรงใจทีสําคัญยิงของผู้วิจัยตลอดมา จนทําให้การศึกษาครังนีประสบผลสําเร็จได้ตามทีตังใจ 
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  MI         Meetings &Incentive Travels การจัดประชุม

            องค์กร และการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล  

  C          Conventions การประชุมวิชาชีพ 

  E          Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้า/ 

            นิทรรศการ  



บทที 1 
 

บทนํา 
 

 

1.1 ทีมาและความสําคัญของปัญหา 

 

 จากรายงานสถิติมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและรายได้จากอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียว  ปี พ.ศ.25472551 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าการท่องเทียวรูปแบบ MICE ช่วยส่งเสริมการท่องเทียวของ

ประเทศ สามารถนํานักท่องเทียวคุณภาพเข้าสู่ประเทศ รายได้จากการท่องเทียวรูปแบบ MICE     

คิดเป็นสัดส่วนเฉลียร้อยละ 10.7 ต่อปี ของรายได้จากการท่องเทียว ซึงรายได้จากการท่องเทียว    

คิดเป็นสัดส่วนเฉลียร้อยละ 6.5 ต่อปีของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 

  รายได้จากการท่องเทียวรูปแบบ MICE จึงมีส่วนสําคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ   

โดยผลการสํารวจสถิติของบริษัท อินฟอร์เมชัน โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด (IP&C) 

ประจําปีงบประมาณ 25482552 รายงานว่า รายได้และจํานวนนักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีอัตราการ

เติบโตเฉลียร้อยละ 1520 นํานักท่องเทียวคุณภาพเข้าประเทศ 700,000 คนต่อปี สร้างรายได้ 52,000 

ล้านบาทต่อปี รายได้จากนักท่องเทียวกลุ่มไมซ์ (MICE) เฉลียหัวละ 80,000 บาทต่อครังซึงจากสถิติ 

MICE 25462553 ของสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รายงาน

ว่า จํานวนนักท่องเทียวแยกตามกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจการจัดประชุมสมาคมนานาชาติ มีการเติบโตสูงที

สุด โดยมีมากถึง 266,896 คน ซึงมีแนวโน้มเพิมขึนตังแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มการประชุม

และการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล มีแนวโน้มเพิมสูงขึนใกล้เคียงกัน หลังปี 2547 โดยมีจํานวน

นักท่องเทียวอยู่ระหว่าง 150,000 และ 200,000 คนต่อปี ในขณะทีกลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้าและจัด

นิทรรศการ มีแนวโน้มลดลง ตังแต่ ปี 2551 มาอยู่ทีประมาณ 88,000 คนในปี 2553 

  การท่องเทียวรูปแบบ MICE จึงนับเป็นหนึงหน่วยในอุตสาหกรรมทางการท่องเทียว            

ทีก่อให้เกิดมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจสูง นักท่องเทียวมีอํานาจการซือสูง และมีความต้องการสินค้า 

และบริการทีมีคุณภาพ ทําให้ค่าใช้จ่ายเฉลียสูงกว่านักท่องเทียวทัวไปประมาณ 23 เท่า
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 (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2552: 44) 

 ในส่วนของธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา และการแสดงสินค้า นิทรรศการ ในพืนทีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึงเป็นผลมาจาก

ความพร้อมด้านโรงแรม ทีพัก ห้องประชุมสัมมนา สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ สนามกอล์ฟ แหล่ง

ท่องเทียว ทีสามารถเชือมโยงไปยังประเทศเพือนบ้านได้อย่างสะดวกสบาย ซึงจังหวัดขอนแก่น 

นับเป็นศูนย์กลางคมนาคม และการลงทุนของภาคอีสาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ซึงในอีก 2 ปีข้างหน้า ขอนแก่นจะก้าวเข้าสู่การเป็น “ฮับของ

อินโดจีน” ประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ ตามโครงการพัฒนาแนวพืนทีเศรษฐกิจตะวันออก

ตะวันตก (EastWest Economic Corridor) ทีเชือมระหว่าง ไทย ลาว และเวียดนาม มีอาณาเขต

ติดต่อกับอีก 10 จังหวัดของภาคอีสาน ประกอบกับขอนแก่น มีศักยภาพทางการท่องเทียว ทังใน

ด้านทรัพยากรการท่องเทียว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

เทศกาลประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเทียวต่างๆ รวมทังมีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที

ทันสมัย มีศูนย์ประชุม และห้องสัมมนารองรับมากกว่า 10,000 ทีนัง (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแก่น, 2555: 104114) ขอนแก่นจึงนับเป็นเมืองทีมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE  

  นอกจากนันสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้มี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในในประเทศไทย โดยได้เปิดตัวโครงการ 

“ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มันใจเมืองไทย พร้อม” คัดเลือกจังหวัด ทีมีศักยภาพในการเป็น 

MICE CITY 5 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และ จังหวัด

ขอนแก่น ซึงเป็นจังหวัดที 5 ทีได้รับการคัดเลือกให้เป็น MICE CITY โดยเมือวันที 30 กรกฎาคม 

2556 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้มีการลงนามความ

ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นโดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถินกว่า 350 คน ร่วมประกาศ

การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล รองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2556) รวมทัง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีสิบเอ็ด พ.ศ. 25552559 ยุทธศาสตร์

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยังยืน มุ่งปรับโครงสร้างการค้า การ

ลงทุน สร้างมูลค่าเพิมให้กับสาขาการบริการ ทีมีศักยภาพ โดยการท่องเทียวรูปแบบ MICE เป็น

ส่วนหนึงทีอยู่ในสาขาการบริการ ซึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีสิบเอ็ดได้ให้

การส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ (สํานักนายกรัฐมนตรี.  สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 24) 
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  จากศักยภาพความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น นับเป็นโอกาสทีดี  

ทีจังหวัดขอนแก่น จะพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE โดยการเพิมศักยภาพทีมีอยู่ในปัจจุบันให้

สามารถเป็นสถานที ทีเป็นจุดหมายในการจัดการท่องเทียวรูปแบบ MICE และพัฒนาจังหวัด

ขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม และการแสดงสินค้า ทังในระดับชาติและระดับสากล 

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน เพิมรายได้เข้าสู่ภูมิภาค และประเทศไทย ต่อไป 

ดังนัน เพือให้จังหวัดขอนแก่นสามารถเพิมศักยภาพสู่การเป็น MICE CITY ตามเจตนารมณ์ของ

โครงการ “ประชุมเมืองไทย Domestic MICE มันใจเมืองไทย พร้อม” ของสํานักงานส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และเพือให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับทีสิบเอ็ด พ.ศ. 25552559 จึงนํามาซึงการศึกษาแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัด

ขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ (MICE)  

 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

 1.2.1 ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE จังหวัดขอนแก่นเป็น

อย่างไร 

 1.2.2 ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

 1.2.3 การเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ควรทําอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.3.1 เพือศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE จังหวัดขอนแก่น 

1.3.2 เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน 

  1.3.3 เพือเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE  
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือหา  

  1.4.1.1 ด้านอุปสงค์ (Demand) เป็นการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ทัง 8 ด้านได้แก่ 1) ด้านสถานทีจัดงาน 2) ด้านการเข้าถึง 3) ด้านทีพัก        

4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 6) ด้านความสามารถของ

บุคลากรทีจัดงาน 7) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  1.4.1.2 ด้านอุปทาน (Supply) เป็นการศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน ใช้การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิทีได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

เอกสาร บทความ และงานวิจัยทีเกียวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น เพือตอบประเด็นการศึกษา ซึงแบ่งเป็น 8 ด้าน

เช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) ด้านสถานทีจัดงาน 2) ด้านการเข้าถึง 3) ด้านทีพัก 4) ด้านสถานทีท่องเทียวใน

จังหวัดขอนแก่น 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 7) ด้านการ

สนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

  1.4.2 ขอบเขตด้านพืนที  

   เฉพาะพืนที อ.เมือง จ.ขอนแก่น เท่านัน  

 

  1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  

    1.4.3.1 ด้านอุปสงค์ (Demand) เพือทราบความพึงพอใจและความคาดหวังของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น ประชากร คือ นักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

    1.4.3.2 ด้านอุปทาน (Supply) เพือทราบศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน ประชากร คือ ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการท่องเทียวรูป MICE ใน

จังหวัดขอนแก่น 

 

 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

    การเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 
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1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

  1.5.1 ผู้บริหารสถานทีจัดงานรวมทังผู้บริหารในหน่วยงานทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรม

MICE ทุกภาคส่วน สามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการ เพือให้นักท่องเทียว

กลุ่ม MICE ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาการให้บริการ ได้ตรงตามความคาดหวังของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มากทีสุด 

  1.5.2 หน่วยงานทีเกียวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นสามารถนําผล

การศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ของจังหวัดขอนแก่น 

  1.5.3 เทศบาลนครขอนแก่น สามารถนําผลการศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ในการ

ท่องเทียวรูปแบบMICEในปัจจุบันไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึงสอดคล้อง

กับแผนของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ “ขอนแก่นเมืองแห่งอีเว้นท์” ได้ 

  1.5.4 เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาแนวทางการเพิมศักยภาพจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE สําหรับนักวิจัยต่อไป 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 

 1.6.1 การท่องเทียวรูปแบบ MICE หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเทียวทีประกอบด้วย       

4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่  
  1.6.1.1 Meetings & Incentive Travels การจัดประชุมองค์กร และการท่องเทียวเพือ

เป็นรางวัล ใช้อักษรย่อ MI หมายถึง การประชุมกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหนึง เพือทํากิจกรรมเฉพาะ 

และมีการเดินทางเพือพักผ่อน มักเป็นการให้รางวัลแก่พนักงาน 

    1.6.1.2 Conventions การประชุมกลุ่มอาชีพ ใช้อักษรย่อ C หมายถึง การประชุมที

มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพือแลกเปลียนข้อมูล และความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมตังแต่ 

หลายร้อยถึงหมืนคน 

    1.6.1.3 Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ ใช้อักษรย่อ E หมายถึง

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยมีวัตถุประสงค์เพือชักจูงให้เกิดการขายแก่ผู้ทีเข้าร่วมงาน 

 

  1.6.2 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE หมายถึง นักท่องเทียวทีเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น เพือ

การท่องเทียวรูปแบบ MICE 
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  1.6.3 สถานทีจัดงาน (Venue) หมายถึง สถานทีจัดงานในรูปแบบห้องประชุม หรือศูนย์

ประชุมในจังหวัดขอนแก่น ทีสามารถรองรับจํานวนผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 1,000 ทีนังขึนไป ซึง

ได้แก่ 

    1.6.3.1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    1.6.3.2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 

    1.6.3.3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 

    1.6.3.4 โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเว็นชันเซนเตอร์ 

    1.6.3.5 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

    1.6.3.6 โรงแรมโฆษะ 

 

  1.6.4 ศักยภาพการท่องเทียวรูปแบบ MICE หมายถึงการเพิมความสามารถหรือความพร้อม

ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE จากทีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีแนวทางในการพัฒนาทีดีขึน โดย

สอดคล้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ทัง 8 ด้าน ได้แก่ 

    1.6.4.1 ด้านสถานทีจัดงาน 

    1.6.4.2 ด้านการเข้าถึง 

    1.6.4.3 ด้านทีพัก 

    1.6.4.4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

    1.6.4.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

    1.6.4.6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

    1.6.4.7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

    1.6.4.8 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 
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บทที 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับงานวิจัยแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัด

ขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ได้ดังนี 

  2.1 การท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  2.2 ความคาดหวังของนักท่องเทียว 

  2.3 ความพึงพอใจของนักท่องเทียว 

  2.4 ศักยภาพการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 

2.1 การท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 

 2.1.1 ความหมายของ การท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  MICE ตามคํานิยามของสมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย (Asian Association 

Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ให้คํานิยามว่าเป็นธุรกิจการท่องเทียวทีมีวัตถุประสงค์

เพือการจัดประชุมขององค์กร การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัด

แสดงสินค้าเข้าด้วยกัน โดยมีการจัดการทีดีและสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ ทังด้านการบริการ ด้าน

สถานที ด้านการจัดประชุม ด้านอาหารและเครืองดืม ด้านเครืองมืออุปกรณ์อํานวยความสะดวก 

ด้านการับส่งสินค้าทีจะจัดแสดง ด้านพิธีการและศุลกากร ฯลฯ ประกอบด้วย 4 กลุ่มตามตัวอักษร

ย่อทีมีความต่อเนืองและเชือมโยงกัน และมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจการจัด

ประชุมองค์กร(Meetings) การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล (Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ 

(Conventions)และการจัดแสดงสินค้า (Exhibitions) รวมเรียกว่า MICE Business (บุญเลิศ จิตตัง

วัฒนา, 2554: 4) 
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  สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ สสปน. (องค์การมหาชน) ได้ให้ความหมาย

ว่า การท่องเทียวรูปแบบ MICE ประกอบด้วย 

  Meetings ประชุมองค์กร คือ การเข้ามารวมกลุ่มกันของผู้คนเพือทีจะมาอภิปรายแลกเปลียน

ข้อมูลระหว่างกันโดยในบางส่วนของโลกคําว่าการประชุมองค์กรหมายถึงการประชุมทีมีขนาดเล็ก

เท่านัน 

  Incentive Travels การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล คือ การเดินทางเพือพักผ่อนส่วนใหญ่จะ

มุ่งเน้นไปทีการพักผ่อนหรือความตืนเต้นเป็นหลักโดยมักจะไม่มีความเกียวพันกับธุรกิจหรือหน้าที

การงานของบุคคลนันๆ 

  Conventions การประชุมวิชาชีพ คือ กิจกรรมทีจัดขึนโดยมีกิจกรรมหลักคือการมุ่งไปทีการ

ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงานทีก่อให้เกิดการอภิปรายการเข้า

สังคมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมอืนๆทีถูกจัดขึน 

  Exhibitions งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ คือ อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอสินค้าและบริการทีมีการเชิญผู้เข้าร่วมงานโดยมีวัตถุประสงค์

เพือชักจูงให้เกิดการขายแก่ผู้ทีเข้าร่วมงาน (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ, 2556: 5) 

  สรุปความหมายของ การท่องเทียวรูปแบบ MICE ในงานวิจัย แนวทางการเพิมศักยภาพของ

จังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE คือ อุตสาหกรรมการท่องเทียวทีประกอบด้วย 4 

ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 

  การประชุมองค์กร (M = Meetings) หมายถึง การประชุมกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหนึง เพือ

ทํากิจกรรมเฉพาะ มีผู้เข้าร่วมการประชุมน้อย เป็นกลุ่มคนทีอยู่ในอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

เป็นการประชุมขนาดเล็ก 

  การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล (I = Incentive Travels) หมายถึง การเดินทางเพือพักผ่อน มัก

เป็นการให้รางวัลแก่พนักงาน หรือบุคคลทีสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายทีบริษัท/องค์การวางไว้ 

  การประชุมวิชาชีพ (C = Conventions) หมายถึง การจัดการประชุม ทีมีผู้เข้าร่วมประชุมตังแต่ 

หลายร้อยถึงหมืนคน เป็นการประชุมทีมุ่งไปทีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เข้าร่วมงานของกลุ่มบุคคลต่างองค์กรในสายอาชีพเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพือ

แลกเปลียนข้อมูลและความคิดเห็น 

  การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (E = Exhibitions) หมายถึง การจัดแสดงสินค้า และนิทรรศการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพือชักจูงให้เกิดการขายแก่ผู้ทีเข้าร่วมงาน 

  โดยในการดําเนินการวิจัยแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มเป็น 
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  Meetings &Incentive Travels การจัดประชุมองค์กร และการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล ใช้

อักษรย่อ MI 

  Conventions การประชุมกลุ่มอาชีพใช้อักษรย่อ C 

  Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ ใช้อักษรย่อE 

 

  2.1.2 ความเป็นมาของการท่องเทียวรูปแบบ MICE  

  เป็นการพัฒนาจากธุรกิจนําเทียวทีเสนอบริการลักษณะพิเศษในการเป็นตัวกลางการจัดการ

ประชุมทังแบบ MeetingและConvention การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า

ตามประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการจัดการประชุมทีมีแบบแผนอย่างเป็นทางการ

เริมต้นเมือใดและทีใดแต่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงปลายของศตวรรษที 19 เมือมีการจัด

ประชุมด้านการเมืองและวิทยาศาสตร์ในประประเทศยุโรป สําหรับในประทศสหรัฐอเมริกานันช่วง

กลางของศตวรรษที 19 ได้มีการรวมของธุรกิจการค้า จึงเป็นสาเหตุให้มีการจัดตังองค์การทีทํา

หน้าทีบริหารศูนย์การประชุม (ConventionBureau) เป็นแห่งแรกทีเมือง Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทังในปี พ.ศ. 2506 จึงได้ก่อตัง The International Congress and convention 

Association ซึงเป็นสมาคม ทีส่งเสริม และสนับสนุนจัดประชุมนานชาติทีมีบทบาทมาก ใน

ขณะเดียวกันธุรกิจการจัดประชุมและการท่องเทียวเพือเป็นรางวัลของประเทศในทวีปยุโรปมีการ

พัฒนาช้ากว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดตัง The Birmingham convention and 

Visitor Bureau ขึนเมือปี พ.ศ. 2525 ส่วนการจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการนันเริมจากการ

พัฒนาอุตสาหกรรมทําให้ต้องมีการแนะนําสินค้าใหม่ๆ จากกกรมวิธีการผลิตสินค้าใหม่ๆที

ผู้บริโภคได้รู้จักโดยริเริมจัดงานแสดงสินค้าตังแต่ศตวรรษที 18 ทีประเทศอังกฤษต่อมาประเทศ

ต่างๆก็นิยมจัดงานแสดงสินค้ามากมาย ถือว่าเป็น การพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 

  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของธุรกิจการจัดประชุมในประเทศไทย ระดับนานาชาติ เกิดขึน

อย่างมีรูปแบบสากล ในช่วงในช่วง พ.ศ. 2520 โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยก่อตังกองการ

ประชุมนานาชาติ ทําหน้าทีรับผิดชอบการส่งเสริมการประชุม โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ

ความรู้ทักษะของการจัดประชุมนานาชาติ และข้อมูลเกียวกับการประชุมต่างๆทีเกิดขึนทัวโลก จึง

ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรการประชุมนานาชาติสากลและเอกชนก่อตังสมาคมส่งเสริมการ

ประชุมนานาชาติ (ไทย) ขึน โดยมีหน้าทีรับผิดชอบในการส่งเสริม และพัฒนาการประชุม

นานาชาติให้แก่ประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาได้มีการพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกใน

การประชุม เช่น การสร้างศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ (Bangkok Convention Center)

ทีโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล การสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ (Queen Sirikit National Convention 
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Center–QSNCC) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibitions 

Center – BITEC) ศูนย์แสดงสิน ค้านานาชาติ อิมแพค (IMPACT Exhibitions Center) ศูนย์แสดงสินค้า 

และการจัดการประชุมพัทยา (Pataya Exhibitions Center Hall – PEACH ) เพือรับรองการจัดการ

ประชุมระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติทีจํานวนผู้เข่ารวมประชุมจํานวนมากได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนีภาคเอกชนได้เริมพัฒนาบุคคลากรเพือประกอบอาชีพเกียวกับ MICE เช่น ผู้จัดงานแสดง

สินค้า มืออาชีพ (Professional  Exhibition organizer PEO) และบริษัทรับจัดการท่องเทียวเพือเป็น

รางวัล (Destination Management  Company – DMC) เป็นต้น ทําให้นานาชาติมองประเทศไทยเป็น

จุดหมายใหม่ ( New Destination) ทีน่าสนใจ เนืองจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีมีความพร้อม

ในเรืองของทรัพยากรด้านการท่องเทียว มีสิงอํานวยอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับการ

สําหรับการจัดกิจกรรมไมซ์สูง มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรด้านการท่องเทียว มีสิงอํานวย

สะดวกและบริการสําหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในมาตรฐานสูง และมีทําเลทีตังขององค์การและ

สมาคมระหว่างประเทศมากมายหลายแห่ง ซึงเป็นกลุ่มทีช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเสนอ

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติได้ (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2554: 712) 

  โดยสรุปการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีการพัฒนามาจากธุรกิจนําเทียวทีเสนอบริการ

ลักษณะพิเศษในการเป็นตัวกลางการจัดการประชุมทังแบบ Meeting และConvention การท่องเทียว

เพือเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ซึงในประเทศไทยได้มีการก่อตังกองการ

ประชุมนานาชาติ โดยมีหน้าทีรับผิดชอบในการส่งเสริม และพัฒนาการประชุมนานาชาติให้แก่

ประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงต่อมาได้มีการพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในการประชุมทัง

ในสถานทีจัดงาน และศักยภาพด้านอืนๆของประเทศ  

 

  2.1.3 ความสําคัญของการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  การท่องเทียวรูปแบบ MICE เป็นหนึงหน่วยอุตสาหกรรมทางการท่องเทียว ทีก่อให้เกิด

มูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจสูง และการจ้างงานทังทางตรง และทางอ้อมเป็นจํานวนมาก แนวโน้มการ

พัฒนาการท่องเทียวของแต่ละประเทศให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนีมากขึน ในฐานะ

กลไกสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเทียว ทีมีการเติบโตสูงและมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้

และการจ้างงานให้แก่ประเทศ เนืองจากนักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ 

นักท่องเทียวมีอํานาจการซือสูงและมีความต้องการสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ ทังอาหารและเครืองดืม 

สายการบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่งสินค้า การเดินทางในประเทศ เป็นต้น ทําให้ค่าใช้จ่ายเฉลียของ

กลุ่ม MICE สูงกว่านักท่องเทียวทัวไปประมาณ 23 เท่า (รายงานฉบับสมบรูณ์โครงการสํารวจสถิติ
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การจัดประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติใน

ประเทศไทย, 2552: 44)  

  การจัดงาน MICE ส่วนใหญ่เป็นงานทีสมาคมของแต่ละประเทศ ทีเป็นสมาชิกของสมาคม

ระดับโลก จะร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานด้านการท่องเทียว และธุรกิจเอกชน ร่วมกันใช้ความพยายาม 

ขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน ประเทศทีได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานจะได้รับประโยชน์เป็นเม็ดเงินจํานวน

มาก จากการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมสนับสนุนรายการ จากค่าคอมมิชชัน และจากค่าขายพืนทีใน

การจัดการแสดงสินค้า และประโยชน์อืนๆต่อประเทศชาติ ดังนีคือ 

  2.1.3.1 เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ธุรกิจทีเกียวข้อง เนืองจากการดําเนินการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือสิงอํานวยความสะดวกต่างๆเช่นสถานที

ประชุม โรงแรม ทีพัก การคมนาคมขนส่ง อาหารเครืองดืม บริการสุขภาพ ร้านจําหน่ายสินค้าของที

ระลึก สถานทีท่องเทียว สถานบันเทิง เป็นต้น 

  2.1.3.2 การท่องเทียวรูปแบบ MICE ทําให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเงินได้ 

  2.1.3.3 เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจัดการท่องเทียวรูปแบบ MICE เสริมสร้าง

ความรู้ และแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมงาน  

  2.1.3.4 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเรืองของการพัฒนา

และลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐาน สิงอํานวยความสะดวก การบริการ กําหนดมาตรฐานการ

ฝึกอบรม และ การดําเนินงานด้านการตลาด สําหรับส่งเสริม การท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  2.1.3.5 การประชาสัมพันธ์ประเทศ   

  2.1.3.6 ประชาชนทัวไปได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐในส่วนโครงสร้างและสิง

อํานวยความสะดวกทีสร้างขึนรองรับการท่องเทียวรูปแบบ MICE เช่น ถนน ระบบขนส่งมวลชน 

  2.1.3.7 ก่อให้เกิดการเรียนรู้สิงใหม่ๆในด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิงในการจัดประชุม

และนิทรรศการนานาชาติ ซึงมีการแลกเปลียนองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่  

  2.1.3.8 สร้างอาชีพด้านการท่องเทียวทีถาวร จากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที

เอืออํานวยให้สามารถจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ได้ตลอดทังปี ซึงต่าง

จากประเทศทีมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวทีไม่เอืออํานวยต่อการจัดประชุม ดังนันหาก ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มที ก็จะนําไปสู่การสร้างอาชีพทีเกียวข้องกับการท่องเทียวทีถาวรไม่เป็น

เพียงแต่การท่องเทียวตามฤดูกาลดังเช่นทีเป็นอยู่ในขณะนี  

  โดยสรุป การท่องเทียวรูปแบบ MICE นอกจากมีความสําคัญหลักในการนําเงินตราเข้าสู่

ประเทศแล้ว ผลพลอยได้จากการพัฒนาประเทศ/ภูมิภาค สู่การเป็นผู้นําด้านนี ส่งผลดีต่อการพัฒนา

หลายๆด้าน เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้างการลงทุนขนาดใหญ่เพือรองรับนักท่องเทียว 
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การรักษาสภาพแวดล้อม สถานทีท่องเทียว ตลอดจนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่ประเทศ/ภูมิภาค 

อีกด้วย 

 

  2.1.4 องค์ประกอบของการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี 

    2.1.4.1 การพิจารณาจากการดําเนินงานเป็นหลัก 

    การแบ่งประเภทองค์ประกอบของการท่องเทียวรูปแบบ MICE ตามการ

ดําเนินงานเป็นหลัก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบทีสําคัญคือ 

 1) ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการท่องเทียวรูปแบบ MICE (MICESponsor) 

หมายถึง ผู้มีบทบาทในการสนับสนุนการท่องเทียวรูปแบบ MICE อาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ

เอกชนก็ได้ซึงมีบทบาทในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม รวมถึงการกําหนดกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย สถานทีจัดกิจกรรม สิงอํานวยความสะดวกทีต้องการและงบประมาณในการจัด

กิจกรรม  

 2) ลูกค้า/ ผู้ซือของการท่องเทียวรูปแบบ MICE (MICE Customer/Buyer) 

หมายถึงผู้ต้องการใช้บริการของ การท่องเทียวรูปแบบ MICEอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน

ก็ได้เช่นผู้ร่วมในการจัดแสดงสินค้าภายในประเทศนานาชาติ ผู้เยียมชมงาน ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้า

มาท่องเทียวเพือเป็นรางวัล เป็นต้น ปกตินักท่องเทียวกลุ่ม MICE จะเป็นนักท่องเทียวทีมีคุณภาพ

และมีอํานาจในการซือทีสูง 

 3) ผู้ประกอบการของการท่องเทียวรูปแบบ MICE (MICE Supplier) 

หมายถึง ผู้ทีมีบทบาทในการเสนอขายสินค้าและบริการสําหรับ การท่องเทียวรูปแบบ MICE ได้แก่ 

ธุรกิจโรงแรม ศูนย์ประชุมธุรกิจนําเทียว ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ผู้รับเหมาออกแบบสถานทีการ

จัดประชุมและนิทรรศการธุรกิจขายสินค้าทีระลึก ธุรกิจบันเทิงผู้รับจ้างจัดกิจกรรมไมซ์มืออาชีพ 

เป็นต้น  

 4) หน่วยงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE (Relasted 

Organization) หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การทีกํากับดูแลและส่งเสริมการจัดการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ทังภาครัฐและเอกชน  
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      แสดงองค์ประกอบของ MICE ตามการดําเนินงาน ดังภาพต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1  แสดงองค์ประกอบของการท่องเทียวรูปแบบ MICE ตามการดําเนินงาน 

แหล่งทีมา:  บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2554: 36. 

 

  2.1.4.2 การพิจารณาจากธุรกิจทีเกียวข้องเป็นหลัก ซึงประกอบด้วย 7 ธุรกิจที

สําคัญคือ 

      1) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม (Organization) หมายถึงธุรกิจทีเกียวข้องกับการ

จัดกิกรรมในลักษณะการดําเนินงานแบบมืออาชีพ อาจจะเป็นบริษัทคนไทยหรือคนต่างชาติทีมา

สาขาในประเทศไทยก็ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

       (1) ธุรกิจ ( Professional Convention organizer PCO) หมายถึงธุรกิจ

ทีจัดงานเหตุการณ์สําคัญ (Event Management) ทีมีบทบาทหลักในการจัดประชุมดังต่อไปนี 

  ให้คําปรึกษาในเรืองเกียวกับสถานทีจัดประชุม การวางแผนพิธี

เปิด ปิดงานประชุมการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดโปรแกรมการประชุมการจอง

ห้องพักให้กับผู้ร่วมประชุม  

  ประสานงานและจัดการด้านติดต่อวิทยากร เตรียมอุปกรณ์

สําหรับการนําเสนองาน ติดตังระบบคอมพิวเตอร์ในการเสนอข้อมูลเกียวกับการประชุมการยืนยัน

การลงทะเบียนการชําระค่าลงทะเบียน 

  จัดตังศูนย์ประสานงานอํานวยความสะดวกในระหว่างการ

ประชุมเช่นการประสานงานเกียวกับระบบโทรศัพท์ โทรสาร การถ่ายเอกสาร เป็นต้น   

องค์ประกอบของ MICE (MICE Business) 

ผู้ให้การสนับสนุน 

Sponsor 

ลูกค้า/ ผู้ซือของ 

Customer/Buyer 
 

ผู้ประกอบการของ 

Supplier 
 

หน่วยงานที

เกียวข้อง Relasted 

Organization
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  จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมสรุปผลยอดรายได้ –รายจ่ายใน

การจัดประชุม  จัดทําแบบประเมินผลการประชุม จัดทําแบบประเมินผลการประชุม และส่ง

จดหมายขอบคุณหลังเสร็จสินการประชุม 

  การให้บริการอืนๆเช่นช่วยส่งเสริมและหาตลาดสําหรับการจัด

ประชุมโดยใช้สือต่างๆ รวมทังการหาผู้ให้การสนับสนุนด้วย เป็นต้น  

 (2) ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า มืออาชีพ (Professional Exhibition organizer 

PEO) หมายถึง ทีจัดงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า ซึงบทบาทในสร้างภาพลักษณ์ทีดี ของงาน

นิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์เพือการชักชวนให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค

เข้าร่วมชมงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าและบริการการเลือกสถานทีจัดงานนิทรรศการหรือ

งานแสดงสินค้าและในบางกรณีอาจมีการประชุมควบคู่ไปด้วย เพือสร้างมูลค่าเพิมได้รับรายได้

เสริมการจัดการประชุม  

 (3) ธุรกิจรับจัดการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล (Destination Management 

Company – DMC) หมายถึงธุรกิจนําเทียว (Tour Business) ทีให้บริการจัดรายการนําเทียวให้กับ

กลุ่มนักท่องเทียวเพือเป็นรางวัลของบริษัทต่างๆจึงต้องมีความเชียวชาญด้านสถานทีท่องเทียวและ

การจัดโปรแกรมทัวร์ท่องเทียวทีแตกต่างจากโปรแกรมท่องเทียวธรรมดาโดยเน้นความคิด

สร้างสรรค์ 

 (4) ธุรกิจให้บริการด้านสถานทีจัดประชุมและนิทรรศการ(Venue) 

หมายถึงธุรกิจทีให้บริการด้านสถานทีในการจัดการประชุมศูนย์แสดงสินค้าโรงแรม ห้องประชุม 

เป็นต้นสําหรับธุรกิจทีให้บริการด้านสถานทีจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยทีสําคัญ

ได้แก่ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ (Queen Sirikit National Convention Center–QSNCC) ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibitions Center – BITEC) 

ศูนย์แสดงสิน ค้านานาชาติ อิมแพค (IMPACT Exhibitions Center) ศูนย์แสดงสินค้าและการจัดการ

ประชุมพัทยา (Pataya Exhibitions Center Hall – PEACH) 

 2) ธุรกิจทีพักแรม และอาหาร (Accommodation and Food Business) 

หมายถึงธุรกิจทีให้บริการทีพักและอาหารเครืองดืมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ ซึงประกอบด้วย 2 

ธุรกิจทีสําคัญคือ 

 (1) ธุรกิจทีพัก หมายถึงธุรกิจทีให้บริการทีพักแก่ ผู้เข้าร่วมงานไมซ์

เดินมาจากภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่มักจะพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานทีที

ดําเนินกิจกรรมไมซ์ อาจจะเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือทีพักแบบอืนก็ได้  
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ในปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมนอกจากจะให้บริการทีพักแล้ว ยังให้บริการด้านการจัดเลียง การบริการ

อาหารและเครืองดืม อีกทังยังสามารถเป็นสถานทีจัดประชุมด้วย 

 (2) ธุรกิจอาหารและเครืองดืมหมายถึงธุรกิจทีให้บริการอาหารและ

เครืองแก่ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ ซึงประเทศไทยมีชือเสียงด้านอาหาร ขนม และผลไม้ต่างๆ ทีสามารถ

สร้างรายได้เป็นจํานวนมากให้แก่ธุรกิจอาหารและเครืองดืม  

 3) ธุรกิจรับเหมา (Contractor) หมายถึง ธุรกิจทีเกียวกับการออกแบบ

สถานทีก่อสร้างและตกแต่งคูหาเพือให้แสดงสินค้ารวมถึงธุรกิจทีเกียวข้องกับการจัดเวทีแสดง

ระบบเสียงระบบไฟฟ้า ซึงจะใช้ในพิธีเปิดงาน และเป็นเวทีในการแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงานไมซ์

นันๆ  

 4) ธุรกิจนําเทียวและธุรกิจบันเทิง (Tour Businessand Entertainment Business) 

หมายถึง ธุรกิจทีให้บริการด้านความบันเทิงหรือนันทนาการต่างๆแก่ผู้ร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศนัน

ซึงประกอบด้วย 2 ธุรกิจสําคัญคือ 

 (1) ธุรกิจนําเทียวทีจัดรายการนําเทียวภายในประเทศ (Domestic 

Tour) หมายถึง ธุรกิจทีจัดรถขนส่งผู้โดยสารระหว่างสถานทีจัดงานไมซ์กับโรงแรมหรือทีพักแรม

อืนๆรวมทังจัดการเรืองตัวโดยสาร การจองทีพัก และการจัดรายการนําเทียวภายในประเทศระหว่าง

การประชุม  

 (2) ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business) หมายถึง ธุรกิจทีให้บริการ

ด้านความบันเทิงและนันทนาการทุกประเภทผู้เข้างานไมซ์มักจะจัดรายการบันเทิงในช่วงเวลา

กลางคืนหลังเสร็จกิจกรรมไมซ์ ในช่วงเวลากลางวันแล้ว เพือให้ผู้เข้าร่วมงานไมซ์ สามารถเทียวหา

ความสนุกสนานสําราญใจ  

 5) ธุรกิจขนส่ง (Transportation Business) หมายถึง ธุรกิจทีให้บริการด้าน

ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า แก่ผู้รับจัดกิจกรรมไมซ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ซึงประกอบด้วย 2

ธุรกิจทีสําคัญคือ  

 (1) ธุรกิจขนส่ง (Passenger Transportations) หมายถึง ธุรกิจทีให้บริการ

ขนส่งแก่ผู้รับ จัดกิจกรรมไมซ์ และผู้เข้าร่วมงานไมซ์ และผู้เข้าร่วมงานไมซ์ไปยังประเทศทีจัดงานไมซ์ 

 (2) ธุรกิจขนส่งสินค้า (Freight Transportations) หมายถึง ธุรกิจทีให้บริการ

ขนส่งสินค้าเพือนํามาแสดงสินค้า เนืองจากในบางครังมีข้อจํากัดทางด้านเวลาและตัวสินค้า 

นอกจากจากนีต้องมีต้องการดําเนินพิธีศุลกากรอีกด้วย  
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 6) ธุรกิจค้าขาย ( Trading Business) หมายถึงธุรกิจทีให้บริการการค้าทุก

ชนิด   ไม่ว่าจะเป็นการค้าส่ง การค้าปลีก การส่งออกสินค้า และบริการจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึง

สินค้าอืนๆทีนักท่องเทียวประเภทไมซ์ซือฝากญาติหรือเป็นของทีระลึกประกอบด้วย 2 ธุรกิจ 

 (1) ธุรกิจขายของทีระลึก (Souvenir Business) หมายถึงธุรกิจทีขาย

สินค้าต่างๆให้กับนักท่องเทียวกลุ่มไมซ์ ไม่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าร้านค้าปลีก เพือให้

นักท่องเทียวกลุ่มไมซ์ สามารถซือสินค้า เหล่านันไปฝากญาติมิตรหรือเก็บไว้เป็นทีระลึก  

 (2) ธุรกิจการค้าปลอดภาษีอากร (Duty free Business) หมายถึงธุรกิจ

อืนนอกเหนือจากทีกล่าวมาแล้วทีเกียวให้บริการนักท่องเทียวกลุ่มไมซ์ ได้แก่ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจ

ทําสือสิงพิมพ์ ธุรกิจทําความสะอาด ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ธุรกิจธนาคารเป็นต้น 

 7) ธุรกิจอืนทีเกียวข้อง (Other Reiated Business) หมายถึงธุรกิจอืนนอกเหนือ 

จากทีกล่าวมาทีเกียวข้องกับนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ได้แก่ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจสิงพิมพ์ ธุรกิจทํา

ความสะอาด ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น 

 แสดงองค์ประกอบของ MICE ตามการแบ่งประเภทองค์ประกอบของ

ธุรกิจทีเกียวข้อง ดังภาพต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2  การแบ่งองค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ตามธุรกิจทีเกียวข้อง 

แหล่งทีมา:  บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2554: 36. 

องค์ประกอบของ MICE (MICE Business) 

ธุรกิจรับจัด

กิจกรรม

(Organization) 

ธุรกิจทีพักแรม และ

อาหาร (Accommodation 

andfood Business) 

ธุรกิจนําเทียวและธุรกิจ

บันเทิง (Tour Business and 

Entertainment   Business) 

ธุรกิจรับเหมา

(Contractor) 

ธุรกิจอืนๆทีเกียวข้อง 

(Other  Reiated Business) 

ธุรกิจค้าขาย   

( Trading Business) 

ธุรกิจขนส่งสินค้า 

(Freight  Transportation) 
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 นอกจากการแบ่งองค์ประกอบของธุรกิจ MICE จะสามารถแบ่งได้ตาม 2 

ประเภทดังกล่าวมาแล้ว การแบ่งองค์ประกอบของธุรกิจ MICE สามารถสรุปองค์ประกอบทีสําคัญ

ได้ทังสิน 12 องค์ประกอบทีสําคัญ ดังนี 

 1) เจ้าภาพงานหรือเจ้าของงาน (Organizer) หมายถึง ผู้ทีว่าจ้างจัดงาน 

MICE ขึน เจ้าภาพงาน แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 

 (1) องค์กรระหว่างประเทศ (International Organization) 

 (2) หน่วยงานภาครัฐ (Government Bodies) ทีต้องการจัด MICE 

 (3) สมาคมวิชาชีพและธุรกิจระหว่างประเทศ (International Trade 

and Professional Associations) 

 (4) สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ 

 (5) องค์กรการกุศล (Charity Organization) 

 2) ผู้เข้าร่วมงาน (Delegates) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคม หรือ

องค์กร หรือบุคลากรในหน่วยงานบริษัททีจัดงานขึน บางครังอาจประกอบด้วยผู้สนใจจากภายนอก

ร่มงานด้วยก็ได้ 

 3) สถานทีจัดงาน (Venue) ประกอบด้วยห้องขนาดใหญ่หลาย ๆ ห้อง 

และห้องขนาดเล็กสําหรับแบ่งกลุ่มย่อย และเตรียมงานของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงสิงอํานวยความสะดวก

ภายในสถานทีจัดประชุม 

 4) สายการบิน (Airline) มีบทบาทสําคัญในการช่วยทําให้ธุรกิจ MICE  

เติบโตอย่างรวดเร็ว เนืองจากเป็นพาหนะรับ – ส่งผู้โดยสารเข้าร่วมงาน ในขณะเดียวกันสายการบิน

ก็ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากธุรกิจ MICEเช่นกัน คือ MICE ทําให้คนมีการเดนิทางมากขึน  สาย

การบินจึงมีรายได้มากขึน ดังนันสายการบินจึงได้มีการสนับสนุนการจัดงาน MICE  อย่างเต็มที ซึง

รูปแบบทีสายการบินให้การสนับสนุนนันได้แก่ บัตรโดยสารราคาพิเศษสําหรับผู้ทีเดินทางเข้า

มาร่วมงาน MICE เผยแพร่ข่าวสารการจัดงาน MICEผ่านทางสํานักงานในต่างประเทศ ช่วยเหลือ

ด้านการขนส่งเอกสารทีใช้ในการจัดงาน เป็นต้น 

 5) ผู้จัดงานมืออาชีพ (Professional Organizer) ผู้จัดงานมืออาชีพหมายถึง

ผู้ทีได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของงาน หรือเจ้าภาพงาน (Organizer) ให้ทําหน้าทีดูแลการจัดงาน

ทังหมด หรือเกือบทังหมด แล้วแต่ความตกลงกับเจ้าภาพผู้จัดงานในธุรกิจ MICE แบ่งออกเป็น 4 

ประเภทคือ 

 (1) Professional Conference Organizer (PCO) เป็นผู้ทีมีทักษะ และ

ความชํานาญในการวางแผนและจัดประชุมนานาชาติ 
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 (2) Professional Exhibition Organizer (PEO) เป็นผู้ทีมีทักษะ และ

ความชํานาญในการวางแผนและจัดการแสดงสินค้า / นิทรรศการนานาชาติ 

 (3) Destination Management Company (DMC) ผู้ดูแลการจัดงาน

ภายในท้องถินตลอดโปรแกรม ให้บริการตังแต่การรับนักท่องเทียวจากสนามบินจนถึงการส่งกลับ 

จัดการท้องเทียวแบบ Sight Seeing และการท่องเทียวแบบต่าง ๆ จัดงาน Theme Parties จัดทัวร์ 

และเตรียมรถบัส (Coaches) สําหรับการเดินทางตลอดโปรแกรม 

 (4) Event Management Company (EMC) ผู้ทีมีทักษะด้านการจัดงาน

แสดง รืนเริง แสง สี เสียง เพือความบันเทิงของผู้เข้าร่วมงาน 

 6) โรงแรม (Hotel) ห้องพัก และสิงอํานวยความสะดวกในโรงแรม เพือ

รองรับนักท่องเทียวกลุ่ม MICE จะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานโลก (World Class) เป็นโรงแรมระดับ 

45 ดาว ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องพัก ห้องอาหาร และบริการต่าง ๆ 

 7) การขนส่งภายในเมืองทีจัดงาน (Transportations) รูปแบบการขนส่ง

ภายในเมืองของสถนทีจัดงานต้องเพียงพอ และเหมาะสมกับขนาดของงานทีจัด และจํานวน

ผู้เข้าร่วมงาน 

 8) แหล่งท่องเทียว สันทนาการ และวัฒนธรรม  นอกจากสถานทีท่องเทียว

สําคัญของสถานทีจัดงานแล้ว สถานทีสันทนาการและวัฒนธรรมก็เป็นสิงจําเป็น เช่น ภัตตาคารและ

บาร์ ศูนย์การค้า ศูนย์สุขภาพ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 

 9) ผู้รับเหมา ได้แก่ 

 (1) Advertising Agencies / PR Company / Media บริษัทรับทําโฆษณา 

และสือประชาสัมพันธ์ 

 (2) Freight Handing Agentหรือ Freight Forwardersผู้ทําหน้าทีขนส่ง

สินค้าทางเรือ หรือทางอากาศทีต้องการนํามาใช้หรือแสดงในวันงาน (การนําเข้าและส่งออก) 

รวมทังการขนย้ายด้วย ฝ่ายนีมีความสําคัญมากต่อการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ 

เพือไม่ให้เสียหาย แตก หัก หรือส่งล่าช้าไม่ทันงาน 

 (3) Audio Visual Equipment Suppliers บริษัทให้เช่าเครืองอุปกรณ์

ต่าง ๆ ทางระบบภาพ แสงและเสียง 

 (4) IT Company บริษัททีเชียวชาญและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการออกแบบเว็บไซต์ หรือระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 

 (5) Electricity Equipment ผู้รับเหมางานไฟฟ้า 
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 (6) Souvenir Suppliers ร้านผลิตและจําหน่ายสินค้าทีระลึก เป็นของที

ไว้มอบให้ผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร และแขกพิเศษต่าง ๆ 

 (7) Entertainment Companies หรือ Event Management บริษัททีรับ

จัดงาน ด้านความสนุกสนาน บันเทิง 

 (8) Restaurant and Caterers ภัตตาคารและผู้จัดหาอาหาร เป็นผู้ทีดูแล

ด้านอาหารทีอยู่นอกสถานทีจัดงาน 

 (9) Security Guards ระบบรักษาความปลอดภัย ปกติจะมีควบคู่กับ

การเช่าสถานทีจัดงาน แต่บางครังก็จําเป็นต้องจ้างบริการ จากบริษัทรักษาความปลอดภัยเพิมเติม 

 (10) Tour Operation บริษัทนําเทียว มีหน้าทีพาผู้เข้าร่วมประชุมไป

ท่องเทียวตามสถานทีต่าง ๆ และรวมทีการใช้บริการทางการท่องเทียวอืน ๆ 

 (11) Transport Service Provider บริษัทขนส่งผู้โดยสาร บริษัทรถเช่า 

 (12) Temporary Staff Agencies บริษัทจัดหางาน ในการจัดกิจกรรม 

MICE นัน จําเป็นจะต้องมีคนทําหน้าทีต่าง ๆ ในเวลาพร้อม ๆ ก้นเป็นจํานวนมาก บริษัทจัดหางาน

จึงมีหน้าทีช่วยหาคนมาทํางานชัวคราวในระหว่างทีมีการจัดงาน 

 (13) Special Software Suppliers เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปใช้กับ

คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมพิมพ์รายชือลงทะเบียน ทําป้ายชือคนเข้าร่วมงาน 

 (14) Printing House ร้านพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร 

 (15) Cleaning Company บริษัทรับทําความสะอาด 

 (16) Furniture Rental บริษัทให้เช่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 

 (17) Monetary Agencies บริษัทรับแลกเปลียนเงิน 

 (18) Map Producers ผู้ผลิตแผนที 

 10) Spouses คู่สมรสทีเดินทางมากับผู้เข้าร่วมประชุม บางครังผู้เข้าร่วม

ประชุมจะต้องมีผู้ติดตาม ผู้ช่วย หรือเลขานุการตามมาด้วย 

 11) ล่ามหรือผู้แปลภาษาต่างประเทศพร้อมอุปกรณ์ (Simultaneous interpreters 

and equipments) 

 12) สิงอํานวยความสะดวกอืนๆ 

 และในส่วนของผู้ทีมีส่วนเกียวข้องหลักในธุรกิจ MICE สามารถแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเทียว MICE และกลุ่มผู้ดําเนินการ MICE  

 (1) กลุ่มนักท่องเทียว MICE แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  ผู้จัดการประชุม (Organization) และ ผู้มาร่วมประชุม (Participant) 
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  ผู้ร่วมแสดงสินค้า (Exhibition) และผู้เข้าเยียมชมการแสดงสินค้า 

(Visitor) 

  ผู้สนับสนุนการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล (Sponsor) และนักท่องเทียว 

เพือเป็นรางวัล (Incentive Traveler) (ศักยภาพเติบโตของตลาดท่องเทียวกลุ่ม MICE, 2546) 

 (2) กลุ่มผู้ดําเนินการ MICE แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

  องค์การเจ้าภาพผู้จัดการประชุม (Host Organizer) เช่นสมาคม

ต่าง ๆ องค์การธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น 

  องค์การหรือหน่วยงานผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ในการจัดประชุม 

(Supplier/Contractor) ได้แก่ สถานทีจัดประชุม (Venue) เช่น ศูนย์การประชุม โรงแรงทีจัดประชุม 

สถาบันการศึกษา เป็นต้น โรงแรมทีพัก (Hotel) ผู้ให้บริการขนส่ง (Transport Operator) เช่น สาย

การบิน รถโดยสาร รถแท็กซี เป็นต้น บริษัทนําเทียว (Tour Operator) ผู้จัดการขนส่งสินค้า (Freight 

Forwarder) และผู้รับเหมาบริการด้านต่าง ๆ (Service Contractor) 

  องค์การหรือหน่วยงานผู้รับเป็นตัวแทน หรือตัวกลาง (Agency 

and Intermediaries) ทีเกียวกับการจัดประชุม ได้แก่ ผู้จัดการประชุมมืออาชีพ (Professional 

Conference Organizer or Professional Congress Organizer: PCO) ตัวแทนจัดหาสถานทีจัดประชุม 

(Venue Finding Agency) ตัวแทนการท่องเทียวธุรกิจ (Business Travel Agency) ผู้แทนจัดงาน

แสดงสินค้ามืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer: PEO) และบริษัทจัดการจุดหมายปลาย

ทางการประชุมและแหล่งท่องเทียว (Destination Management Company: DMC) 

  จากทฤษฎีในการแบ่งองค์ประกอบของการท่องเทียวรูปแบบ MICE ดังกล่าวมีผู้ที

เกียวข้องหลากหลายหน่วยงาน ทังภาครัฐและเอกชน แม้ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการจัดหมวดหมู่ใน

การพิจารณา ส่วนใหญ่แล้วผู้ทีเกียวข้องหลัก ยังคงเป็นหน่วยงานทีมีบทบาทหน้าทีเกียวข้องกับการ

ท่องเทียวทังสิน  

 

  2.1.5 งานวิจัยทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ (2552: 5367) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการ

จัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดภูเก็ตโดยผลการศึกษาพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อม

สําหรับตลาดการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศตามตัวชีวัด 5 ประการ ได้แก่ 

 1) คุณภาพของสถานทีจัดประชุม มีความพร้อมของพืนทีการประชุมแบบ

ต่างๆ คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวก ได้แก่ WiFi Internet connection, audio visal equipment, 

TV andMultisystem video player 



21 
 

 
 

 2) การเข้าถึงสถานทีจัดการประชุม มีระบบการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ 

ระยะการเดินทางจากทีพักถึงศูนย์ประชุม จากศูนย์ประชุมไปยังร้านอาหาร การซือของ สถานที

พักผ่อน ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 3) โครงสร้างพืนฐานการจัดประชุม มีหน่วยงานทีให้การสนับสนุนการ

จัดประชุมและบุคคลากรทีเกียวข้องกับการจัดประชุม 

 4) การสนับสนุนของรัฐ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึงเห็นได้จาก 

การกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว นโยบายส่งเสริมการตลาดการจัด

ประชุม การจัดสร้างศูนย์การประชุม การทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน คุณภาพสิงแวดล้อมทีดี 

ความสวยงามและความปลอดภัย 

 5) สถานทีการพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท่องเทียวใกล้เคียงทังประเภทที

มนุษย์สร้างขึนและแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ สําหรับผู้เข้าชมและติดตาม การจัดนําเทียวก่อนและ

หลังการประชุม 

  นอกจากนี จังหวัดภูเก็ตได้มีความพยายามทีจะพัฒนาจังหวัดให้เป็นจุดหมาย

ปลายทางการตลาดจัดประชุมและนิทรรศการ รวมทังรัฐบาลได้มีแผนการก่อสร้างศูนย์ประชุมขึน

ในจังหวัดภูเก็ตและในรัฐบาลประจุบันได้บรรจุโครงการจัดสร้างศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ

สินค้านานาชาติจังหวัดภูเก็ตไว้แล้วโดยใช้งบประมาณของรัฐบาลเงินกู้ไทยเข้มแข็ง ปี 25532554 

ในการก่อสร้างและศึกษาออกแบบประมาณ 3,000 ล้านบาท บนเนือทีประมาณ 150 ไร่ แต่การ

พัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นตลาดสําหรับการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศยังมีจุดอ่อนอยู่

หลายประการทีสามารถพัฒนาได้ 

 1) จังหวัดภูเก็ตมีภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัด

ประชุมแต่อย่างไรก็ตามสําหรับตลาดการประชุมภายในประเทศจังหวัดภูเก็ตมีความเหมาะสม

เพราะภูเก็ตมีความได้เปรียบหลายประการ เช่น ภูเก็ตมีสถานทีท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด

ใกล้เคียงทีน่าสนใจมากกว่ากิจกรรมเพือการพักผ่อนมีความหลากหลายมากกว่าประเทศเพือนบ้าน

จุดอ่อนเรืองนีสามารถชีแจงให้เข้าใจได้ในแง่ของความคุ้มค่าเงิน (Value for money) เพราะภูเก็ตให้

ประสบการณ์การประชุมและการท่องเทียวทีมีคุณภาพและให้คุณค่าสูงกว่าทางเลือกทีอืน ๆ  

 2) ปัญหาโครงสร้างพืนฐานในเรืองการคมนาคมภายในและความ

ปลอดภัยในการเดินทางภายในจังหวัด รวมทังปัญหาขยะ เนืองจากความเป็นเกาะและมีพืนทีจํากัด

จุดอ่อนเหล่านีสามารถแก้ไขด้วยระบบการจัดการได้ในระดับหนึง เช่น การเดินทางโดยใช้รถบัส

ขนาดใหญ่ จากสนามบินและภายในจังหวัด หรือการสร้างโอกาสจากปัญหาขยะเพือแก้ปัญหาโลก

ร้อน เป็นต้น 
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  สรุปได้ว่า จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพและความพร้อมสําหรับตลาดการจัดประชุมและ

นิทรรศการภายในประเทศตามตัวชีวัด 5 ประการดังกล่าว เนืองจากภูเก็ตเป็นจังหวัดทีมีชือเสียงของ

ประเทศไทย มีทรัพยากรแหล่งท่องเทียวทีหลากหลายและมีโครงสร้างพืนฐานทีสามารถรองรับการ

ประชุมและนิทรรศการได้รวมทังยังมีโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตจึง

แสดงให้เห็นว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดทีมีความพร้อมในด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE เป็นอย่างมาก 

และแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีจุดอ่อนในเรืองของภาพลักษณ์ ทีเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีค่าใช้จ่ายสูง 

และปัญหาด้านความปลอดภัย ขยะมูลฝอย ก็สามารถทีจะบริหารจัดการได้ โดยการเพิมคุณค่าของ

เงินให้กับนักท่องเทียวและการใช้การบริหารจัดการทีดี มาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

  ณัฐกานต์ รองทอง (2552: บทคัดย่อ) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัด

ประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนี 

  เชิงคุณภาพ 

 1) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหาจากข้อมูลทุติยภูมิ  

 2) ใช้การร่วมสังเกตการณ์ประชุมต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี  

 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกของข้อมูลทีสําคัญ 

    โดยการเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสมาคมทีเกียวข้อง โดย

ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มระดับองค์กร รวมทังสิน 20 คน 

  เชิงปริมาณ 

  ใช้แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงทีมีการจัดประชุมในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ทีมีประสบการณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 120 คน 

    ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมในด้านสิงอํานวยความ

สะดวกต่างๆสําหรับการจัดประชุมหรือไมซ์ทัง 5 ประเด็นได้แก่  

 1) คุณภาพของสถานทีจัดประชุมจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานทีรองรับ

การจัดประชุมระดับนานาชาติและตลาดประชุมภายในประเทศทีมีศักยภาพสูงของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันมีสถานทีจัดการประชุมหลากหลายรูปแบบทังในส่วนของ

ภาครัฐ โรงแรมและรีสอร์ทส่วนใหญ่ตังอยู่ในตัวเมือง ด้วยการเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน

ตอนล่างในการเชือมโยงทางการค้าการท่องเทียว และการลงทุนกับประเทศเพือนบ้าน ได้แก่ 

ศูนย์กลางการศึกษา ประชุม อบรม สัมมนา ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศ ด่านสากลสู่ประเทศ

เวียดนามและกลุ่มอาเซียนในแถบลุ่มนําโขง ทําให้จังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสทีจะส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจการจัดการประชุมภายในประเทศให้มีศักยภาพได้  
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 2) การเข้าถึงสถานทีจัดประชุมจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมด้าน

โครงสร้างพืนฐาน สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางทุกประเภท ทังทาง

เครืองบิน รถยนต์ และรถไฟ ทําให้การเข้าถึงจังหวัดอุบลราชธานีมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะ

สนามบินนานาชาติ สามารถอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเทียวกลุ่มไมซ์ทังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ นอกจากนียังมีการจัดบริการรถแทกซีมิเตอร์ และรถสองแถวไว้สําหรับนักท่องเทียวที

ต้องการเดินทางโดยสารไปยังสถานทีต่างๆภายในตัวเมืองด้วย 

 3) โครงสร้างพืนฐานการจัดประชุมนอกจากโรงแรมขนาดใหญ่ของคน

ท้องถินและสมาคมธุรกิจการท่องเทียวจังหวัดอุบลราชธานี ทีประสานงานในเรืองการขยายตลาด

ธุรกิจการประชุมแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานระดับจังหวัดทีเป็นหน่วยการตลาดของจังหวัดรับผิดชอบ

โดยตรง ส่วนการบริหารงานการประชุมทีมีอยู่แล้วทังระดับประเทศและนานาชาติทีโรงแรมต่างๆ

จัดอยู่ ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึงสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เพิมหลักสูตรการ

เรียนการสอนเกียวกับธุรกิจการจัดประชุมหรือ MICE สําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพือ

สามารถผลิตบุคลากรด้านการท่องเทียวให้มีศักยภาพและสามารถรองรับตลาดการประชุม

ภายในประเทศและนานาชาติมากขึน 

 4) การสนับสนุนของรัฐความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีและ

นโยบายของรัฐในการสนับสนุนตลาดการประชุมและนิทรรศการ โดยสรุปยังไม่มีแผนงานที

ชัดเจน ซึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางได้แก่ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ หรือ สสปน. แต่นโยบายของทางจังหวัดยังไม่ได้คิดในเรืองการส่งเสริมการตลาดการ

จัดประชุมอย่างเป็นระบบ จะต้องพัฒนาอย่างอืนทีเกียวข้องไปพร้อมๆกันด้วย 

 5) สถานทีการพักผ่อนหย่อนใจการท่องเทียวของจังหวัดอุบลราชธานีมี

ความสนใจเป็นทีดึงดูดของนักท่องเทียว โดยเฉพาะการคมนาคมทีเชือมโยงการท่องเทียวจาก

จังหวัดอุบลราชธานีสู่ประเทศลาว อย่างไรก็ตามการเดินทางจากตัวเมืองไปยังสถานทีท่องเทียว

ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่สะดวกมากนักเนืองจากอยู่ห่างไกลตัวเมืองและต้องใช้เวลามาก

ในการเดินทางจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึง 

    สรุปได้ว่า ด้วยการทีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนล่างใน

การเชือมโยงการค้าทางการท่องเทียวและการลงทุนกับประเทศเพือนบ้าน ได้แก่ ศูนย์กลาง

การศึกษา ประชุม อบรม สัมมนา ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศด่านสากลสู่ประเทศ

เวียดนามและกลุ่มอาเซียนในแถบลุ่มนําโขง ทําให้จังหวัดมีโอกาสทีจะส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการ

จัดการประชุมภายในประเทศให้มีศักยภาพได้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาดังกล่าวได้เสนอ

แนวทางในการพัฒนา นอกจากการพัฒนาความพร้อมทัง 5 ประเด็นทีกล่าวมาแล้ว ความร่วมมือ
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ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจการจัดประชุม การพัฒนา และผลิตบุคลากรเป็น

เครืองมือทีสําคัญในการเพิมระดับความสามารถของจังหวัดในการรองรับการขยายตัวของตลาดการ

จัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศได้ 

  เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: 113119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของอุตสาหกรรม การ

ประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัด

ขอนแก่น  

  โดยใช้ทฤษฎีทีเกียวข้องกับปัจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเด็นหลักคือ ความหมายของปัจจัยความสําเร็จ และขันตอนการหาปัจจัยความสําเร็จ ซึงเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ แต่เน้นทีคุณภาพมากกว่า โดยการใช้แบบสอบถามสําหรับผู้เข้าร่วม

กิจกรรม MICE และการสัมภาษณ์ 1) ผู้บริหารสถานทีจัดกิจกรรม MICE 2) ผู้บริหารระดับสูงจาก

หน่วยงานทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมMICE 3) ผู้บริหารระดับสูงทีอยู่ในส่วนของการกําหนด

นโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น และ 4) ผู้ทีอยู่ในส่วนงานวิชาการด้าน

อุตสาหกรรม MICE 

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม สามารถแบ่งได้

เป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ 

 1) ปัจจัยความสําเร็จสําหรับธุรกิจการจัดประชุมโดยรวม ได้แก่ 

โครงสร้างพืนฐาน และสิงอํานวยความสะดวก ระบบคมนาคมขนส่ง จํานวนเทียวบิน ระบบ

ฐานข้อมูลสําหรับผู้จัดกิจกรรม จุดขาย และภาพลักษณ์ของจังหวัด ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน บุคลากรและแผนพัฒนาเฉพาะด้านธุรกิจการจัดประชุม 

 2) ปัจจัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรมไมซ์ (MICE) รูปแบบต่างๆ

ประกอบด้วยปัจจัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรมการประชุมนานาชาติ ได้แก่ สถานทีจัดการประชุม

ทังทีเป็นศูนย์การประชุมและโรงแรม แหล่งท่องเทียว สถานทีพัก และวิชาชีพการจัดประชุม (POC) 

ปัจจัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรมท่องเทียวเพือเป็นรางวัล ได้แก่ แหล่งท่องเทียว สถานทีพัก และ

ปัจจัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรมการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์การแสดง

สินค้า/นิทรรศการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบขนถ่ายสินค้า บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ 

(EMC) วิชาชีพการจัดนิทรรศการ (PEO) บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และ

บริษัทผู้รับเหมาบริการด้านต่างๆสําหรับการแสดงสินค้า (Service contractor) 

 3) ปัจจัยทีมีส่วนสนับสนุนความสําเร็จได้แก่ การศูนย์กลางของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ความ
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ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มนําโขง นโยบายองค์การผู้จัดกิจกรรม นโยบายรัฐบาล ความ

มันคงปลอดภัยและสภาพเศรษฐกิจ 

 4) ปัจจัยอืนๆได้แก่ โรงแรมทีมีคุณภาพ แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงระดับ

โลก การเดินทางภายในจังหวัดทีมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีเส้นทางเชือมโยงระหว่างศูนย์

ประชุมและแหล่งท่องเทียว บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการจัดประชุม การเปิด

เสรีทางการค้ากับต่างประเทศ นโยบายส่งเสริมธุรกิจการจัดประชุมของรัฐบาล 

  สรุปได้ว่าปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในของอุตสาหกรรมการประชุม การ

ท่องเทียวเพือเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดขอนแก่น 

จะต้องมีการดําเนินการตามปัจจัยทัง 4 ด้านหลัก ซึงแต่ละด้านประกอบด้วยปัจจัยทีสนับสนุนให้

ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการได้ ซึงงานวิจัยนีได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพืนทีตัวอย่าง

ในการศึกษาปัจจัยสู่ความสําเร็จ และรายงานว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดทีมีศักยภาพในการ

ให้บริการการประชุมและการแสดงนิทรรศการ  

  กันตภพ บัวทอง (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง กลยุทธ์การพัฒนาตลาด MICE ของจังหวัด

ชายแดนริมแม่นําโขง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยทําการศึกษาจาก 

 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) รายบุคคล เพือสอบถาม

ประเด็นปัญหาทีสนใจ 15 คน ทีเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานทีเกียวข้องกับธุรกิจ MICE ใน

รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีทังคําถามปลายเปิด (Open  end Questions) และคําถาม

ปลายปิด (Closeend Questions) เพือวัดทัศนคติเกียวกับความสําคัญของปัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อ

กิจกรรม MICE 

 2) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ใช้การจุดประเด็น

ปัญหาในเนือหาและขอบเขตการศึกษาทีสนใจ ให้กลุ่มตัวอย่างซึงประกอบไปด้วยตัวแทน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสนอแนะความคิดเห็นและสรุปผล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 37 คน 

 3) แบบสอบถาม มีทังคําถามปลายเปิด (Open  end Questions) และคําถาม

ปลายปิด (Closeend Questions) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม MICE ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีจัด

ขึนในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

2554 จํานวน 400 คน 

  ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม MICE ทีส่งผลกระทบต่อการจัดการประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ การท่องเทียว
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เพือเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ จังหวัดชายแดนริมแม่นําโขง ซึงมีผลการศึกษา

ดังนี 

 1) ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม MICE ได้แก่ สถานทีจัดประชุมสัมมนา

ในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือนานานชาติ มีการจัดการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล รวมไปถึงการจัด

แสดงสินค้า/ นิทรรศการ แต่ความสามารถในการรองรับของทังสองจังหวัดในปัจจุบันสามารถ

รองรับการจัดการได้ดีในระดับภูมิภาค ระดับชาติทีมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 1,000 คนเท่านัน   

 2) การกําหนดราคา ผู้จัดจะกําหนดราคาขึน ตามความพอใจเนืองจาก

สินค้าทีมีเอกลักษณ์และไม่มีคู่แข่งขันทางการตลาด 

 3) สถานทีและช่องทางการจัดจําหน่าย สถานทีมีความได้เปรียบในเรือง

ของการเป็นจังหวัดติดชายแดนริมแม่นําโขง แต่ข้อเสียคือการคมนาคมขนส่งทีมีเพียงการเดินทาง

โดยรถยนต์ หรือรถประจําทางระหว่างจังหวัดเท่านัน 

 4) การส่งเสริมการตลาดโดยส่วนมากแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละบริษัท

จะไปกันเองหรือต่างคนต่างไป เนืองจากสมาคมธุรกิจการท่องเทียวของทังสองจังหวัดพึงมีการเริม

ก่อตังขึนการแบ่งราคาขายทีต่างกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลให้มีราคาทีถูกกว่าภาคเอกชน เพือ

เป็นการดึงลูกค้ากลุ่มภาครัฐซึงเป็นลูกค้าหลักทีใช้บริการและมาอย่างต่อเนืองทังปี   

 5) กระบวนการผลิต เนืองจากผู้ดําเนินการผลิตเป็นคนในพืนที จึงมี

จุดเด่นคือเอกลักษณ์ของความเป็นคนในพืนถิน แต่มีข้อเสียคือความไม่เป็นมาตรฐานไม่มีแบบแผน

จึงทําให้การจัดกิจกรรมในแต่ละครังความสมบูรณ์ทีออกมาจึงไม่เท่ากัน 

 6) คนไม่มีผู้ดูแลกิจกรรม MICE โดยตรง อีกทังการฝึกอบรมก็ยังมีไม่

ต่อเนืองจึงเป็นปัญหาของทังสองจังหวัดอยู่ในขณะนี 

 7) คุณภาพของการผลิต และบริการ สถานทีจัดกิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์ที

ใช้ในการจัดงานและบริการ มีสภาพค่อนข้างเก่าเนืองจากสถานทีเปิดมาค่อนข้างนาน 

 8) รูปแบบวัตถุดิบหรือภาชนะทีบรรจุผลิตภัณฑ์เน้นลักษณะความเป็น

ท้องถินอีสาน และคนในท้องถินลุ่มนําโขง มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร รวมถึงการตกแต่งสถานที ซึง

แสดงถึงความเป็นจังหวัดชายแดนริมแม่นําโขงได้อย่างชัดเจน 

    สรุปได้ว่า การใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 8 Psสามารถวิเคราะห์และปรับใช้กับ

การพัฒนาธุรกิจ MICE ได้ ทําให้สามารถมองเห็นข้อดี และข้อด้อย ของจังหวัดชายแดนริมแม่นําโขง 
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2.2 ความคาดหวังของนักท่องเทียว 

 

  2.2.1 ความหมายความคาดหวัง 

  ผู้วิจัยใช้ในการอ้างอิงเพือให้ความหมายของความคาดหวังของนักท่องเทียว ดังนี 

  วิชัย พรหมเมศ (2537: 14) ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์หรือการ

ตังความหวังล่วงหน้าโดยประสบการณ์ในอดีตจะเป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อความคาดหวังของ

มนุษย์ 

  เพชรี หาลาภ (2538: 1011) ให้ความหมายว่า ความคาดหวังของบุคคลเป็นการตังขึน เพือ

การตอบสนองต่อความต้องการ ดังนันความต้องการเป็นสิงทีเกียวข้องกัน แทบจะแยกไม่ออก 

เพราะถ้ามนุษย์เกิดความต้องการแล้ว ความคาดหวังก็จะตามมา แล้วการกระทําพฤติกรรมไปสู่

เป้าหมาย อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์ เมือได้รับการตอบสนองในระดับทีตนต้องการแล้ว 

ก็จะมีการคาดหวังถึงสิงทีอยู่สูงขึนไปอีกตามลําดับ 

  พัชรี ศรีสุข (2542: 11) ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง การคาดคะเนหรือความ

มุ่งหวังของบุคคล กับสิงทีจะเกิดขึนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีต ปัจจุบันเป็นตัวทํานาย ซึงจะ

แตกต่าง กันตามลักษณะของแต่ละบุคคล ความต้องการ บทบาทหน้าทีและเป้าหมายในการกระทํานันๆ 

  ปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ (2544: 8) ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์

ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง โดยขึนอยู่กับ

ประสบการณ์ทีผ่านมา คุณลักษณะส่วนบุคคลซึงจะมีผลต่อความพึงพอใจของบุคคล 

  ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540: 6) ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกความ

คิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆทียังไม่เกิดขึนของบุคคลอืน ที

คาดหวังในบุคคลทีเกียวข้องกับตนโดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนันประพฤติปฏิบัติในสิงที

ตนต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ 

  พิสิฐ มหามงคล (2546: 1720) ให้ความหมายว่า ความคาดหวังในความหมายทีเป็น

ลักษณะทางจิตวิทยา ซึงมิได้เจาะจงทีการกระทําอย่างเดียว แต่จะรวมถึงแรงจูงใจความเชือ

ความรู้สึกทัศนคติและค่านิยมด้วย 

  จากความหมายความคาดหวังข้างต้น สรุปได้ว่าความคาดหวัง เป็นระดับพฤติกรรมของ

บุคคลใดบุคคลหนึง ทีอาศัยประสบการณ์เดิมของตนในการตัดสินใจสิงใดสิงหนึง ทีจะไปให้ถึง

เป้าหมายทีกําหนด หรือต้องการให้เป็นไปตามความต้องการของตน โดยใช้มาตรฐานของตนเอง

เป็นเครืองวัด มีการคาดการณ์ หรือตังความหวังล่วงหน้า เพือตอบสนองต่อความต้องการ และความ

พึงพอใจ ซึงระดับของความคาดหวังจะเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์แตกต่างกันไป ตามแต่ละ
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บุคคลขึนอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์เดิม ความสนใจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีส่งผลให้

ความคาดหวังเป็นจริงขึนมา และความคาดหวังเป็นส่วนประกอบสําคัญ ในการวัดระดับความพึง

พอใจ 

 

  2.2.2 การศึกษาความคาดหวัง 

  ถิระพัฒน์ โยธาจักร (2549: 9) การศึกษาความคาดหวัง คือการศึกษาจากความต้องการทีมนุษย์

ต้องการได้รับการตอบสนอง ในระดับทีตนต้องการหวัง และจากแรงจูงใจ ในสิงเร้าเพือให้เกิด

ความคาดหวังเกิดขึน ได้แก่ความต้องการ ความสนใจพิเศษ ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของแต่

ละบุคคล ซึงผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ให้เกิดความคาดหวังในตัวบุคคล 

  สรุปการศึกษาความคาดหวัง เป็นการศึกษาในความต้องการในสิงทีคาดหวังของบุคคลเพือ

การตอบสนองต่อความต้องการซึงความต้องการกับความคาดหวังจึงเป็นสิงทีเกียวข้องกันแทบจะ

แยกไม่ออกเพราะถ้ามนุษย์เกิดความต้องการแล้วความคาดหวังก็จะตามมาบวกกับแรงจูงใจของ

บุคคลทีมีความต้องการหลายอย่างและเชือว่าถ้าดําเนินการวิธีนีจะได้รับผลตอบแทนซึงอาจจะเกิด

ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ 

 

  2.2.3 งานวิจัยทีเกียวข้องกับความคาดหวัง 

  อินทิรา จันทรัฐ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการ

บริการสายการบินต้นทุนตําเทียวบินภายในประเทศผลการศึกษา สรุปได้ว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกัน มีความ

คาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนตําเทียวบินภายในประเทศ 

  ดังนันในการศึกษาความคาดหวังของนักท่องเทียวลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทีแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังของการรับบริการที

แตกต่างกัน 

  พิสิฐ มหามงคล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการ

ให้บริการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพือเปรียบเทียบ

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตาม

ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะการใช้บริการและการเดินทางทีแตกต่างกัน และศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารทีมีต่อการให้บริการ  

ผลการศึกษาพบว่า  
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    ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพการเป็น

สมาชิกบัตร มีผลต่อความคาดหวังโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.5  

    ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพการเป็น

สมาชิกบัตร มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

    ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารทีมีต่อการ

ให้บริการ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

  เสาวนีย์ กันทะแสน (2545: 5860) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อ

การจัดการ สภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเทียว กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียว วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ของนักท่องเทียว 

และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียว ผลการวิจัยพบว่า 

    นักท่องเทียวส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมากต่อสภาพแวดล้อม และกิจกรรม

ทางการท่องเทียวหมู่บ้านรวมมิตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ความคาดหวัง และความพึงพอใจ

ของนักท่องเทียว ต่อสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเทียวหมู่บ้านรวมมิตร อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกทุกๆกรณี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวในด้าน เพศ อายุ และภูมิภาคทีแตกต่างกัน มี

ความคาดหวังต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเทียวหมู่บ้านรวมมิตร อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวในด้าน เพศ อายุ และภูมิภาคทีแตกต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมทางการท่องเทียวหมู่บ้านรวมมิตร อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องกับความคาดหวังดังกล่าว สรุปได้ว่าลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจทีแตกต่างกัน ซึงในงานวิจัยแนวทางการเพิม

ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่  

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน  
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2.3 ความพึงพอใจของนักท่องเทียว 

 

  2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมาย และแนวคิดไว้จํานวนมาก เช่น 

  Good, 1973 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ เดียวสมบูรณ์ (2543: 36) ได้ให้ความหมายของความพึง

พอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึงเป็นผลมาจากความ

สนใจต่างๆ และทัศนคติทีบุคคลมีต่อสิงนันๆ 

  Wolman, 1973 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ เดียวสมบูรณ์ (2543: 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมือคนเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความ

ต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

  Davis, 1967: 61 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ เดียวสมบูรณ์ (2543: 37) มีความเห็นว่าพฤติกรรม

เกียวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามทีจะขจัดความตึงเครียด ความกระวนกระวาย 

หรือภาวะไม่ได้จุลภาคในร่างกาย เพือมนุษย์สามารถขจัดสิงต่างๆ ดังกล่าวได้ มนุษย์ย่อมพึงพอใจ

ในสิงทีตนต้องการ 

  จากความหมายข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือการมี

ทัศนคติต่อสิงใดสิงหนึง ซึงอาจเป็นไปในทางทีชอบหรือไม่ชอบก็ได้ 

 

  2.3.2 ความพึงพอใจของผู้รับการบริการ 

  จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2539: 19) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม

แนวคิดของนักการตลาด เป็น 2 นัย ดังนี 

 1) ความหมายทียึดสถานการณ์การซือเป็นหลัก โดยได้ให้ความหมายว่า 

ความพึงพอใจ เป็นผลทีเกิดขึนเนืองจาก การประเมินสิงทีได้รับ ภายหลังสถานการณ์ซือ

สถานการณ์หนึง 

 2) ความหมายทียึดประสบการณ์เกียวกับเครืองหมายการค้าเป็นหลัก ให้

ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นผลทีเกิดขึน เนืองจากการประเมินภาพรวม ของประสบการณ์

หลายๆอย่าง ทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึง หรือกล่าวอีกนัยหนึงว่า ความ

พึงพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือง 
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  ทวีลาภ รัตนราช (2553: 12) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจในการบริการว่า เป็น

ระดับความรู้สึกทีมีต่อสิงต่างๆ ของบุคคลตามความรู้สึก ความเข้าใจทีต้องการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายทีคาดหวังไว้ โดยเปรียบเทียบสิงทีได้รับจริงมากกว่า หรือเทียบเท่ากับทีคาดหวังไว้ บุคคล

นันจะรู้สึกเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามถ้าสิงทีได้รับจริงน้อยกว่าทีคาดหวังไว้ บุคคลนัน

จะรู้สึกไม่พอใจ ซึงความรู้สึกนีสามารถแปรเปลียนได้หลายระดับตามปัจจัยแวดล้อมและเงือนไข

ของการบริการในแต่ละครังได้ 

  กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคล ขึนอยู่กับ

ความคาดหวังในการรับบริการทีได้รับจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล บุคคลทีได้รับการ

ตอบสนองในการบริการทีน้อยกว่าความคาดหวัง จะแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ และในทาง

ตรงกันข้ามบุคคลทีได้รับการบริการทีเท่ากับหรือเกินความคาดหวัง จะแสดงออกถึงความพึงพอใจ 

หรือประทับใจ ซึงการแสดงออกในความรู้สึกนีสามารถเปลียนแปลงได้หลายระดับ ตามปัจจัย

แวดล้อม และเงือนไขของการบริการได้ 

 

  2.3.3 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

  ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผู้จัด

งาน และผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย ได้

แบ่งกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที 1ผู้จัดแสดงสินค้าชาวไทย (Thai 

Exhibitors) กลุ่มที 2 ผู้จัดแสดงสินค้าชาวต่างประเทศ (Foreign Exhibitors) กลุ่มที 3 ผู้เข้าชมงานแสดง

สินค้าชาวไทย (Thai Visitors) กลุ่มที 4 ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าชาวต่างประเทศ (Foreign Visitors) 

กลุ่มที 5 ผู้บริหารและผู้ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Organizers) 

  ผลการวิจัยพบว่า  

 1) ส่วนใหญ่ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆมากกว่าผู้จัด 

โดยเฉพาะอย่างยิงผู้เข้าชมงานชาวต่างประเทศทีมีความพึงพอใจโดยเฉลียเกินกว่าระดับมาก 

(ค่าเฉลียสูงกว่า 3.50 ขึนไป) เกือบทุกปัจจัยยกเว้นเรืองของการขนส่งสินค้าหลังการขายและราคา

สินค้า อาจเป็นเพราะผู้เข้าชมงานเดินทางมายังสถานทีจัดงานเมือผู้จัดเตรียมงานแสดงสินค้า

เรียบร้อยแล้ว และส่วนใหญ่เข้าชมงานเพียงวันเดียว จึงไม่รู้สึกต่อผลกระทบจากปัจจัยต่างๆมากนัก 

ในขณะทีผู้จัดต้องเข้ามาเตรียมงานก่อนทีจะเปิดให้มีการเข้าชม และส่วนใหญ่ยังต้องอยู่จัดแสดง

สินค้าและต้อนรับลูกค้าตลอดจนสินงาน จึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆอย่างเห็นได้ชัด 

 2) ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติได้รับความพึงพอใจจากปัจจัยต่างๆสูงสุด 

เมือเทียบกับศูนย์ประชุมอีก 2 แห่ง ซึงน่าจะเกิดจากสถานทีตังของศูนย์ประชุมทีอยู่ใจกลาง
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กรุงเทพฯ มีเส้นทางการคมนาคมทีสะดวก และมีบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอป

เมนท์ จํากัด คอยดําเนินงานบริหารจัดการด้วยความชํานาญและประสบการณ์ทียาวนานกว่า หรือ

อาจเป็นเพราะขนาดของงานโดยเฉลียมีขนาดเล็กกว่าศูนย์ประชุมอีก 2 แห่ง ทําให้การบริหารจัดการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทัวถึงมากกว่าก็เป็นได้ 

 3) ข้อควรปรับปรุงทีสําคัญของงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติใน

ประเทศไทยก็คือ การประชาสัมพันธ์และโฆษณาทียังน้อยเกินไป ทําให้ทังผู้จัดและผู้เข้าชมงานยัง

ไม่รู้จักงาน นอกจากนัน ยังเกียวพันไปถึงจํานวนของผู้จัดแสดงสินค้าทียังน้อยเกินไป โดยเฉพาะ

อย่างยิงจํานวนผู้จัดของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ นอกจากนัน เรืองของการเดินทางถึงสถานทีจัด

งาน (โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค) การสือสารของเจ้าหน้าที 

และการบริการข้อมูลข่าวสารภายในงานก็เป็นสิงทีควรปรับปรุงด้วยเช่นกัน 

 4) ผู้จัดและผู้เข้าชมชาวไทยมีความพึงพอใจต่อร้านอาหารในศูนย์ประชุม

น้อยกว่าปัจจัยอืนๆ อาจเป็นเพราะราคาทีตังไว้ค่อนข้างสูงเมือเทียบกับค่าครองชีพของประเทศไทย 

สถานทีตังของร้านอาหารอยู่ไกลจากบริเวณจัดแสดงสินค้าค่อนข้างมาก ขาดความหลากหลาย และ

ถูกลดความจัดจ้านของรสชาติทําให้ไม่ถูกปากชาวไทย 

  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย มีระดับความพึงพอใจทีแตกต่างกันขึนอยู่กับปัจจัยต่างๆที

แตกต่างกัน เนืองจากการรับรู้ทีแตกต่างกัน 

  ปวิธ ตันสกุล (2548: บทคัดย่อ) วิจัยเรือง การประเมินศักยภาพของสิงอํานวยความสะดวก

ต่อศูนย์การประชุมในส่วนการตลาดการประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน

ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลงานวิจัยนีได้กล่าวถึงประเด็นหลัก 10 ประเด็น

ใหญ่ คือ 1) ขันตอนการลงทะเบียน 2) การตรวจคนเข้าเมือง 3) พิธีศุลกากร 4) พาหนะ 5) ทีพัก 6) 

สถานทีทีจัดการประชุม 7) แหล่งท่องเทียวต่างๆ 8) ร้านค้าทีระลึก 9) การแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 10) ภาพรวมทังหมด 

  โดยส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพนัน ปวิธ ตันสกุลได้ข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้บริการของ

สถานทีจัดการประชุม ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จํานวน 3 แห่ง โดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์ 

คือ สถานการณ์ ปัญหา และข้อจํากัดต่าง ๆ ทีมีต่ออุตสาหกรรมการประชุม การแสดงสินค้าและ

นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 

  จากผลการวิจัยพบว่าจํานวนนักท่องเทียวเพือการประชุมและสัมมนา และผู้จัดงาน 

(Organizer) ส่วนใหญ่พึงพอใจมากต่ออุตสาหกรรมการประชุมในไทย และยังพึงพอใจต่อสิง

อํานวยความสะดวกด้วย ในส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบการ (สถานทีจัดการประชุม รวมถึง
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การแสดงสินค้าและนิทรรศการ) นันมีความคิดเห็นตรงกันว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมการ

ประชุม การแสดงสินค้าและนิทรรศการนัน กําลังเติบโตไปในทิศทางทีดี แต่ยังขาดเทคโนโลยี

ต่างๆ ทีมาเกือหนุนอุตสาหกรรม รวมถึงเรืองความปลอดภัยซึงเป็นประเด็นหลักต่อการตัดสินใจใน

การเข้าประชุมและสัมมนา การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย 

  ประภาพรรณ จุมพลเดชาพันธ์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดงาน

นิทรรศการทีมีต่อศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของศูนย์ประชุม

แห่งชาติสิริกิติ ด้านราคาค่าเช่าพืนทีแสดงงานนิทรรศการ ด้านสถานทีตัง ด้านการประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการ และด้านบุคลากร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ 

สถานภาพทางธุรกิจ จํานวนผู้เข้าชมงานเฉลียทีคาดหวัง ระยะเวลาการจัดงาน จํานวนครังทีเคยจัด

นิทรรศการ จํานวนครังทีจัดนิทรรศการทีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ช่วงเวลาทีเหมาะสม 

วิธีการเดินทางมาทีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ 

  อัญมณี สงวนวงศ์วาน (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมขนาด

ใหญ่ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้าน

ทําเลทีตัง และด้านการส่งเสริมการตลาด เรียงตามลําดับ คือ ด้านการบริการทีมีผลต่อการใช้บริการ

ในระดับมากได้แก่ ห้องพักสะอาด สะดวกสบาย ทีจอดรถสะดวก กิริยามารยาทของพนักงาน มี

บริการด้านอืนๆครบครัน และความหรูหราความทันสมัย ด้านราคามีผลต่อการใช้บริการในระดับ

มาก และค่าบริการมีหลายระดับราคาก็มีผลต่อการเลือกใช้ 
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2.4 ศักยภาพการท่องเทียว 

 

  2.4.1 ความหมายของศักยภาพ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1095) ได้ให้ความหมายของศักยภาพ หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจ 

หรือคุณสมบัติทีมีแฝงอยู่ในสิงต่างๆ อาจทําให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิงที ประจักษ์ได้ 

  วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ (2529: 42) ได้ให้คําจํากัดความคําว่า ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถหรือ

ความพร้อมในตัวเองของสิงหนึงสิงใด ทีจะเอืออํานวยต่อการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการ หรือ

การเข้าทําให้เกิดการเปลียนแปลงใดๆขึนฉะนันแหล่งท่องเทียวแต่ละแห่งจึงมีศักยภาพหรือ

ความสําคัญของตัวเองแตกต่างกันออกไป การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเทียวในพืนทีต่างๆ 

จําเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของแหล่งท่องเทียว ว่าสมควรปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่ง

ท่องเทียวใดก่อนในลําดับแรก โดยได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาและกําหนดศักยภาพหรือ

ความสําคัญของแหล่งท่องเทียว โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักๆ ดังนี 

 1) คุณค่าของแหล่งท่องเทียว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง

ความเก่าแก่ทางประวัติความเป็นมา ความสําคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทาง

ธรรมชาติ  และวิถีชีวิตโดยรอบ เป็นต้น 

 2) สภาพการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางลักษณะการเดินทางใช้วิธีใด  

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเทียว เป็นต้น 

 3) สิงอํานวยความสะดวก ได้แก่ ทีพักแรม ร้านอาหาร เครืองดืม สถาน

บริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ กลิน เสียง 

ควัน ระบบนิเวศ และสภาพอืนๆ ของแหล่งท่องเทียวและบริเวณใกล้เคียง 

 5) ข้อจํากัดในการรับนักท่องเทียว ได้แก่ ข้อจํากัดทางพืนที ข้อจํากัด

ทางการบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเทียว เป็นต้น 

 6) ความมีชือเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นผู้รู้จักแพร่หลายของแหล่ง

ท่องเทียว จํานวนนักท่องเทียวในแหล่งเทียวแต่ละแห่ง 

  จุฑามาศ ไชยศร (2536: 3233) ได้แบ่งองค์ประกอบทีสําคัญ ทีนํามาเป็นตัวบ่งชี ศักยภาพ ของ

แหล่งท่องเทียว 4 ประการซึงมีรายละเอียดดังนี 

 1) ปัจจัยจูงใจหลักของแหล่งท่องเทียว พิจารณาความสําคัญของสถาน

ทีตังและลักษณะของแหล่งท่องเทียวนัน ต่อความต้องการ นักท่องเทียวหลายๆ ด้าน เช่น ความ
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ต้องการทางด้านความสงบ ความสนุกสนานตืนเต้น การหาประสบการณ์และความจริง ซึงปัจจัยจูง

หลัก แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 

 (1) ปัจจัยจูงใจด้านธรรมชาติ (Natural assets) ได้แก่ หาดทราย ชายทะเล 

ป่าไม้ นําตก เป็นต้น 

 (2) ปัจจัยจูงใจทางด้านประวัติศาสตร์และศาสนา (Historical and 

Religious assets) ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี วัด อนุสาวรีย์ เป็นต้น 

 (3) ปัจจัยจูงใจทางด้านกิจกรรมทีมนุษย์สร้างขึน (Contemporary) ได้แก่ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การดําเนินชีวิต เป็นต้น 

 2) ปัจจัยประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และ

ลักษณะภูมิทัศน์ อันเป็นเอกลักษณ์  สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภัยธรรมชาติ และ

การเมือง 

 3) ปัจจัยสนับสนุนและสิงอํานวยความสะดวกได้แก่ สิงอํานวยความ

สะดวกในด้านทีพักและอาหารแก่นักท่องเทียว  การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ สิงอํานวย

ความสะดวก ด้านบันเทิง และร้านค้าของทีระลึก 

 4) ปัจจัยด้านโครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม พิจารณาโครงข่ายการ

คมนาคม  ทังทางบก  ทางนํา และทางอากาศทีสะดวก บริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า การกําจัดขยะ

สิงปฏิกูล ตลอดจนระบบสือสารโทรคมนาคม 

  จากทีกล่าวมาแล้วผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ศักยภาพ หมายถึงความสามารถ หรือความ

พร้อมของสถานทีท่องเทียวในการให้บริการและสามารถตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเทียวได้ 
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  2.4.2 งานวิจัยทีเกียวข้องกับศักยภาพ 

  เนืองจากผู้วิจัยได้ให้ความหมายของคําว่าศักยภาพ หมายถึงความสามารถหรือความพร้อม

ของสถานทีท่องเทียวในการให้บริการและสามารถตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเทียวได้

การศึกษาความพร้อมของแหล่งท่องเทียวจึงมีความหมายเช่นเดียวกับ การศึกษาศักยภาพ ซึงมี

งานวิจัยทีเกียวข้องดังนี 

  มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ (2552: 53) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัด

ประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดภูเก็ต 

  โดยผลการศึกษาพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมสําหรับตลาดการจัดประชุมและ

นิทรรศการภายในประเทศตามตัวชีวัด 5 ประการ ได้แก่ 

 1) คุณภาพของสถานทีจัดประชุม มีความพร้อมของพืนทีการประชุม

แบบต่างๆ คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวก ได้แก่ WiFi Internet connection, audio visal 

equipment, TV andMultisystem video player 

 2) การเข้าถึงสถานทีจัดการประชุม มีระบบการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ 

ระยะการเดินทางจากทีพักถึงศูนย์ประชุม จากศูนย์ประชุมไปยังร้านอาหาร การซือของ สถานที

พักผ่อน ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 3) โครงสร้างพืนฐานการจัดประชุม มีหน่วยงานทีให้การสนับสนุนการ

จัดประชุมและบุคคลากรทีเกียวข้องกับการจัดประชุม 

 4) การสนับสนุนของรัฐ การกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการ

พัฒนาการท่องเทียว นโยบายส่งเสริมการตลาดการจัดประชุม การจัดสร้างศูนย์การประชุม การทํา

โครงสร้างพืนฐานสนับสนุน คุณภาพสิงแวดล้อมทีดี ความสวยงามและความปลอดภัย 

 5) สถานทีการพักผ่อนหย่อนใจ มีแหล่งท่องเทียวใกล้เคียงทังประเภทที

มนุษย์สร้างขึนและแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ สําหรับผู้เข้าชมและติดตาม การจัดนําเทียวก่อนและ

หลังการประชุม 

  ณัฐกานต์ รองทอง (2552: บทคัดย่อ) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัด

ประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดอุบลราชธานี ซึงการวิจัยดังกล่าวใช้ตัวชีวัดความพร้อมของ

เมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) เช่นเดียวกับงานวิจัยของมนัส ชัยสวัสดิ และ

คณะ  
 การศึกษาครังนีได้นําตัวชีวัดจากงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาตัวชีวัดในงานวิจัย

แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE  
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  2.4.3 การพัฒนาตัวชีวัดของการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 

    2.4.3.1 การพัฒนาตัวชีวัดหลัก 

  จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องเพือทําการพัฒนาตัวชีวัดหลักในการออกแบบ

สอบถามนักท่องเทียวกลุ่ม MICE โดยแสดงการเปรียบเทียบตัวชีวัดหลักจากงานวิจัย 5 งาน ทีมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาการท่องเทียวรูปแบบ MICE แสดงการเปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี 
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ตารางที 2.1  เปรียบเทียบตัวชีวัดหลักจากงานวิจัยทีเกียวข้อง 

ที ตัวชีวัดย่อย 

มนั
ส   
ชัย
สวั
สดิ
 

แล
ะค
ณะ
 

ณัฐ
กา
นต์
  
รอ
งท
อง 

ปวิ
ธ  
ตัน
สกุ
ล 

ทวี
ป  
ศิริ
รัศ
มี 
แล
ะ

กริ
นท
ร์   
ธร
รม
กร่
าง
 

เท
วีว
รร
ณ  
ปทุ
มพ
ร 

1 ด้านคุณภาพของสถานทีจัดงาน /  /      / 

2 ด้านการเข้าถึง /  /      / 

3 ด้านโครงสร้างพืนฐาน /  /      / 

4 ด้านการสนับสนุนของรัฐ  /  /      / 

5 สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ /  /       

6 ด้านขันตอนการลงทะเบียน     /  /   

7 ด้านการตรวจคนเข้าเมือง     /  /   

8 ด้านพิธีศุลกากร     /  /   

9 พาหนะ     /  /   

10 ทีพัก     /    / 

11 สถานทีจัดงาน     /  /   

12 แหล่งท่องเทียวต่างๆ     /    / 

13 ร้านค้าทีระลึก     /     

14 การแลกเปลียนเงินตรา     /     

15 ด้านภาพรวมทังหมด     /     

16 ความสะดวกในการเดินทาง       /  / 

17 การต้อนรับของโรงแรมทีพัก       /   

18 ประสบการณ์ของผู้จัดการประชุม       /  / 

19 ความพอใจโดยรวม       /   

20 สิงอํานวยความสะดวก         / 

21 ภาพลักษณ์ของจังหวัด         / 

22 ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน          / 

23 บุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการประชุม          / 

24 ความมันคงปลอดภัย         / 
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  จากตารางที 2.1 พบว่าตัวชีวัดหลักของงานวิจัยทัง 5 งาน ทีเกียวข้องกับการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 24 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพของสถานทีจัดงาน 2) ด้านการ

เข้าถึง 3) ด้านโครงสร้างพืนฐาน 4) ด้านการสนับสนุนของรัฐ 5) สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ 6) ด้าน

ขันตอนการลงทะเบียน 7) ด้านการตรวจคนเข้าเมือง 8) ด้านพิธีศุลกากร 9) พาหนะ 10) ทีพัก 11) สถานที

จัดงาน 12) แหล่งท่องเทียวต่างๆ 13) ร้านค้าทีระลึก 14) การแลกเปลียนเงินตรา15) ด้านภาพรวม

ทังหมด 16) ความสะดวกในการเดินทาง 17) การต้อนรับของโรงแรมทีพัก 18) ประสบการณ์ของ

ผู้จัดการประชุม 19) ความพอใจโดยรวม 20) สิงอํานวยความสะดวก 21) ภาพลักษณ์ของจังหวัด 22) ความ

ร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 23) บุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการประชุม 24) ความมันคงปลอดภัย 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดหลักทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุด ซึงแสดงตามตารางที 2.2 ดังนี 

 

ตารางที 2.2  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดหลัก 

 

ด้านที  ตัวชีวัดหลัก  ตัวชีวัดหลักทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1 ด้านสถานทีจัดงาน  ด้านคุณภาพของสถานทีจัดงาน/ด้านสถานทีจัดงาน 

2 ด้านการเข้าถึง  ด้านการเข้าถึง/ด้านพาหนะ/ความสะดวกในการเดินทาง 

3 ด้านทีพัก ด้านทีพัก/ด้านการต้อนรับของโรงแรมทีพัก 

4 ด้านสถานทีท่องเทียวใน

จังหวัดขอนแก่น 

ด้านสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ/ด้านแหล่งท่องเทียว

ต่างๆ 

5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง  ด้านร้านค้าทีระลึก/การแลกเปลียนเงินตรา 

6 ด้านความสามารถของ

บุคลากรทีจัดงาน 

ด้านประสบการณ์ของผู้จัดการประชุม/ด้านบุคลากรที

เกียวข้องกับการจัดการประชุม/ด้านขันตอนการ

ลงทะเบียน 

7 ด้านการสนับสนุนของ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

ด้านการสนับสนุนของรัฐ (วิสัยทัศน์และพันธกิจใน

การพัฒนาการท่องเทียวนโยบาย/ความร่วมมือของ

ภาครัฐและเอกชน 

8 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด/ด้านความมันคงปลอดภัย/

ด้านโครงสร้างพืนฐาน/ด้านสิงอํานวยความสะดวก 
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  จากตารางที 2.2 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดหลักในงานวิจัยสรุปตัวชีวัดหลักได้ 8 ด้าน

ได้แก่ 1) ด้านสถานทีจัดงาน 2) ด้านการเข้าถึง 3) ด้านทีพัก 4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่น 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 7) ด้านการสนับสนุน

ของภาครัฐและภาคเอกชนและ 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  2.4.3.2 การพัฒนาตัวชีวัดย่อย 

  จากการศึกษางานวิจัยทีเกียวข้อง เพือทําการพัฒนาตัวชีวัดย่อย โดยแสดงการ

เปรียบเทียบตัวชีวัดย่อย และการจัดหมวดหมู่จากงานวิจัยทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

5 งาน แสดงการเปรียบเทียบและการจัดหมวดหมู่เพือพัฒนาตัวชีวัดย่อยตามรายด้านหลัก 8 ด้าน ดัง

ตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 2.3  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้องด้านสถานทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดย่อย 
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ส   
ชัย
สวั
สดิ
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ณะ
 

ณัฐ
กา
นต์
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อง 

ปวิ
ธ  
ตัน
สกุ
ล 

ทวี
ป  
ศิริ
รัศ
มี 
แล
ะ

กริ
นท
ร์   
ธร
รม
กร่
าง
 

เท
วีว
รร
ณ  
ปทุ
มพ
ร 

1. ด้านสถานทีจัดงาน         / 

1. ทําเลทีตัง         / 

2. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน         / 

3. ขนาดของพืนทีจัดงาน     /    / 

4. จํานวนห้องประชุม/ความสามารถในการจัดแบ่ง

ห้องประชุมย่อย 

        / 

5. มาตรฐานห้องประชุมและสถานทีแสดงสินค้า/

นิทรรศการ 

        / 

6. พืนทีจัดแสดงนิทรรศการ/กิจกรรม         / 

7. สิงอํานวยความสะดวกสําหรับการประชุม          / 

8. เทคโนโลยีทีทันสมัย         / 
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ตารางที 2.3  (ต่อ) 

 

ตัวชีวัดย่อย 

มนั
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ชัย
สวั
สดิ
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ณัฐ
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นต์
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ธร
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กร่
าง
 

เท
วีว
รร
ณ  
ปทุ
มพ
ร 

9. คุณภาพของการบริการอาหารและเครืองดืม          / 

10. ระบบรักษาความปลอดภัย     /    / 

11. ราคาค่าเช่าสถานที         / 

12. ความรู้ความสามารถของบุคลากร         / 

13. ระบบการทํางานทีมีประสิทธิภาพ         / 

14. ความมีพร้อมของพืนทีการประชุมแบบต่างๆ  /  /       

15. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวก  /  /       

16. ความสะดวกในการเข้าถึง     /     

17. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม     /     

18. การตกแต่งภายในและภายนอก     /     

19. ห้องพักรับประทานอาหาร     /  /   

20. อุปกรณ์โสต     /     

21. ระดับการบริการและการต้อนรับ     /     

22. คุณภาพการให้บริการของพนักงาน      /  /   

23. โทรคมนาคมสาธารณะ     /     

24. ประกาศและป้าย     /     

25. มาตรฐานสุขอนามัย     /     

26. จํานวนทีจอดรถ     /     

27. ห้องสุขาและห้องนํา     /     

 

  จากตารางที 2.3 พบว่า ตัวชีวัดด้านสถานทีจัดงานจากงานวิจัยทัง 5 งานทีเกียวข้อง

กับการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 27 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) ทําเลทีตัง 2) ชือเสียงของสถานทีจัด

งาน 3) ขนาดของพืนทีจัดงาน 4) จํานวนห้องประชุม/ความสามารถในการจัดแบ่งห้องประชุมย่อย 

5) มาตรฐานห้องประชุมและสถานทีแสดงสินค้า/นิทรรศการ 6) พืนทีจัดแสดงนิทรรศการ/กิจกรรม  
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7) สิงอํานวยความสะดวกสําหรับการประชุม 8) เทคโนโลยีทีทันสมัย 9) คุณภาพของการบริการ

อาหารและเครืองดืม 10) ระบบรักษาความปลอดภัย 11) ราคาค่าเช่าสถานที 12) ความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร 13) ระบบการทํางานทีมีประสิทธิภาพ 14) ความมีพร้อมของพืนทีการประชุมแบบ

ต่างๆ 15) คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวก 16) ความสะดวกในการเข้าถึง 17) บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม 18) การตกแต่งภายในและภายนอก 19) ห้องพักรับประทานอาหาร 20) อุปกรณ์โสต 

21) ระดับการบริการและการต้อนรับ 22) คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 23) โทรคมนาคมสาธารณะ 

24) ประกาศและป้าย 25) มาตรฐานสุขอนามัย26) จํานวนทีจอดรถ และ 27) ห้องสุขาและห้องนํา 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีจัดงาน ซึงแสดงตามตารางที 2.4 ดังนี 

 

ตารางที 2.4  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านสถานทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีจัดงาน  ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. ความเหมาะสมของทําเลทีตัง   ทําเลทีตัง 

 ความสะดวกในการเข้าถึง 

2. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน   ชือเสียงของสถานทีจัดงาน 

3. มาตรฐของพืนทีจัดงาน   ขนาดของพืนทีจัดงาน 

 จํานวนห้องประชุม 

 ความสามารถในการจัดแบ่งห้องประชุมย่อย 

 มาตรฐานห้องประชุมและสถานทีแสดงสินค้า/

นิทรรศการ 

 พืนทีจัดแสดงนิทรรศการ/กิจกรรม 

 ด้านคุณลักษณะของศูนย์ประชุม 

 ความมีพร้อมของพืนทีการประชุมแบบต่างๆ 
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ตารางที 2.4  (ต่อ) 

 

ตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีจัดงาน  ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

4. สิงอํานวยความสะดวกของ 

สถานทีจัดงาน 

 สิงอํานวยความสะดวกสําหรับการประชุม 

 โทรคมนาคมสาธารณะ 

 ประกาศและป้าย 

 มาตรฐานสุขอนามัย 

 จํานวนทีจอดรถ 

 ห้องสุขาและห้องนํา 

5. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต   เทคโนโลยีทีทันสมัย 

 คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวก WiFi Internet 

connection, audio visual equipment, TV and Multi

system video player 

6. การบริการของพนักงาน   คุณภาพของการบริการอาหารและเครืองดืม 

 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 ระบบการทํางานทีมีประสิทธิภาพ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์งาน 

 ห้องพักรับประทานอาหาร 

 ระดับการบริการและการต้อนรับ 

 คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย    ระบบรักษาความปลอดภัย 

8. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับ

รูปแบบการจัดงาน 

  ราคาค่าเช่าสถานที 

 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

 การตกแต่งภายในและภายนอก 

 

  จากตารางที 2.4 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านสถานทีจัดงาน สรุปตัวชีวัดย่อย

ได้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของทําเลทีตัง 2) ชือเสียงของสถานทีจัดงาน 3) มาตรฐของพืนที

จัดงาน 4) สิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน 5) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 6) การบริการ

ของพนักงาน 7) ระบบการรักษาความปลอดภัย และ 8) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับ

รูปแบบการจัดงาน 
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ตารางที 2.5  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านการเข้าถึง 
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2. ด้านการเข้าถึง               

1. ระบบการขนส่งรูปแบบต่างๆ /  /       

2. ระยะการเดินทางจากทีพักถึงศูนย์ประชุม  /  /       

3. ระยะการเดินทางจากศูนย์ประชุมไปยัง

ร้านอาหาร การซือของสถานทีพักผ่อน 

/  /     
  

4. ยานพาหนะ ระหว่างสนามบินและโรงแรม      /  /   

5. ยานพาหนะ โรงแรมและสถานทีจัดงาน      /     

6. การขนส่งท้องถิน     /     

 

  จากตารางที 2.5 พบว่า ตัวชีวัดด้านการเข้าถึงจากงานวิจัยทัง 5 งาน ทีเกียวข้องกับ

การท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 6 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) ระบบการขนส่งรูปแบบต่างๆ 2) ระยะการ

เดินทางจากทีพักถึงศูนย์ประชุม 3) ระยะการเดินทางจากศูนย์ประชุมไปยังร้านอาหาร การซือของ

สถานทีพักผ่อน 4) ยานพาหนะ ระหว่างสนามบินและโรงแรม 5) ยานพาหนะ โรงแรมและสถานที

จัดงานและ 6) การขนส่งท้องถิน 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านการเข้าถึง ซึงแสดงตามตารางที 2.6 ดังนี 
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ตารางที 2.6  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านการเข้าถึง 

 

ตัวชีวัดย่อยด้านการเข้าถึง  ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 

2. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ 

3. ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ 

4. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 

5. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 

 ระบบการขนส่งรูปแบบต่างๆ 

 ระยะการเดินทางจากทีพักถึงศูนย์ประชุม 

 ระยะการเดินทางจากศูนย์ประชุมไปยังร้านอาหาร

การซือของ สถานทีพักผ่อน 

 ยานพาหนะ ระหว่างสนามบินและโรงแรม 

 ยานพาหนะ โรงแรมและสถานทีจัดงาน 

 การขนส่งท้องถิน 

 

  จากตารางที 2.6 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านการเข้าถึง สรุปตัวชีวัดย่อยได้ 5 ด้าน

ได้แก่ 1) ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 2) ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ 3) ความ

สะดวกของการขนส่งทางรถไฟ 4) ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 5) ความสะดวกของการ

ขนส่งสินค้า 
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ตารางที 2.7  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านทีพัก 

 

ตัวชีวัดย่อย 

มนั
ส   
ชัย
สวั
สดิ
 

แล
ะค
ณะ
 

ณัฐ
กา
นต์
  
รอ
งท
อง 

ปวิ
ธ  
ตัน
สกุ
ล 

ทวี
ป  
ศิริ
รัศ
มี 
แล
ะ

กริ
นท
ร์   
ธร
รม
กร่
าง
 

เท
วีว
รร
ณ  
ปทุ
มพ
ร 

3. ด้านทีพัก               

1. ทําเลทีตัง             / 

2. มาตรฐานของสถานทีพัก             / 

3. จํานวนห้องพัก             / 

4. สิงอํานวยความสะดวกของโรงแรม              / 

5. มาตรฐานการบริการตลอดระยะเวลาเข้าพัก              / 

6. ความรู้ความสามารถของบุคลากร              / 

7. ง่ายต่อการเข้าถึง       /      

8. การบริการและการต้อนรับ       /  /    

9. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย        /      

10. ความสะดวกสบาย       /      

11. มาตรฐานสุขอนามัย       /      

   

  จากตารางที 2.7 พบว่า ตัวชีวัดด้านทีพัก จากงานวิจัยทัง 5 งาน ทีเกียวข้องกับการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 11 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) ทําเลทีตัง 2) มาตรฐานของสถานทีพัก 3) จํานวน

ห้องพัก 4) สิงอํานวยความสะดวกของโรงแรม 5) มาตรฐานการบริการตลอดระยะเวลาเข้าพัก 6) ความรู้

ความสามารถของบุคลากร 7) ง่ายต่อการเข้าถึง 8) การบริการและการต้อนรับ 9) ความปลอดภัย

และการรักษาความปลอดภัย 10) ความสะดวกสบายและ 11) มาตรฐานสุขอนามัย 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านทีพัก ซึงแสดงตามตารางที 2.8 ดังนี 
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ตารางที 2.8  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านทีพัก 

 

ตัวชีวัดย่อยด้านทีพัก  ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน    ทําเลทีตัง 

2. มาตรฐานของทีพัก  มาตรฐานของสถานทีพัก 

 จํานวนห้องพัก 

 สิงอํานวยความสะดวกของโรงแรม 

 ความสะดวกสบาย 

3.ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก   ง่ายต่อการเข้าถึง 

4. ระบบการรักษาความปลอดภัย 

ของทีพัก 

 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

5. มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก   มาตรฐานสุขอนามัย 

6. คุณภาพการบริการของพนักงาน   การบริการและการต้อนรับ 

 มาตรฐานการบริการตลอดระยะเวลาเข้าพัก 

 ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 

  จากตารางที 2.8 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านทีพัก สรุปตัวชีวัดย่อยได้ 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน 2) มาตรฐานของทีพัก 3) ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก 4) ระบบ

การรักษาความปลอดภัยของทีพัก 5) มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก 6) คุณภาพการบริการของ

พนักงาน 
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ตารางที 2.9  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

         ขอนแก่น 
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4. ด้านสถานทีท่องเทียว               

1. รายการท่องเทียว             / 

2. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว              / 

3. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว        /    / 

4. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว              / 

5. สถานทีนันทนาการ เช่น สนามกอล์ฟ สนาม

เทนนิส 
            / 

6.สถานบันเทิง             / 

7. แหล่งท่องเทียวใกล้เคียงกันทังประเภททีมนุษย์

สร้างขึนและแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ 
/  /         

8. การจัดนําเทียวก่อน และหลังการประชุม  /  /       / 

 

  จากตารางที 2.9 พบว่า ตัวชีวัดด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น จาก

งานวิจัยทัง 5 งาน ทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 8 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) รายการ

ท่องเทียว 2) ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 3) ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว 4) ความมี

เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 5) สถานทีนันทนาการ เช่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส 6) สถาน

บันเทิง 7) แหล่งท่องเทียวใกล้เคียงกันทังประเภททีมนุษย์สร้างขึน และแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ 

และ 8) การจัดนําเทียวก่อน และหลังการประชุม 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น ซึงแสดงตามตารางที 

2.10 ดังนี 
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ตารางที 2.10  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 

ตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีท่องเทียว 

ในจังหวัดขอนแก่น 
ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว  รายการท่องเทียว 

 การจัดนําเทียวก่อน และหลังการประชุม 

 ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 

 แหล่งท่องเทียวใกล้เคียงกันทังประเภททีมนุษย์

สร้างขึนและแหล่งท่องเทียวธรรมชาติ 

2. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว   ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว 

3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว  ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 

4. สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย   สถานทีนันทนาการ เช่น สนามกอล์ฟ สนาม

เทนนิส 

5.สถานบันเทิง  สถานบันเทิง 

 

  จากตารางที 2.10 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่น สรุปตัวชีวัดย่อยได้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 2) ความน่าสนใจ

ของแหล่งท่องเทียว 3) ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 4) สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย 

5) สถานบันเทิง 
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ตารางที 2.11  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 
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5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง               

1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร             / 

2. แหล่งจับจ่ายซือสินค้า             / 

3. ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า             / 

4. บริษัทท่องเทียว             / 

5. บริษัทรับจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการมืออาชีพ 

(PEO) 
            / 

6. บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ (EMC)              / 

7. บริษัทผู้จัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder)             / 

8. บริษัทผู้รับเหมาบริการด้านต่างๆ ( Service 

Contractor) 
            / 

9. บริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO)              / 

10. บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ (EMC)              / 

11. ร้านค้าของทีระลึก/แหล่งช็อปปิง        /      

12. สถานทีแลกเปลียนเงินตรา       /      

 

  จากตารางที 2.11 พบว่า ตัวชีวัดด้านธุรกิจทีเกียวข้อง จากงานวิจัยทัง 5 งานทีเกียวข้อง

กับการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 12 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) แหล่งจับจ่าย

ซือสินค้า 3) ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 4) บริษัทท่องเทียว 5) บริษัทรับจัดแสดงสินค้า/

นิทรรศการมืออาชีพ (PEO) 6) บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ (EMC) 7) บริษัทผู้จัดการขนส่งสินค้า 

(Freight Forwarder) 8) บริษัทผู้รับเหมาบริการด้านต่างๆ ( Service Contractor) 9) บริษัทรับจัดการ

ประชุมมืออาชีพ (PCO) 10) บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ (EMC) 11) ร้านค้าของทีระลึก/แหล่งช็อปปิง 

12) สถานทีแลกเปลียนเงินตรา 
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  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านธุรกิจทีเกียวข้อง ซึงแสดงตามตารางที 2.12 ดังนี 

 

ตารางที 2.12  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

ตัวชีวัดย่อย 

 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 
ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. ความหลากหลายของภัตตาคาร/

ร้านอาหาร 

 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

2. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/

แหล่งช็อปปิง 

 แหล่งจับจ่ายซือสินค้า ห้างสรรพสินค้า/

ศูนย์การค้า  ร้านค้าของทีระลึก/แหล่งช็อปปิง 

สถานทีแลกเปลียนเงินตรา 

3. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว  บริษัทท่องเทียว 

4. ความหลากหลายของบริษัทที

ให้บริการ ด้านการจัดประชุมและการ

แสดงสินค้านิทรรศการ 

 

 

 บริษัทรับจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการมืออาชีพ 

(PEO)  

 บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ (EMC) 

 บริษัทผู้จัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) 

 บริษัทผู้รับเหมาบริการด้านต่างๆ ( Service 

Contractor) 

 บริษัทรับจัดการประชุมมืออาชีพ (PCO) 

 บริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ (EMC) 

 

  จากตารางที 2.12 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง สรุปตัวชีวัดย่อยได้ 

4 ด้าน ได้แก่ 1) ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ความหลากหลายของ

ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง 3) ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 4) ความหลากหลายของ

บริษัททีให้บริการ ด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้านิทรรศการ 
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ตารางที 2.13  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านความสามารถของบุคลากรที 

      จัดงาน 
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มนั
ส   
ชัย
สวั
สดิ
 

แล
ะค
ณะ
 

ณัฐ
กา
นต์
  
รอ
งท
อง 

ปวิ
ธ  
ตัน
สกุ
ล 

ทวี
ป  
ศิริ
รัศ
มี 
แล
ะ

กริ
นท
ร์   
ธร
รม
กร่
าง
 

เท
วีว
รร
ณ  
ปทุ
มพ
ร 

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน               

1. การสือสาร       /      

2. ประสบการณ์ของผู้จัดการประชุม           /   

3. ความเอาใจใส่และการให้บริการ        /  /   

4. ความรวดเร็วในการให้บริการ       /  /   

5. ความรู้ความสามารถของบุคลากร              / 

 

  จากตารางที 2.13 พบว่า ตัวชีวัดด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน จาก

งานวิจัยทัง 5 งาน ทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 5 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) การ

สือสาร 2) ประสบการณ์ของผู้จัดการประชุม 3) ความเอาใจใส่และการให้บริการ 4) ความรวดเร็ว

ในการให้บริการ 5) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน ซึงแสดงตามตารางที 

2.14 ดังนี 
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ตารางที 2.14  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดย่อย 

ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 
ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน   การสือสาร 

2. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ   ประสบการณ์ของผู้จัดการประชุม 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  ความเอาใจใส่และการให้บริการ 

 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

4. ความรู้ความสามารถของบุคลากร   ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 

  จากตารางที 2.14 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัด

งาน สรุปตัวชีวัดย่อยได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 2) ความเป็นมืออาชีพ/

ความเชียวชาญ 3) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
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ตารางที 2.15  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ

      และภาคเอกชน 
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7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน               

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE 
/  /         

2. นโยบายการส่งเสริมการตลาด /  /         

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การ

สร้างศูนย์การประชุม 
/  /         

4. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม  /  /         

5. ความมันคงปลอดภัย /  /         

 

  จากตารางที 2.15 พบว่า ตัวชีวัดด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน จาก

งานวิจัยทัง 5 งาน ทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 5 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์และ

พันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE 2) นโยบายการส่งเสริมการตลาด 3) การจัดทํา

โครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้างศูนย์การประชุม 4) คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดีมีความ

สวยงาม 5) ความมันคงปลอดภัย 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึงแสดงตาม

ตารางที 2.16 ดังนี 
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ตารางที 2.16  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ตัวชีวัดย่อยด้านการสนับสนุน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว 

2. นโยบายการส่งเสริมการตลาด   นโยบายการส่งเสริมการตลาด 

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน

เช่นการสร้างศูนย์ประชุม 

 การจัดสร้างศูนย์การประชุม 

 การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน 

4. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความ

สวยงาม 

 คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม 

5. ความมันคงปลอดภัย  ความมันคงปลอดภัย 

 

  จากตารางที 2.16 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน สรุปตัวชีวัดย่อยได้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE 2) นโยบายการส่งเสริมการตลาด 3) การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การ

สร้างศูนย์ประชุม 4) คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม 5) ความมันคงปลอดภัย 
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ตารางที 2.17  การเปรียบเทียบตัวชีวัดย่อยจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 
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8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด               

1. ทําเลทีตัง             / 

2. ภาพลักษณ์ของเมือง             / 

3. ความน่าสนใจของเมือง             / 

4. โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค  /  /       / 

5. ระบบคมนาคมขนส่ง             / 

6. ระบบขนถ่ายสินค้า             / 

7. เป็นเมืองสนามบินนานาชาติ             / 

8. เป็นเมืองท่องเทียว             / 

9. ภาพลักษณ์ทางการเมือง             / 

10. สภาพเศรษฐกิจ             / 

11. ความมันคงปลอดภัย             / 

 

  จากตารางที 2.17 พบว่า ตัวชีวัดด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดจากงานวิจัยทัง 5 งานที

เกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีทังสิน 11 ตัวชีวัด ได้แก่ 1) ทําเลทีตัง 2) ภาพลักษณ์ของ

เมือง 3) ความน่าสนใจของเมือง 4) โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 5) ระบบคมนาคมขนส่ง 6) 

ระบบขนถ่ายสินค้า 7) เป็นเมืองสนามบินนานาชาติ 8) เป็นเมืองท่องเทียว 9) ภาพลักษณ์ทาง

การเมือง 10) สภาพเศรษฐกิจ 11) ความมันคงปลอดภัย 

  จากนันทําการจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดโดยกําหนดให้ตัวชีวัดทีมีความหมายตรงกัน

หรือใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และเลือกตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกับกลุ่มทีถูกจัด

หมวดหมู่มากทีสุดเป็นตัวชีวัดย่อยด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึงแสดงตามตารางที 2.18 ดังนี 
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ตารางที 2.18  การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

ตัวชีวัดย่อย 

ภาพลักษณ์ของจังหวัด 
ตัวชีวัดย่อยทีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกัน 

1. ความน่าสนใจของจังหวัด 

  

 ทําเลทีตัง 

 ภาพลักษณ์ของเมือง 

 ความน่าสนใจของเมือง 

 เป็นเมืองท่องเทียว 

2.โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค  โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

3.ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง

และการขนถ่ายสินค้า 

  

 ระบบคมนาคมขนส่ง 

 ระบบขนถ่ายสินค้า 

 เป็นเมืองสนามบินนานาชาติ 

4. ความมันคงด้านการเมือง   ภาพลักษณ์ทางการเมือง 

5. สภาพเศรษฐกิจ  สภาพเศรษฐกิจ 

6. ความมันคงปลอดภัย  ความมันคงปลอดภัย 

 

  จากตารางที 2.18 การจัดหมวดหมู่ตัวชีวัดย่อย ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดสรุป

ตัวชีวัดย่อยได้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความน่าสนใจของจังหวัด 2) โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

3) ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนถ่ายสินค้า 4) ความมันคงด้านการเมือง         

5) สภาพเศรษฐกิจ 6) ความมันคงปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2.4.4 ข้อมูลสถิติด้าน

 จากสถิติของกรมการท่องทียวสรุป

ค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนต่อวันของนักท่องเทียวทีใช้จ่ายในจังหวัดขอนแก่นดัง

 

จํานวนนักท่องเทียวรวม  

 ชาวไทย 

 ชาวต่างประเทศ  

  นักท่องเทียวรวม 

 

ภาพที 2.3  แสดงจํานวนนักท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 

แหล่งทีมา:  กรมการท่องเทียว

 

 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า

เพิมขึนจากปี 2549 จํานวน 

มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเทียวได้เพิมขึน
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ด้านการท่องเทียวจังหวัดขอนแก่น 

จากสถิติของกรมการท่องทียวสรุป จํานวนนักท่องเทียว รายได้จากการท่องเทียว

ค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนต่อวันของนักท่องเทียวทีใช้จ่ายในจังหวัดขอนแก่นดังตาราง

2549 2550 2551 2552

1,751,513 1,798,723 1,710,279 1,651,182

1,684,460 1,739,815 1,663,006 1,619,823

67,053 58,908 47,273 31,359

   ชาวไทย   ชาวต่างประเทศ 

แสดงจํานวนนักท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 25492553 

กรมการท่องเทียว, 2554. 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าจํานวนนักท่องเทียวรวมของจังหวัดขอนแก่น

จํานวน 1,751,513 คน เป็น 1,811,647 ในปี 2553 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่น

มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเทียวได้เพิมขึน 

2549 2550 2551 2552

รายได้จากการท่องเทียว และ

ตารางต่อไปนี 

(หน่วย : คน) 

 
2552 2553 

1,651,182 1,811,647 

1,619,823 1,760,501 

31,359 51,146 

จํานวนนักท่องเทียวรวมของจังหวัดขอนแก่น มีอัตราการ

แสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่น 

2553



 

 

 

รายได้รวมจากการท่องเทียว 

 รายได้จากชาวไทย 

 รายได้จากชาวต่างประเทศ

 

 รายได้รวมจากการท่องเทียว

 

ภาพที 2.4  แสดงรายได้จากการท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 

แหล่งทีมา:  กรมการท่องเทียว

 

   จากกราฟแสดงรายได้จากการท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 

รายได้รวมจากการท่องเทียว

6,257.85 ล้านบาท และพบว่าในตังแต่ปี 

ชาวต่างชาติ ทุกปี 
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2549 2550 2551 25

รายได้รวมจากการท่องเทียว  5,478.58 5,711.93 6,100.34 3,725.01

4,994.01 5,171.98 5,842.01 3,569.06

รายได้จากชาวต่างประเทศ 484.52 539.95 258.33 155.95

รายได้รวมจากการท่องเทียว รายได้จากชาวไทย   รายได้จากชาวต่างประเทศ

แสดงรายได้จากการท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 25492553 

กรมการท่องเทียว, 2554. 

จากกราฟแสดงรายได้จากการท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 

รายได้รวมจากการท่องเทียวในปี 2553 เพิมสูงขึนจากปี 2549 โดยเพิมจาก 5,

และพบว่าในตังแต่ปี 2549–2553 รายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยสูงกว่านักท่องเทียว

2549 2550 2551 2552

(หน่วย : ล้านบาท) 

2552 2553 

3,725.01 6,257.85 

3,569.06 6,001.26 

155.95 256.59 

รายได้จากชาวต่างประเทศ 

จากกราฟแสดงรายได้จากการท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ปี 2549–2553 พบว่า

,478.58 ล้านบาท เป็น

รายได้จากนักท่องเทียวชาวไทยสูงกว่านักท่องเทียว

2553
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(หน่วย : บาท) 

 
 2549 2550 2551 2552 2553 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย/คน/วัน 964.37 985.09 1,052.08 1,003.19 1,018.81 

 นักท่องเทียว 1,004.11 1,028.81 1,098.77 1,070.77 1,062.91 

 นักทัศนาจร  684.99 700.07 747.67 754.14 774.04 
 

   ค่าเฉลียใช้จ่าย/คน/วัน   นักท่องเทียว         นักทัศนาจร 

 

ภาพที 2.5  แสดงค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนต่อวันของนักท่องเทียวทีใช้จ่ายในจังหวัดขอนแก่น  

       ปี 2549  2553 

แหล่งทีมา:  กรมการท่องเทียว, 2554. 

 

  จากกราฟแสดงค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนต่อวัน ของนักท่องเทียวทีใช้จ่ายในจังหวัด

ขอนแก่น พบว่า โดยเฉลียจากปี 2549–2553 มีค่าเฉลียค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนจากปี 2549 มีค่าใช้จ่าย

เฉลียต่อคนต่อวัน 964.37 บาท เป็น 1,018.81 บาท ในปี 2553 ซึงโดยรวมมีอัตราการเพิมขึนของ

ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันในแต่ละปี และพบว่านักท่องเทียวมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านักทัศนาจร  
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ตารางที 2.19  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนต่อวันของผู้เยียมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

           ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2554 จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย  

 

 

แหล่งทีมา:  กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2554. 

 

 จากตารางที 2.19 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนต่อวันของผู้เยียมเยือนชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศในจังหวัดขอนแก่น ปี 2554 จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย พบว่า โดยรวมแล้วผู้เยียม

เยือนชาวไทยมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ในการจ่ายค่า อาหาร/เครืองดืม และค่าใช้จ่ายเพือความบันเทิง 

ส่วนนักท่องเทียวชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ กับค่าซือสินค้า/ของทีระลึก และค่าพาหนะ  

 

 

 

ประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : ร้อยละ 
ผู้เยียมเยือนชาวไทย ผู้เยียมเยือนชาวต่างประเทศ 

 นักทัศนาจร นักท่องเทียว นักทัศนาจร นักท่องเทียว 

 ผ่าน

บริษัทนํา

เทียว 

จัดการ 

เดินทาง 

เอง 

ผ่าน

บริษัท 

นําเทียว 

จัดการ 

เดินทาง

เอง 

ผ่าน

บริษัท 

นําเทียว 

จัดการ 

เดินทาง 

เอง 

ผ่าน

บริษัท 

นําเทียว 

จัดการ

เดินทาง

เอง 

1) ค่าทีพัก     12.7  23.3      15.6  16.4  

2) ค่าอาหาร/เครืองดืม   26.0  23.8  20.0    13.7  13.7  22.0  

3) ค่าซือสินค้า/ของที

ระลึก 

  26.3  15.9  13.4    43.6  25.4  21.6  

4) ค่าใช้จ่ายเพือ 

ความบันเทิง 

  11.7  31.7  15.8    9.3  8.8  9.8  

5) ค่าบริการท่องเทียว 

ภายในจังหวัด 

  9.2    8.1    9.5  6.3  9.9  

6) ค่าพาหนะ   20.2  7.9  11.8    16.0  24.6  12.5  

7) ค่าใช้จ่ายอืนๆ   6.5  7.9  7.6    7.9  5.7  7.9  

รวม   100.0  100.0  100.0    100.0  100.0  100.0  

ค่าใช้จ่ายเฉลีย/คน/วัน 

(บาท)  

  818.38  3,150.00  1,336.30    2,979.82  2,627.67  1,766.16  
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  2.4.5 วิเคราะห์แผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554–2557 ตามตัวชีวัด 

  จากการศึกษาแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2554–2557 (สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแก่น, 2555: 96101) ทีเกียวข้องกับตัวชีวัด 8 ด้าน เพือทราบศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน เป็นดังนี 

  จังหวัดขอนแก่นมีการกําหนดวิสัยทัศน์ ในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัด คือ ขอนแก่น

เมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งใน

ภูมิภาคสู่สากล ซึงจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีการให้ความสําคัญกับ การสร้างเมืองให้น่าอยู่ เป็น

ศูนย์กลางเชือมโยงการค้าการลงทุน พัฒนาการคมนาคมขนส่ง  เป็นสําคัญ ซึงจากวิสัยทัศน์ดังกล่าว 

ยังไม่ได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE อย่างชัดเจน มี

เพียงการให้ความสําคัญในด้านการบริการ แต่อย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด เป็นการส่งเสริม

ศักยภาพการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด จากการสร้างเมืองให้น่าอยู่

และการพัฒนาด้านคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

  จากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดทีมีส่วนเกียวข้องกับศักยภาพของการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ทัง 8 ด้าน สรุปได้ดังนี 

  2.4.5.1 ด้านสถานทีจัดงาน 

  ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านสถานทีจัดงาน  

  2.4.5.2 ด้านการเข้าถึง 

  ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านการเข้าถึง 

  2.4.5.3 ด้านทีพัก 

  ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านทีพัก  

  2.4.5.4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่น คือ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านการเกษตร เพือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร

และเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้อง 2ประเด็น ได้แก่ 

 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านการค้า การท่องเทียว การ

บริการ และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคซึงจากยุทธศาสตร์

ดังกล่าวมีเป้าประสงค์ดังนี 

 (1) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทียวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเทียว

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเทียว กิจกรรมการท่องเทียวทีเป็นเสน่ห์และ

เอกลักษณ์ของเมือง 
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 (2) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชือมโยง

การค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าท้องถิน 

 (3) มีโครงสร้างพืนฐานทังด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และ

ด้านคมนาคมทีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการและการ

ลงทุนของภูมิภาค 

 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ซึงมีความเกียวข้องกับด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นคือ การให้ความสําคัญกับสถานที

นันทนาการและสถานทีออกกําลังกายซึงเป็นส่วนหนึงในตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีท่องเทียวใน

จังหวัดขอนแก่น ซึงประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าประสงค์ดังนี 

 (1) ประชาชนมีการอออกกําลังกายทีเหมาะสมกับวัย และถูกต้อง

ต่อเนือง ครอบครัวและชุมชนใช้กีฬาเป็นกิจกรรมในวันหยุด 

 (2) ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาทีดี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุก

รุ่นอย่างต่อเนือง 

 (3) เป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาค 

 (4) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุน

กีฬาระดับจังหวัด 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่นกับตัวชีวัดรายย่อยด้านสถานทีท่องเทียว พบว่าจังหวัดขอนแก่นมียุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาจังหวัด ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ

ท่องเทียวยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นเอกลักษณ์ของเมือง พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง

ศูนย์กลางทางการท่องเทียวของภูมิภาค และการมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การ

บริการของภูมิภาค รวมทังมีการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง เพือเชือมโยงการค้าระหว่างประเทศ 

ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการค้าท้องถิน  และในประเด็นยุทธศาสตร์ที 

4 มีการให้ความสําคัญในการสนับสนุนสถานทีนันทนาการและสถานทีออกกําลังกายของจังหวัด

ขอนแก่น เพือการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการกีฬาแห่งภูมิภาค รวมทังการให้ความสําคัญใน

การให้ประชาชนมีการออกกําลังกาย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  

  2.4.5.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  2.4.5.6 ด้านบุคลากรทีจัดงาน 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านบุคลากรทีจัดงานได้แก่ 



64 
 

 
 

 1) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมประเด็นยุทธศาสตร์ที

เกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพืนฐานและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาให้ ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขันพืนฐานทีมี

คุณภาพอย่างทัวถึง และประชาชนชาวขอนแก่น ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษา

 2) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที

เกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ซึงมีการกําหนด

เป้าประสงค์ในการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทัวถึงตามภารกิจของจังหวัดและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

  จากยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

พบว่า มีประเด็นยุทธศาสตร์ทีให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านบุคลากร คือการให้ประชากรใน

จังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสในการศึกษาขันพืนฐานทีมีคุณภาพและทัวถึง ได้รับโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษานอกระบบได้ เป็นไปตามนโยบายการศึกษาขันพืนฐานของรัฐและ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทังการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรตามภารกิจของ

จังหวัด ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างสมดุล ซึงจากเป้าประสงค์ดังกล่าวยัง

ไม่ได้มีการให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านใดเป็นพิเศษ  

  2.4.5.7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในด้านคุณภาพของสิงแวดล้อมทีดีมีความสวยงามดังนี 

 1) ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เพือการพัฒนาอย่ายังยืนประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การบริหาร

จัดการทรัพยากรสิงแวดล้อม เพือรองรับการเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีการกําหนด

เป้าประสงค์ในการพัฒนาคือ การรักษาสิงแวดล้อมของจังหวัดให้อยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับ

มาตรฐานขยะนําเสียการบูรณาการ   

 2) ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เพือการพัฒนาอย่ายังยืนประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาระบบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบบูรณาการโดยมีการกําหนดเป้าประสงค์ในการ

พัฒนาคือการบูรณาการเพือบริหารจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง 

จังหวัด และท้องถิน อย่างเป็นระบบ 
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 3) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที

เกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยมีการกําหนดเป้าประสงค์ดังนี 

 (1) ประชาชนได้รับบริการทีมีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงาน

กลางรัฐวิสาหกิจ อปท. อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ทัวถึง ตรงตามความต้องการ 

 (2) คณะทํางานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รับรู้ และมีส่วนร่วมใน

การแสดงความเห็น ในการดําเนินงานของส่วนราชการเพือการพัฒนาจังหวัด 

  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมีการให้

ความสําคัญกับการรักษาสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ดี และอยู่ในระดับมาตรฐานทังการจัดการขยะ 

นําเสีย และการบูรณาการสิงแวดล้อมด้านอืนๆ รวมทังการบูรณาการเพือบริหารจัดการทรัพยากร

และสิงแวดล้อมระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง จังหวัด และท้องถิน อย่างเป็นระบบ ซึงแสดงถึงการ

ให้ความสําคัญของจังหวัดในการสนับสนุนร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือการรักษา

สิงแวดล้อมและการให้ความสําคัญในการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพือการพัฒนาจังหวัด ซึงมี

ความสอดคล้องกับด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน    

  2.4.5.8 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด แบ่งตาม

ตัวชีวัดย่อยทีเกียวข้อง 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านความน่าสนใจของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องและสนับสนุนศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

ด้านความน่าสนใจของจังหวัดคือ ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประเด็น

ยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ท้องถินซึงมีการกําหนด เป้าประสงค์คือศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการ

รวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถีวัฒนธรรม เพือความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่นประชาชนชาวขอนแก่น มี

ความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ต่อ

ยอดเพิมคุณค่า 

  จากยุทธศาสตร์การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถินซึงมีส่วน

สําคัญในการส่งเสริมศักยภาพการสร้างความน่าสนใจให้กับจังหวัดมีการให้ความสําคัญในการนํา

มรดกทางวัฒนธรรมทีเป็นวัฒนธรรมท้องถินมาต่อยอดเพิมคุณค่า สร้างเสน่ห์ให้จังหวัดขอนแก่น 
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ทําให้คนขอนแก่นมีความรักและภูมิใจในเสน่ห์ทีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึงช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ทีดีให้กับจังหวัดขอนแก่น 

 2) ด้านโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและ

สาธารณูปโภค3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (1) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ซึงมีความเกียวข้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์โดยมีการ

กําหนดเป้าประสงค์คือประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทีเป็นปัญหาสําคัญลดลงมีพฤติกรรมใน

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันทีถูกต้องเหมาะสมประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลทีมีคุณภาพ

และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประชาชนได้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทีสะอาดปลอดภัย

และเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ทีสําคัญในระดับภาคและนานาชาติ (Trauma Center) ล้าง

และเปลียนไตศูนย์มะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผู้สูงอายุ) 

 (2) ยุทธศาสตร์ที3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ซึงมีความเกียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที 2การพัฒนาแหล่งนํา เพือ

เพิมปริมาณทรัพยากรนํา ระบบการกระจายนํา และจัดการคุณภาพนําอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการ

กําหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ให้มีนําใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาค

เกษตรอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคมีคุณภาพนําทีเหมาะสมกับประโยชน์การใช้งานและมีระบบ

กระจายนําและบริหารจัดการนําทีมีประสิทธิภาพ 

 (3) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ซึงประเด็นยุทธศาสตร์

ทีเกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศซึงถือ

เป็นส่วนหนึงของโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค โดยมีการกําหนดเป้าประสงค์การใช้ ICT 

สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารการบริการภาครัฐทีดีและเพือยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของ

ประชาชน 

  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทัง 3 ยุทธศาสตร์ทีมีความเกียวข้องกับการพัฒนา

สาธารณูปโภคของจังหวัดขอนแก่น สรุปได้ว่ามีการให้ความสําคัญในการพัฒนา ยกระดับ

มาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ที

สําคัญในระดับภาคและนานาชาติ  และในการพัฒนาแหล่งนํา ระบบการกระจายนํา และการบริหาร

จัดการนําอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

อุปโภคบริโภค รวมทังการพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าจังหวัด
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ขอนแก่นมีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการบริการ

ภาครัฐทีดี และมีการสนับสนุนในการยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน 

 3) ด้านการเมือง 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านการเมือง คือ ยุทธศาสตร์

ที5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 การ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีการกําหนดเป้าประสงค์คือเป็นเมืองพีน้องกับเมือง

สําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆและมีข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองเพือ

สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แสดงให้

เห็นว่า มีการให้ความสําคัญในการเป็นเมืองพีน้องกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการ

พัฒนาเมืองด้านต่าง ๆและให้การสนับสนุนในการร่วมมือกันระหว่างเมืองเพือส่งเสริมการพัฒนา

ตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

 4) ด้านเศรษฐกิจ 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

ขอนแก่น 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี 

 (1) ยุทธศาสตร์ที1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมันคงและมีความ 

สามารถทางการแข่งขันซึงมีส่วนเกียวข้องโดยตรงกับตัวชีวัดย่อยในด้านเศรษฐกิจ ซึงเป็นส่วนหนึง

ของด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทีเกียวข้อง มีดังนี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านการเกษตร เพือมุ่งสู่การ

เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม เพือมุ่งสู่การ

เสริมสร้างจุดเด่นตามศักยภาพพืนที  โดยมีเป้าประสงค์ในการเพิมผลผลิตด้านซอฟต์แวร์ และ ICT 

เพือส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค 

 (2) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม มีส่วนเกียวข้อง

กับการส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 สร้าง

สังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งซึงมีการกําหนดเป้าประสงค์คือให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

ความมันคงทางเศรษฐกิจ ผู้นําชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึงตนเอง

ได้ชุมชนมีความมันคงทางด้านทุนชุมชนมีแนวทางการพัฒนาทีมีทิศทางคุณภาพและมีการบูรณา

การรวมทังแรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในครัวเรือน 
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  จากประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมันคงและมี

ความสามารถทางการแข่งขัน ของจังหวัดขอนแก่น มีเป้าประสงค์ทีสําคัญในการพัฒนาด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ เพือส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้าน

การเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีเป้าประสงค์ทีสําคัญอย่างหนึงคือ การเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค ซึงมีส่วนในการสนับสนุนศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในด้าน

ภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างสูง และจากยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างสังคมและ

เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีการกําหนดเป้าประสงค์อย่างชัดเจนในการสร้างสังคมทีมีความ

มันคงทางเศรษฐกิจ ทีเกิดจากการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึงตนเองได้ซึงเป็นรากฐานที

สําคัญในการพัฒาเศรษฐกิจของจังหวัด แสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสําคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจจากระดับชุมชนภาคครัวเรือนทีเข้มแข็งสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค สนับสนุนศักยภาพของจังหวัดในด้านเศรษฐกิจ ซึงเป็นตัวชีวัดหนึงในด้านภาพลักษณ์ของ

จังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 5) ด้านความปลอดภัย 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านความปลอดภัย ดังนี 

 (1) ยุทธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

และความมันคง ตรงกับการรักษาความปลอดภัย มีส่วนเกียวข้องโดยตรงกับตัวชีวัดด้านความ

ปลอดภัย ซึงเป็นตัวชีวัดย่อยในด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึงประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาทีเกียวข้องดังนี 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจาก

อัคคีภัย 

 (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจาก

อุทกภัย  

 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 การป้องกันลดผลกระทบ และช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยแล้ง 

 (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การบริหารจัดการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 การลดปัญหายาเสพติด เพือขจัดความ

เดือดร้อนของประชาชน 

 (7) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจาก

อุบัติเหตุจราจร 
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 (8) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 7 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคาร

และป้าย 

 (9) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 8 การรักษาความมันคงและสงบเรียบร้อย เพือ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

 (10)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 9 การบริหารจัดการด้านความมันคง และ

ความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 

  จากยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความ

มันคง ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีการให้ความสําคัญด้านการรักษาความปลอดภัยทังชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชากรในจังหวัด รวมถึงนักท่องเทียว โดยมีมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจรการลดปัญหายา

เสพติดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ต่างๆ ซึงอยู่ในส่วนของการสนับสนุนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในด้านการ

รักษาความปลอดภัย 

  โดยสรุปจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ทีเกียวข้อง

กับตัวชีวัดด้านศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ทัง 8 ด้าน สรุปได้ว่า 

โดยรวมแล้วแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2554–2557 ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาให้จังหวัด

ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เป็นสําคัญ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดแสดง

ให้เห็นว่าหากต้องการทีจะเพิมศักยภาพการท่องเทียวรูปแบบ MICE จะต้องมีการกําหนดแผน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านอืนๆทีสําคัญในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ซึงได้แก่ ด้านสถานทีจัดงาน ด้านการเข้าถึง ด้านทีพัก และด้านธุรกิจทีเกียวข้อง  

 

 2.4.6 วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นทีสนับสนุนการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  จากการศึกษาตํารา และเอกสารทีเกียวข้องกับศักภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นแบ่งตามตัวชีวัด ทัง 8 ด้านได้ดังนี 

  2.4.6.1 ด้านสถานทีจัดงาน 

    สถานทีจัดงานในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  

 1) ศูนย์ประชุม ได้แก่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2) โรงแรมทีพัก ทีมีบริการด้านการจัดประชุม แสดงตามตามรางใน ภาคผนวก 

ซ ภาคผนวก ฌ และภาคผนวก ญ 



70 
 

 
 

 3) สถานทีจัดงานในสถาบันการศึกษา เช่น ห้องประชุมคณะต่างๆใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทยานการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หอศิลปวัฒนธรรม คอมเพล็กซ์  

 4) ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในจังหวัดขอนแก่นที

ให้บริการด้านสถานทีจัดงาน จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ขอนแก่น ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร โลตัส บิกซี และมีห้างท้องถิน ได้แก่ 

ห้างสรรพสินค้าแฟรีพลาซ่า และ ห้างเซ็นโทซ่า 

 5) พืนทีลานโล่งสําหรับการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ได้แก่ 

บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นลานบึงทุ่งสร้าง ลานบึงแก่นนคร ลานบึงหนองโคตร 

  2.4.6.2 ด้านการเข้าถึง 

  เส้นทางการคมนาคมขนส่งในการเข้าถึงจังหวัดขอนแก่นมีดังนี 

 1) การขนส่งทางอากาศมีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 

กิโลเมตร เส้นทางการบินกรุงเทพฯ–ขอนแก่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที บริษัทการบินไทย 

จํากัด (มหาชน) ให้บริการ วันละ 4 เทียวบิน (บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน), 2556) 

 2) การขนส่งทางรถยนต์มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพืนทีจํานวน 7 สาย 

 ทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – 

หนองคาย 

 ทางหลวงหมายเลข 12 ขอนแก่น –  เพชรบูรณ์ 

 ทางหลวงหมายเลข 23 แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอําเภอบ้านไผ่ 

(ขอนแก่น) – มหาสารคาม 

 ทางหลวงหมายเลข 201 ขอนแก่น – ชัยภูมิ – เลย 

 ทางหลวงหมายเลข 208 ขอนแก่น – มหาสารคาม 

 ทางหลวงหมายเลข 209 ขอนแก่น – กาฬสินธ์ุ 

(สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, 2555: 60) 

 สําหรับการเดินทางภายในจังหวัดขอนแก่นมีรถโดยสารประเภทต่างๆ 

ให้บริการหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 รถสองแถว มีวิงบริการจากสถานีขนส่งไปยังทีต่างๆ ในตัวเมือง

นักท่องเทียวอาจเหมารถสองแถวไปเทียวได้ทังในเมืองและต่างอําเภอคิดราคาวันละ 1,0002,000 

บาท ขึนอยู่กับระยะทางและการต่อรอง โดยมีรถสองแถวให้บริการดังนี 

 สาย 2 บ้านพรหมนิมิตร  สนามม้า 

 สาย 3 สีเขียว สําราญ  โลตัส 
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 สาย 4 ตลาดหนองไผ่ล้อม  บ้านทุ่ม 

 สาย 5 หนองหญ้าแพรก  ขอนแก่น 

 สาย 6 สีฟ้า การเคหะ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สาย 7 สายเก่า สีแดง 

 สาย 8 เก่า หมู่บ้านเอืออาธร  สามเหลียม 

 สาย 9 ใหม่ บ้านขาม  สามเหลียม  ปรับอากาศ  แฟรี  บ้านขาม 

 สาย 10 สีฟ้า สถานีขนส่ง (บขส.)  โลตัส 

 สาย 12 สีนําเงิน หนองบัวดีหมี – สถานีขนส่ง (บขส.) 

 สาย 13 สีแดง ดอนบม  บ้านน้อย 

 สาย 14 บ้านโนนตุ่น  รร.ตํารวจภูธรภาค 4 

 สาย 15 แอวมอง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ 9 หลัง) 

 สาย 16 โนนทัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ 9 หลัง) 

 สาย 17 โนนทัน  โคกท่า 

 สาย 19 สีเขียว ตลาดหนองไผ่ล้อม  โนนเรือง 

 สาย 20 สีเขียว หนองไผ่ล้อม – กลางฮุง 

 สาย 21 บ้านโนนเขวา  บ้านดอนยาง 

 รถสามล้อเครืองและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด 

เช่นหน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่งค่าบริการมีทังแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย 

 รถแท็กซีมิเตอร์ มีบริการทีท่าอากาศยานขอนแก่น สถานีขนส่ง ค่าบริการ

คิดตามมิเตอร์และแบบเหมาจ่าย 

 โดยระยะทางจากอําเภอเมืองขอนแก่นไปยังอําเภอต่างๆ คือ 

 กิงอําเภอบ้านแฮด   18 กิโลเมตร 

 อําเภอบ้านฝาง   22 กิโลเมตร 

 อําเภอพระยืน   30 กิโลเมตร 

 กิงอําเภอซําสูง   39 กิโลเมตร 

 อําเภอนําพอง   43 กิโลเมตร 

 อําเภอบ้านไผ่   44 กิโลเมตร 

 อําเภอหนองเรือ   45 กิโลเมตร 

 อําเภออุบลรัตน์   50 กิโลเมตร 

 อําเภอชนบท   55 กิโลเมตร 
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 อําเภอมัญจาคีรี    58 กิโลเมตร 

 กิงอําเภอโนนศิลา  58 กิโลเมตร 

 อําเภอเขาสวนกวาง 59 กิโลเมตร 

 อําเภอกระนวน   66 กิโลเมตร 

 อําเภอภูเวียง   68 กิโลเมตร 

 อําเภอแวงใหญ่   72 กิโลเมตร 

 อําเภอพล     74 กิโลเมตร 

 กิงอําเภอโคกโพธิไชย 75 กิโลเมตร 

 อําเภอเปือยน้อย    80 กิโลเมตร 

 กิงอําเภอหนองนาคํา 80 กิโลเมตร 

 อําเภอชุมแพ    82 กิโลเมตร 

 อําเภอแวงน้อย   96 กิโลเมตร 

 อําเภอหนองสองห้อง 96 กิโลเมตร 

 อําเภอภูผาม่าน   109 กิโลเมตร 

 อําเภอสีชมพู   114 กิโลเมตร 

(การท่องเทียวแห่งประเทศไทยข้อมูลจังหวัดขอนแก่น, 2556) 

 3) การขนส่งทางรถไฟขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลําโพง  

หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ผ่านอําเภอในเขตพืนที คือ อําเภอพล 

บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น นําพอง และเขาสวนกวาง ทุกวัน รถทีให้บริการมีทังรถเร็ว รถด่วน

และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2556) 

 4) การขนส่งสินค้า มีบริษัทต่างๆทีให้บริการขนส่งสินค้า และมี

สํานักงานอยู่ทีจังหวัดขอนแก่นได้แก่ 

 (1) บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด 

 (2) บริษัทคิงส์โลจิสติกส์ จํากัด 

 (3) บริษัทสหะสัมพันธ์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

 (4) เศรษฐีอีสาน 

 (5) ลีฮะจักขนส่ง 

 (6) ง้วนขนส่ง 

 (7) หจก. ทําดี ดีลิเวอรี เซอร์วิส (TDS) 

 (8) บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จํากัด 
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 (9) บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จํากัด 

 (10) บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จํากัด 

 (11) หจก. ทองมุข ดิลิเวอรี เซอร์วิส 

 (12) บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จํากัด 

 (13) บริษัท Fedex 

 (14) บริษัทรถทัวร์ต่างๆ เช่น นครชัยแอร์ ชาญทัวร์ รุ่งประเสริฐทัวร์ 

ขอนแก่นทัวร์ เป็นต้น 

  2.4.6.3 ด้านทีพัก 

    ข้อมูลจํานวนทีพักทังหมดในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมีสถานที

พักทีขึนทะเบียนกับการปกครองจังหวัดขอนแก่น รวมทังสิน 78 ที ดังตารางในภาคผนวก ช 

ภาคผนวก ซ ภาคผนวก ฌ และภาคผนวก ญ 

  2.4.6.4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่นมีทรัพยากรท่องเทียวทีหลากหลาย ได้แก่แหล่งโบราณคดีก่อน

ประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์ภูเวียงแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานวัด ศิลปกรรมฮูปแต้มพิพิธภัณฑ์

ถํา นําตก เขือนวิถีชีวิตชุมชนงานประเพณีและกิจกรรมประจําปีเป็นต้น โดยในแต่ละอําเภอมี

สถานทีท่องเทียว ดังนี 

 1) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอเมือง 

  พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชัน) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

ขอนแก่นโฮงมูนมังหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น บึงแก่นนคร 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ฮูปแต้มวัดไชยศรี กู่แก้ว 

(วัดกู่แก้วสามัคคี) สิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์รวมสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น 

 2) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอนําพอง 

  พระธาตุขามแก่น กู่ประภาชัย (กู่บ้านนาคําน้อย) หมู่บ้านงูจงอาง หอ

เกียรติยศรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โนนเมืองท่ากระเสริม 

 3) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภออุบลรัตน์ 

  เขือนอุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคํา หลวงพ่อพระใหญ่ภู

พานคํา บางแสน 2 (หาดหินเพลิง) 
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 4) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอบ้านฝาง 

  อุทยานแห่งชาตินําพอง จุดชมวิวหินช้างสี พระแท่นบ้านบึงสวาง 

 5) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอเขาสวนกวาง 

  ดงเมืองแอม แหล่งเมืองโบราณ 

 6) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอหนองเรือ 

  สิมวัดศรีชมชืน สิมวัดสว่างอารมณ์ 

 7) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอพล 

  สิมวัดศรีบุญเรือง 

 8) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอหนองสองห้อง 

  วัดสระบัวแก้ว 

 9) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอบ้านไผ่ 

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือการศึกษาจังหวัดขอนแก่น แหล่งโบราณคดีบ้าน

เมือบงเพีย วัดสนวนวารีพัฒนาราม วัดมัชฌิมาวิทยาราม (วัดกลางบ้านลาน)รอยพระพุทธบาท บ้าน

หนองตับเต่า 

 10) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอภูเวียง 

  อุทยานแห่งชาติภูเวียง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง พัทยา 2 หาด

สวรรค์ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย พระพุทธไสยาสน์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ที 

 11) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอชุมแพ 

  เมืองโบราณโนนเมือง ชุมชนโบราณบ้านบัวสิมมา จารึกใบเสมาวัด

โนนศิลา ใบเสมาวัดไตรรงค์ 

 12) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอภูผาม่าน 

  อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน (ถําปู่หลบ ผานกเค้า ถําค้างคาว ถําภูตาหลอ ภู

ตาดฟ้านําตกตาดใหญ่ นําตกตาดฟ้า) 

 13) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอเปือยน้อย 

  ปราสาทเปือยน้อย (พระธาตุกู่ทอง) 

 14) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอชนบท 

  ชุมชนผ้าไหมอําเภอชนบท ศาลาไหมไทย วัดบึงแก้ว วัดป่าภูหันบรรพต ภูระงํา 

 15) สถานทีท่องเทียวในเขตอําเภอมัญจาคีรี 

  อุทยานกล้วไม้ป่าช้างกระวัดป่ามัญจาคีรี หมู่บ้านเต่า สิมวัดสระทอง 
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 16) สถานทีท่องเทียวในเขตกิงอําเภอโคกโพธิชัย 

  วัดอุดมคงคาคีรีเขต แหล่งโบราณคดีเมืองชัยวาน 

 17) สถานทีท่องเทียวในเขตกิงอําเภอหนองนาคํา 

  พระธาตุโบราณบ้านกุดธาตุ 

  นอกจากนียังมีเทศกาลงานประเพณีทีสําคัญของจังหวัดขอนแก่น 

ได้แก่ 

 1) งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดี อําเภอบ้านไผ่ 

 2) งานบุญกู่เปือยน้อย 

 3) เทศกาลดอกคูนเสียงแคน 

 4) งานบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น 

 5) งานวันงูจงอาง 

 6) งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสียว และงานกาชาด 

 7) งานวันสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว 

  ซึงจากศักยภาพด้านสถานทีท่องเทียวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมี

ความหลากหลายของสถานทีท่องเทียว และมีสถานทีท่องเทียวกระจายอยู่เกือบทุกอําเภอ รวมทังมี

งานเทศกาลประเพณีทีหลากหลาย สามารถนําศักยภาพด้านการท่องเทียวทีมี มาพัฒนาเพือเพิม

ศักยภาพทางการท่องเทียวรูปแบบ MICE ของจังหวัดได้ และนอกจากนีมีสถานบันเทิงต่างๆที

ให้บริการในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรวมทังสิน 34 ที ดังตารางในภาคภาคผนวก ฎ 

 2.4.6.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  มีธุรกิจทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ตามตัวชีวัดด้านธุรกิจที

เกียวข้อง ดังต่อไปนี 

 1) ห้างสรรพสินค้าและแหล่งช็อปปิง ซึงห้างสรรพสินค้าได้แก่ เซ็นทรัล

พลาซ่าขอนแก่น แม็คโคร โลตัส บิกซี และมีห้างท้องถินได้แก่ ห้างสรรพสินค้าแฟรีพลาซ่า และ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า สําหรับสินค้าของฝากของทีระลึก ที นักท่องเทียวและผู้เยียมเยือนทีเดิน

ทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่น นิยมทีจะซือของฝากทีขึนชือของขอนแก่น คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย สินค้า

หัตถกรรมจักสาน สิงทอ และอาหารแปรรูปประเภท ถัวตัด ตุ๊บตับ กุนเชียง หมูหยอง ปลาหยอง ไส้

กรอก หมํา เนือแดดเดียว และเสือผ้าสําเร็จรูปจากผ้าพืนเมือง รวมทังเครืองดนตรีพืนเมืองทีเป็นของ

ทีระลึกเช่น แคนโหวด 
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 2) ธุรกิจจัดนําเทียว 

  บริการธุรกิจนําเทียวในจังหวัดขอนแก่น ยังมีจํานวนน้อย ซึง ได้แก่ 

บริษัท ไทยแฮปปีทราเวล จํากัด บริษัท บี.บี. ทัวร์ อินเตอร์ทราเวล จํากัด ไทย ดรีมทัวร์ ห้างหุ้นส่วน

จํากัด แอร์ บุคกิง แอนด์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ 

 3) ธุรกิจรับจัดงาน 

   บริการรับจัดงานในจังหวัดขอนแก่นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัททีรับจัด

งานอีเว้นท์เช่น งานแต่งงาน งานเปิดตัวสินค้า งานเลียงสังสรรค์ เป็นต้น สําหรับบริษัททีรับ

  2.4.6.6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

  บุคลากรทีจัดงานโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจําในสถานทีจัดงาน และบริษัท

รับจัดงาน ทังในจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนจากบริษัทอืนๆ ในการเพิมศักยภาพของบุคลากรทีจัด

งาน ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทีเกียวกับการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE  

  2.4.6.7 ด้านความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน 

  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการทําหน้าทีในแต่ละส่วนทีสนับสนุนกัน 

หน่วยงานภาครัฐทําหน้าทีในการรักษาระบบการบริหารและการบริการประชาชนในทุกด้าน มีการ

กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดทีชัดเจนมีเป้าหมาย หน่วยงานภาคเอกชนให้ความ

ร่วมมือระหว่างกัน เพือเกือหนุนและเอือประโยชน์ระหว่างกัน ซึงในด้านของการสนับสนุนด้าน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE เป็นไปในลักษณะของการให้ข้อมูล ข่าวสาร การสนับสนุนด้านการ

ประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนใหญ่ 

  2.4.6.8 ด้านภาพลักษณ์จังหวัด 

  จังหวัดขอนแก่นมีการให้ความสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ทีดี มีเอกลักษณ์

ให้กับจังหวัด โดยข้อมูลทีสนับสนุนในด้านของสถานทีตังซึงเป็นจุดเด่นของจังหวัดขอนแก่น 

ได้แก่ 

 1) เป็นพืนทีตังอยู่แนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (EastWest 

Economic Corridor: EWEC) ตัดกับแนวเชือมโยงเศรษฐกิจเหนือใต้ สู่พืนทีชายฝังทะเลภาค

ตะวันออก (Eastern Sea Board: ESB) 

 2) เป็นพืนทีทีรัฐบาลส่งเสริมให้เป็น 1 ใน 3 จังหวัดนําร่องในการพัฒนา

ให้เป็นนครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร นอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด

เชียงใหม่ 
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 3) เป็นพืนทีทีมีศักยภาพเอืออํานวยต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุน 

เนืองจากเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างพืนฐานด้านต่างๆพร้อม

รองรับการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดจังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขต

ส่งเสริมการลงทุนทุนเขต 3 ซึงมีสิทธิและประโยชน์ดังนี 

 (1) ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจักร 

 (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี ทังนีผู้ได้รับการส่งเสริมใน

โครงการทีมีขนาดการลงทุนตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป (ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน) จะต้อง

ดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอืนที

เทียบเท่าภายในระยะเวลา 2 ปีนับตังแต่วันเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้จะถูกเพิก

ถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี  

 (3) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็นสําหรับ

ส่วนทีผลิตเพือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 4) สําหรับโครงการทีตังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

อุตสาหกรรมทีได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี  

 (1) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จาก

การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 (2) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่า เป็น

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันเริมมีรายได้จากกิจการทีได้รับการส่งเสริม  

 5) สําหรับโครงการทีตังสถานประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมหรือ

เขตอุตสาหกรรมทีได้รับการส่งเสริม อนุญาตให้หักค่าติดตังหรือก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวก

จากกําไรสุทธิร้อยละ 25 ของเงินทีลงทุนในกิจการทีได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะ

เลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึงก็ได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันทีมีรายได้จากกิจการทีได้รับการ

ส่งเสริมทังนี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือมราคาตามปกติ (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, 

2555: 104114) 

 



บทที 3 
  

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 
    ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

คุณภาพ 

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

 ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ 

 พฤติกรรมและความ

คิดเห็น 

ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน 

 ด้านสถานทีจัดงาน 

 ด้านการเข้าถึง 

 ด้านทีพัก 

 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 ด้านบุคลากร 

 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ 

และภาคเอกชน 

 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่มMICE  

 ด้านสถานทีจัดงาน 

 ด้านการเข้าถึง 

 ด้านทีพัก 

 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 ด้านบุคลากร 

 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

แนวทางในการ

เพิมศักยภาพของ

จังหวัดขอนแก่น

ในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE

(ปริมาณ/คุณภาพ)
 

ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องใน 

การท่องเทียวรูปแบบ 

MICEในจังหวัด 

ขอนแก่น 

 

อุปทาน 

Supply 

อุปสงค์ 

Demand 
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3.2 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 

 3.2.1 การท่องเทียวรูปแบบ MICE หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเทียวทีประกอบด้วย       

4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่  

  3.2.1.1 Meetings & Incentive Travels การจัดประชุมองค์กร และการท่องเทียว

เพือเป็นรางวัล ใช้อักษรย่อ MI หมายถึง การประชุมกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหนึง เพือทํากิจกรรม

เฉพาะ และมีการเดินทางเพือพักผ่อน มักเป็นการให้รางวัลแก่พนักงาน 

  3.2.1.2 Conventions การประชุมกลุ่มอาชีพ ใช้อักษรย่อ C หมายถึง การประชุมที

มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพือแลกเปลียนข้อมูล และความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมตังแต่ 

หลายร้อยถึงหมืนคน 

  3.2.1.3 Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ ใช้อักษรย่อ E หมายถึง

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการโดยมีวัตถุประสงค์เพือชักจูงให้เกิดการขายแก่ผู้ทีเข้าร่วมงาน 

 

  3.2.2 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE หมายถึง นักท่องเทียวทีเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น เพือ

การท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 

  3.2.3 สถานทีจัดงาน (Venue) หมายถึง สถานทีจัดงานในรูปแบบห้องประชุม หรือศูนย์

ประชุมในจังหวัดขอนแก่น ทีสามารถรองรับจํานวนผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 1,000 ทีนังขึนไป ซึง

ได้แก่ 

  3.2.3.1 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  3.2.3.2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 

  3.2.3.3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 

  3.2.3.4 โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเว็นชันเซนเตอร์ 

  3.2.3.5 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 

  3.2.3.6 โรงแรมโฆษะ 
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  3.2.4 ศักยภาพการท่องเทียวรูปแบบ MICE หมายถึงการเพิมความสามารถหรือความ

พร้อมในการท่องเทียวรูปแบบ MICE จากทีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีแนวทางในการพัฒนาทีดีขึน โดย

สอดคล้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ทัง 8 ด้าน ได้แก่ 

  3.2.4.1 ด้านสถานทีจัดงาน 

  3.2.4.2 ด้านการเข้าถึง 

  3.2.4.3 ด้านทีพัก 

  3.2.4.4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

  3.2.4.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  3.2.4.6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

  3.2.4.7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  3.2.4.8 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

3.3 วิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยเรือง แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Method) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปสงค์ (Demand) คือ

การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE และด้านอุปทาน (Supply) 

คือ การศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน โดย

การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความงานวิจัยทีเกียวข้อง และการใช้วิธีการ

สังเกตแบบเข้าไปมีส่วนร่วม (Participant Observation) ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่นโดยดําเนินการตามวิธีวิจัย แบ่งตามวัตถุประสงค์

การศึกษา ดังนี 

  3.3.1 วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

  3.3.2 วัตถุประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ

MICE ในปัจจุบัน 

  3.3.3 วัตถุประสงค์ข้อที 3 เพือเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE 
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 3.3.1 วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาความพึงพอใจ และความคาดหวังของนักท่องเทียว

   กลุ่ม MICE  

  โดยดําเนินการตามวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ดังนี 

 

  3.3.1.1 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

    ในการกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที 1 ศึกษา

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น ซึงเป็นข้อมูล

ด้านอุปสงค์ (Demand) มีการกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี 

 1) การกําหนดประชากรตามวัตถุประสงค์ข้อที 1 

  ประชากรในการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ได้แก่  

 กลุ่มที 1 กลุ่ม MI ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานผู้จัดงานประชุมองค์กร และผู้

ทีมาท่องเทียวเพือเป็นรางวัล 

 กลุ่มที 2 กลุ่ม C ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัดงานประชุมวิชาชีพ 

 กลุ่มที 3 กลุ่ม E ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน และผู้แสดงสินค้า/นิทรรศการ 

 2) ขันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที 1 

  การประชุมองค์กร (M = Meetings) การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล (I = 

Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ (C = Conventions) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose 

Sampling) จากผู้เข้าร่วมงานประชุม และผู้จัดงานประชุม และกลุ่มผู้ทีมีจุดประสงค์ในการท่องเทียว

เพือเป็นรางวัลร่วมด้วย โดยใช้การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ร่วมกับชุดเอกสารการ

ประชุมของผู้จัดงาน 

  ส่วนการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibitions) ใช้การสุ่มแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการสุ่มแจกแบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า

นิทรรศการ (Participants) ผู้จัดงาน (Organizers) และผู้แสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibitors) 

 3) เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที 1 

  การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน 

โดยใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ค่าสัดส่วนของทาโรยามาเน ทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 และ

ยอมรับค่าความคาดเคลือน ร้อยละ 5 จะได้ขนาดตัวอย่าง ดังนี (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) 
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 จากสูตร   n  =  P (1 – P) Z2 

                      E2 

 เมือ n แทน จํานวนหรือขนาดตัวอย่างทีจะได้จากการคํานวณ 

  P แทน ค่าสัดส่วนของตัวอย่าง (0.5) 

   Z แทน Z Score ทีระดับความเชือมัน 95% (Z=1.96) 

   E แทน ค่าความคาดเคลือน (0.05) 

 แทนค่าในสูตร 

   n    =  0.5 (1 0.5) (1.96)2    =  358 ตัวอย่าง 

             (0.05)2 

   จากการคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ซึงผู้วิจัยได้แจก

แบบสอบถามด้วยตัวเอง จํานวน 400 ชุด โดยแบ่งการเก็บข้อมูลจากนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ทัง 3 

กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 3.1  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที 1 

 

กลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที 1 เปอร์เซ็นต์ 

การเก็บ 

จํานวนชุด

แบบสอบถาม 

กลุ่มที 1 กลุ่ม MI ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานผู้จัดงานประชุมองค์กร 

และผู้ทีมาท่องเทียวเพือเป็นรางวัล  

 

33.3 

 

133 

กลุ่มที 2 กลุ่ม C ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้จัดงานประชุม

วิชาชีพ 

33.3  133 

กลุ่มที 3 กลุ่ม E ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน และผู้แสดง

สินค้า/นิทรรศการ  

33.4  134 

รวม 100  400 
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  3.3.1.2. การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

    ในการวิจัยครังนีใช้เครืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลซึงแบ่งตามวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อที 1 เพือทราบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เครืองมือที

ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียว

กลุ่ม MICE 

 1) เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ซึงประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี 

 (1) ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

และข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลียต่อเดือน และ สถานทีพักขณะตอบแบบสอบถาม โดยเป็นคําถามแบบให้เลือกตอบแบบ

คําตอบเดียว ซึงเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) ประเภท นามบัญญัติ 

(NOMINAL SCALE) และประเภทเรียงลําดับ (ORDINAL SCALE) จํานวน 8 ข้อ แต่ละข้อมีระดับ

การวัดข้อมูลดังนี 

 ข้อที 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 2 อายุเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 

 ข้อที 3 สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

 ข้อที 4 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ 

(Ordinal Scale) 

 ข้อที 5 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 6 รายได้เฉลียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ 

(Ordinal Scale) 

 ข้อที 7 สถานทีพักขณะตอบแบบสอบถาม เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 (2) ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมและความคิดเห็น

ต่อจังหวัดขอนแก่นซึงมีระดับการวัดข้อมูลดังนี 

 ข้อที 1 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาทีจังหวัดขอนแก่น เป็น

ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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 ข้อที 2 ผู้ทีร่วมเดินทางมาด้วยเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม

บัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 3 ยานพาหนะทีใช้ในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น เป็นระดับ

การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 4 การใช้บริการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดขอนแก่นเป็น

ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 5 จํานวนครังทีเคยมาจังหวัดขอนแก่นเป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 6 อัตราเฉลียจํานวนคืนในการค้างคืน  เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 ข้อที 7 การใช้บริการในระหว่างทีพักค้างคืนทีจังหวัดขอนแก่นเป็น

ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 8 แนวโน้มการเดินทางมาท่องเทียวจังหวัดขอนแก่น  เป็นระดับ

การวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข้อที 9 ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นเพือ

การท่องเทียวรูปแบบ MICE คือ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 (3) ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ

ต่อการประชุมสัมมนาและการแสดงสินค้า/นิทรรศการ โดยตัวชีวัดระดับความคาดหวังและความ

พึงพอใจใน 8 ด้านได้แก่  

 1) ด้านสถานทีจัดงาน  

 2) ด้านการเข้าถึง  

 3) ด้านทีพัก 

 4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น  

 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง  

 6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน  

 7) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  

 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด  

 (4) ส่วนที 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆใน

การพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆทีเป็นประโยชน์ 
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 2) ขันตอนการสร้างเครืองมือแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้ทําการสร้างเครืองมือตามลําดับ ดังนี 

 (1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องต่างๆ ในเรืองการสร้างแบบสอบถาม 

   (2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกียวข้อง รวมทัง

แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยทีเกียวข้องกับตัวแปรทีศึกษาเพือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

 (3) นําข้อมูลทีได้มาสร้างคู่มือแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนือหา

โดยสร้างแบบสอบถามทังหมด 4 ส่วน คือ  

  ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ

จังหวัดขอนแก่น 

  ส่วนที 3 แบบสอบถามระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ต่อการประชุมสัมมนาและการแสดงสินค้า/นิทรรศการ 

  ส่วนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆในการพัฒนาการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 (4) นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้อง รับฟังข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแก้ไข 

 (5) นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชียวชาญ 3 ท่าน 

ตรวจสอบ ความเทียงตรงแบบ IOC 

 (6) นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญ 

แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครังก่อน

นําไปเก็บข้อมูล 

 (7) นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบ ไปทดลองใช้ (Try out) กับ

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพือใช้ทดสอบความเชือมัน โดยใช้วิธี การหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา 

(αCoefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545) เพือทดสอบหาค่าความเชือมันของ

แบบสอบถาม  

  3.3.1.3 การทดสอบคุณภาพของเครืองมือ 

    ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบคุณภาพของเครืองมือโดยทดสอบความเทียงตรงจาก

ผู้เชียวชาญ 3 ท่านดังรายละเอียดต่อไปนี 
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 1) ผลการทดสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity)  

  การทดสอบความเทียงตรงตามเนือหาของแบบสอบถามโดย

ผู้เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ทําการตรวจสอบความครอบคลุมและความ

ชัดเจนของเนือหาทีต้องการวัดกับข้อคําถามโดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม

กับจุดมุ่งหมายในการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ซึงดัชนี IOC มีหลักการให้คะแนน

ดังนี 

  1 หมายถึง ข้อคําถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการทีต้องการวัด 

   0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 

   1 หมายถึง ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการทีต้องการวัด 

  การคัดเลือกข้อคําถามนันจะเลือกข้อคําถามทีมีดัชนี IOC ตังแต่ 0.5 

ขึนไปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดมุ่งหมายในการวัด (รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ค) พบว่าข้อคําถามในแบบสอบถามทัง 8 ด้านมีค่า IOC ตังแต่ 0.50 ขึนไป ทัง 8 ด้านดังนี  

 (1) ด้านสถานทีจัดงาน มีค่า IOC = 1.00 

 (2) ด้านการเข้าถึง มีค่า IOC = 0.86 

 (3) ด้านทีพัก มีค่า IOC = 0.95 

 (4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น มีค่า IOC = 0.80 

 (5) ด้านการเข้าถึงธุรกิจทีเกียวข้อง  มีค่า IOC = 0.93 

 (6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน มีค่า IOC = 0.93 

 (7) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน มีค่า IOC = 0.88 

 (8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด  มีค่า IOC = 0.95 

  และมีค่า IOC เฉลียรวมทัง 8 ด้านอยู่ที 0.92 ซึงมีค่ามากกว่า 0.50 จึงถือ

ว่าแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีความเทียงตรง 

ครอบคลุมและชัดเจนของเนือหาทีต้องการวัด สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดมุ่งหมายในการวัด 

 2) ผลการทดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) 

  หลังจากทีนําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพือใช้ทดสอบความ

เชือมัน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (αCoefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2545) เพือทดสอบหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามซึงมีผลการทดสอบดังนี 
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ตารางที 3.2  ผลการหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 

 

ตัวแปรด้านต่างๆ Cronbach’s Alpha 

ความคาดหวัง 

Cronbach’s Alpha 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านสถานทีจัดงาน 0.934  0.934 

2. ด้านการเข้าถึง 0.897  0.895 

3. ด้านทีพัก 0.905  0.905 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น  0.892  0.892 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 0.857  0.857 

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน  0.928  0.934 

7.ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  0.919  0.922 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 0.883  0.883 

รวม 8 ด้าน 0.941  0.939 

 

 จากตารางที 3.2 แสดงผลการหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม โดยรวม

มีค่าสูงกว่า 0.8 ทุกด้านแสดงว่าแบบสอบถาม มีความเชือมันของแบบสอบถามในระดับทีเชือถือได้

ในการวัด 

  3.3.1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) กับ

กลุ่มตัวอย่าง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพือให้สามารถชีแจงข้อสงสัยกับผู้ตอบ

แบบสอบถามได้ โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง และเมือผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทัง

หมดแล้วทําการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพือทําการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

ขันตอนต่อไป 

  3.3.1.5 การจัดทําและการแปลผลข้อมูล 

  นําแบบสอบถามทีได้จาการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 ชุด มาดําเนินการจัดทํา

และการแปลผลข้อมูลดังนี 

 1) การจัดทําข้อมูล 

  (1) นําแบบสอบถามทีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วออกเก็บข้อมูลจริง 

  (2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทังหมดทีได้

จากกลุ่มตัวอย่าง 
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  (3) นําแบบสอบถามทีตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส  

  (4) นําข้อมูลทีลงรหัสแล้วไปบันทึกในคอมพิวเตอร์และทําการแปล

ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  

 2) เกณฑ์ของแบบสอบถาม 

  การแปลผลเกียวกับความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ใน

จังหวัดขอนแก่น เป็นรายข้อของแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี 

เกณฑ์การวัดระดับคะแนนระดับความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 คะแนนเฉลีย 4.21  5.00 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความคาด 

หวังมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย 3.41  4.20 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความคาด 

หวังมาก 

 คะแนนเฉลีย 2.61  3.40 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความคาด 

หวังปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย 1.81  2.60 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความคาด 

หวังน้อย 

 คะแนนเฉลีย 1.00  1.80 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความคาด 

หวังน้อยมาก 

เกณฑ์การวัดระดับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น  

 คะแนนเฉลีย 4.21  5.00 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความพึง

พอใจมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย 3.41  4.20 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความพึง

พอใจมาก 

 คะแนนเฉลีย 2.61  3.40 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความพึง

พอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย 1.81  2.60 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความพึง

พอใจน้อย 

 คะแนนเฉลีย 1.00  1.80 นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับความพึง

พอใจน้อยมาก 

 ซึงหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s 

Scale) มีดังนี 
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคาดหวัง 

 ความคาดหวังมากทีสุด    =  5 คะแนน  

 ความคาดหวังมาก     =  4 คะแนน  

 ความคาดหวังปานกลาง    =  3 คะแนน  

 ความคาดหวังน้อย     =  2 คะแนน  

 ความคาดหวังน้อยมาก    =  1 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจมากทีสุด    =  5 คะแนน  

 ความพึงพอใจมาก     =  4 คะแนน  

 ความพึงพอใจปานกลาง    =  3 คะแนน  

 ความพึงพอใจน้อย     =  2 คะแนน  

 ความพึงพอใจน้อยมาก    =  1 คะแนน 

 3) แปลผลข้อมูล 

  (1) ข้อมูลทีเป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

เพือทราบถึงบริบทประเด็นทีศึกษา และกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าสถิติพรรณนา จากข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถาม และทําการแปลผลข้อมูล

โดยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพือหาค้า

ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (ttest) 

 

 3.3.2 วัตถุประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

   MICE ในปัจจุบันโดยดําเนินการตามวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  

 

  3.3.2.1 การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรในการศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ในปัจจุบันคือ ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

 กลุ่มที 1 ผู้บริหารหรือผู้จัดการสถานทีจัดงาน MICE 

 กลุ่มที 2 ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 กลุ่มที 3 ผู้บริหารในหน่วยงานทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมMICE 
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 กลุ่มที 4 ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องอืนๆทีผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดงาน และผู้แสดง

สินค้า/นิทรรศการ ได้ใช้บริการ 

 1) ขันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ตามจุดประสงค์ข้อที 2 

  ในการสุ่มตัวอย่างเพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ผู้วิจัย ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) จาก ผู้ทีมีส่วน

เกียวข้องกับธุรกิจ MICE โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ทีเป็นตัวแทนในกลุ่ม

ประชากรทัง 4 กลุ่มตัวอย่างโดยแสดงในตารางการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที 2 ดังนี 

 

ตารางที 3.3  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที 2 

 

ประชากร เกณฑ์ในการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จํานวน (คน) 

กลุ่มที 1 

ผู้บริหารหรือผู้จัดการ

สถานทีจัดงาน 

เป็นผู้บริหารใน

สถานทีจัดงานใน

รูปแบบห้องประชุม 

หรือศูนย์ประชุมที

สามารถรองรับจํานวน

ผู้เข้าร่วมงานได้

มากกว่า 1,000 ทีนัง

ขึนไป 

1. ผู้บริหารศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซ่า ขอนแก่น 

3. ผู้บริหารโรงแรมพูลแมน 

ขอนแก่น ราชาออคิด 

4. ผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา 

แอนด์คอนเว็นชันเซนเตอร์ 

5. ผู้บริหารโรงแรมเจริญธานี 

ขอนแก่น 

6. ผู้บริหารโรงแรมโฆษะ 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

         1 

รวม 6 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ประชากร เกณฑ์ในการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จํานวน (คน) 

กลุ่มที 2 

ผู้ทีมีส่วน

เกียวข้องในการ

วางแผน

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด 

เป็นผู้ทีเกียวข้องหลักในการ

วางแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด (อ้างอิงใน 

กันตภพ บัวทอง, 2554) 

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

2. นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น  

3. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. ประธานหอการค้าจังหวัด

ขอนแก่น  

5. ประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น  

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

รวม 5 

กลุ่มที 3 

ผู้บริหารใน

หน่วยงานที

เกียวข้องกับ

อุตสาหกรรม

MICE 

เป็นผู้บริหารในหน่วยงานที

มีบทบาทหน้าทีเกียวข้องกับ

การสงเสริมและพัฒนา

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

จังหวัดขอนแก่น 

1.ผู้บริหารการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.)สํานักงาน

จังหวัดขอนแก่น 

2.ผู้บริหารสํานักงานการ

ท่องเทียวและกีฬาจังหวัด

ขอนแก่น  

3. ผู้บริหารท่าอากาศยาน

ขอนแก่น 

4. ผู้บริหารสํานักงานขนส่ง

จังหวัดขอนแก่น 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

รวม 4 
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ตารางที 3.3  (ต่อ) 

 

ประชากร เกณฑ์ในการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง จํานวน (คน) 

กลุ่มที 4 

ผู้บริหารธุรกิจที

เกียวข้องกับการ

ท่องเทียว

รูปแบบ MICEที

นักท่องเทียว

กลุ่ม MICEใช้

บริการสูงสุด 

เป็นผู้บริหารธุรกิจที

เกียวข้องกับการท่องเทียว

รูปแบบ MICEที

นักท่องเทียวกลุ่ม MICEใช้

บริการสูงสุดในแต่ละธุรกิจ 

1. ผู้บริหารภัตตาคาร/

ร้านอาหาร 

2. ผู้บริหารร้านจําหน่ายของที

ระลึก 

3. ผู้บริหารสถานบันเทิง 

4. ผู้บริหารสนามกอล์ฟ 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

รวม 4 

 

    จากตารางที 3.3 มีกลุ่มตัวอย่างทีใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ในการ

เก็บข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที 2 คือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ในปัจจุบัน รวมทังสิน19 คน 

 
  3.3.2.2. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ใช้เครืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลซึงแบ่งตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที 2 เพือทราบศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

ในปัจจุบัน ใช้เครืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ซึงการสร้างเครืองมือดังกล่าวได้จากการศึกษา

รวบรวมข้อมูล จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือให้เกิดการสร้างข้อคําถามที

เป็นประโยชน์ต่อการนําผลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยกําหนดให้ข้อคําถามตรงตามข้อคําถามทัง 8 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านสถานทีจัดงาน 2) ด้านการเข้าถึง 3) ด้านทีพัก 4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 7) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน และ 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 
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  3.3.2.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์ตามขันตอน ดังนี  

 1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ค้นคว้าข้อมูลทีมีผู้รวบรวมไว้ทังหน่วยงานรัฐ และเอกชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่าง ๆ 

บทความวิทยานิพนธ์ รายงานงานวิจัยทีเกียวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In

depth Interview) ดําเนินการสอบถามข้อมูลจากผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบMICE 

ในจังหวัดขอนแก่น แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และบรรยายเชิงเนือหา ถึงศักยภาพของจังหวัด

ขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน 

  3.3.2.4. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการจําแนกชนิด

ข้อมูล (Typological Analysis) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) และ

การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) โดยการจัดระเบียบข้อมูล ตีความ และการนํามาแปลผล 

สรุปความเห็นทีเกียวข้องกับศักยภาพทัง 8 ด้านของการท่องเทียวรูปแบบ MICE  

   

  3.3.3 วัตถุประสงค์ข้อที 3 เสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

   ท่องเทียวรูปแบบ MICE  

 

  เป็นการสรุปแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE โดยการนําข้อมูลทีได้จากการสรุปคําถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) 

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม (นักท่องเทียวกลุ่ม MICE 400 คน) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทีมีส่วน

เกียวข้องในการท่องเทียวรูปแบบ MICE (ผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง 19 คน) และจากการสัมภาษณ์ผู้ทีมี

ส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE เพิมเติม สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ในด้านทีมีผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย (ttest) ทีมีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 6 ด้าน โดยนําเสนอตามลําดับความสําคัญทีมีค่าเฉลียความคาดหวังของ

นักท่องเทียวจากมากไปหาน้อย ซึงผู้ทีให้สัมภาษณ์เพิมเติมในแต่ละด้าน มีดังนี 
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ตารางที 3.4  ผู้ให้สัมภาษณ์ทีเกียวข้องกับตัวชีวัดรายด้าน 

 

ตัวชีวัดรายด้าน 

ทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 

ผู้ให้สัมภาษณ์เพิมเติม 

ทีมีความเกียวข้องกับตัวชีวัดในแต่ละด้าน 

ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทาราแอนคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ 

 

ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด  

และด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

 

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 

ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

ด้านการเข้าถึง 

 

 

ผู้จัดการร้านพระธรรมขันต์ 

 

ผู้อํานวยการขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทย  

สํานักงานขอนแก่น 

 

  จากตารางที 3.4 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการดําเนินงานทีเกียวกับ

ตัวชีวัดในแต่ละด้าน เพือให้ได้ข้อมูลทีครบถ้วนชัดเจน  
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บทที 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 

 จากการศึกษาเรืองแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) นักท่องเทียวกลุ่ม MICE จํานวน 453 ชุด ซึง

ได้คัดเลือกแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ทีสุดจํานวน 400 ชุด เสนอรายงานผลการวิจัยเพือทราบ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE และผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (Indepth Interview) ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

จํานวน 19 คน เพือทราบศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน โดย

เสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพือหาแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัด

ขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ดังนี 

 จุดประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวัง ของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

จังหวัดขอนแก่น 

  4.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  4.2 พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  4.3 ความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  4.4 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  4.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

รายด้าน 

  4.6 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) รายด้าน 

  4.7 การเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ราย

ด้านข้อย่อย 

  4.8 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) รายด้านข้อย่อย 

จุดประสงค์ข้อที 2 เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

ในปัจจุบัน 

  4.9 ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน
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จุดประสงค์ข้อที 3 เพือเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

4.10 แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

   

4.1 ข้อมูลทัวไปของตัวอย่าง 

 

ในการศึกษาเรือง แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียวกลุ่ม MICEโดยใช้แบบสอบถามเป็นจํานวน 400

ชุดผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที 4.1 ดังนี 

 

ตารางที 4.1  จํานวนและร้อยละของตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลทัวไป 

 

 

ลักษณะทัวไปของตัวอย่าง จํานวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ ชาย 162  40.50 

 หญิง 238  59.50 

  รวม 400  100 

อายุ 15 –19 ปี 0  0.00 

  20 – 24 ปี 54  13.50 

  25 – 29 ปี 43  10.75 

  30 – 34 ปี 64  16.00 

  35 – 39 ปี 56  14.00 

  40 – 44 ปี 50  12.50 

  45  49 ปี 45  11.25 

  50  54 ปี 42  10.50 

  55  59 ปี 42  10.50 

  60  64 ปี 3  0.75 

  มากกว่า 65 ปี 1  0.25 

  รวม 400  100 
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 

 

ลักษณะทัวไปของตัวอย่าง จํานวน (คน)  ร้อยละ 

สถานภาพ โสด 180  45.00 

 สมรส 204  51.00 

 หม้าย / หย่าร้าง 16  4.00 

 รวม 400 100 

ระดับการศึกษา ตํากว่าปริญญาตรี 25  6.25 

 ปริญญาตรี 176  44.00 

  ปริญญาโท 180  45.00 

  ปริญญาเอก 19  4.75 

  รวม 400  100 

อาชีพ ข้าราชการ 232  58.00 

  พนักงานของรัฐ  49  12.25 

  ลูกจ้างประจํา / ชัวคราว 8  2.00 

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8  2.00 

  พนักงานเอกชน  22  5.50 

  ธุรกิจส่วนตัว 8  2.00 

  นักเรียน / นักศึกษา 63  15.75 

  อืนๆโปรดระบุ 10  2.50 

  รวม 400  100 
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 

 

ลักษณะทัวไปของตัวอย่าง จํานวน (คน)  ร้อยละ 

รายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มีรายได้ 27  6.75 

 น้อยกว่า 15,000 บ./เดือน 62  15.50 

  15,001 – 20,000 บ./ เดือน 101  25.25 

  20,001 – 25,000 บ. / เดือน 30  7.50 

  25,001 – 30,000 บ./ เดือน 36  9.00 

  30,001 – 35,000 บ. / เดือน 27  6.75 

  35,001 – 40,000 บ./ เดือน 33  8.25 

  มากกว่า 40,000 บ. / เดือน 84  21.00 

  รวม 400  100 

การใช้บริการทีพัก ไม่ได้ใช้บริการทีพัก 108  27.00 

 ได้ใช้บริการทีพัก 292  73.00 

 รวม 400  100 

ได้ใช้บริการทีพัก โรงแรม/รีสอร์ท 240  82.19 

  หอพัก/อพารต์เมนต์ 50  17.12 

  ห้องชุด 0  0.00 

  อืนๆโปรดระบุ 2  0.69 

  รวม 292  100 

 

จากตารางที 4.1 พบว่านักท่องเทียวกลุ่ม MICE ซึงถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง เป็นผู้ทีมีอายุระหว่าง 30 – 34 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาโท 

ประกอบอาชีพข้าราชการ รายได้เฉลียต่อเดือน คือ 15, 001–20,000 บ. / เดือน มีจํานวนมากทีสุด และ

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในครังนี มีการใช้บริการทีพักในจังหวัดขอนแก่นโดยมีการใช้บริการทีพัก

โรงแรม/รีสอร์ท มีจํานวนมากทีสุด 
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4.2 พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

จังหวัดขอนแก่นของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE โดยใช้แบบสอบถามเป็นจํานวน 400 ชุดผลการศึกษา 

แสดงในตารางดังนี 

 

ตารางที 4.2  ผลการศึกษาวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น 

 

วัตถุประสงค์หลัก 

ในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพือเข้าร่วมประชุมองค์กร และเพือเข้าร่วม

การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล 

278 69.50 

เพือเข้าร่วมการประชุมวิชาชีพ 65 16.25 

เพือเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ  57 14.25 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.2 พบว่านักท่องเทียวกลุ่ม MICE ซึงถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์

หลักในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นเพือเข้าร่วมการประชุมองค์กรและเพิอเข้าร่วมการท่องเทียว

เพือเป็นรางวัลมากทีสุดมีจํานวน 278 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือ มาเพือเข้าร่วมการประชุม

ระดับชาติระดับนานาชาติ จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25  
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ตารางที 4.3  ผลการศึกษาผู้ร่วมเดินทาง 
 

ผู้ร่วมเดินทาง 
นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

เดินทางคนเดียว 91 22.75 

ครอบครัว 50 12.50 

กลุ่มเพือน 119 29.75 

หน่วยงาน 140 35.00 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.3 กลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เดินทางมากับหน่วยงานมาก

ทีสุดมีจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือเดินทางมากับกลุ่มเพือน มีจํานวน 119 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.75  
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ตารางที 4.4  ผลการศึกษายานพาหนะทีใช้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น 

 

ยานพาหนะทีใช้ 

ในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน)  ร้อยละ 

เครืองบิน 20 5.00 

รถโดยสารประจําทาง 56 14.00 

รถบริษัทนําเทียว 13 3.25 

รถเช่า 10 2.50 

รถไฟ  1 0.25 

รถยนต์ส่วนบุคคล 265 66.25 

อาศัยรถผู้อืน 35 8.75 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.4 กลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในการเดินทางมากทีสุดมีจํานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาคือใช้บริการรถโดยสาร

ประจําทาง มีจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
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ตารางที 4.5  ผลการศึกษาการใช้บริการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดขอนแก่น 

 

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

ภายในจังหวัดขอนแก่น 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ได้ใช้บริการ 258 64.50 

ได้ใช้บริการ 142 35.50 

รวม 400 100 

แท็กซี  55 38.73 

รถสองแถว 48 33.80 

รถสามล้อเครือง 20 14.09 

จักรยานสามล้อ 6 4.23 

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 11 7.75 

รถเช่า 2 1.40 

อืนๆ 0 0.00 

รวม 142 100 

 

จากตารางที 4.5 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เกียวกับการใช้

บริการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมี

จํานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 โดยในส่วนผู้ทีใช้บริการขนส่งสาธารณะมีจํานวน 142 คน     

คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีการใช้บริการรถแท็กซีมากทีสุดมีจํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 38.73 
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ตารางที 4.6  ผลการศึกษาจํานวนครังต่อปีในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น 

 

จํานวนครังต่อปีในการเดินทางมาจังหวัด

ขอนแก่น 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคยมา มาเป็นครังแรก 10 2.50 

1 ครัง 78 19.50 

2 ครัง 69 17.25 

3 ครัง 25 6.25 

4 ครัง 18 4.50 

5 ครัง 23 5.75 

6 ครัง 13 3.25 

7 ครัง 18 4.50 

8 ครัง 21 5.25 

9 ครัง 11 2.75 

10 ครัง 15 3.75 

มากกว่า 10 ครัง 99 24.75 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.6 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เกียวกับจํานวน

ครังต่อปีในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่มาจังหวัดขอนแก่นมากกว่า 10 ครังต่อปี 

คือมีจํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75รองลงมาคือ มาจังหวัดขอนแก่น 1 ครังต่อปี มีจํานวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.50  
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ตารางที 4.7  ผลการศึกษาอัตราเฉลียจํานวนคืนในการค้างคืนในจังหวัดขอนแก่นต่อครัง 

 

อัตราเฉลียจํานวนคืนในการค้างคืนใน

จังหวัดขอนแก่นต่อครัง 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคยค้างคืน 57 14.25 

1 คืน 155 38.75 

2 คืน   120 30.00 

3 คืน 17 4.25 

มากกว่า 3 คืน 51 12.75 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.7 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เกียวกับอัตรา

เฉลียจํานวนคืนในการค้างคืนในจังหวัดขอนแก่นต่อครัง พบว่าส่วนใหญ่มีการค้างคืน 1 คืน คือมี

จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ มีการค้างคืน 2 คืน มีจํานวน 120 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.00  
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ตารางที 4.8  ผลการศึกษาการใช้บริการระหว่างทีพักอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 

 

การใช้บริการระหว่างทีพักอยู่ในจังหวัด

ขอนแก่น 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

บริการนําเทียว 7 1.75 

โรงแรม /ทีพัก 125 31.25 

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 36 9.00 

บริการบริษัทรับจัดประชุม สัมมนา/

นิทรรศการ 

33 8.25 

ร้านขายของทีระลึก 20 5.00 

บริการนวด/สปา 14 3.50 

สถานบันเทิง 29 7.25 

ห้างสรรพสินค้า 86 21.50 

สถานทีนันทนาการ สถานทีออกกําลังกาย  50 12.50 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.8 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เกียวกับการใช้

บริการระหว่างทีพักอยู่ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้บริการโรงแรมทีพัก คือมีจํานวน 

125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ มีการใช้บริการห้างสรรพสินค้า มีจํานวน 86 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.50  
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ตารางที 4.9  ผลการศึกษาแนวโน้มการเดินทางมาท่องเทียวจังหวัดขอนแก่น 

 

แนวโน้มการเดินทางมาท่องเทียวจังหวัด

ขอนแก่น 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน)  ร้อยละ 

เป็นไปได้ 293 73.25 

ไม่แน่ใจ 87 21.75 

เป็นไปไม่ได้ เพราะ… 20 5.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.9 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เกียวกับการ

แนวโน้มการเดินทางมาท่องเทียวจังหวัดขอนแก่นพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นไปได้ คือมีจํานวน 

293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ มีจํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75  
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ตารางที 4.10  ผลการศึกษาปัจจัยทีสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นเพือการ 

           ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 

ปัจจัยทีสําคัญในการตัดสินใจ 

เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น 

เพือการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

นักท่องเทียว 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ด้านสถานทีจัดงาน 117 29.25 

ด้านการเข้าถึง  24 6.00 

ด้านทีพัก 64 16.00 

ด้านสถานทีท่องเทียว  96 24.00 

ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง  28 7.00 

ด้านบุคลากร 7 1.75 

ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 28 7.00 

ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 34 8.50 

อืนๆโปรดระบุ.............. 2 0.50 

รวม 400 100 

 

จากตารางที 4.10 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เกียวกับปัจจัยที

สําคัญในการตัดสินใจเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นเพือการท่องเทียวรูปแบบ MICEพบว่าส่วนใหญ่

การตัดสินใจขึนอยู่ทีสถานทีจัดงานมากทีสุด คือมีจํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาคือ 

มีด้านสถานทีท่องเทียว มีจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24  
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4.3 ความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 

  แสดงค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคาดหวังของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น โดยรวมด้านหลัก และด้านย่อย ดังตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.11  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE โดยรวม 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean S.D. ความหมาย 

1. ด้านทีพัก 4.12 0.552  มาก 

2. ด้านสถานทีจัดงาน 4.11 0.699  มาก 

3. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 4.04 0.639  มาก 

4. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  4.04 0.639  มาก 

5. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 3.92 0.594  มาก 

6. ด้านการเข้าถึง 3.91 0.446  มาก 

7. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3.89 0.597  มาก 

8. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 3.86 0.554  มาก 

โดยรวม 3.98 0.430  มาก 

 

จากตารางที 4.11 พบว่า ระดับความหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก (= 3.98, S.D. = 0.430) 

เมือพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านทีพัก อยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.12, S.D. = 0.552) รองลงมาคือด้านสถานทีจัดงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 

0.699) 
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ตารางที 4.12  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านสถานทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean S.D. ความหมาย 

1. ด้านสถานทีจัดงาน 4.11 0.699  มาก 

1. การบริการของพนักงาน 4.22 0.720 มากทีสุด 

2. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน 4.21 0.705 มากทีสุด 

3. มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 4.19 0.690  มาก 

4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 4.19 0.726  มาก 

5. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน 4.16 0.733  มาก 

6. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 4.14 0.737  มาก 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย 4.11 0.755  มาก 

8. ความเหมาะสมของทําเลทีตัง 3.99 0.609  มาก 

 

จากตารางที 4.12 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านสถานทีจัดงาน อยู่ในระดับมาก       

(= 4.11, S.D. = 0.699) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การบริการ

ของพนักงาน อยู่ในระดับมากทีสุด ( = 4.22, S.D. = 0.720) รองลงมาคือ คุณภาพของสิงอํานวยความ

สะดวกในสถานทีจัดงาน อยู่ในระดับมากทีสุด ( = 4.21, S.D. = 0.705) 
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ตารางที 4.13  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านการเข้าถึง 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

2. ด้านการเข้าถึง 3.91  0.446  มาก 

1. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 4.15  0.541  มาก 

2. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ 3.95  0.645  มาก 

3. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 3.85  0.594  มาก 

4. ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ 3.83  0.863  มาก 

5. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 3.80  0.509  มาก 

 

จากตารางที 4.13 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก (= 3.91, 

S.D. = 0.446) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวก

ของการขนส่งทางอากาศ อยู่ในระดับมาก (= 4.15, S.D. = 0.541) รองลงมาคือ ความสะดวกของ

การขนส่งโดยรถยนต์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.95, S.D. = 0.645) 
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ตารางที 4.14  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านทีพัก 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

3. ด้านทีพัก 4.12  0.552  มาก 

1. มาตรฐานของทีพัก 4.17  0.743  มาก 

2. ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน 4.13  0.750  มาก 

3. มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก 4.13  0.715  มาก 

4. ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก 4.12  0.693  มาก 

5. คุณภาพการบริการของพนักงาน 4.11  0.744  มาก 

6. ระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก 4.09  0.698  มาก 

 

จากตารางที 4.14 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านทีพัก อยู่ในระดับมาก (= 4.12, S.D. = 

0.552) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐานของ

ทีพัก อยู่ในระดับมาก (= 4.17, S.D. = 0.743) รองลงมาคือ ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน และมาตรฐาน

สุขอนามัยของทีพัก อยู่ในระดับความคาดหวังมาก และมีค่าโดยเฉลียเท่ากันคือ ( = 4.13, S.D. = 0.750) 

และ (= 4.13, S.D. = 0.715) ตามลําดับ 
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ตารางที 4.15  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 3.86  0.554  มาก 

1. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว 3.94  0.765  มาก 

2. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 3.94  0.763  มาก 

3. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 3.87  0.812  มาก 

4. สถานบันเทิง 3.85  0.761  มาก 

5. สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย 3.71  0.793  มาก 

 

จากตารางที 4.15 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น

อยู่ในระดับมาก (= 3.86, S.D. = 0.554) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความน่าสนใจ

ของแหล่งท่องเทียว และความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว อยู่ในระดับความคาดหวังมาก โดยมี

ค่าเฉลียความคาดหวังเท่ากันคือ (= 3.94, S.D. = 0.765) และ ( = 3.94, S.D. = 0.763) ตามลําดับ 

รองลงมาคือ ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว อยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.812) 
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ตารางที 4.16  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3.89  0.597  มาก 

1. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง  4.10  0.765  มาก 

2. ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร  3.97  0.837  มาก 

3. ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัด

ประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ 

3.78  0.747  มาก 

4. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 3.73  0.737  มาก 

 

จากตารางที 4.16 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านธุรกิจทีเกียวข้อง อยู่ในระดับมาก     

(= 3.89, S.D. = 0.597) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความ

หลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง อยู่ในระดับมาก (= 4.10, S.D. = 0.765) รองลงมาคือ 

ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ในระดับมาก (= 3.97, S.D. = 0.837)  
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ตารางที 4.17  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 4.04  0.639  มาก 

1. ความรู้ความสามารถในการจัดงาน 4.09  0.692  มาก 

2. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4.07  0.697  มาก 

3. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ 4.06  0.720  มาก 

4. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 3.95  0.717  มาก 

 

จากตารางที 4.17 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน อยู่

ในระดับมาก (= 4.04, S.D. = 0.639) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้

ความสามารถในการจัดงาน อยู่ในระดับมาก (= 4.09, S.D. = 0.692) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (= 4.07, S.D. = 0.697)  
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ตารางที 4.18  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  4.04  0.639  มาก 

1. ความมันคงปลอดภัย 3.94  0.723  มาก 

2. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม  3.93  0.732  มาก 

3. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE 

3.92  0.738  มาก 

4. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE 

3.91  0.718  มาก 

5. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้าง

ศูนย์ประชุม 

3.90  0.735  มาก 

 

  จากตารางที 4.18 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านการสนับสนุนของภาครัฐ และ

ภาคเอกชน อยู่ในระดับมาก (= 4.04, S.D. = 0.639) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความ

มันคงปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (= 3.94, S.D. = 0.723) รองลงมาคือ คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี   

มีความสวยงาม อยู่ในระดับมาก (= 3.93, S.D. = 0.732)  
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ตารางที 4.19  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           คาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

ตัวชีวัดความคาดหวัง Mean  S.D. ความหมาย 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 3.92  0.594  มาก 

1.โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 4.09  0.687  มาก 

2. ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่ง

สินค้า 

4.06  0.739  มาก 

3. ความน่าสนใจของจังหวัด 4.05  0.723  มาก 

4. สภาพเศรษฐกิจ 3.99  0.737  มาก 

5. ความมันคงปลอดภัย 3.96  0.738  มาก 

6. ความมันคงด้านการเมือง 3.90  0.799  มาก 

 

จากตารางที 4.19 พบว่า ค่าเฉลียความคาดหวังในด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด อยู่ในระดับมาก 

(= 4.04, S.D. = 0.639) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ โครงสร้าง

พืนฐานและสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก (= 4.09, S.D. = 0.687) รองลงมาคือ ความสะดวกของ

ระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า อยู่ในระดับมาก (= 4.06, S.D. = 0.739)  
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4.4 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 

แสดงค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น โดยรวมด้านหลัก และด้านย่อย ดังตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.20  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE โดยรวม 

 

จากตารางที 4.20 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.95, S.D. = 0.577) 

เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านทีพัก 

อยู่ในระดับมาก (= 4.18, S.D. = 0.841) รองลงมาคือ ด้านสถานทีจัดงาน อยู่ในระดับมาก (= 4.11, 

S.D. = 0.699)  

 

 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D.  ความหมาย 

1. ด้านทีพัก 4.18  0.841  มาก 

2. ด้านสถานทีจัดงาน 4.11  0.699  มาก 

3. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน  4.01  0.704  มาก 

4. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3.87  0.653  มาก 

5. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  3.86  0.884  มาก 

6. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 3.86  0.884  มาก 

7. ด้านการเข้าถึง 3.80  0.914  มาก 

8. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น  3.80  0.799  มาก 

โดยรวม 3.95  0.577  มาก 
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ตารางที 4.21  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านสถานทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

1. ด้านสถานทีจัดงาน 4.11  0.699  มาก 

1. การบริการของพนักงาน 4.16  0.834  มาก 

2. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน  4.15  0.823  มาก 

3. มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 4.14  0.792  มาก 

4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 4.13  0.848  มาก 

5. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน 4.11  0.837  มาก 

6. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 4.08  0.837  มาก 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย 4.06  0.850  มาก 

8. ความเหมาะสมของทําเลทีตัง 4.05  0.814  มาก 

 

จากตารางที 4.21 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านสถานทีจัดงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.11, 

S.D. = 0.699) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การ

บริการของพนักงาน อยู่ในระดับมาก (=4.16, S.D. = 0.834) รองลงมาคือ คุณภาพของสิงอํานวย

ความสะดวกของสถานทีจัดงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.823) 
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ตารางที 4.22  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านการเข้าถึง 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

2. ด้านการเข้าถึง 3.80  0.914  มาก 

1. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ 4.04  0.823  มาก 

2. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 3.77  0.951  มาก 

3. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 3.75  0.866  มาก 

4. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 3.70  0.865  มาก 

5. ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ 3.63  0.963  มาก 

 

จากตารางที 4.22 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านการเข้าถึง อยู่ในระดับมาก ( = 3.80, 

S.D. = 0.914) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความ

สะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ อยู่ในระดับมาก (=4.04, S.D. = 0.823) รองลงมาคือ ความสะดวก

ของการขนส่งทางอากาศ อยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D. = 0.951) 
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ตารางที 4.23  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านทีพัก 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

3. ด้านทีพัก 4.18  0.841  มาก 

1. มาตรฐานของทีพัก 4.21  0.828 มากทีสุด 

2. ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน 4.17  0.848  มาก 

3. คุณภาพการบริการของพนักงาน 4.15  0.805  มาก 

4. ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก 4.15  0.777  มาก 

5. มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก 4.14  0.805  มาก 

6. ระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก 4.10  0.797  มาก 

 

จากตารางที 4.23 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านทีพัก อยู่ในระดับมาก ( = 4.18, 

S.D. = 0.841) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐาน

ของทีพัก อยู่ในระดับมาก (=4.21, S.D. = 0.828) รองลงมาคือ ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน อยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.848) 
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ตารางที 4.24  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 3.80  0.799  มาก 

1. สถานบันเทิง 3.87  0.827  มาก 

2. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 3.85  0.852  มาก 

3. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว 3.77  0.787  มาก 

4. สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย 3.72  0.837  มาก 

5. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 3.70  0.892  มาก 

 

  จากตารางที 4.24 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

อยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.799) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สถานบันเทิง 

อยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.827) รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียวอยู่ใน

ระดับมาก ( = 3.85, S.D. = 0.852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

ตารางที 4.25  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3.87  0.653  มาก 

1. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง  4.09  0.804  มาก 

2. ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร  3.94  0.886  มาก 

3. ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัด

ประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ 

3.76  0.781  มาก 

4. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 3.67  0.761  มาก 

 

  จากตารางที 4.25 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านธุรกิจทีเกียวข้อง ระดับมาก ( = 3.87, 

S.D. = 0.653) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความ

หลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง อยู่ในระดับมาก ( = 4.09, S.D. = 0.804) รองลงมา

คือ ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ในระดับมาก ( = 3.94, S.D. = 0.886) 
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ตารางที 4.26  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 4.01  0.704  มาก 

1. ความรู้ความสามารถในการจัดงาน 4.06  0.764  มาก 

2. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ 4.04  0.776  มาก 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4.03  0.770  มาก 

4. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 3.92  0.760  มาก 

 

  จากตารางที 4.26 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D. = 0.704) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้

ความสามารถในการจัดงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.764) รองลงมาคือ ความเป็นมือ

อาชีพ/ความเชียวชาญ อยู่ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = 0.776) 
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ตารางที 4.27  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  3.86  0.884  มาก 

1. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม  3.89  0.765  มาก 

2. ความมันคงปลอดภัย 3.88  0.781  มาก 

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้าง

ศูนย์ประชุม 

3.80  0.789  มาก 

4. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE 

3.79  0.780  มาก 

5. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE 

3.79  0.777  มาก 

 

  จากตารางที 4.27 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน อยู่ในระดับมาก ( = 3.86, S.D. = 0.884) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ คุณภาพ

ของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม อยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 0.765) รองลงมาคือ ความ

มันคงปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ( = 3.88, S.D. = 0.781) 
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ตารางที 4.28  ผลการศึกษาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความ

           พึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

ตัวชีวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลีย  S.D. ความหมาย 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 3.98  0.671  มาก 

1.โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 4.06  0.736  มาก 

2. ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่ง

สินค้า 

4.04  0.771  มาก 

3. ความน่าสนใจของจังหวัด 4.03  0.765  มาก 

4. สภาพเศรษฐกิจ 3.98  0.789  มาก 

5. ความมันคงปลอดภัย 3.94  0.775  มาก 

6. ความมันคงด้านการเมือง 3.86  0.865  มาก 

 

  จากตารางที 4.28 พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ ในด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด อยู่ในระดับ

มาก ( = 3.98, S.D. = 0.671) 

เมือพิจารณาเป็นรายข้อย่อย พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ 

โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.736) รองลงมาคือ ความ

สะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า อยู่ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = 0.771) 
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4.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

รายด้าน 

 

 จากการหาค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE จากข้อมูล

แบบสอบถาม 400 ชุด แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลียรายด้าน 8 ด้าน ดังนี 

 

ตารางที 4.29  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE 

 

ตัวชีวัดรายด้าน  ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย    

> ≤ 

1. ด้านสถานทีจัดงาน 4.11  4.11    / 

2. ด้านการเข้าถึง 3.91  3.80  /   

3. ด้านทีพัก 4.12  4.18    / 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น  3.86  3.80  /   

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3.89  3.87  /   

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน  4.04  4.01  /   

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

4.04  3.86  /   

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 3.92  3.86  /   

โดยรวม 3.98  3.95  6  2 

 

จากตารางที 4.29 พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า

ค่าเฉลียความพึงพอใจ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที 2) ด้านการเข้าถึง ด้านที 4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่น ด้านที 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง ด้านที 6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน ด้านที 7) 

ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน และด้านที 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด ดังแสดงใน

ภาพที 4.1 ซึงทัง 6 ด้านนี จะทําการทดสอบหาค่าความแตกต่างนัยสําคัญทางสถิติระหว่างค่าเฉลีย 

(ttest) ในลําดับต่อไป 
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ในด้านของทีพัก พบว่าค่าเฉลียความความคาดหวัง น้อยกว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ อธิบาย

ได้ว่า นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจด้านทีพักเกินความคาดหวัง และในด้านสถานทีจัดงาน

มีค่าเฉลียความคาดหวังเท่ากับค่าเฉลียความพึงพอใจ ซึงทัง 2 ด้านนีไม่ต้องทําการทดสอบความ

แตกต่างนัยสําคัญทางสถิติระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ซึงสามารถแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความ

คาดหวัง และค่าเฉลียความพึงพอใจทัง 8 ด้าน ตามแผนภูมิแท่ง ดังนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม 

  MICE  
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4.6 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) รายด้าน 

 

ในการดําเนินการวิจัย มีการหาค่าความแตกต่างของข้อมูล 2 ชุดคือ ค่าเฉลียความคาดหวัง

และความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE โดยแสดงผลกการทดสอบ ทัง 6 ด้าน ดังนี 

 

ตารางที 4.30  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) รายด้าน 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

ตัวแปรด้านต่างๆ n  S.D.  t  sig 

1. ด้านการเข้าถึง          

ความคาดหวัง 400 3.91 0.446 3.090 0.002** 

ความพึงพอใจ 400 3.80 0.912     

2. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น           

ความคาดหวัง 400 3.86 0.554 2.290 0.023* 

ความพึงพอใจ 400 3.80 0.799     

3. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง          

ความคาดหวัง 400 3.89 0.597 2.459 0.014* 

ความพึงพอใจ 400 3.87 0.653     

4. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน           

ความคาดหวัง 400 4.04 0.639 2.733 0.007** 

ความพึงพอใจ 400 4.01 0.704     

5. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

         

ความคาดหวัง 400 3.92 0.594 1.988 0.047* 

ความพึงพอใจ 400 3.86 0.884     

6. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด          

ความคาดหวัง 400 4.01 0.622 2.287 0.023* 

ความพึงพอใจ 400 3.98 0.671     
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จากตารางที 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) รายด้านพบว่า ด้าน

การเข้าถึง และด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน นักท่องเทียวกลุ่มMICE มีความคาดหวัง

และความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ระดับความเชือมัน 99% 

และพบว่า ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง ด้านความสามารถ

ของบุคลากรทีจัดงาน และด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด นักท่องเทียวกลุ่มMICE มีความคาดหวังและ

ความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ระดับความเชือมัน 95% ซึงผู้วิจัยได้นําข้อ

คําถามทีประกอบด้วยตัวชีวัดทัง 6 ด้าน ทีมีค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติดังกล่าว ไปสอบถามผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

จังหวัดขอนแก่น เพือนําเสนอแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ต่อไป 
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4.7 การเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

รายด้านข้อย่อย  

 

 จากการหาค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE จากข้อมูล

แบบสอบถาม 400 ชุด แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลค่าเฉลียรายด้านข้อย่อย ดังนี 

 

ตารางที 4.31  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านสถานทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านสถานทีจัดงาน 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. ความเหมาะสมของทําเลทีตัง 3.99  4.05    / 

2. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน 4.16  4.11  /   

3. มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 4.19  4.14  /   

4. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของ

สถานทีจัดงาน 

4.21  4.15  /   

5. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 4.19  4.13  /   

6. การบริการของพนักงาน 4.22  4.16  /   

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย  4.11  4.06  /   

8. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับ

รูปแบบการจัดงาน 

4.14  4.08  /   

 

 จากตารางที 4.31 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านสถานทีจัดงาน เป็นดังนี 

  พบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ ข้อย่อยที 2) ชือเสียงของ

สถานทีจัดงาน 3) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 4) คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน 

5) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 6) การบริการของพนักงาน 7) ระบบการรักษาความปลอดภัยและ 8) ความ

สอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน และพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า 

ความพึงพอใจ ได้แก่ ข้อย่อยที 1) ความเหมาะสมของทําเลทีตัง 
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ตารางที 4.32  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านการเข้าถึง 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านการเข้าถึง 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ  4.15  3.77  /   

2. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์  3.95  4.04    / 

3. ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ  3.83  3.63  /   

4. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน  3.80  3.70  /   

5. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า  3.85  3.75  /   

 

  จากตารางที 4.32 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านการเข้าถึง เป็นดังนี 

  พบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ ข้อย่อยที 1) ความสะดวกของ

การขนส่งทางอากาศ 3) ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ 4) ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 

และ 5) ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 

  และพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ ข้อย่อยที 2) ความ

สะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ 
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ตารางที 4.33  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านทีพัก 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านทีพัก 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน 4.13  4.17    / 

2. มาตรฐานของทีพัก 4.17  4.21    / 

3. ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก 4.12  4.15    / 

4. ระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก  4.09  4.10    / 

5. มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก 4.13  4.14    / 

6. คุณภาพการบริการของพนักงาน  4.11  4.15    / 

 

  จากตารางที 4.33 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในด้านทีพัก ทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึงพอใจ  
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ตารางที 4.34  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว  3.87  3.70  /   

2. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว  3.94  3.77  /   

3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว  3.94  3.85  /   

4. สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย  3.71  3.72    / 

5. สถานบันเทิง 3.85  3.87    / 

 

  จากตารางที 4.34 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น เป็นดังนี 

  พบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ ข้อย่อยที 1) ความหลากหลาย

ของแหล่งท่องเทียว 2) ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว และ 3) ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 

  และพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ ข้อย่อยที 4) สถานที

นันทนาการ/ออกกําลังกาย และ 5) สถานบันเทิง 
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ตารางที 4.35  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร  3.97  3.94  /   

2. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/

แหล่งช็อปปิง 

4.10  4.09  /   

3. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว  3.73  3.67  /   

4. ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้าน

การจัดประชุมและการแสดงสินค้า 

นิทรรศการ 

3.78  3.76  /   

 

  จากตารางที 4.35 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในด้านธุรกิจทีเกียวข้อง ทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า ความ

พึงพอใจ  
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ตารางที 4.36  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 3.95  3.92  /   

2. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ  4.06  4.04  /   

3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  4.07  4.03  /   

4. ความรู้ความสามารถในการจัดงาน  4.09  4.06  /   

   

  จากตารางที 4.36 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน ทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความ

คาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ  
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ตารางที 4.37  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

3.92  3.79  /   

2. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียว

รูปแบบ MICE 

3.91  3.79  /   

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น 

การสร้างศูนย์ประชุม 

3.90  3.80  /   

4. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม  3.93  3.89  /   

5. ความมันคงปลอดภัย 3.94  3.88  /   

 

  จากตารางที 4.37 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความ

คาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ  
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ตารางที 4.38  ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม

           MICE ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

ตัวชีวัดรายด้านข้อย่อย 

ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

ค่าเฉลีย 

ความ

คาดหวัง 

ค่าเฉลีย 

ความพึง

พอใจ 

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย 

> ≤ 

1. ความน่าสนใจของจังหวัด 4.05  4.03  /   

2.โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค  4.09  4.06  /   

3. ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และ

การขนส่งสินค้า 

4.06  4.04  /   

4. ความมันคงด้านการเมือง 3.90  3.86  /   

5. สภาพเศรษฐกิจ 3.99  3.98  /   

6. ความมันคงปลอดภัย 3.96  3.94  /   

 

  จากตารางที 4.38 พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน ทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความ

คาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ  

โดยสรุป จากการเปรียบเทียบค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจ รายด้าน สรุปได้ดังนี 

  มีด้านทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ รวมทังสิน 33 ข้อ ซึงจะทําการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) เพือหาค่าความแตกต่างนัยสําคัญทางสถิติในลําดับ
ต่อไป 

และด้านทีมีค่าเฉลียความความคาดหวัง น้อยกว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจ อธิบายได้ว่า 

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีความพึงพอใจเกินความคาดหวัง รวมทังสิน 10 ข้อ ซึงไม่ต้องทําการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) เพือหาค่าความแตกต่างนัยสําคัญทางสถิติ เนืองจาก
นักท่องเทียวพึงพอใจเกินความคาดหวัง จึงไม่มีความจําเป็นในการเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพ

ของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 
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4.8 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) รายด้านข้อย่อย 

 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียพบว่ามี 33 ข้อ ทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง 

มากกว่าความพึงพอใจ ซึงผลกการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย (ttest) รายด้านเป็นดังนี 

 

ตารางที 4.39  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านสถานทีจัดงาน 

ตัวแปรด้านสถานทีจัดงาน  n  S.D.  t  sig 

1. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน          

ความคาดหวัง 400 4.16 0.733 2.914 0.004** 

ความพึงพอใจ 400 4.11 0.837     

2. มาตรฐานของพืนทีจัดงาน          

ความคาดหวัง 400 4.19 0.690 2.674 0.008** 

ความพึงพอใจ 400 4.14 0.792     

3. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของ

สถานทีจัดงาน 

         

ความคาดหวัง 400 4.21 0.705 3.212 0.001** 

ความพึงพอใจ 400 4.15 0.823     

4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต          

ความคาดหวัง 400 4.19 0.726 3.135 0.002** 

ความพึงพอใจ 400 4.13 0.848     

5. การบริการของพนักงาน          

ความคาดหวัง 400 4.22 0.720 3.359 0.001** 

ความพึงพอใจ 400 4.16 0.834     

6. ระบบการรักษาความปลอดภัย          

ความคาดหวัง 400 4.11 0.755 3.558 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 4.06 0.850     

7. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน       

ความคาดหวัง 400 4.14 0.737 3.528 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 4.08 0.837     



139 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 
 

จากตารางที 4.39 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

พบว่า ทุกข้อย่อย ด้านสถานทีจัดงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01  

 

ตารางที 4.40  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านการเข้าถึง 
 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

จากตารางที 4.40 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

พบว่า ทุกข้อย่อย ด้านการเข้าถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01  

 

ตัวแปรด้านการเข้าถึง  n  S.D.  t  sig 

1. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ           

ความคาดหวัง 400 4.15 0.541 10.868 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.77 0.951     

2. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถไฟ           

ความคาดหวัง 400 3.83 0.863 6.289 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.63 0.963     

3. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน           

ความคาดหวัง 400 3.80 0.509 2.847 0.005** 

ความพึงพอใจ 400 3.70 0.865     

4. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า           

ความคาดหวัง 400 3.85 0.594 2.994 0.003** 

ความพึงพอใจ 400 3.75 0.866     
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ตารางที 4.41  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

          ขอนแก่น 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

จากตารางที 4.41 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

พบว่า ทุกข้อย่อย ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรด้านสถานทีท่องเทียว 

ในจังหวัดขอนแก่น 
n  S.D.  t  sig 

1. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว           

ความคาดหวัง 400 3.87 0.812 5.329 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.70 0.892     

2. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว           

ความคาดหวัง 400 3.94 0.765 5.801 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.77 0.787     

3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว           

ความคาดหวัง 400 3.94 0.763 2.697 0.007** 

ความพึงพอใจ 400 3.85 0.852     
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ตารางที 4.42  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

จากตารางที 4.42 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

พบว่าข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 3) ความ

หลากหลายของบริษัทนําเทียว และ 4) ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและ

การแสดงสินค้า นิทรรศการ 

  และพบว่าข้อย่อยทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ ข้อย่อยที 1) ความหลากหลาย

ของภัตตาคาร/ร้านอาหาร และ 2) ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง 

 

ตัวแปรด้านธุรกิจทีเกียวข้อง  n  S.D.  t  sig 

1. ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร           

ความคาดหวัง 400 3.97 0.837 1.921 0.055 

ความพึงพอใจ 400 3.94 0.886     

2. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/

แหล่งช็อปปิง 

         

ความคาดหวัง 400 4.10 0.765 0.707 0.480 

ความพึงพอใจ 400 4.09 0.804     

3. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว           

ความคาดหวัง 400 3.73 0.737 2.263 0.024* 

ความพึงพอใจ 400 3.67 0.761     

4. ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้าน

การจัดประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ 

         

ความคาดหวัง 400 3.78 0.747 2.193 0.029* 

ความพึงพอใจ 400 3.76 0.781     
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ตารางที 4.43  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านความสามารถของบุคลากรที

          จัดงาน 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

จากตารางที 4.43 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

พบว่าข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 3) ความ

สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และ 4) ความรู้ความสามารถในการจัดงาน 

และพบว่าข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 1) การ

ติดต่อสือสาร/ประสานงาน และ 2) ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ 

 

   

 

ตัวแปรด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน n  S.D.  t  sig 

1. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน          

ความคาดหวัง 400 3.95 0.717 2.541 0.011* 

ความพึงพอใจ 400 3.92 0.760     

2. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ           

ความคาดหวัง 400 4.06 0.720 2.049 0.041* 

ความพึงพอใจ 400 4.04 0.776     

3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ           

ความคาดหวัง 400 4.07 0.697 2.809 0.005** 

ความพึงพอใจ 400 4.03 0.770     

4. ความรู้ความสามารถในการจัดงาน           

ความคาดหวัง 400 4.09 0.692 2.574 0.010** 

ความพึงพอใจ 400 4.06 0.764     
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ตารางที 4.44  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ

           และภาคเอกชน 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

จากตารางที 4.44 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

ตัวแปรด้านการสนับสนุน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน 

n  S.D.  t  sig 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

         

ความคาดหวัง 400 3.92 0.738 4.286 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.79 0.780     

2. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียว

รูปแบบ MICE 

         

ความคาดหวัง 400 3.91 0.718 4.660 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.79 0.777     

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น

การสร้างศูนย์ประชุม 

         

ความคาดหวัง 400 3.90 0.735 4.524 0.000** 

ความพึงพอใจ 400 3.80 0.789     

4. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม           

ความคาดหวัง 400 3.93 0.732 2.073 0.039* 

ความพึงพอใจ 400 3.89 0.765     

5. ความมันคงปลอดภัย          

ความคาดหวัง 400 3.94 0.723 2.974 0.003** 

ความพึงพอใจ 400 3.88 0.781     



144 

พบว่าข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 

1) วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE 2) นโยบายการส่งเสริมการตลาด

การท่องเทียวรูปแบบ MICE 3) การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่นการสร้างศูนย์ประชุม และ 

5) ความมันคงปลอดภัย 

และพบว่าข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 

4) คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม 

 

ตารางที 4.45  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (ttest) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

ตัวแปรด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด  n  S.D.  t  sig 

1. ความน่าสนใจของจังหวัด          

ความคาดหวัง 400 4.05 0.723 2.371 0.018* 

ความพึงพอใจ 400 4.03 0.765     

2. โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค           

ความคาดหวัง 400 4.09 0.687 2.367 0.018* 

ความพึงพอใจ 400 4.06 0.736     

3. ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่งและ

การขนส่งสินค้า 

         

ความคาดหวัง 400 4.06 0.739 2.008 0.045* 

ความพึงพอใจ 400 4.04 0.771     

4. ความมันคงด้านการเมือง         

ความคาดหวัง 400 3.90 0.799 2.630 0.009** 

ความพึงพอใจ 400 3.86 0.865     

5. สภาพเศรษฐกิจ          

ความคาดหวัง 400 3.99 0.737 0.603 0.547 

ความพึงพอใจ 400 3.98 0.789     

6. ความมันคงปลอดภัย          

ความคาดหวัง 400 3.96 0.738 1.971 0.049* 

ความพึงพอใจ 400 3.94 0.775     
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*  มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

 

  จากตารางที 4.45 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE เป็นดังนี 

 พบว่า ข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 4) ความ

มันคงด้านการเมือง 

 พบว่า ข้อย่อยทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ได้แก่ ข้อย่อยข้อที 1) ความ

น่าสนใจของจังหวัด 2) โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 3) ความสะดวกของระบบคมนาคม

ขนส่งและการขนส่งสินค้า และ 6) ความมันคงปลอดภัย 

  และพบว่า ข้อย่อยทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ ข้อย่อยที 5) สภาพเศรษฐกิจ 

โดยสรุป จากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย 33 ข้อย่อย พบว่า 

มีด้านทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รวม 30 ข้อ โดยข้อทีมีความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.01 มี 21 ข้อ และข้อทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 มี 9 ข้อ 

และพบว่า ข้อย่อยทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ รวม 3 ข้อ 

ซึงจากผลการทดสอบดังกล่าว ทําให้ได้ตัวชีวัดรายด้านและรายข้อย่อยทีจะนําไปสอบถามผู้

ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น เพิมเติม เพือนําเสนอแนว

ทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ต่อไป 
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4.9 ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน 

 

จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน 19 ท่านสามารถสรุปความเห็นทีเกียวกับศักยภาพ

ของจังหวัดขอนแก่น ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน โดยแสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนือหา

ใน 8 ด้าน ดังต่อไปนี 

 

 4.9.1 ด้านสถานทีจัดงาน 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านสถานทีจัดงาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นในแต่ละด้านดังต่อไปนี 

  ในด้านความเหมาะสมของทําเลทีตัง ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นเดียวกันในด้านความ

เหมาะสมของทําเลทีตัง ของสถานทีจัดงานในจังหวัดขอนแก่นว่า มีความเหมาะสม อยู่ไม่ไกลจากตัว

เมือง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทีสะดวก เชือมโยงกันระหว่างสถานทีพักและสถานทีจัดงานรวมถึงอยู่

ใกล้แหล่งชุมชนร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 

  ในด้านชือเสียงของสถานทีจัดงานผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นเดียวกันในด้านชือเสียง

ของสถานทีจัดงานในจังหวัดขอนแก่นว่า เป็นทีรู้จัก ซึงได้แก่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา

ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นฮอล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น รวมถึงโรงแรม

ใหญ่ๆในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอน

เวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเจริญธานี และโรงแรมโฆษะ เป็นต้น นอกจากนียังมีลานกลางแจ้งสําหรับ

การจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ เช่น ลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังมีสถานทีจัดงานในคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมีศักยภาพในการให้บริการ เช่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิน เป็นต้น 

  ในด้านมาตรฐานของพืนทีจัดงานผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีความเห็นเกียวกับ

มาตรฐานของสถานทีจัดงานว่า ค่อนข้างมีความพร้อมเช่นศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมีมาตรฐานของพืนทีจัดงาน เช่น การมีสถานทีจอดรถทีแยกเป็นสัดส่วน มี

ห้องนําบริการ มีพืนทีกว้างขวาง มีโสตทัศนูปกรณ์ทีทันสมัย สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 

3,000 ทีนัง รวมถึงสามารถ จัดสถานทีให้ปรับเปลียนตามรูปแบบงานได้หลายแบบ และผู้ให้

สัมภาษณ์ร้อยละ 30 มีความเห็นว่าสถานทีจัดงานในจังหวัดขอนแก่น ยังขาดมาตรฐานสําหรับสถานที

จอดรถ โดยเฉพาะโรงแรม พืนทีจอดรถอาจไม่เพียงพอเมือมีการจัดงานระดับชาติ นานาชาติทีมี

จํานวนผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากรวมถึงลานกลางแจ้งทีจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทียังประสบ
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ปัญหาเรืองสถานทีจอดรถ และการดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํา ยังต้องได้รับการพัฒนา และ 

การให้บริการด้านไอที เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังต้องได้รับการพัฒนา 

  ในด้านคุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงานผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 

70 มีความเห็นเกียวกับสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงานในจังหวัดขอนแก่นว่า มีศักยภาพ

เพียงพอต่อการให้บริการ แต่ต้องได้รับการดูแลบริหารจัดการเรืองการรักษาความสะอาดในห้องนํา 

การบริหารจัดการทีจอดรถ เป็นต้น และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 30 มีความเห็นว่าคุณภาพของสิงอํานวย

ความสะดวกของสถานทีจัดงาน ยังต้องได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานของสถานทีจัดงานมากกว่านี

โดเฉพาะการพัฒนาสู่สากลเพือรองรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติ 

  ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์โสต ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีความเห็นเกียวกับ

ความพร้อมของอุปกรณ์โสตในสถานทีจัดงานว่ามีความพร้อม สามารถรองรับและให้บริการได้อย่าง

ดี และมีผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 40 มีความเห็นว่าจะต้องมีการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ทีทันสมัยมากขึน 

รวมทังต้องมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงร่วมด้วย 

  ในด้านการบริการของพนักงานผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันในด้านการบริการ

ของพนักงานในสถานทีจัดงาน โดยรวมมีการบริการทีดี ยิมแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี ขึนอยู่กับการ

อบรมพนักงาน และนโยบายการให้บริการของสถานทีจัดงานในแต่ละที ซึงอาจจะมีส่วนแตกต่างกัน

อยู่บ้างตามระดับของสถานทีจัดงาน และการให้ความสําคัญในการอบรมพนักงาน ในแต่ละสถานที 

  ในด้านระบบการรักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า

สถานทีจัดงานทุกสถานที จะมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง และมีการติดตัง

กล้องวงจรปิด รวมทังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานทีจัดงาน 

  และในด้านของการจัดสถานทีจัดงานให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานนัน ผู้ให้

สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึนอยู่กับความประสงค์ของลูกค้า และ

รูปแบบการจัดงานของบริษัทรับจัดงานประชุมสัมมนา และงานแสดงสินค้า นิทรรศการเป็นสําคัญ 

ซึงสถานทีจัดงานสามารถจัดให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดงานได้ตามความต้องการของ

ลูกค้า ทังนีขึนอยู่กับศักยภาพของการรองรับของสถานทีจัดงานในแต่ละที 
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  4.9.2 ด้านการเข้าถึง 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านการเข้าถึง ผู้ให้

สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านการเข้าถึงในแต่ละรูปแบบดังนี 

  ในด้านของการขนส่งทางอากาศ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า การขนส่งทาง

อากาศใน จ.ขอนแก่นมีความสะดวกสบายเนืองจากมีสนามบินทีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก แต่มี

ความจํากัดในเรืองของสายการบินทีมีเพียงบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) เพียงสายการบินเดียวที

ให้บริการขนส่งทางอากาศ จากขอนแก่น ไปกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 เทียวบินต่อวัน ซึง

ผู้อํานวยการสนามบินขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มในการเข้ามาของสายการบินต้นทุนตําใน

ระยะเวลาอันใกล้นีได้แก่ บริษัทแอร์เอเชีย จํากัด และบริษัทนกแอร์ ซึงจะเป็นการเพิมช่องทางการ

เข้าถึงและเพิมทางเลือกให้นักท่องเทียวได้มากขึน รวมทังยังมีแนวโน้มในการเปิดเส้นทางการบิน

ใหม่ๆอีกด้วย ทังนีผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเว็นชัน เซ็นเตอร์ ได้ให้ความสําคัญในการ

พัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น MICE CITY จะต้องมีการพัฒนาสนามบินให้มีความเป็นนานาชาติ

เพือรองรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติด้วย ทังนีจะต้องอาศัยงบประมาณในการพัฒนาด้านนีค่อนข้างสูง

  ในด้านการเข้าถึงผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ในด้านการเข้าถึงโดยรถยนต์ มี

ความสะดวกสบายมากเนืองจากจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดทีมีทําเลทีตังอยู่จุดศูนย์กลางของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเป็นศูนย์กลางประชาคมลุ่มนําโขง โดยตังอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจที

สําคัญ บนระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก ทีสามารถเชือมโยงไปยังประเทศในภูมิภาคต่างๆ

ได้ โดยอยู่กึงกลางเส้นทางสําคัญ เนปาล – พม่า  ไทย – ลาว – เวียดนาม รวมทังยังเป็นประตูสู่

ภาคเหนือและภาคกลางจึงถือว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในด้านของการขนส่งทีสําคัญ 

  ในด้านการเข้าถึงโดยทางรถไฟ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าจังหวัดขอนแก่นมี

สถานีรถไฟให้บริการ มีสถานทีตังทีเข้าถึงได้สะดวก แต่การขนส่งทางรถไฟ ไม่ค่อยได้รับความนิยม 

เนืองจากไม่ค่อยมีความสะดวกสบายและใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างสูง ซึงจากการสัมภาษณ์โดย

ส่วนใหญ่ ให้ความเห็นในเรืองของนโยบายรัฐบาลเกียวกับโครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง

ซึงเป็นผลดีต่อจังหวัดขอนแก่นทําให้นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีทางเลือกในการเดินทางได้อย่าง

หลากหลาย ซึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในอนาคต 

  ในด้านการขนส่งท้องถินผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีความเห็นว่า การขนส่ง

ท้องถินมีความสะดวกสบาย มีการให้บริการในการเดินทางหลากหลายรูปแบบ เช่น แท็กซีมิเตอร์ รถ

ตู้ รถโดยสารสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง สามล้อเครืองและรถเช่า เป็นต้น และมีการก่อสร้างสถานี

ขนส่งแห่งที 3 ขึนเพือลดการแออัดด้านการจราจรในเขตเมืองซึงสามารถอํานวยความสะดวกในการ

เดินทางเชือมโยงรถโดยสารประจําทางทีสะดวกสบายเพิมมากขึนโดยจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ



149 

ประจําสถานีขนส่งแห่งที 2 จังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อมูลว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นมีการ

แบ่งเส้นทางการเดินรถโดยสารประจําทางทีชัดเจนและครอบคลุม สามารถเดินทางจากจังหวัด

ขอนแก่นเชือมโยงได้ทุกอําเภอ และจังหวัดต่างๆ รวมทังหน่วยงานมีการประเมินจํานวนผู้โดยสารกับ

จํานวนเทียวรถให้มีความเหมาะสม ทังนีได้มีการแบ่งการให้บริการในสถานีขนส่งแต่ละแห่งแตกต่าง

กัน ได้แก่ สถานีขนส่งแห่งที 1 จะให้บริการรถโดยสารเป็นแบบ มาตรฐาน 2โดยส่วนใหญ่เป็นรถ

โดยสารแบบพัดลม ไม่มีห้องนําในตัวรถ ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการในเขตอําเภออืนๆ และ

จังหวัดใกล้เคียงทีมีระยะเวลาในการเดินทางสันๆ ส่วนสถานีขนส่งปรับอากาศได้ปรับเปลียนการ

ให้บริการเป็นสถานีทีให้บริการรถตู้โดยสารทังหมด และสถานีขนส่งแห่งที 3 ทีกําลังจะเปิดให้ใช้

บริการล่าสุดเป็นสถานีทีให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน 1โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถโดยสาร

ทีให้บริการผู้โดยสารทีเดินทางระยะไกล เช่น ไปกรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นต้น และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 

10 มีความเห็นในด้านการขนส่งท้องถินยังมีส่วนทีต้องพัฒนามากขึน ได้แก่ สถานทีจอดรับ  ส่ง

ผู้โดยสาร สถานทีจอดคิวรถ เป็นต้น ซึงต้องมีการให้ความสําคัญด้วยเพราะถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของ

เมืองอและความปลอดภัยของผู้โดยสารทีจําเป็นต้องให้ความสําคัญ 

  ในด้านการขนส่งสินค้าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันคือ ด้านการขนส่งสินค้าของ

จังหวัดขอนแก่น มีความสะดวกสบายสามารถใช้บริการได้ทุกเส้นทาง มีบริษัททีให้บริการค่อนข้าง

หลากหลาย และจังหวัดขอนแก่นยังเป็นจุดกระจายสินค้าของหลายๆบริษัท อีกด้วย 

 

  4.9.3 ด้านทีพัก 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านทีพัก ผู้ให้

สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านของทีพักในแต่ละด้านดังนี 

  ในด้านของทําเลทีตังทีใกล้แหล่งชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันคือ ทีพัก

ในจังหวัดขอนแก่นโดยส่วนใหญ่จะตังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเพือให้นักท่องเทียวมีความสะดวกสบาย

ในการเดินทาง การใช้ชีวิตประจําวัน ซึงจากการสัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมโดยสรุปแล้วมีความคิดเห็น

เกียวกับทําเลทีตังว่า เป็นสิงทีผู้ประกอบการต้องคํานึงถึงเป็นอับดับแรกในการตัดสินใจลงทุน

ก่อสร้างอยู่แล้ว 

  ในด้านของมาตรฐานของทีพักผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีความเห็นในด้านของ

มาตรฐานทีพักว่า ทีพักในจังหวัดขอนแก่นมีมาตรฐานในการให้บริการ ขึนอยู่ทีระดับของทีพัก ซึงที

พักในจังหวัดขอนแก่นมีให้เลือกใช้บริการได้หลายระดับ โดยรวมถือว่ามีมาตรฐานทีดี ตามระดับของ

ทีพัก โดยส่วนใหญ่แล้วโรงแรมในระดับ 4 ดาวขึนไปหรือโรงแรมในเครือ จะมีการรักษามาตรฐาน

การให้บริการอยู่แล้ว ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 10 มีความเห็นว่า ทีพักมีมาตรฐานทีแตกต่างกัน ส่วน
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ใหญ่โรงแรม รีสอร์ท จะมีการรักษามาตรฐานได้ดี แต่พบปัญหาด้านทีพักรายวันทีไม่มีการขึน

ทะเบียนโรงแรม มีการเปิดให้บริการทีพักรายวันตามอพาร์ตเม้น ห้องเช่า หอพัก ทีไม่ได้มาตรฐาน

โรงแรม และมีการแข่งขันด้านราคาทําให้โรงแรมได้รับผลกระทบ รวมทังทําให้เสียภาพลักษณ์ในการ

ให้บริการทีพักของจังหวัดด้วย 

  ในด้านของความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันในด้าน

ความสะดวกในการเข้าถึงทีพักของนักท่องเทียวว่า สามารถเข้าถึงทีพักได้สะดวก เนืองจาก ทีพักโดย

ส่วนใหญ่ตังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และมีทางเลือกในการใช้บริการขนส่ง

ท้องถินได้หลากหลาย รวมถึงมีบริษัทรถเช่าให้บริการ อีกทังสถานประกอบการทีให้บริการด้านทีพัก

หลายๆที ยังมีการให้บริการรถรับส่งนักท่องเทียว ในการเดินทาง รับ – ส่ง ระหว่างโรงแรมและ

สนามบิน รวมถึงให้บริการในสถานทีจัดงานต่างๆอีกด้วย 

  ในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพักผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีความเห็น

เกียวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก ว่าเป็นเรืองสําคัญมากทีสถานประกอบการด้านทีพัก

ทุกทีต้องให้ความสําคัญ เพราะปัจจัยสําคัญอย่างหนึงในการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเทียวมาจาก

การทีทีพักให้ความสําคัญในเรืองการรักษาความปลอดภัยทังชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเทียว ซึงที

พักส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัย มีการใช้คีย์การ์ด และมีการติดตัง

กล้องวงจรปิด เป็นต้น และมีผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 10 มีความเห็นด้านระบบการรักษาความปลอดภัย

ของทีพักในจังหวัดขอนแก่นว่า ส่วนใหญ่มีการให้ความสําคัญต่อการใช้มาตรการรักษาความ

ปลอดภัย แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกสถานที โดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถของทีพักบางสถานทีทีค่อนข้าง

อันตราย เนืองจากอยู่ห่างจากตัวอาคารทีพัก รวมทังเรืองการให้แสงสว่างเวลากลางคืน เป็นต้น ซึงยัง

ต้องมีการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เพิมขึน 

  ในด้านของมาตรฐานสุขอนามัยของทีพักผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันเกียวกับ

มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก โดยรวมทีพักในจังหวัดขอนแก่น มีการให้ความสําคัญกับการรักษา

ความสะอาด และสุขอนามัยของทีพักเป็นสําคัญ ทังนีขึนอยู่กับระดับการให้บริการของทีพักแต่ละที 

ซึงขึนอยู่กับราคาค่าบริการของทีพักด้วย แต่โดยรวมแล้ว ผู้บริหารสถานประกอบการด้านทีพักจะมี

มาตรการทีเน้นให้พนักงานรักษาสุขอนามัยของสถานทีพักเพือภาพลักษณ์ของทีพักอยู่แล้ว 

  ในด้านคุณภาพการบริการของพนักงานผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกัน เกียวกับ

คุณภาพในการให้บริการของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี เนืองจากโดยลักษณะนิสัยของคนอีสาน

แล้ว จะมีนําใจไมตรี ยิมแย้มแจ่มใส และเต็มใจในการให้บริการอย่างเต็มที แต่การบริการอาจจะมี

ความแตกต่างกันบ้างในบางสถานทีซึงขึนอยู่กับการให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมทักษะความรู้

ความสามารถในการให้บริการ ของสถานทีพักแต่ละที 
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  4.9.4 ด้านสถานทีท่องเทียว  

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านสถานที

ท่องเทียว ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านสถานทีท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ยัง

ไม่โดดเด่นนัก ทีจะเป็นสถานทีดึงดูดนักท่องเทียวได้ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง

แสดงผลการสรุปการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านดังนี 

  ในด้านของความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว  ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นว่า จังหวัด

ขอนแก่นมีความหลายหลายของสถานทีท่องเทียวทังทางธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึน รวมทังเป็น

เมืองแห่งอารยธรรม โดยแหล่งท่องเทียวสําคัญทีมีชือเสียงของจังหวัดขอนแก่นได้แก่ ค้างคาว 

ไดโนเสาร์ เต่า งู (ถําค้างคาว อุทยานแห่งชาติภูเวียง หมู่บ้านเต่า และหมู่บ้านงูจงอาง)สวนสัตว์เขา

สวนกวาง เขือนอุบลรัตน์ บางแสน 2 พัทยา 2 ในด้านสถานทีท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เช่น ปราสาท

เปือยน้อย เจดีย์เก้าชันวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น รวมถึงมีแนวโน้มในการสร้างแหล่ง

ท่องเทียวแห่งใหม่เพิมขึนอีก เช่น การสร้างสวนนํา ไดโนวอเตอร์พาร์ค สวนสัตว์เขาสวนกวาง เป็น

ต้น แสดงให้เห็นว่าขอนแก่นมีความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 

  ในด้านของความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี

ความเห็นตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่นยังมีจุดด้อยในเรืองความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว การพัฒนา

แหล่งท่องเทียวทีจะสามารถดึงดูดนักท่องเทียวได้ ซึงในความคิดเห็นนีผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็น

ออกเป็น 2 ประเด็นทีน่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีความเห็นให้มีการพัฒนาสถานทีท่องเทียว

เดิมให้มีความน่าสนใจเพิมมากขึน โดยการร่วมมือกับเจ้าบ้าน หรือชุมชนท้องถินประจําแหล่ง

ท่องเทียวนันๆ โดยให้เหตุผลว่า การสร้างความน่าสนใจให้กับสถานทีท่องเทียวเป็นสิงสําคัญทีทําให้

นักท่องเทียวกลุ่ม MICEตัดสินใจเลือกสถานทีจัดงานโดย รองผู้อํานวยการสํานักงานท่องเทียวและ

กีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า “การทีจะพัฒนาการท่องเทียวจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับความสมัคร

ใจการร่วมมือกันของชุมชนท้องถินด้วยถึงจะประสบความสําเร็จ” และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 40 มี

ความเห็นเกียวกับมาตรการในการพัฒนาสถานทีท่องเทียวในจังหวัดให้เป็นทีดึงดูดว่า สิงสําคัญใน

การสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว ควรให้ความสําคัญกับศักยภาพของจังหวัดทีมีอยู่ในเขต

เมืองพัฒนาต่อยอด และใช้จุดเด่นของจังหวัดมาสร้างสถานทีแห่งใหม่เพือดึงดูดนักท่องเทียว เช่นการ

สร้างศูนย์ฝึกกีฬาขนาดใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมคนขอนแก่น การสร้างสถานทีท่องเทียว

ในเชิงผจญภัย เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลในการสนับสนุนความเห็นนีว่า สถานที

ท่องเทียวเดิมอยู่ห่างจากตัวอําเภอเมือง ทําให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางอีกทังสถานทีท่องเทียวไม่ค่อย

มีสิงดึงดูดใจ การสร้างสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ในตัวเมืองทําให้สะดวกต่อการเดินทางได้มากกว่า 



152 

ทังนีอาจมีข้อจํากัดในเรืองงบประมาณ ซึงภาครัฐกับภาคเอกชนต้องร่วมมือกันถึงจะพัฒนาสู่

ความสําเร็จได้ 

  ในด้านของความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มี

ความเห็นว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดทีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น 

วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีงานบูญต่างๆ การแสดงดนตรีอีสาน หมอลํา โปงลาง รวมถึงมี สถานที

ศักดิสิทธิคู่บ้านคู่เมือง มีวัดทีสวยงาม ประสาทขอมเก่าแก่ รวมทังสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติที

เป็นสถานทีท่องเทียวทางประวัติศาสตร์คืออุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นต้น  แต่สถานทีท่องเทียว

ดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นจุดเด่นของจังหวัดได้ และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 30 มี

ความเห็นเกียวกับเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นว่า จังหวัดขอนแก่นไม่มีความโดดเด่นในด้าน

เอกลักษณ์ทางการท่องเทียวด้านใดเป็นพิเศษแม้ว่าจะมีสถานทีท่องเทียวทีหลากหลายแต่สถานที

ท่องเทียวดังกล่าวตังอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และตังอยู่ค่อนข้างห่างไกลกัน ซึงสถานทีท่องเทียวใน

จังหวัดขอนแก่นจะต้องได้รับการการพัฒนา  

  ในด้านของสถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกายในจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี

ความเห็นตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในด้านสถานทีนันทนาการ ออกกําลังกาย ซึงได้แก่  มี

สนามกีฬากลางจังหวัด และมีอีกหลายหน่วยงานทางการศึกษาทีพร้อมจะให้ความร่วมมือในการ

จัดการแข่งขันกีฬาได้ เช่น สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนามกีฬาโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขต

อําเภอเมือง ซึงจะเห็นได้จากจังหวัดขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาใน

ระดับชาติ นอกจากนีจังหวัดขอนแก่นมีสนามกอล์ฟทีได้มาตรฐานสําหรับให้บริการนักท่องเทียวทีรัก

กีฬาประเภทนีถึง 4 สนาม รวมทังยังมีสปอร์ตคลับในเมือง และในมหาวิทยาลัยอีกหลายที และมี

สวนสาธารณะทีเป็นทีออกกําลังกายของคนขอนแก่น ทีใหญ่ๆมี 3 บึง ได้แก่ บึงแก่นนคร บึงทุ่งสร้าง 

และบึงหนองโคตร  

  ในด้านของสถานบันเทิงผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันในด้านของสถานบันเทิงใน

จังหวัดขอนแก่นว่า มีพร้อมให้บริการทีหลากหลาย ตามความต้องการของแต่ละบุคคลโรงแรมทีมี

มาตรฐานระดับ 4 ดาวขึนไปจะมีคลับของโรงแรมไว้บริการผู้เข้าพักด้วย แต่พบปัญหาด้านสถานที

จอดรถของสถานบันเทิงบางทีทีมีการขัดขวางการจราจรในเขตเมือง รวมทังการเกิดมลพิษทางเสียง 
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  4.9.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านธุรกิจทีเกียวข้อง

กับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละด้านดังนี 

  ในด้านของความหลากหลายของภัตตาคารร้านอาหารผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ90 

ของผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า จังหวัดขอนแก่นมีความหลากหลายของภัตตาคารและร้านอาหารมี

จํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ และมีหลากหลายรูปแบบ มีเพียงร้อยละ 10 ทีมีความเห็นว่า 

ภัตตาคารและร้านอาหารทีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และยังขาดจุดเด่นในการเป็นร้านอาหาร

พืนเมือง รวมทังควรให้ความสําคัญกับการรักษาสุขอนามัย ความสะอาด ต้องมีมาตรฐาน  

  ในด้านของความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี

ความเห็นตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่นมีความหลากหลายของมีห้างสรรพสินค้า แหล่งช็อปปิง จํานวน

มาก และเพียงพอต่อการให้บริการ ในหลายรูปแบบ มีทังทีเปิดในเวลากลางวัน และกลางคืน เช่น

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แมคโคร โลตัส บิกซี ห้างสรรพสินค้าท้องถิน ได้แก่ เซ็นโทซ่า แฟรี 

มีตลาดทีเปิดในเวลากลางคืน ได้แก่ ตลาดต้นตาล ถนนคนเดินขอนแก่น โต้รุ่ง และตลาดทีเปิด

ให้บริการในเวลากลางวัน เช่น ตลาดบางลําภู ศูนย์ค้าส่งศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ เป็นต้น  

  ในด้านของความหลากหลายของบริษัทนําเทียวผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า 

จังหวัดขอนแก่นไม่ค่อยมีความโดดเด่นในเรืองสถานทีท่องเทียว จึงเป็นปัจจัยหนึงทีทําให้จังหวัด

ขอนแก่นไม่ค่อยมีบริษัทนําเทียวมากนัก 

  ในด้านของความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า 

นิทรรศการผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่นไม่มีบริษัททีให้บริการด้าน

การจัดประชุมและการแสดงสินค้าโดยเฉพาะแต่มีบริษัททีรับจัดงานอีเว้นท์ทัวไปเช่น งานแสดง

สินค้า งานเลียง งานแต่งงาน เป็นต้น ซึงโดยส่วนใหญ่บริษัททีให้บริการด้านนีจะเป็น Organizer 

ทัวไปไม่ได้เป็นผู้จัดงานเกียวกับ MICE โดยเฉพาะ 

 

  4.9.6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านความสามารถของ

บุคลากรทีจัดงานMICE ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละด้านดังนี 

  ในด้านการติดต่อสือสาร/ประสานงานผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีความเห็น

ว่าบุคลากรทีจัดงานมีการติดต่อประสานงานได้ดี แต่มีผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 40 มีความเห็นว่าบุคลากร

ต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านการติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ภาษาอังกฤษ ทีมีความสําคัญมาก 

ในการติดต่อประสานงาน 
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  ในด้านความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีความเห็น

ว่าบุคลากรทีจัดงาน MICE ยังต้องได้รับการฝึกอบรมเพือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป 

และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 30 ซึงส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานทีจัดงาน มีความเห็นตรงกันคือ บุคลากร 

ทีให้บริการจัดงาน MICE มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชียวชาญในการจัดงาน เพราะโดยส่วน

ใหญ่แล้ว สถานทีจัดงานจะมีการคัดเลือกพนักงานทีมีความเชียวชาญให้บริการด้านนีเป็นสําคัญ 

  ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการผู้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า

บุคลากรทีจัดงาน MICE มีการให้บริการทีสะดวกรวดเร็ว และเป็นผู้ทีมีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น 

กระฉับกระเฉง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา และส่วนใหญ่จะมีการบริหารจัดการวางแผนงานไว้

ก่อนล่วงหน้า และมีการทํางานเป็นทีมทีดี 

  ในด้านความรู้ความสามารถในการจัดงาน ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกันว่า ต้องมีการ

พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการจัดงาน เพิมขึน 

 

  4.9.7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านการสนับสนุนของ

ภาครัฐและภาคเอกชนผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละด้านดังนี 

  ในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICEผู้ให้สัมภาษณ์โดย

ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีความเห็นว่าในส่วนของภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสําคัญทีจะให้การท่องเทียว

รูปแบบ MICE อยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของจังหวัด เนืองจากว่า จังหวัดขอนแก่นจะมุ่งเน้นในด้าน

ของ การเป็นศูนย์กลางเชือมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งใน

ภูมิภาคสู่สากล มากกว่าการส่งเสริมการท่องเทียว และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 30 ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้บริหารในหน่วยงานราชการ มีความเห็นว่า จังหวัดขอนแก่นมีวิสัยทัศน์และพันธกิจทีให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน การท่องเทียวรูปแบบ MICE เป็นหนึงหน่วยสําคัญทีจังหวัดขอนแก่น

ให้ความสําคัญ และอยู่ในช่วงการเตรียมพร้อมการดําเนินการยกระดับจังหวัดสู่เมือง MICE CITY ซึง

ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 

  ในด้านนโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วน

ใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นว่าในด้านการส่งเสริมการตลาดของการท่องเทียวรูปแบบ MICE ยังไม่มี

การส่งเสริมการตลาดอย่างเด่นชัด มีเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนทีมีการประชาสัมพันธ์การส่งเสริม

การขายในสถานทีจัดงานของแต่ละที ซึงยังไม่เกิดรูปแบบการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน และผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่า มีการร่วมมือกันในการ

ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ในหน่วยงานของ
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สํานักงานการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น และสํานักงานการท่องเทียวและกีฬา

จังหวัดขอนแก่น มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เกียวกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

ลักษณะของการให้ข้อมูลสถานทีจัดงานประชุมสัมมนา การแสดงสินค้านิทรรศการ เป็นต้น 

  ในด้านการจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้างศูนย์ประชุม ผู้ให้สัมภาษณ์มี

ความเห็นตรงกันว่ามีแนวโน้มทีมีการสร้างศูนย์ประชุม แต่ต้องใช้งบประมาณสูง หากได้รับการ

ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จะทําให้เกิดการพัฒนาในด้านโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE เพิมขึน 

  ในด้านคุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มี

ความเห็นว่าภาครัฐและภาคเอกชน ต่างมีความต้องการให้จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพของ

สิงแวดล้อมทีดีมีความสวยงาม โดยเฉพาะภาครัฐ มีความพยายามในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ สะอาด มี

ความสวยงาม แต่ยังไม่เกิดการร่วมมือกันอย่างเด่นชัด ส่วนใหญ่เป็นการต่างคนต่างทํา และผู้ให้

สัมภาษณ์ร้อยละ 40 มีความคิดเห็นว่า ภาครัฐมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ แต่สร้างไว้แล้วไม่

มีผู้รับผิดชอบดูแล เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน การเพิมพืนทีสีเขียว สวนสาธารณะ แต่

ไม่มีผู้ให้การดูแล ทําให้เกิดความเสือมโทรมสินเปลืองงบประมาณ เป็นต้น 

  ในด้านความมันคงปลอดภัยผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าหน่วยงานทัง

ภาครัฐและภาคเอกชน มีการรักษาความมันคงปลอดภัย มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดี  

 

  4.9.8 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด  

  จากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านภาพลักษณ์ของ

จังหวัดผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นเกียวกับภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในแต่ละด้านดังนี 

  ในด้านความน่าสนใจของจังหวัดผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่น

เป็นจังหวัดทีมีความน่าสนใจ มีจุดเด่นหลายๆด้าน เช่น การเป็นจังหวัดทีมีเส้นทางเชือมโยงเป็น

เส้นทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เป็นจังหวัดทีเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน เป็นศูนย์กลางทาง

การศึกษา การแพทย์ สาธารณะสุข  เป็นเมืองทีมีศิลปวัฒนธรรมทีเก่าแก่ มีสถานทีท่องเทียวที

หลากหลาย เป็นต้น 

  ในด้านโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภคผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มี

ความเห็นว่าในด้านโครงสร้างพืนฐานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน จังหวัดขอนแก่น

ค่อนข้างครบครัน และมีความสะดวกสบาย และมีผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 30 มีความเห็นว่า ด้าน

โครงสร้างพืนฐานสาธารณูปโภค จังหวัดขอนแก่นมีครบ แต่ยังต้องพัฒนาในด้านของคุณภาพและ
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การเตรียมพร้อมรับมือเมือเกิดปัญหาเช่น ไฟดับ นําไม่ไหล หรือไม่เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาความ

สะอาดของห้องนําสาธารณะ เป็นต้น  

  ในด้านความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี

ความเห็นตรงกันว่าจังหวัดขอนแก่นมีความสะดวกของการคมนาคมขนส่งและการขนส่งสินค้า ทัง 

ทางอากาศ รถยนต์ รถไฟ การขนส่งสาธารณะ และการขนส่งสินค้า และมีความคิดเห็นว่า ในด้านการ

ขนส่งทางอากาศยังต้องมีเพิมเทียวบินเพือการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

รวมถึงการให้ข้อมูลเกียวกับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง ซึงจะทําให้การคมนาคม

ขนส่งมีความสะดวกสบายเพิมขึนโดยเฉพาะการขนส่งสินค้า 

  ในด้านความมันคงด้านการเมืองผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเห็นว่าจังหวัด

ขอนแก่นมีความมันคงทางด้านการเมือง และมีผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 20 มีความเห็นว่า ในด้านความ

มันคงทางการเมือง แม้ว่าจังหวัดขอนแก่นไม่พบปัญหาในด้านนีมากนัก แต่ยังมีข่าวการยิงปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทําให้จังหวัดเสียภาพลักษณ์ได้ 

  ในด้านสภาพเศรษฐกิจผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่นมีสภาพ

เศรษฐกิจทีดี มีการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง และแนวโน้มเมือมีการเปิดการค้าเสรี

กับประเทศเพือนบ้านจะทําให้ขอนแก่น เป็นอีกหนึงจังหวัดทีน่าจับตามอง เนืองจากเป็นจังหวัดทีมี

พืนทีทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และสามารถเชือมโยงประเทศเพือนบ้านได้ 

นอกจากนี จังหวัดขอนแก่นยังมีการขยายตัวของตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิงการ

สร้างคอนโด ทีมีการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆหลายโครงการ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลเกียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นทีมีการขายตัวสูงสุด ประชากร

มีรายได้เป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในอนาคตจะมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

สีเขียว ซึงอยู่ในขันตอนการทําประชาพิจารณ์ ยิงเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นมีเศรษฐกิจทีดี

  ในด้านความมันคงปลอดภัยโดยรวมของจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็น

ตรงกันว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองทีมีความน่าอยู่ไม่วุ่นวาย อัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมมีน้อยเมือ

เทียบกับจังหวัดทีมีประชากรใกล้เคียงกัน หน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชนมีการร่วมมือกันเพือ

รักษาความมันคงปลอดภัย 
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4.10 แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 

จากการนําข้อมูลทีได้จากการสรุปคําถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) 

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE และจากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE เพิมเติม สรุปเป็น

แนวทางในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE เฉพาะในด้าน และข้อย่อยทีมีผลการทดสอบค่าที 

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนําเสนอตามลําดับความสําคัญ ทีมีค่าเฉลียความคาดหวังของ

นักท่องเทียวจากมากไปหาน้อย เป็นดังนี 

 

ตารางที 4.46  ลําดับความสําคัญในการนําเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

          การท่องเทียวรูปแบบ MICE ตามตัวชีวัดรายข้อใหญ่ 6 ด้าน 

 

จากตารางที 4.6 ลําดับความสําคัญในการเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัด

ขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลียความคาดหวังจากมากไปหาน้อย 

โดยนําเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพเรียงตามลําดับดังนี 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชีวัด ค่าเฉลียความคาดหวัง 

1. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 4.04 

2. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 4.01 

3. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 3.92 

4. ด้านการเข้าถึง 3.91 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 3.89 

6. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 3.86 
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  4.10.1 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

  แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้าน

ความสามารถของบุคลากรทีจัดงานมีดังนี 

  4.10.1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE และ

ความรู้ความสามารถทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เพือพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

  4.10.1.2 หน่วยงานทีประกอบธุรกิจ MICE ควรให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้า 

การปลูกจิตสํานึกในการให้บริการทีดีแก่พนักงาน และทักษะในการให้บริการทีรวดเร็ว สร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้ามากทีสุด และมีการให้รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการให้บริการ เพือเป็นการ

สร้างขวัญกําลังใจ และเป็นตัวอย่างทีดี 

  4.10.1.3 หน่วยงานทีประกอบธุรกิจ MICE ควรให้ความสําคัญด้านภาษาต่างประเทศ

โดยผ่านการทํากิจกรรมเพือพัฒนาทักษะด้านภาษา เช่น การจัดอบรมทักษะภาษา การให้ทุน

สนับสนุนการศึกษาด้านภาษา การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ภาษาอังกฤษสือสารใน

ชีวิตประจําวัน เช่น จัดกิจกรรม สนทนาภาษาอังกฤษในช่วงพักรับประทานอาหาร หรือพักทํา

กิจกรรม 

  4.10.1.4 จัดตังหน่วยงานทีเกียวข้องกับการดําเนินงานด้าน MICE ในจังหวัด

ขอนแก่น เช่น คณะทํางานด้าน MICE ทีมีศูนย์ให้ข้อมูล และสามารถให้บริการจัดอบรม เผยแพร่

ความรู้โดยมีวิทยากรทีเป็นผู้ประกอบการด้าน MICE มืออาชีพ อบรมให้กับพนักงานในหน่วยงานที

ให้บริการด้านธุรกิจ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  4.10.1.5 ควรมีการจัดอบรมเพือการพัฒนาบุคลากรของสถานทีจัดงานในจังหวัด

ขอนแก่น ปีละ 2 ครังเป็นอย่างน้อยเพือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือง 

 

 4.10.2 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้าน

ภาพลักษณ์ของจังหวัดมีดังนี 

 4.10.2.1 สร้างจุดเด่นของการเป็นนครแห่ง MICE โดยประสานความร่วมมือกันทุก

ฝ่ายทีเกียวข้องเพือสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่น โดยประชาสัมพันธ์ให้คนขอนแก่นรับทราบ

ข้อมูล และทราบถึงสิทธิประโยชน์ทีคนขอนแก่นจะได้รับ แล้วร่วมมือพัฒนาจังหวัดไปพร้อมกัน  

  4.10.2.2 สร้างสังคมแห่งความสามัคคี สู่เมืองทีน่าอยู่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานเทศกาล ประเพณี ทีสําคัญของจังหวัดขอนแก่น เช่นงาน

ประเพณีไหมผูกเสียวและงานกาชาด พัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความยิงใหญ่ มีการจัดงานทีให้
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คนขอนแก่นทุกตําบล เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดขบวนแห่ทียิงใหญ่ และร่วมแสดงสืบสาน

วัฒนธรรม เช่น ร่วม ประกวดร้องสารภัญญะ การประกวดสาวไหม การประกวดพานบายศรี ประกวด

รําบายศรี และอืนทีเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานและคนขอนแก่น และส่งเสริมให้มีการ

ประชาสัมพันธ์งานให้น่าสนใจ 

  4.10.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานสาธารณูปโภค และระบบ

คมนาคมขนส่งในจังหวัดขอนแก่นให้มีความสะดวกสบาย และมีระบบมากกว่าเดิม โดยเฉพาะ

การจราจรในเขตเมือง และการเชือมต่อเส้นทางคมนาคม การขนส่งท้องถิน ระหว่างสถานทีสําคัญใน

จังหวัด เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ทีพัก ห้างสรรพสินค้า สถานที

ท่องเทียว 

  4.10.2.4 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเศรษฐกิจ ให้มีความน่าอยู่ เป็นเมือง

แห่งสีสัน และความเจริญด้วยสร้างคุณภาพชีวิตทีดีให้กับประชากร 

  4.10.2.5 ควรเพิมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเพิมจํานวนสาย

ตรวจบริการประชาชน และนักการเมืองควรซือสัตย์ รักและสามัคคีกัน เพือประโยชน์ส่วนรวมของ

บ้านเมือง 

  4.10.2.6 จัดตังคณะทํางานส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่น ในด้านต่างๆให้

ครบทุกด้าน ตามหน้าทีหลักของส่วนงานรับผิดชอบ เช่น ในด้านความปลอดภัย มอบหมายให้ฝ่าย

ตํารวจเป็นฝ่ายดูแล ทางด้านข้อมูลวิชาการ มอบหมายให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล การ

สร้างภาพลักษณ์การสือความการโฆษณา มอบหมายให้เทศบาลร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จังหวัด

ขอนแก่น รับผิดชอบดูแล เป็นต้น 

 

  4.10.3 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้าน 

การสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนมีดังนี 

  4.10.3.1 ภาครัฐควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE และกําหนดนโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICEในแผนพัฒนา

จังหวัด เนืองจาก จากรายงานสถิติรายได้จากการท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นปี 2554 มีรายได้จาก

การท่องเทียวเพียง 1% ซึงแสดงให้เห็นว่า จังหวัดขอนแก่นต้องมีการพัฒนาด้านการท่องเทียวเพิมขึน 

โดยเฉพาะการท่องเทียวรูปแบบ MICE ซึงนักท่องเทียวกลุ่มนีมีความสามารถในการจ่ายมากกว่า

นักท่องเทียวทัวไป 23 เท่า โดยให้การพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด  

ขอนแก่น  
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  4.10.3.2 ภาครัฐควรส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์รอบเมืองขอนแก่น โดยสร้างการมี

ส่วนร่วมของคนขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสําคัญ ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจําจังหวัดคน

ละต้น บริเวณเกาะกลางถนนในจังหวัดขอนแก่น โดยให้ข้าราชการและนักศึกษาเป็นแกนนําในการ

สร้างกระแส เรารักขอนแก่น และช่วยกันดูแลต้นไม้ทีตนเองปลูก หรือ เป็นกิจกรรมเก็บขยะ รักษา

บ้านเมือง โดยความสมัครใจของคนขอนแก่นร่วมมือกันในวันหยุดหรือวันสําคัญต่างๆ เพือสะท้อน

ภาพความสามัคคี และเพิมพืนทีสีเขียว ทําให้จังหวัดขอนแก่น สวยงาม น่าอยู่ 

  4.10.3.3 ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการส่งเสริมการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันในทุกมิติ เช่น การสนับสนุนในการลงทุน การ

สนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดร่วมมือเกียวกับมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัย 

  4.10.3.4 กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย บังคับใช้ในสถานทีจัดงาน โรงแรมทีพัก  

  4.10.3.5 การเพิมสายตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยให้ครอบคลุมโดยเฉพาะจุดทีเคย

เกิดเหตุอาชญากรรมหรือจุดเสียงต่างๆ  

 

 4.10.4 ด้านการเข้าถึง 

  แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้านการ

เข้าถึงมีดังนี 

  4.10.4.1 เพิมเทียวบิน เปิดเส้นทางการบินเพิมขึน และการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 

ให้มีความสะอาด ทันสมัย และพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นสนามบินนานาชาติในอนาคต 

  4.10.4.2 ปรับพืนทีภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟให้สะอาด เป็นระเบียบ และจัดให้มี

ทีจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสาร รวมทังพัฒนาการให้บริการเพิมขึน 

  4.10.4.3 เพิมความเข้มงวดในการบังคับและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขับรถ

โดยสาร และการตรวจสอบเครืองยนต์รถโดยสารทุกประเภทก่อนนําไปใช้ รับ – ส่ง ผู้โดยสาร  

  4.10.4.4 การร่วมมือกับบริษัทขนส่งสินค้าเพืออํานวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าถึงบริเวณทีจัดงาน และพัฒนาการให้บริการ เช่น ในการจัดงานแสดงสินค้า ทีต้องขนสินค้าทีมี

ขนาดใหญ่ หรือใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพือเพิมความความสะดวกในการขนส่งสินค้าสําหรับผู้

จัดงาน  
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 4.10.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้าน

ภาพลักษณ์ของจังหวัดมีดังนี 

  4.10.5.1 เพิมคุณภาพการให้บริการของภัตตาคารและร้านอาหารให้มีความสะอาด 

ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยหน่วยงานราชการควรให้ความสําคัญกับ

มาตรฐานการให้บริการของร้านอาหาร โดยดําเนินการในรูปแบบของการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ร้านอาหารของจังหวัดขอนแก่น และร้านอาหารทีผ่านการรับรองจะได้รับการขึนทะเบียนเป็น

ร้านอาหารแนะนําใน ฐานข้อมูลการท่องเทียวของจังหวัดขอนแก่น ซึงในการพัฒนาฐานข้อมูลนี 

สามารถทําเป็นแอปพลิเคชัน ข้อมูลท่องเทียวขอนแก่น  

  4.10.5.2 สร้างศูนย์จําหน่ายของฝากของทีระลึกประจําจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มแม่บ้าน หรือชุมชนในจังหวัดขอนแก่น วางจําหน่าย ร่วมกับการเปิดพืนทีให้เช่าขายสินค้า

พืนเมือง และของฝาก ของทีระลึก รวมทังมีร้านอาหารพืนเมือง มีบริการห้องนํา และสถานทีจอดรถ

บัสโดยสารได้  

  4.10.5.3 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านการสนับสนุนการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

ของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่บริษัทนําเทียวและบริษัทรับจัดงานประชุมสัมมนา และจัดแสดงสินค้า 

นิทรรศการโดยให้การสนับสนุนสร้างศูนย์ประสานงานเกียวกับการจัดงาน MICE โดยคณะทํางาน

ด้าน MICE ของจังหวัดขอนแก่น ทําหน้าทีให้ข้อมูลผู้จัดงาน รวมทังการแนะนําให้ใช้บริการบริษัท

รับจัดงานทีจังหวัดให้การสนับสนุน  

 

  4.10.6 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

  แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในด้าน

สถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นมีดังนี 

  4.10.6.1 ส่งเสริมการท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้ศักยภาพในความ

หลากหลายของแหล่งท่องเทียวมาเสนอโปรแกรมการท่องเทียวเพือดึงดูดนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ทีมี

เวลาในการท่องเทียวค่อนข้างน้อย เช่นการเสนอโปรแกรมนําเทียวในจังหวัดขอนแก่นทีมีเส้นทาง

การเดินทางในระยะใกล้ๆ และจัดกลุ่มสถานทีท่องเทียวประเภททีใกล้เคียงกัน ในรูปแบบของ การ

เทียววันเดียว One day trip เช่น 
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    โปรแกรมที 1 เทียวอิมบุญกราบพระขอพร และชมภาพวาดประวัติศาตร์

เมืองขอนแก่น สถานทีท่องเทียว ได้แก่ วัดพระธาตุขามแก่น วัดไชยศรี วัดป่าแสงอรุณ วัดหนองแวง 

(พระมหาธาตุแก่นนคร)  

    โปรแกรมที 2 กิน เล่น เทียว สถานทีท่องเทียว ได้แก่ หาดบางแสน 2 ล่อง

แพ เล่นนํา ชมเขือนอุบลรัตน์ กินอาหารพืนบ้าน  

    โปรแกรมที 3 เทียวอุทยานประวัติศาสตร์ สถานทีท่องเทียว ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ถ้าฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูเวียง และถําค้างคาว อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  

    โปรแกรมที 4 เทียวสวนสัตว์ ลุ้นระทึก สถานทีท่องเทียว ได้แก่ สวนสัตว์

เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง มีสัตว์นานาชนิด และสวนนําให้เล่นสนุก และ หมู่บ้านงูจงอาง อ.นํา

พอง ชมการแสดงโชว์คนกับงู 

  4.10.6.2 สร้างเอกลักษณ์ให้กับการท่องเทียว มีผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอแนวทางใน

การสร้างเอกลักษณ์ให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยการให้แนวความคิดตัวอย่างเกาะลังกาวี ทีมีการใส่

ประวัติศาสตร์เรืองราวให้สถานทีท่องเทียวมีคุณค่า และประสบผลสําเร็จสามารถดึงดูดนักท่องเทียว

และสร้างรายได้เป็นจํานวนมาก ถ้าจังหวัดขอนแก่นสามารถนําศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่มา สร้างคุณค่า

ให้กับสถานทีท่องเทียว ก็จะสามารถเพิมมูลค่า ของแหล่งท่องเทียวนันได้ หรือแม้แต่การให้

ความสําคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของคนอีสานทีมีมิตรไมตรีทีดี ก็ถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของ

จังหวัดขอนแก่นได้เช่นกัน 

  4.10.6.3 พัฒนาแหล่งท่องเทียวเดิม ให้มีความน่าสนใจ และมีกิจกรรมทางการ

ท่องเทียวทีสามารถให้นักท่องเทียวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนใน

แหล่งท่องเทียวนัน เพือสร้างความภูมิใจให้คนในพืนที และกระจายรายได้สู่ท้องถิน 

  4.10.6.4 สร้างแหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ โดยนําจุดเด่นของเมืองขอนแก่นไปสร้าง

เป็นเอกลักษณ์ เช่น การสร้างศูนย์ฝึกกีฬาขนาดใหญ่ แสดงจุดเด่นการเป็นเมืองนักกีฬา การสร้างศูนย์

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น แสดงจุดเด่นจากทีจังหวัดขอนแก่นมีวัฒนธรรมประเพณีทีหลากหลาย 

สามารถเป็นสถานทีจัดแสดงเมือมีการต้อนรับหรือการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับการท่องเทียว

รูปแบบ MICE เช่นเดียวกับการสร้างสวนนําไดโนวอเตอร์พาร์ค ทีนําจุดเด่นเมืองไดโนเสาร์มาสร้าง

ให้เป็นแหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ทังนีต้องมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน เนืองจากเป็นโครงการทีใหญ่ต้องใช้การลงทุนสูง 
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และนอกจากนียังมีข้อย่อยของด้านสถานทีจัดงานทีเสนอแนวทางในการพัฒนาเพิมเติมได้แก่  

 1) ด้านชือเสียงของสถานทีจัดงาน 

 2) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 

 4) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 

 5) การบริการของพนักงาน 

 6) ระบบการรักษาความปลอดภัย 

 7) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 

  โดยแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ในรายด้านข้อย่อยดังกล่าวมีแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE มีดังนี 

 1) การสร้างชือเสียงของสถานทีจัดงานให้เป็นทีรู้จักทังในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยจากศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นทีเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทาง

การแพทย์สาธารณสุข และศูนย์กลางหน่วยงานหลายกรม กอง ควรนําศักยภาพในด้านนี เพือกําหนด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ซึงได้แก่ กลุ่มลูกค้าในหน่วยงาน

ราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานทางด้านการแพทย์สาธารณะสุข เป็น

กลุ่มลูกค้าหลัก และทําการประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมสัมมนา หรือการจัดแสดงสินค้า

นิทรรศการ ในระดับประเทศเพือให้เห็นศักยภาพของสถานทีจัดงานในจังหวัดขอนแก่น และควรให้

หน่วยงานในสํานักประชาสัมพันธ์ขอนแก่นเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์หลัก 

และจัดทําฐานข้อมูลศักยภาพของสถานทีจัดงานเพือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 

ประชาสัมพันธ์ ชูศักยภาพขอนแก่นเมืองแห่งอีเว้นท์ เมืองแห่ง MICE CITY แล้วค่อยขยายผลพัฒนา

สู่ระดับนานาชาติต่อไป  

 2) การพัฒนามาตรฐานของสถานทีจัดงาน ให้เป็นทียอมรับ ซึงได้แก่การ

พัฒนาคุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที

ทันสมัย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสถานทีจัดงานจะต้องมีการจัดให้สอดคล้องกับรูปแบบ

ในการจัดงานมากทีสุด โดยในการพัฒนามาตรฐานของสถานทีจัดงานจําเป็นต้องมีหน่วยงานที

เกียวข้องกับการดูแลมาตรฐานของสถานทีจัดงาน ซึงอาจเป็นในรูปแบบของคณะทํางานของจังหวัด

ในด้าน MICE ทีจัดให้มีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้าน MICE การให้ความรู้เกียวกับ

มาตรฐานสากลของสถานทีจัดงานควรประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง และอาจจัดให้มีการให้รางวัล

สถานทีจัดงานดีเด่น ของจังหวัด เป็นต้น เพือให้ผู้บริหารสถานทีจัดงานได้มีความตืนตัว และเห็นถึง

การพัฒนาทีเอาจริงเอาจังของจังหวัด เพือก้าวสู่ MICE CITYไปพร้อมกัน 
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 3) ส่งเสริมให้สถานทีจัดงานตระหนักถึงการให้บริการทีดีกับนักท่องเทียว 

ให้นักท่องเทียวเกิดความประทับใจจากการได้รับการบริการสูงทีสุด เพือให้เกิดการใช้บริการซําและ

เกิดการแนะนําแบบปากต่อปาก โดยในการส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรม เช่น การให้รางวัล ยกย่อง

ชมเชยพนักงานต้นแบบทีให้บริการดีเลิศ ของสถานทีจัดงาน เป็นต้น 
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บทที 5 
 

สรุป อภิปรายผล 
 

 

 การศึกษาเรืองแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE กําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 3 ประการคือ 1) เพือศึกษาความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 2) เพือศึกษาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น

ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 3) เพือเสนอแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE วิธีการศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปสงค์ และ

ด้านอุปทาน สําหรับด้านอุปสงค์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพือศึกษาความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเทียวกลุ่ม MICE รวม

ทังสิน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบที ด้วยโปรแกรม

วิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ และสรุปตัวชีวัดรายด้านตามลําดับความสําคัญ ในการ

เสนอแนวทางการเพิมศักยภาพ และในด้านอุปทาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE รวมทังสิน 19 คน และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผล เพือทราบศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE จากนันได้มีการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

เพิมเติม และนําข้อมูลทีได้ มาสรุปเป็นแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ต่อไป ซึงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที 1 คือ เพือศึกษาความคาดหวัง และความพึง

พอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น ซึงเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่

นักท่องเทียวกลุ่ม MICE จํานวน 400 คน สรุปข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี  

  พบว่านักท่องเทียวกลุ่ม MICE ซึงถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เป็นผู้ที

มีอายุระหว่าง 30–34 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบอาชีพ

ข้าราชการ มีรายได้เฉลียต่อเดือน คือ 15, 001–20,000 บาท/เดือน และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใน

ครังนี มีการใช้บริการทีพักในจังหวัดขอนแก่นโดยมีการใช้บริการทีพักโรงแรม/รีสอร์ท มีจํานวน

มากทีสุด 

 

5.1.2 พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  นักท่องเทียวกลุ่ม MICE ซึงถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา

จังหวัดขอนแก่น เพือเข้าร่วมการประชุมสัมมนามากทีสุด รองลงมาคือ มาเพือเข้าร่วมการประชุม

ระดับชาติระดับนานาชาติ โดยในการเดินทาง มากับหน่วยงานมากทีสุด ซึงมีการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในการเดินทางมากทีสุด ซึงจากการสอบถามการใช้บริการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดขอนแก่น 

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยในส่วนของผู้ทีใช้บริการขนส่งสาธารณะ มี

การใช้บริการรถแท็กซีมากทีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจังหวัดขอนแก่นมากกว่า 10 ครัง

ต่อปี โดยอัตราเฉลียจํานวนคืนในการค้างคืนในจังหวัดขอนแก่นต่อครัง พบว่าส่วนใหญ่มีการค้าง

คืน1 คืน มีการใช้บริการโรงแรมทีพักมากทีสุด และจากการสอบถามแนวโน้มการเดินทางมา

ท่องเทียวจังหวัดขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นไปได้ โดยปัจจัยทีสําคัญในการตัดสินใจ

เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นเพือการท่องเทียวรูปแบบ MICE พบว่าส่วนใหญ่การตัดสินใจขึนอยู่ที

สถานทีจัดงานมากทีสุด  
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  5.1.3 ระดับความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  จากการศึกษาระดับความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่นโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณารายด้านพบว่า 

  ด้านทีมีค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านทีพัก รองลงมาคือ ด้าน

สถานทีจัดงาน และด้านทีมีความคาดหวังตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่น และ ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  และเมือพิจารณาข้อย่อยในแต่ละด้าน พบว่ามีระดับความคาดหวัง ดังต่อไปนี 

  5.1.3.1 ด้านสถานทีจัดงาน 

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การบริการของพนักงาน 

รองลงมาคือ คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกในสถานทีจัดงาน และค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 

2 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของทําเลทีตัง รองลงมาคือ ระบบการรักษาความปลอดภัย 

  5.1.3.2 ด้านการเข้าถึง  

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวกของการขนส่ง

ทางอากาศ รองลงมาคือ ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ และค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 

อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน รองลงมาคือ ความสะดวกของการขนส่งทาง

รถไฟ 

  5.1.3.3 ด้านทีพัก 

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐานของทีพัก 

รองลงมาคือทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน และค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ระบบ

การรักษาความปลอดภัยของทีพัก รองลงมาคือ คุณภาพการบริการของพนักงาน  

  5.1.3.4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความน่าสนใจของแหล่ง

ท่องเทียว และความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว มีค่าเฉลียเท่ากัน รองลงมาคือ ความหลากหลาย

ของแหล่งท่องเทียว และค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สถานทีนันทนาการ/ออก

กําลังกาย รองลงมาคือ สถานบันเทิง 

  5.1.3.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ด้านความหลากหลายของ

ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง รองลงมาคือ ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร และ

ค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความหลากหลายของบริษัทนําเทียว รองลงมา

คือ ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ 
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  5.1.3.6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน  

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถใน

การจัดงาน รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 

อันดับแรก ได้แก่ ด้านการติดต่อสือสาร/ประสานงาน รองลงมาคือ ความเป็นมืออาชีพ/ความ

เชียวชาญ 

  5.1.3.7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ความมันคงปลอดภัย 

รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม และค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 

อันดับแรก ได้แก่ การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้างศูนย์ประชุม รองลงมาคือ 

นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  5.1.3.8.ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  พบว่ามีระดับความคาดหวังสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ โครงสร้างพืนฐานและ

สาธารณูปโภค รองลงมาคือ ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า และ

ค่าเฉลียความคาดหวังตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความมันคงด้านการเมือง รองลงมาคือ ความมันคง

ปลอดภัย 

 

 5.1.4 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่นโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ซึงเมือพิจารณารายด้านพบว่า 

  ด้านทีมีค่าเฉลียพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านทีพัก รองลงมาคือ ด้านสถานทีจัดงาน 

และด้านทีมีความคาดหวังตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น และ 

ด้านการเข้าถึง 

  และเมือพิจารณาข้อย่อยในแต่ละด้าน พบว่ามีระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี 

  5.1.4.1 ด้านสถานทีจัดงาน  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ การบริการของพนักงาน 

รองลงมาคือ คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกในสถานทีจัดงาน และค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 

2 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของทําเลทีตัง รองลงมาคือ ระบบการรักษาความปลอดภัย 
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  5.1.4.2 ด้านการเข้าถึง  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ความสะดวกของการขนส่ง

โดยรถยนต์ รองลงมาคือ ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ และค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 

อันดับแรก ได้แก่ ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ รองลงมาคือ ความสะดวกของการขนส่ง

ท้องถิน 

  5.1.4.3 ด้านทีพัก  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ มาตรฐานของทีพัก 

รองลงมาคือ ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน และค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ระบบ

การรักษาความปลอดภัยของทีพัก รองลงมาคือ มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก 

  5.1.4.4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ สถานบันเทิง และความมี

เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว มีค่าเฉลียเท่ากัน รองลงมาคือ ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 

และค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียวรองลงมา

คือ สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย 

  5.1.4.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ด้านความหลากหลายของ

ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง รองลงมาคือ ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร และ

ค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความหลากหลายของบริษัทนําเทียว รองลงมา

คือ ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ 

  5.1.4.6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถใน

การจัดงาน รองลงมาคือ ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ และค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 

อันดับแรก ได้แก่ ด้านการติดต่อสือสาร/ประสานงาน รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ 

  5.1.4.7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ ด้านคุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี 

มีความสวยงาม รองลงมาคือ ความมันคงปลอดภัย และค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 อันดับแรก 

ได้แก่ นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ และพันธ

กิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE 
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  5.1.4.8.ด้านฺภาพลักษณ์ของจังหวัด  

  พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรกได้แก่ โครงสร้างพืนฐานและ

สาธารณูปโภค รองลงมาคือ ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า และ

ค่าเฉลียความพึงพอใจตําสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความมันคงด้านการเมือง รองลงมาคือ ความมันคง

ปลอดภัย 

 

  5.1.5 ผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 ผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของนักท่องเทียวกลุ่ม 

MICE แบ่งการศึกษารายด้าน และรายข้อย่อย ดังนี 

  5.1.5.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจรายด้าน 

พบว่า นักท่องเทียวกลุ่ม MICE มีระดับคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ รวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ

เข้าถึง 2) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 3) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 4) ด้านความสามารถ

ของบุคลากรทีจัดงาน 5) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน และ 6) ด้านภาพลักษณ์ของ

จังหวัด 

  และพบว่าด้านทีมีระดับคาดหวัง เท่ากับ ความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านสถานทีจัดงาน 

  5.1.5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจรายด้านข้อย่อย 

  เมือเปรียบเทียบในรายข้อย่อย พบว่าแต่ละด้านมีระดับความคาดหวัง และความพึง

พอใจ ดังนี 

 1) ด้านสถานทีจัดงาน พบว่าข้อทีมีระดับความคาดหวัง มากกว่า ความพึง

พอใจ ได้แก่ 1) ชือเสียงของสถานทีจัดงาน 2) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 3) คุณภาพของสิงอํานวย

ความสะดวกของสถานทีจัดงาน 4) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 5) การบริการของพนักงาน 

6) ระบบการรักษาความปลอดภัย และ 7) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 

 และพบว่าข้อทีมีระดับความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ 1) 

ความเหมาะสมของทําเลทีตัง 

 2) ด้านการเข้าถึง พบว่าข้อทีมีระดับความคาดหวัง มากกว่า ความพึง

พอใจ ได้แก่ 1) ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 2) ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ 3) 

ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน และ 4) ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 

 และพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ 1. 

ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ 
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 3) ด้านทีพัก พบว่าทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึง

พอใจ ซึงได้แก่ 1) ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน 2) มาตรฐานของทีพัก 3) ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก 4) 

ระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก 5) มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก 6) คุณภาพการบริการของ

พนักงาน 

 4) ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น พบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความ

คาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ 1) ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 2) ความน่าสนใจ

ของแหล่งท่องเทียว และ 3) ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 

 และพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียความคาดหวัง น้อยกว่า ความพึงพอใจ ได้แก่ 1) สถานที

นันทนาการ/ออกกําลังกาย และ 2) สถานบันเทิง 

 5) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง พบว่าทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า 

ความพึงพอใจ ซึงได้แก่ 1) ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) ความหลากหลายของห้าง 

สรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง 3) ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 4) ความหลากหลายของบริษัทที

ให้บริการด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ 

 6) ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน พบว่าทุกข้อย่อย มีค่าเฉลีย

ความคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ ซึงได้แก่ 1) การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 2) ความเป็นมืออาชีพ/

ความเชียวชาญ 3) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4) ความรู้ความสามารถในการจัดงาน 

 7) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าทุกข้อย่อย มี

ค่าเฉลียความคาดหวัง มากกว่า ความพึงพอใจ ซึงได้แก่ 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE 2) นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE 3) การจัดทํา

โครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้างศูนย์ประชุม 4) คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความ

สวยงาม 5) ความมันคงปลอดภัย 

 8) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด พบว่าทุกข้อย่อย มีค่าเฉลียความคาดหวัง 

มากกว่า ความพึงพอใจ ซึงได้แก่ 1) ความน่าสนใจของจังหวัด 2) โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

3) ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า 4) ความมันคงด้านการเมือง 5) สภาพ

เศรษฐกิจ 6) ความมันคงปลอดภัย 
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  5.1.6 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของ 

   นักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียว

กลุ่ม MICE โดยแบ่งผลการศึกษารายด้าน และรายข้อย่อย ดังนี 

  5.1.6.1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวังและความพึงพอใจ

ของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE รายด้าน  

  พบว่าด้านการเข้าถึง และด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน มีค่าเฉลีย

ความคาดหวังและความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ระดับความเชือมัน 99% 

  และพบว่า ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง ด้าน

ความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน และด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด มีค่าเฉลียความคาดหวังและ

ความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ระดับความเชือมัน 95% 

  5.1.6.1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE รายข้อย่อย 

  พบว่ามีด้านทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รวม 30 ข้อ โดยข้อทีมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ระดับความเชือมัน 99% มี 21 ข้อ และข้อทีมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ระดับความเชือมัน 95% มี 9 ข้อ  

  และพบว่า ข้อย่อยทีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ รวม 3 ข้อ โดยข้อย่อยทีมีผล

การทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รวม 30 ข้อ ได้แก่  

 1) ด้านชือเสียงของสถานทีจัดงาน 

 2) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 

 3) คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน 

 4) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 

 5) การบริการของพนักงาน 

 6) ระบบการรักษาความปลอดภัย 

 7) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 

 8) ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 

 9) ความสะดวกของการขนส่งโดยรถไฟ 

 10) ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 

 11) ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 

 12) ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 



173 
 

 
 

 13) ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว 

 14) ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 

 15) ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 

 16) ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและการ

แสดงสินค้า/นิทรรศการ 

 17) การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 

 18) ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ 

 19) ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

 20) ความรู้ความสามารถในการจัดงาน 

 21) วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 22) นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 23) การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่นการสร้างศูนย์ประชุม 

 24) คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม 

 25) ความมันคงปลอดภัย 

 26) ความน่าสนใจของจังหวัด 

 27) โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

 28) ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่งและการขนส่งสินค้า 

 29) ความมันคงด้านการเมือง 

 30) ความมันคงปลอดภัย 
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5.2 แนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

 

  จากการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัด

ขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ตามลําดับค่าเฉลียความคาดหวังสูงสุด ใน 6 ด้านได้ดังนี  
 

 5.2.1 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

  5.2.1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE และ

ความรู้ความสามารถทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เพือพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

  5.2.1.2 หน่วยงานทีประกอบธุรกิจ MICE ควรให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้า 

และทักษะในการให้บริการทีรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากทีสุด 

  5.2.1.3 หน่วยงานทีประกอบธุรกิจ MICE ควรให้ความสําคัญด้านภาษาต่างประเทศ

โดยผ่านการทํากิจกรรมเพือพัฒนาทักษะด้านภาษา 

  5.2.1.4 จัดตังหน่วยงานทีเกียวข้องกับการดําเนินงานด้าน MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

เช่น คณะทํางานด้าน MICE ทีมีศูนย์ให้ข้อมูล และสามารถให้บริการจัดอบรม เผยแพร่ความรู้ 

  5.2.1.5 ควรมีการจัดอบรมเพือการพัฒนาบุคลากรของสถานทีจัดงานในจังหวัด

ขอนแก่น ปีละ 2 ครังเป็นอย่างน้อยเพือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือง 

 

 5.2.2 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

  5.2.2.1 สร้างจุดเด่นของการเป็นนครแห่ง MICE โดยประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย

ทีเกียวข้องเพือสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่น  

  5.2.2.2 สร้างสังคมแห่งความสามัคคี สู่เมืองทีน่าอยู่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 

  5.2.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานสาธารณูปโภค และระบบ

คมนาคมขนส่งในจังหวัดขอนแก่นให้มีความสะดวกสบาย และมีระบบมากขึน 

  5.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเศรษฐกิจ ให้มีความน่าอยู่ เป็นเมือง

แห่งสีสัน และความเจริญด้วยสร้างคุณภาพชีวิตทีดีให้กับประชากร 

  5.2.2.5 เพิมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเพิมจํานวนสายตรวจ

บริการประชาชน และนักการเมืองควรซือสัตย์ รักและสามัคคีกัน เพือประโยชน์ส่วนรวมของ

บ้านเมือง 

  5.2.2.6 จัดตังคณะทํางานส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่น ในด้านต่างๆให้

ครบทุกด้าน 
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  5.2.3 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  5.2.3.1 ภาครัฐควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียว

รูปแบบ MICE และกําหนดนโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICEใน

แผนพัฒนา 

  5.2.3.2 ภาครัฐควรส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์รอบเมืองขอนแก่น โดยสร้างการมี

ส่วนร่วมของคนขอนแก่น  

  5.2.3.3 ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการส่งเสริม

การท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันในทุกมิติ เช่น การสนับสนุนในการลงทุน  

  5.2.3.4 กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย บังคับใช้ในสถานทีจัดงาน โรงแรม 

ทีพัก  

  5.2.3.5 การเพิมสายตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยให้ครอบคลุมโดยเฉพาะจุดที

เคยเกิดเหตุอาชญากรรมหรือจุดเสียงต่างๆ  

 

  5.2.4 ด้านการเข้าถึง 

  5.2.4.1 เพิมเทียวบิน เปิดเส้นทางการบินเพิมขึน และการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 

ให้มีความสะอาด ทันสมัย และพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นสนามบินนานาชาติในอนาคต 

  5.2.4.2 ปรับพืนทีภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟให้สะอาด เป็นระเบียบ และจัดให้

มีทีจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสาร รวมทังพัฒนาการให้บริการเพิมขึน 

  5.2.4.3 เพิมความเข้มงวดในการบังคับและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขับรถ

โดยสาร และการตรวจสอบเครืองยนต์รถโดยสารทุกประเภทก่อนนําไปใช้ รับ – ส่ง ผู้โดยสาร  

  5.2.4.4 การร่วมมือกับบริษัทขนส่งสินค้าเพืออํานวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าถึงบริเวณทีจัดงาน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

 

 5.2.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  5.2.5.1 เพิมคุณภาพการให้บริการของภัตตาคารและร้านอาหารให้มีความสะอาด 

ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยดําเนินการในรูปแบบของการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานร้านอาหารของจังหวัดขอนแก่น 

  5.2.5.2 สร้างศูนย์จําหน่ายของฝากของทีระลึกประจําจังหวัด 

  5.2.5.3 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านการสนับสนุนการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ของจังหวัดขอนแก่น  
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 5.2.6. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 5.2.6.1 ส่งเสริมการท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้ศักยภาพในความ

หลากหลายของแหล่งท่องเทียวมาเสนอโปรแกรมการท่องเทียวเพือดึงดูดนักท่องเทียวกลุ่มMICE 

ในรูปแบบของ การเทียววันเดียว One day trip เช่น 

    โปรแกรมที 1 เทียวอิมบุญกราบพระขอพรและชมภาพวาดประวัติศาตร์

เมืองขอนแก่นสถานทีได้แก่ วัดพระธาตุขามแก่น วัดไชยศรี วัดป่าแสงอรุณ วัดหนองแวง (พระ

มหาธาตุแก่นนคร)  

    โปรแกรมที 2 กิน เล่น เทียวสถานทีท่องเทียวได้แก่ หาดบางแสน 2 ล่อง

แพ เล่นนํา ชมเขือนอุบลรัตน์ กินอาหารพืนบ้าน  

    โปรแกรมที 3 เทียวอุทยานประวัติศาสตร์ สถานทีท่องเทียวได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ถ้าฝ่ามือแดง อุทยานแห่งชาติภูเวียง และถําค้างคาว อุทยานแห่งชาติภู

ผาม่าน  

    โปรแกรมที 4 เทียวสวนสัตว์ ลุ้นระทึกสถานทีท่องเทียวได้แก่ สวนสัตว์

เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง มีสัตว์นานาชนิด และสวนนําให้เล่นสนุก และ หมู่บ้านงูจงอาง อ.นํา

พอง ชมการแสดงโชว์คนกับงู 

  5.2.6.2 สร้างเอกลักษณ์ให้กับการท่องเทียว 

  5.2.6.3 พัฒนาแหล่งท่องเทียวเดิม ให้มีความน่าสนใจ และมีกิจกรรมทางการ

ท่องเทียวทีสามารถให้นักท่องเทียวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

  5.2.6.4 สร้างแหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ โดยใช้แนวคิดจากจุดเด่นของเมือง

ขอนแก่น 

 

  และมีข้อย่อยของด้านสถานทีจัดงานทีเสนอแนวทางในการพัฒนาเพิมเติมได้แก่  

 1) ด้านชือเสียงของสถานทีจัดงาน 

 2) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 

 3) คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน 

 4) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 

 5) การบริการของพนักงาน 

 6) ระบบการรักษาความปลอดภัย 

 7) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 
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    โดยแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ในรายด้านข้อย่อยดังกล่าวมีแนวทางในการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นใน

การท่องเทียวรูปแบบ MICE มีดังนี 

 (1) การสร้างชือเสียงของสถานทีจัดงานให้เป็นทีรู้จักทังในประเทศ

และต่างประเทศ  

 (2) การพัฒนามาตรฐานของสถานทีจัดงาน ให้เป็นทียอมรับ ซึงได้แก่

การพัฒนาคุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที

ทันสมัย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสถานทีจัดงานจะต้องมีการจัดให้สอดคล้องกับ

รูปแบบในการจัดงานมากทีสุด  

 (3) ส่งเสริมให้สถานทีจัดงานตระหนักถึงการให้บริการทีดี 
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5.3 อภิปรายผล 

 

  จากผลการศึกษาเรืองแนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียว

รูปแบบ MICE อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี 

   

  5.3.1 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

  จากการศึกษาด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน พบว่า นักท่องเทียวต้องการให้มีการ

พัฒนาในด้านดังต่อไปนี 

  5.3.1.1 การติดต่อสือสาร/ประสานงาน 

  5.3.1.2 ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ 

  5.3.1.3 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

  5.3.1.4 ความรู้ความสามารถในการจัดงาน  

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี 

  เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: 113119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของอุตสาหกรรม

การประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน

จังหวัดขอนแก่น มีผลการวิจัยทีสอดคล้องกับการวิจัยครังนี ในด้านความรู้ความสามารถในการจัด

งาน ซึงผลการศึกษางานวิจัยของเทวีวรรณ ปทุมพร พบว่า ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร 

เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการท่องเทียวรูปแบบ MICE  

  ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองความพึงพอใจ

ของผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย มี

ความสอดคล้องกับการวิจัยครังนี คือมีการใช้ตัวชีวัด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ประเมิน

ความพึงพอใจของผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน ซึงผลการวัดระดับความพึงพอใจดังกล่าว ผู้จัดงาน 

และผู้เข้าร่วมงาน มีระดับความพึงพอใจทีแตกต่างกัน ขึนอยู่กับปัจจัยต่างๆทีแตกต่างกัน เนืองจากมี

การรับรู้ทีแตกต่างกัน  

  ปวิธ ตันสกุล (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การประเมินศักยภาพของสิงอํานวย

ความสะดวกต่อศูนย์การประชุมในส่วนการตลาดการประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการ

นานาชาติในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความสอดคล้องกับการวิจัยครัง

นี คือมีการใช้ตัวชีวัดทีเกียวข้องกับ ด้านการสือสาร และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ในการ

ประเมินศักยภาพสิงอํานวยความสะดวกต่อศูนย์ประชุม  
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  ประภาพรรณ จุมพลเดชาพันธ์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการจัดงานนิทรรศการทีมีต่อศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ใน 5 ด้าน ซึงมีความสอดคล้อง กับ

การวิจัยครังนี โดยมีการใช้ตัวชีวัดด้านบุคลากร ศึกษาระดับความพึงพอใจ 

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554 – 2557 (สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) มียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการศึกษาครังนี ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 

การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพืนฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 การ

พัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

  ซึงจากยุทธศาสตร์ทีเกียวข้อง กับการพัฒนาด้านความสามารถของบุคลากรทีจัด

งานดังกล่าว พบว่า มีประเด็นยุทธศาสตร์ทีให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร คือการให้

ประชากรในจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสในการศึกษาขันพืนฐานทีมีคุณภาพและทัวถึง ได้รับ

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษานอกระบบได้ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รวมทังการเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรตามภารกิจของจังหวัด ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชากรอย่างสมดุล ซึงจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากรของ

จังหวัดขอนแก่น  

  5.3.2 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด  

  จากการศึกษาด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด พบว่า นักท่องเทียวต้องการให้มีการพัฒนาใน

ด้านดังต่อไปนี 

  5.3.2 1 ความน่าสนใจของจังหวัด 

  5.3.2 2 โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค  

  5.3.2 3 ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่งและการขนส่งสินค้า 

  5.3.2 4 ความมันคงด้านการเมือง 

  5.3.2 5 ความมันคงปลอดภัย  

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี 
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  เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: 113119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของอุตสาหกรรม

การประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน

จังหวัดขอนแก่น มีผลการวิจัยทีสอดคล้องกับการวิจัยครังนี ในด้านภาพลักษณ์ของจังหวัดทัง 5 

ด้านดังกล่าว เป็นปัจจัยความสําเร็จสําหรับธุรกิจการจัดประชุม  

  มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ (2552: 5367) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้าน

ธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดภูเก็ต และงานวิจัยของ (ณัฐกานต์ รองทอง, 

2552: บทคัดย่อ) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) 

พืนทีจังหวัดอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับการวิจัยครังนี คือมีการใช้ตัวชีวัด ด้านโครงสร้าง

พืนฐานและสาธารณูปโภค และด้านความสะดวกของการคมนาคม ในการศึกษาเรืองความพร้อม

ของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือ ไมซ์ (MICE) ตัวชีวัดทัง 5 ด้านจึงมีส่วนสําคัญในการเพิม

ความพร้อมหรือศักยภาพของจังหวัดในการเพิมศักยภาพการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554–2557 (สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) มียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการศึกษาครังนี ในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ 

 1) ด้านความน่าสนใจของจังหวัด 

 พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนด้านความน่าสนใจของจังหวัดคือ 

ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 การสนับสนุน ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิน  

 ซึงจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมศักยภาพการ

สร้างความน่าสนใจให้กับจังหวัด เนืองจากในเป้าประสงค์ มีการให้ความสําคัญในการนํามรดกทาง

วัฒนธรรมทีเป็นวัฒนธรรมท้องถินมาต่อยอดเพิมคุณค่า สร้างเสน่ห์ให้จังหวัดขอนแก่น ทําให้คน

ขอนแก่นมีความรัก และภูมิใจในเสน่ห์ทีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดี

ให้กับจังหวัดขอนแก่น 

 2) ด้านโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค 

 พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและ

สาธารณูปโภค 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (1) ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์ 
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 (2) ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาแหล่งนํา เพือเพิมปริมาณ

ทรัพยากรนํา ระบบการกระจายนํา และจัดการคุณภาพนําอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์

ที 3 การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ซึงจากยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว มีความเกียวข้องกับการ

พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภคของจังหวัดขอนแก่น ซึงจะช่วยในการพัฒนา 

ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางบริการด้าน

การแพทย์ทีสําคัญในระดับภาคและนานาชาติ และในการพัฒนาแหล่งนํา ระบบการกระจายนํา และ

การบริหารจัดการนําอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ รวมทังการพัฒนาระบบ และ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และการบริการภาครัฐทีดี และมีการสนับสนุนในการยกระดับ

สังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน 

 3) ด้านการเมือง 

  พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านการเมือง คือ ยุทธศาสตร์

ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

 โดยจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการกําหนดเป้าประสงค์คือ เป็นเมืองพี

น้องกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆและมีข้อตกลงร่วมระหว่าง

เมืองเพือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด แสดงให้เห็นว่า มีการให้ความสําคัญ

ในการเป็นเมืองพีน้องกับเมืองสําคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆและให้การ

สนับสนุนในการร่วมมือกันระหว่างเมืองเพือส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

 4) ด้านความปลอดภัย 

 พบว่ามียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านความปลอดภัย คือ 

ยุทธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมันคง  

 จากยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

และความมันคง ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีการให้ความสําคัญด้านการรักษาความปลอดภัยทังชีวิต

และทรัพย์สินของประชากรในจังหวัด รวมถึงนักท่องเทียว ซึงอยู่ในส่วนของการสนับสนุนในการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น 
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  5.3.3 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

  จากการศึกษาด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า นักท่องเทียวต้องการให้

มีการพัฒนาในด้านดังต่อไปนี 

  5.3.3 1 วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  5.3.3 2 นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

  5.3.3 3 การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่นการสร้างศูนย์ประชุม 

  5.3.3 4 คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม 

  5.3.3 5 ความมันคงปลอดภัย 

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี 

  มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ (2552: 5367) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัด

ประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดภูเก็ต และงานวิจัยของ (ณัฐกานต์ รองทอง, 2552: บทคัดย่อ) 

ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัด

อุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับการวิจัยครังนี คือมีการใช้ตัวชีวัดในการศึกษาด้านความพร้อม

ของเมืองในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE และใช้ตัวชีวัดด้านการสนับสนุนของภาครัฐ

และภาคเอกชน ในการประเมินศักยภาพ ของจังหวัด ดังนัน ในด้านการสนับสนุนของภาครัฐ การ

กําหนดนโยบายในการพัฒนาจังหวัด การรักษาสิงแวดล้อมให้มีความสวยงาม การรักษาความมันคง

ปลอดภัย จึงเป็นตัวชีวัดทีสําคัญในการเพิมศักยภาพของจังหวัดได้ 

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554 – 2557 (สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) มียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการศึกษาครังนี ในด้านการสนับสนุน

ของภาครัฐและภาคเอกชน พบว่ามียุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาคุณภาพของสิงแวดล้อมทีดีมีความ

สวยงาม และการสนับสนุนความร่วมมือของประชาชน ดังนี 

 1) ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เพือการพัฒนาอย่ายังยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การบริหารจัดการทรัพยากรสิงแวดล้อม เพือ

รองรับการเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ 

 2) ยุทธศาสตร์ที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เพือการพัฒนาอย่ายังยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 3) ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 

การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  ซึงจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมี

การให้ความสําคัญกับการรักษาสิงแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ดี และอยู่ในระดับมาตรฐานทังการ

จัดการขยะ นําเสีย และการบูรณาการสิงแวดล้อมด้านอืนๆ รวมทังการบูรณาการเพือบริหารจัดการ

ทรัพยากรและสิงแวดล้อมระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง จังหวัด และท้องถิน อย่างเป็นระบบ ซึง

แสดงถึงการให้ความสําคัญของจังหวัดในการสนับสนุนร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง 

เพือการรักษาสิงแวดล้อมและการให้ความสําคัญในการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพือการพัฒนา

จังหวัด ซึงมีความสอดคล้องกับด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

  5.3.4 ด้านการเข้าถึง 

  จากการศึกษาด้านการเข้าถึง พบว่า นักท่องเทียวต้องการให้มีการพัฒนาในด้านดังต่อไปนี 

  5.3.4.1 ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ 

  5.3.4.2 ความสะดวกของการขนส่งโดยรถไฟ 

  5.3.4.3 ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน 

  5.3.4.4 ความสะดวกของการขนส่งสินค้า 

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี 

  มีงานวิจัยทีสอดคล้องในการใช้ตัวชีวัดในการศึกษา 4 งานวิจัย ได้แก่ (มนัส ชัยสวัสดิ และ

คณะ, 2552: 5367) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) 

พืนทีจังหวัดภูเก็ต งานวิจัยของ (ณัฐกานต์ รองทอง, 2552: บทคัดย่อ) ศึกษา เรืองความพร้อมของ

เมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยของ (ปวิธ ตัน

สกุล, 2548: บทคัดย่อ) วิจัยเรือง การประเมินศักยภาพของสิงอํานวยความสะดวกต่อศูนย์การ

ประชุมในส่วนการตลาดการประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ งานวิจัยของ (ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง, 2549: 

บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและ

นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย ซึงงานวิจัยทัง 4 งาน ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการศึกษา

ครังนี คือได้ใช้ตัวชีวัดในการประเมินความพึงพอใจ และศักยภาพด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

ได้แก่ ด้านการเข้าถึงทังทางอากาศ ทางรถไฟ การขนส่งท้องถิน และการขนส่งสินค้า  
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  เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: 113119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของอุตสาหกรรม

การประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน

จังหวัดขอนแก่น มีผลการวิจัยทีสอดคล้องกับการวิจัยครังนีคือ ระบบการคมนาคมขนส่ง เป็นปัจจัย

ความสําเร็จสําหรับธุรกิจการจัดประชุม 

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554–2557 (สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านการ

เข้าถึงโดยเฉพาะ  

 

  5.3.5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

  จากการศึกษาด้านธุรกิจทีเกียวข้อง พบว่า นักท่องเทียวต้องการให้มีการพัฒนาในด้าน

ดังต่อไปนี 

  5.3.5.1 ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 

  5.3.5.2 ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและการแสดง

สินค้า นิทรรศการ 

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี 

  เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: 113119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของอุตสาหกรรม

การประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน

จังหวัดขอนแก่น มีผลการวิจัยทีสอดคล้องกับการวิจัยครังนีคือ ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว 

และ บริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า นิทรรศการ เป็นปัจจัยความสําเร็จ

สําหรับกิจกรรมไมซ์ (MICE) รูปแบบต่างๆ  

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554–2557 (สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านธุรกิจทีเกียวข้อง

โดยเฉพาะ  
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  5.3.6 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

  จากการศึกษา ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น พบว่า นักท่องเทียวต้องการให้มี

การพัฒนาในด้านดังต่อไปนี 

  5.3.6.1 ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 

  5.3.6.2 ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว 

  5.3.6.3 ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว 

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยดังต่อไปนี 

  เทวีวรรณ ปทุมพร (2549: 113119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของอุตสาหกรรม

การประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ใน

จังหวัดขอนแก่น มีผลการวิจัยทีสอดคล้องกับการวิจัยครังนีคือ ในด้านการท่องเทียว เป็นปัจจัยด้าน

อืนๆ ทีเป็นปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม  

  ปวิธ ตันสกุล (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง การประเมินศักยภาพของสิงอํานวย

ความสะดวกต่อศูนย์การประชุมในส่วนการตลาดการประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการ

นานาชาติในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความสอดคล้องกับการวิจัยครังนี 

คือมีการใช้ตัวชีวัดทีเกียวข้องกับ ด้านความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว ทีเป็นตัวชีวัดทีสําคัญใน

การประเมินศักยภาพของศูนย์ประชุม 

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554–2557 (สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้าน

สถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น คือ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านการเกษตร เพือมุ่งสู่การ

เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้อง 2

ประเด็น ได้แก่ 

 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านการค้า การท่องเทียว การ

บริการ และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคซึงจากยุทธศาสตร์

ดังกล่าวมีเป้าประสงค์ดังนี 

 (1) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทียวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเทียว

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเทียว กิจกรรมการท่องเทียวทีเป็นเสน่ห์และ

เอกลักษณ์ของเมือง 

 (2) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชือมโยง

การค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าท้องถิน 
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 (3) มีโครงสร้างพืนฐานทังด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และ

ด้านคมนาคมทีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการและการ

ลงทุนของภูมิภาค 

 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ซึงมีความเกียวข้องกับด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นคือ การให้ความสําคัญกับสถานที

นันทนาการและสถานทีออกกําลังกายซึงเป็นส่วนหนึงในตัวชีวัดย่อยด้านสถานทีท่องเทียวใน

จังหวัดขอนแก่น 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด

ขอนแก่นกับตัวชีวัดรายย่อยด้านสถานทีท่องเทียว พบว่าจังหวัดขอนแก่นมียุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาจังหวัด ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการ

ท่องเทียวยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นเอกลักษณ์ของเมือง พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง

ศูนย์กลางทางการท่องเทียวของภูมิภาค และการมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การ

บริการของภูมิภาค รวมทังมีการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง เพือเชือมโยงการค้าระหว่างประเทศ 

ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการค้าท้องถิน และในประเด็นยุทธศาสตร์ที 

4 มีการให้ความสําคัญในการสนับสนุนสถานทีนันทนาการและสถานทีออกกําลังกายของจังหวัด

ขอนแก่น เพือการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการกีฬาแห่งภูมิภาค ซึงส่งผลดีต่อการพัฒนา การ

ท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่นในอนาคต 

  และนอกจาก 6 ด้านหลักดังกล่าวแล้วยังมีด้านข้อย่อย 7 ข้อ ทีนักท่องเทียวมีความ

ต้องการให้มีการพัฒนาเพือเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

 1) ด้านชือเสียงของสถานทีจัดงาน 

 2) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 

 3) คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน 

 4) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 

 5) การบริการของพนักงาน 

 6) ระบบการรักษาความปลอดภัย 

 7) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 

 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย 5 งาน ได้แก่ (มนัส ชัยสวัสดิ และคณะ, 2552: 53 67) 

ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดภูเก็ต 

งานวิจัยของ (ณัฐกานต์ รองทอง, 2552: บทคัดย่อ) ศึกษา เรืองความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัด

ประชุมหรือไมซ์ (MICE) พืนทีจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยของ (ปวิธ ตันสกุล, 2548: บทคัดย่อ) 
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วิจัยเรือง การประเมินศักยภาพของสิงอํานวยความสะดวกต่อศูนย์การประชุมในส่วนการตลาดการ

ประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล และ งานวิจัยของ (ทวีป ศิริรัศมี และกรินทร์ ธรรมกร่าง, 2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง

ความพึงพอใจของผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน

ประเทศไทย และ (เทวีวรรณ ปทุมพร, 2549: 113  119) ศึกษาเรือง ปัจจัยความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการประชุม การท่องเทียวเพือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ 

(MICE) ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีความสอดคล้องกับการวิจัยครังนีคือ การใช้ตัวชีวัดในด้าน

สถานทีจัดงาน ซึงมีองค์ประกอบข้อย่อยในด้านต่างๆ เพือใช้ในการประเมินศักยภาพของสถานทีจัด

งาน และผลการวิจัยของ เทวีวรรณ ปทุมพร มีความสอดคล้องกับการศึกษาครังนี โดยในด้าน

สถานทีจัดงาน ทีประกอบด้วยตัวชีวัดย่อยในแต่ละด้านดังกล่าว เป็นปัจจัยความสําเร็จสําหรับการ

จัดกิจกรรม ไมซ์ (MICE) ซึงหน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาด้านสถานทีจัดงานจะต้องให้

ความสําคัญในการเพิมศักยภาพให้ สถานทีจัดงานมีมาตรฐาน มีคุณภาพของสิงอํานวยความสะดวก

ทีดี รวมทังมีการปรับปรุงการให้บริการ และให้ความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยสูงสุด  

  อัญมณี สงวนวงศ์วาน (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การบริการของพนักงาน เป็น

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ ในเขตอําเภอเมือง

ขอนแก่น 

  และในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554 – 2557 (สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น, 2555: 96101) ไม่พบว่ามียุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนาด้านสถานทีจัดงาน 

ซึงได้แก่ 1) ด้านชือเสียงของสถานทีจัดงาน 2) มาตรฐานของพืนทีจัดงาน 3) คุณภาพของสิงอํานวย

ความสะดวกของสถานทีจัดงาน 4) ความพร้อมของอุปกรณ์โสต 5) การบริการของพนักงาน 6) 

ระบบการรักษาความปลอดภัย 7) ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน 
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5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

  5.4.1 ควรมีการกําหนดแผนนโยบายในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ทีเกียวข้องกับการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE โดยเฉพาะในด้านของการเข้าถึง ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง และด้านสถานทีจัด

งาน ซึงไม่พบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านดังกล่าว ในแผนนโยบายการพัฒนาจังหวัด

ขอนแก่น พ.ศ. 2554–2557 

  5.4.2 ควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทีสําคัญคือประชาชน

ทุกคนในจังหวัดขอนแก่น ต้องมีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นรูปธรรม ซึงอาจแสดงออกจาก

การร่วมทํากิจกรรมต่างๆของจังหวัด และเป็นเจ้าบ้านทีดีในการให้การต้อนรับนักท่องเทียวกลุ่ม MICE 

  5.4.3 ควรมีการจัดตังคณะทํางานด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE และจัดตังศูนย์มูล

MICE ประจําจังหวัดซึงมีหน้าทีในการรวบรวมทําฐานข้อมูลด้านการท่องเทียวรูปแบบ MICE

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะเพือสร้างบุคลากรมืออาชีพ

ด้าน MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  5.4.4 ควรจัดตังหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของสถานทีจัดงาน ทีพัก 

ร้านอาหาร บริการขนส่งท้องถิน ให้ได้มาตรฐาน และให้ใบรับรองมาตรฐาน หรือให้ใบประกาศ

สถานประกอบการดีเด่นในแต่ละด้าน  

  5.4.5 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ MICE ในจังหวัดขอนแก่นเพือเอือประโยชน์

ระหว่างกัน  

  5.4.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการเพิมพืนทีสีเขียวในเขตเมือง 

และจัดการด้านระบบงานจราจรให้เป็นระเบียบ 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

 

  5.5.1 ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจเพือจัดทําฐานข้อมูลทีสนับสนุนการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE ในจังหวัดขอนแก่น โดยผลการวิจัยอาจนําเสนอในรูปแบบสือสารสนเทศทีเข้าถึงได้ง่าย เช่น 

การพัฒนาในรูปแบบของการใช้สือแอปพลิเคชัน ต่างๆ เป็นต้น 

  5.5.2 ควรมีการทําวิจัยเพือสํารวจความคิดเห็นของประชากรในจังหวัดขอนแก่น ต่อการ

พัฒนาจังหวัดสู่เมือง MICE CITY  

  5.5.3 ควรมีการวิจัยด้านการเกิดผลกระทบจากการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

  5.5.4 ควรทําการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ทีมีผลต่อการการตัดสินใจเลือกสถานทีจัดงานเพือ

เพือตอบสนองธุรกิจ MICE โดยการศึกษานักท่องเทียวกลุ่ม MICE ทังชาวไทยและชาวต่างชาติ เพือ

นําผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น สู่เมือง MICE CITY ต่อไป 

  5.5.5 ควรมีการทําการวิจัยเรืองมาตรฐานของสถานทีจัดงานเพือรองรับการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่นโดยเปรียบเทียบกับสถานทีจัดงานทีมีชือเสียง 
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  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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 วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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  นิทรรศการ (องค์การมหาชน). 
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ศิริจรรยา ประพฤติกิจ.  2553.  การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวในอําเภอเมือง จังหวัดตราด 

  เพือจัดทํา เส้นทางท่องเทียวเชิงนิเวศ.  ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริชัย พงษ์วิชัย.  2551.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น.  2555.  ศักยภาพการลงทุนและ

  อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ค.ศ. 20122017.  ขอนแก่น: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น. 
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แบบสอบถาม 

เรือง แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

Guidelines to Increase Potential of Khon Kaen Province, Thailand for MICE Tourism 
 

แบบสอบถามสําหรับผู้เข้าร่วมงาน การท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 
 

 

คําชีแจง : แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของการวิจัยเพือศึกษาเกียวกับ ความพึงพอใจและความ

คาดหวังของผู้เข้าร่วมงาน การท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลทีได้รับจาก

แบบสอบถามจะถูกรวบรวมเพือใช้ในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

MICE ย่อมาจาก   M = Meeting การประชุมขนาดเล็ก 

        I  =  Incentive Travel การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล 

        C  =  Convention การประชุมระดับชาติ นานาชาติ 

        E  =  Exhibition การแสดงสินค้า นิทรรศการ 

แบบสอบถามชุดนีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที 1: ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2: พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที 3: ระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICEในจังหวัด

  ขอนแก่น 

ส่วนที 4: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี 

นางสาวจิรพรจันลา 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะการจัดการการท่องเทียว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบสอบถามชุดที ................. 
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คําชีแจง: โปรดทําเครืองหมาย / ลงใน ( ) หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างทีตรงกับความคิดเห็น/

สถานภาพของท่านมากทีสุด 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ  

( )  ชาย     ( )  หญิง 

2.อายุ  

( ) 15 –19 ปี   ( ) 20 – 24 ปี   ( ) 25 – 29 ปี   ( ) 30 – 34 ปี 

( ) 35 – 39 ปี         ( ) 40 – 44 ปี   ( ) 45  49 ปี   ( ) 50  54 ปี 

( ) 55  59 ปี   ( ) 60  64 ปี   ( ) มากกว่า 65 ปี 

3.สถานภาพสมรส 

  ( ) โสด     ( ) สมรส                    ( ) หม้าย / หย่าร้าง 

4.ระดับการศึกษา 

( ) ตํากว่าปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรี   ( ) ปริญญาโท   ( ) ปริญญา

เอก 

5.อาชีพ 

 ( ) ข้าราชการ  ( )พนักงานของรัฐ    ( ) ลูกจ้างประจํา / ชัวคราว 

 ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงานเอกชน    ( ) ธุรกิจส่วนตัว 

  ( ) นักเรียน / นักศึกษา ( ) อืนๆโปรดระบุ......................................... 

6.รายได้เฉลียต่อเดือน (รวมรายได้หลักและรายได้เสริม) 

( )ไม่มีรายได้       ( ) น้อยกว่า 15,000 บาท / เดือน  

( ) 15,001 – 20,000 บาท / เดือน   ( ) 20,001 – 25,000 บาท / เดือน  

( ) 25,001 – 30,000 บาท / เดือน   ( ) 30,001 – 35,000 บาท / เดือน    

( ) 35,001 – 40,000 บาท / เดือน   ( )มากกว่า 40,000 บาท / เดือน 

7.  ท่านได้ใช้บริการทีพักในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือไม่ 

 ( ) ไม่ได้ใช้บริการทีพัก  

  ( ) ได้ใช้บริการทีพัก โปรดระบุ 

  ( ) โรงแรม/รีสอร์ท.....................................( ) หอพัก/อพารต์เมนต์......................... 

  ( ) ห้องชุด        ( ) อืนๆโปรดระบุ................................. 
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ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

จังหวัดขอนแก่น 

1.วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาทีจังหวัดขอนแก่น (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

( ) เพือเข้าร่วมประชุม สัมมนา (Meeting)   

( ) เพือเข้าร่วมการท่องเทียวเพือเป็นรางวัล (Incentive) 

( ) เพือเข้าร่วมการประชุมระดับชาติระดับนานาชาติ (Convention)  

( ) เพือเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ(Exhibition)  

( ) อืนๆโปรดระบุ................................................................................. 

2.ท่านเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับใครบ้าง 

( ) เดินทางคนเดียว      ( ) ครอบครัว     ( ) กลุ่มเพือน  

( ) หน่วยงาน        ( ) อืนๆโปรดระบุ......................................... 

3. ยานพาหนะทีใช้ในการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น 

( ) เครืองบิน(โปรดระบุชือบริษัททีใช้บริการ) .................................................................................. 

( ) รถโดยสารประจําทาง (โปรดระบุชือบริษัททีใช้บริการ) ............................................................... 

( ) รถบริษัทนําเทียว (โปรดระบุชือบริษัททีใช้บริการ) ....................................................................... 

( ) รถเช่า (โปรดระบุชือบริษัททีใช้บริการ) ........................................................................................

( ) รถไฟ  ( ) รถยนต์ส่วนบุคคล ( ) อาศัยรถผู้อืน    ( ) อืนๆโปรดระบุ................... 

4. ท่านได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดขอนแก่นหรือไม่ 

( ) ไม่ได้ใช้บริการ 

( ) ได้ใช้บริการโปรดระบุ  

  ( ) แท็กซี      ( ) รถสองแถว    ( ) รถสามล้อเครือง   

  ( ) จักรยานสามล้อ    ( ) มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ( ) รถเช่า 

5. ท่านเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นเฉลียแล้วปีละกีครัง 

( ) ไม่เคยมา มาเป็นครังแรก ( ) 1 ครัง  ( ) 2 ครัง  ( ) 3 ครัง   

( ) 4 ครัง  ( ) 5 ครัง  ( ) 6 ครัง  ( ) 7 ครัง  ( ) 8 ครัง   

( ) 9 ครัง  ( ) 10 ครัง  ( ) มากกว่า 10 ครัง 

6. อัตราเฉลียจํานวนคืนในการค้างคืนในจังหวัดขอนแก่นต่อครัง 

( )ไม่เคยค้างคืน  ( ) 1 คืน   ( ) 2 คืน    ( ) 3 คืน   ( ) มากกว่า 3 คืน 
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7. ระหว่างทีท่านพักอยู่ในจังหวัดขอนแก่นท่านได้ใช้บริการใดบ้างต่อไปนี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บริการ ชือบริษัท/สถานประกอบการ โปรดระบุ 

( ) บริการนําเทียว  

( ) โรงแรม /ทีพัก  

( ) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  

( ) บริการบริษัทรับจัดประชุม สัมมนา/นิทรรศการ  

( ) ร้านขายของทีระลึก  

( ) บริการนวด/สปา  

( ) สถานบันเทิง  

( ) ห้างสรรพสินค้า  

( ) สถานทีนันทนาการ สถานทีออกกําลังกาย  

 

8. แนวโน้มการเดินทางมาท่องเทียวจังหวัดขอนแก่น 

( ) เป็นไปได้     

( ) ไม่แน่ใจ     

( ) เป็นไปไม่ได้ เพราะ………………………………………………………………………….…… 

 

9. ท่านคิดว่าปัจจัยทีสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นเพือการท่องเทียวรูปแบบ 

MICE คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

( ) ด้านสถานทีจัดงาน     ( ) ด้านการเข้าถึง    ( ) ด้านทีพัก 

( ) ด้านสถานทีท่องเทียว     ( ) ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง   ( ) ด้านบุคลากร 

( ) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน ( ) ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

( ) อืนๆโปรดระบุ............................................................................................................................... 
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ส่วนที 3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังต่อการท่องเทียวรูปแบบ 

MICEในจังหวัดขอนแก่น 

คําชีแจง : กรุณาทําเครืองหมาย / หน้าข้อทีตรงกับระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังของท่านมากทีสุด

ช่องระดับความพึงพอใจ ระดับ 1= พึงพอใจน้อยมาก 2=พึงพอใจน้อย 3 =พึงพอใจปานกลาง 4= พึงพอใจมาก 

และ 5 = พึงพอใจมากทีสุด ช่องระดับความคาดหวัง ระดับ 1=คาดหวังน้อยมาก 2= คาดหวังน้อย 3 = คาดหวัง

ปานกลาง 4= คาดหวังมาก และ 5 = คาดหวังมากทีสุด 

ความพึงพอใจและความคาดหวัง 

ต่อการประชุม สัมมนาและการแสดงสินค้า/นิทรรศการ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. ด้านสถานทีจัดงาน           

1. ความเหมาะสมของทําเลทีตัง           

2. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน           

3. มาตรฐานของพืนทีจัดงาน           

4. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของสถานทีจัดงาน           

5. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต           

6. การบริการของพนักงาน           

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย           

8. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับรูปแบบการจัดงาน           

2. ด้านการเข้าถึง           

1. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ           

2. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์           

3. ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ           

4. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน           

5. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า           

3. ด้านทีพัก           

1. ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน           

2. มาตรฐานของทีพัก           

3. ความสะดวกในการเข้าถึงทีพัก           

4. ระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก           

5. มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก           

6. คุณภาพการบริการของพนักงาน           
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ความพึงพอใจและความคาดหวัง 

ต่อการประชุม สัมมนาและการแสดงสินค้า/นิทรรศการ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น           

1. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว           

2. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว           

3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว           

4. สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย           

5. สถานบันเทิง           

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง           

1. ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร           

2. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/แหล่งช็อปปิง           

3. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว           

4. ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้านการจัดประชุมและ

การแสดงสินค้า นิทรรศการ 

          

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน           

1. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน           

2. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ           

3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ           

4. ความรู้ความสามารถในการจัดงาน           

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน           

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE           

2. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวรูปแบบ MICE           

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน เช่น การสร้างศูนย์ประชุม           

4. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี มีความสวยงาม           

5. ความมันคงปลอดภัย           

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด           

1. ความน่าสนใจของจังหวัด           

2.โครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค           

3. ความสะดวกของระบบคมนาคมขนส่ง และการขนส่งสินค้า           

4. ความมันคงด้านการเมือง           
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ส่วนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัด

ขอนแก่น 

1. ด้านสถานทีจัดงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ด้านการเข้าถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านทีพัก 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ความคิดเห็นอืนๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ภาคผนวก ข 

ความพึงพอใจและความคาดหวัง 

ต่อการประชุม สัมมนาและการแสดงสินค้า/นิทรรศการ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด(ต่อ)           

5. สภาพเศรษฐกิจ           

6. ความมันคงปลอดภัย           

**ขอบพระคุณทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ 

เรือง แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

Guidelines to Increase Potential of Khon Kaen Province, Thailand for MICE Tourism 
 

แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในจัดการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 
 

 

คําชีแจง : แบบสัมภาษณ์นีเป็นส่วนหนึงของการวิจัยเพือศึกษาเกียวกับ ศักยภาพการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ของจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันจากการสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในการ

ท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลทีได้รับจากแบบสัมภาษณ์ จะถูกรวบรวมเพือใช้

ในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

จังหวัดขอนแก่นต่อไป 

MICE ย่อมาจาก   M = Meeting การประชุมขนาดเล็ก 

         I = Incentive Travel การท่องเทียวเพือเป็นรางวัล 

                   C = Convention การประชุมระดับชาติ นานาชาติ 

                   E = Exhibition การแสดงสินค้า นิทรรศการ 

แบบสัมภาษณ์ชุดนีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที 1: ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับการดําเนินงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

ส่วนที 2: มุมมองเกียวกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที 3: มุมมองด้านศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในปัจจุบัน 

ส่วนที 4: แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ในการท่องเทียวรูปแบบ MICE และ 

    ข้อเสนอแนะอืนๆ 

         ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี 

            นางสาวจิรพรจันลา 

            นักศึกษาระดับปริญญาโท 

            คณะการจัดการการท่องเทียว 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์ ชุดที......วันทีสัมภาษณ์....... 
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ส่วนที 1: ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับการดําเนินงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

1.1 หน่วยงานของท่านได้มีการดําเนินงาน ทีเกียวข้องกับการจัดการท่องเทียวรูปแบบ MICE

อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานทีเกียวข้องกับการจัดการท่องเทียว

รูปแบบ MICE ในอนาคตอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที 2: มุมมองเกียวกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

2.1 ท่านเห็นว่าการท่องเทียวรูปแบบ MICE มีความสําคัญกับจังหวัดขอนแก่นอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



204 

 

2.2 ท่านได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวรูปแบบ MICE จาก

หน่วยงานใดบ้างและได้รับการสนับสนุนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที 3 มุมมองด้านศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ใน

ปัจจุบัน 

3.1 ท่านเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการท่องเทียวรูปแบบ MICE แต่ละด้านดังต่อไปนี

อย่างไรบ้าง  

1. ด้านสถานทีจัดงาน (สถานทีจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ซึงได้แก่ โรงแรม 

ศูนย์การประชุม สถานทีจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ในจังหวัดขอนแก่น) 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ด้านการเข้าถึง (ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงสถานทีจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้า 

นิทรรศการในจังหวัดขอนแก่น) 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ด้านทีพัก (คุณภาพการให้บริการทีพักสําหรับนักท่องเทียวกลุ่ม MICE) 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน (ความสามารถของบุคลากรในการจัดงานประชุม และ

งานแสดงสินค้านิทรรศการ ในจังหวัดขอนแก่น) 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที 4: แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE 

และข้อเสนอแนะอืนๆ 

4.1 แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบ MICE ท่านคิดว่าควรมี

การพัฒนาในด้านใดมากทีสุดตามลําดับ และเพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านทีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

วันที………………………………เวลา………………………………สถานทีสัมภาษณ์………………………… 

ชือผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………… 

ชือหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………. 

ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………. 

ทีอยู่………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………………Email………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทีมีต่อตัวชีวัดในแบบสอบถาม 

วิทยานิพนธ์ เรือง แนวทางการเพิมศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทียวรูปแบบMICE 

 

ตารางที 1 รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดในแต่ละด้านเพือทราบระดับความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของนักท่องเทียวกลุ่ม MICE ในจังหวัดขอนแก่น 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

1. ด้านสถานทีจัดงาน +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

2. ด้านการเข้าถึง +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. ด้านทีพัก +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัด 

    ขอนแก่น 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

5. ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

6. ด้านบุคลากร +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

7. ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและ 

    ภาคเอกชน 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

8. ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่า IOC  = 1+1+1+1+1+1+1+1   = 1.00 

           8 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 1.00 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 2  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านสถานทีจัดงาน 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความ

คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

1. ความเหมาะสมของทําเลทีตัง +1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

2. ชือเสียงของสถานทีจัดงาน +1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. มาตรฐานของพืนทีจัดงาน +1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. คุณภาพของสิงอํานวยความสะดวกของ 

   สถานทีจัดงาน 

+1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

5. ความพร้อมของอุปกรณ์โสต +1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

6. การบริการของพนักงาน +1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย +1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

8. ความสอดคล้องในการจัดสถานทีกับ 

    รูปแบบการจัดงาน 

+1 +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 1 ด้านสถานทีจัดงาน  

ค่า IOC  = 1+1+1+1+1+1+1+1 

        8 

      = 1.00 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 1.00 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 3  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านการเข้าถึง 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1. ความสะดวกของการขนส่งทางอากาศ +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

2. ความสะดวกของการขนส่งโดยรถยนต์ +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. ความสะดวกของการขนส่งทางรถไฟ +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. ความสะดวกของการขนส่งท้องถิน +1  +1  1  0.3  ใช้ได้ 

5. ความสะดวกของการขนส่งสินค้า +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 2 ด้านการเข้าถึง 

ค่า IOC  = 1+1+1+0.3+1 

        5 

      = 0.86 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.86 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 4  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านทีพัก 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1. ทําเลทีตังใกล้แหล่งชุมชน 0  +1  +1  0.7  ใช้ได้ 

2. มาตรฐานของทีพัก +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. ความสะดวกสบายของทีพัก +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. ระบบการรักษาความปลอดภัยของทีพัก +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

5. มาตรฐานสุขอนามัยของทีพัก +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

6. คุณภาพการบริการของพนักงาน +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 3 ด้านทีพัก 

ค่า IOC  = 0.7+1+1+1+1+1 

        6 

      = 0.95 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.95 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 5  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1. ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว 

ในจังหวัดขอนแก่น 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

2. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทียว +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. สถานทีนันทนาการ/ออกกําลังกาย +1  0  0  0.3  ใช้ได้ 

5. สถานบันเทิง +1  0  +1  0.7  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 4 ด้านสถานทีท่องเทียวในจังหวัดขอนแก่น 

ค่า IOC  = 1+1+1+0.3+0.7 

        5 

      = 0.80 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.80 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 6  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

1. ความหลากหลายของภัตตาคาร/ร้านอาหาร +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

2. ความหลากหลายของห้างสรรพสินค้า/ 

    แหล่งช็อปปิง 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. ความหลากหลายของบริษัทนําเทียว +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. ความหลากหลายของบริษัททีให้บริการด้าน 

    การจัดประชุมและการแสดงสินค้า 

    นิทรรศการ 

+1  0  +1  0.7  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 5 ด้านธุรกิจทีเกียวข้อง 

ค่า IOC  = 1+1+1+0.7 

                4 

      = 0.93 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.93 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 7  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1. การติดต่อสือสาร/ประสานงาน +1  0  +1  0.7  ใช้ได้ 

2. ความเป็นมืออาชีพ/ความเชียวชาญ +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. ความรู้ความสามารถในการจัดงาน +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 6 ด้านความสามารถของบุคลากรทีจัดงาน 

ค่า IOC    = 0.7+1+1+1 

                  4 

      = 0.93 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.93 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 8  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 

1 

คนที 

2 

คนที 

3 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาการ 

   ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

0  +1  +1  0.7  ใช้ได้ 

2. นโยบายการส่งเสริมการตลาดการ 

ท่องเทียวรูปแบบ MICE 

0  +1  +1  0.7  ใช้ได้ 

3. การจัดทําโครงสร้างพืนฐานสนับสนุน  

    เช่น การสร้างศูนย์ประชุม 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. คุณภาพของสิงแวดล้อมทีดี  

    มีความสวยงาม 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

5. ความมันคงปลอดภัย +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 7 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

ค่า IOC     = 0.7+0.7+1+1+1 
        5 

    = 0.88 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.88 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ตารางที 9  รายการวัดระดับความคิดเห็นต่อตัวชีวัดด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

 

 

รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ค่า IOC 

 

แปลผล 

คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1. ความน่าสนใจของจังหวัด +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

2.โครงสร้างพืนฐานและ 

   สาธารณูปโภค 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

3.ความสะดวกของระบบคมนาคม 

   ขนส่งและการขนส่งสินค้า 

+1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

4. ความมันคงด้านการเมือง +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

5. สภาพเศรษฐกิจ +1  0  +1  0.7  ใช้ได้ 

6. ความมันคงปลอดภัย +1  +1  +1  1.0  ใช้ได้ 

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตัวชีวัดที 8 ด้านภาพลักษณ์ของจังหวัด 

ค่า IOC     = 1+1+1+1+0.7+1 

        6 

      = 0.95 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.95 แปลผลว่าใช้ได้ 
 

 

สรุปรวมการประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ตัวชีวัดที 18 ค่า IOC = 1+0.86+0.95+0.80+0.93+0.93+0.88+0.95 

                  8 

        = 0.92 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผู้เชียวชาญ = 0.92 แปลผลว่าใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

 

 รายนามผู้เชียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

รายชือ         ตําแหน่งสถานทีทํางาน 

 

1. ผศ.ดร. ประกอบศิริภักดีพินิจ   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. ผศ.ดร. เกศรา สุกเพชร    คณะการจัดการการท่องเทียว 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. ผศ.ดร. ณัฎฐินี ทองดี     คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือเชิญผู้เชียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 



 219 
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ภาคผนวก ฉ 
 

สรุปรายชือการจัดงาน สถานทีจัดงาน และจํานวนแบบสอบถามทีเก็บ 

 

ตารางที 10  สรุปรายชือการจัดงาน สถานทีจัดงาน และจํานวนแบบสอบถามทีเก็บ 

 

 

 

วันที ชืองาน สถานทีจัดงาน  จํานวนทีเก็บ 

23 พ.ย. 2555 ประชุมวิชาการนานาชาติ 

(CAPToR Conference 2012 on 

Tourism, Hospitality & Business) 

โรงแรมพูลแมนขอนแก่น

ราชาออคิด 

67 

29 พ.ย. – 10 

ธ.ค. 2555 

งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสียว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี 2555 

บริเวณสนาม หน้าศาลา

กลาง จังหวัดขอนแก่น 

25 

2029 ม.ค. 

2556 

งานวันเกษตรภาคอีสานประจําปี 

2555 

อุทยาน

เทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 

16 ก.พ. 2556 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ  ครังที  6 

โรงแรมพูลแมนขอนแก่น

ราชาออคิด 

47 

611 เม.ย. 

2556 

มหกรรมแสดงสินค้าและจําหน่าย

สินค้าส่งออก มาตรฐาน

ต่างประเทศ ราคาโรงงานไทย

ใหญ่ทีสุดในภาคอีสาน 

EXPORT SALE 2013 

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์

กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

45 
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ตารางที 10  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที ชืองาน สถานทีจัดงาน  จํานวนทีเก็บ 

910 พ.ค. 

2556 

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ การพัฒนาชนบททียังยืน 

ประจําปี 2556 “ชุมชนท้องถิน ฐาน

รากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” 

โรงแรมเซ็นทารา แอนด์

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

66 

910 พ.ค. 

2556 

ประชุม สพฐ อบรมภาษาอังกฤษ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

46 

1516 พ.ค. 

2556 

อปท.ซัมมิท 2013 โรงแรมเจริญธานี  40 

1116 มิ.ย. 

2556 

มหกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้า

โอท๊อป เอสเอ็มอีทีดีทีสุด  OTOP 

SME EXCELLENT FAIR 2013 

 

ศูนย์ประชุม

อเนกประสงค์กาญจนา

ภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 
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ภาคผนวก ช 
 

รายชือทีพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประเภทการให้บริการเฉพาะทีพัก  

 

ตารางที 11  รายชือทีพักในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ประเภทการให้บริการเฉพาะทีพัก 

 

ที  ชือโรงแรม  จํานวนห้อง ลําดับที  ชือโรงแรม  จํานวนห้อง 

1 บ้านตูมการ์เด้นท์  28  17 แมมมอธ รีสอร์ท 1  31 

2 เพลย์บอย 23  18 แมมมอธ รีสอร์ท 2  10 

3 เมืองอินน์ 37  19 ธาราวดี รีสอร์ท  8 

4 แมนเฮ้าส์โฮเต็ล  25  20 บะขามบูทีค รีสอร์ท  18 

5 รอแยล 77 20  21 เดอะไพรด์ เรสซิเด้นซ์  16 

6 ศรีคูณ 35  22 จันทร์เจ้า 25 

7 อัมรินทร์ 60  23 ศิลาชลรีสอร์ท  10 

8 ฮันนีเฮ้าส์ 20  24 ออลซีซัน 50 

9 ต้นรักรีสอร์ท  7  25 พร 1 30 

10 ดอนบมอินน์  24  26 พร 2 38 

11 โคกสูง รีสอร์ท  15  27 ล้านนา รีสอร์ท  14 

12 ร่าเริงรีสอร์ท  11  28 เดอะเทอร์มินอล  43 

13 โรสการ์เด้นรีสอร์ท  34  29 แฟนซี รีสอร์ท  22 

14 โนนม่วง รีสอร์ท  13  30 บ้านสวนชมดาว  20 

15 จันทร์เพ็ญ 21  31 ศิลารมย์รีสอร์ท  14 

16 ทานตะวัน 24  32 ขอนแก่นเซ็นทรุ่ม  22 

 

แหล่งทีมา: การปกครองจังหวัดขอนแก่น, 2556 
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ภาคผนวก ซ 
 

รายชือทีพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ประเภทการให้บริการทีพัก และห้องประชุม 

 

ตารางที 12  รายชือทีพักในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ประเภทการให้บริการทีพักและห้อง 

        ประชุม 

 

ที  ชือโรงแรม  จํานวนห้อง ที  ชือโรงแรม  จํานวนห้อง 

1 แกรนด์โฮเต็ล 58  15 ริมบึงอินน์ 180 

2 ขอนแก่นรืนรมย์  72  16 นารากุล รีสอร์ทโฮเต็ล  71 

3 ต้นหว้ารีสอร์ท 54  17 บ้านบัว 59 

4 เป็นหนึง 218  18 ลาวัลย์เพลส 74 

5 ภูอินน์ 95  19 กราเซียร์ โฮเต็ล  72 

6 รสสุคนธ์ 75  20 เจริญจิตรเฮ้าส์ขอนแก่น  77 

7 9 อินน์ 60  21 เรือนกันยารัตน์บูติคโฮ

เทล 

44 

8 ดีมาโฮเตล 105  22 บีแอนด์บีโฮเต็ล  48 

9 สุภารีปาร์วิว 64  23 วีซ่า โฮมเพลส  78 

10 หนองขามรีสอร์ท  18  24 ฌาร์มบูทิค รีสอร์ท แอนด์

โฮเทล 

57 

11 แคกตัสรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล  64  25 นาย่า รีสอร์ท  44 

12 ต้นหว้าการ์เด้นท์วิวโฮเทล  50  26 นนทรี ปาร์ค  44 

13 ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล 44  27 อีโคเพลส 64 

14 ศศีธร รีสอร์ท 7  28 พร 3 75 

 

แหล่งทีมา: การปกครองจังหวัดขอนแก่น, 2556 
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ภาคผนวก ฌ 
 

รายชือทีพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ประเภทการให้บริการทีพัก ห้องประชุม และห้องอาหาร 

 

ตารางที 13  รายชือทีพักในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ประเภทการให้บริการทีพักและห้อง 

        อาหาร 

 

ลําดับที ชือโรงแรม จํานวนห้อง 

1 แก่นนครโฮเต็ล 175 

2  บุษราคัม 157 

3  เอส เอฟ บิซ โฮเทล 150 

4  โรมาโฮเต็ล 197 

5  แกรนด์ลีโอ 62 

6  พิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล 78 

7  อํานวยสุข 77 

8  นครา มนตรา 75 

9  กรีนโอเทลแอนด์รีสอร์ท 75 

10  สิริน เรสซิเดนท์ 79 

 

แหล่งทีมา: การปกครองจังหวัดขอนแก่น, 2556 
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ภาคผนวก ญ 
 

รายชือทีพักในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประเภทการให้บริการทีพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร และสถานบันเทิง 

 

ตารางที 13  รายชือทีพักในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ประเภทการให้บริการทีพักและห้อง 

        อาหาร และสถานบันเทิง 

 

ลําดับที ชือโรงแรม จํานวนห้อง 

1 แก่นอินน์ 160 

2 ขอนแก่นโฮเต็ล 128 

3  โฆษะ 212 

4 เจริญธานีขอนแก่น 320 

5  ชัยพัช 128 

6  พูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น. 300 

7  เซ็นทราราคอนแวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น 196 

8  ประตูนํา โฮเต็ล 125 

 

แหล่งทีมา: การปกครองจังหวัดขอนแก่น, 2556 
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ภาคผนวก ฎ 
 

รายชือสถานบันเทิงในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

 

ตารางที 14  รายชือสถานบันเทิงในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

 

ลําดับ  ชือสถานที  ลําดับ  ชือสถานที 

1 กลางเมืองคาเฟ่ 18 แก่นอินน์คาราโอเกะ 

2 โชว์ไทม์ คาราโอเกะ  19  โอซิน คาราโอเกะ 

3 โฆษะคาราโอเกะ 20  บี เอ็มคาราโอเกะ 

4 สตูดิโอ 1 คาราโอเกะ  21 สวนอาหารเกษแก้ว 

5 โครแนนบราวเฮ้าส์ 22  โอดีซี 

6 คลีโอ พาเลสคอกเทลเลาจน์  23  เอนเตอร์เทน 

7 ท๊อปเวส ผับ 24  คราวน์ อาบอบนวด 

8 ชัยพัช คาราโอเกะ 25 ขอนแก่นซีซาร์อาบอบนวด 

9 ลายพราง 26 วิลล่า อาบอบนวด 

10 บันนีเฮาส์ 27  เดอะ คลับ 

11 ตะวันฉาย 28 ไนน์ตีไนน์ บาร์ 

12 แยงซีเกียง 29  อาร์ เอ ดีผับ 

13 พี.พี.คาราโอเกะ 30  ฮาเร็ม คลับ 

14 อาร์.เอ.ดี.คาราโอเกะ  31  ยูบาร์ 

15 ภัตตาคารมังกรหลวง  32  เดลวิลบาร์ 

16 แก่นอินน์ คอฟฟีชอฟ  33  พี.พี. คลับ 

17 แก่นอินน์ค็อกเทลพาเลซ  34  ลิลลี อาบ อบ นวด 

 

แหล่งทีมา: การปกครองจังหวัดขอนแก่น, 2556 
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ภาคผนวก ฏ 
 

รายชือภัตตาคารร้านอาหารในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

ตารางที 15  รายชือภัตตาคารร้านอาหารในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

แหล่งทีมา: เทศบาลนครขอนแก่น, 2556 

ลําดับ ชือร้าน  ประเภทอาหาร  ลําดับ ชือร้าน  ประเภทอาหาร 

1. ลุงอิน ไทย 25. ไก่ย่างระเบียบ ไทย 

2. ปลาป้าน้อย ไทย 26.  เดอะแพรอท ไทย 

3. เดอะคิทซ์คาเฟ่ ไทย 25.  โสเจ้ง ไทย 

4. แหนมลับแล เวียดนาม 26.  เพียวโภชนา ไทย 

5. บ้านหน้าไม้ ไทย 27. ไก่ย่างไดโนเสาร์ ไทย 

6. แคนหลวง ไทย 28. ไก่ย่างเสมียน ไทย 

7. ชิงช้าไม้ ไทย,อเมริกัน 29. ไก่ย่างประสิทธิ ไทย 

8. เรียมริมบึง ไทย 30.  ครัวเว้ เวียดนาม 

9. ตะเกียง ไทย 31.  ตะวันทอง ไทย 

10. สวนอาหารบัวหลวง ไทย 32.  สวนเกษตร ไทย 

11. เซ้งโภชนา ไทย 33.  กรีนลีฟ ยุโรป 

12. เล่าลี จีน 34.  สวนอาหารเกตุทอง ไทย 

13. ช้อนเงิน ไทย 35. ไก่ย่างแม่ผ่องศรี ไทย 

14. ไก่ย่างรสวิเศษ ไทย 36.  สวนอาหารนาบัว ไทย 

15. ปลาป้าใหญ่ ไทย 37.  อ็อดดาวเงิน ไทย 

16. ทองการ์เด้น ไทย 38.  ภูมิสุข เมืองพล ไทย 

17. ดอกคูณภัตตาคาร ไทย 39.  เรือนพานคํา ไทย 

18. ภัตตาคารมังกรหลวง จีน 40. สวนอาหารชายทุ่ง ไทย 

19. พิซซ่า แอนด์ เบค อิตาเลียน 41.  ไอยราพาแลง ไทย 

20. เฟิร์ส ซ้อยส์ ไทย 42.  ซี แกรนด์ วิว ไทย 

21. สวนหรรษา ไทย 43. ไก่ย่างป้าพอง ไทย 

22. อัมพรแหนมเนือง เวียดนาม .    
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชือ ชือสกุล   นางสาวจิรพร  จันลา 

 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเทียว) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

 

ตําแหน่งปัจจุบัน  ครูปฏิบัติการโรงแรม 

 

สถานทีทํางาน  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 40002  

 

สถานทีอยู่ปัจจุบัน  111 หมู่ 3 หมู่บ้านไคร่นุ่น ตําบลกุดขอนแก่น 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150 
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