
วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่9 ฉบับที ่1 (มกราคม – มถุินายน 2557)

3

FACTORS AFFECTING IN TOURISM BEHAVIOR OF MICE TOURISM
IN UBON RATCHATHANI PROVINCE 

     
    

       

 

 

  

 

  400       

   

    

      

  

       

  0.05

:   

Abstract 
 Nowadays, the activities in MICE tourism industry have been associated with the service 

sector and the manufacturing sector. In Ubon Ratchthani, there is a plan from the provincial

 government to build a medium convention center for supporting this industry. This study aimed to investigate 

factors, which affect tourism behavior of MICE consumer in Ubon Ratchathani province. The data were 

collected from surveying 400 tourisms. The research results indicated as followings: Marketing factors in 

the place, physical evident factors that affect to the high level tourism behavior. Samples with different 

genders focused on convenience, and speed of the service process. Samples with different levels of 
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income focused on the product factors in the beautiful nature for tourism activities field, the standard

facilities for tourism, the sales promotion factors on discount and premium, and the physical environment

factors on enough and clean toilets by statistically significant difference at the 0.05
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บทนํา
 การท่องเท่ียวมีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมบริการท่ีประกอบดว้ยธุรกิจเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจ

นาํเท่ียว ธุรกิจการเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรองไดแ้ก่ ธุรกิจการจาํหน่ายของ

ท่ีระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการเดินทางในประเทศ การท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลให้

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในฐานะท่ีเป็นยทุธศาสตร์หลกัในการสร้างรายไดท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศให้

แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ซ่ึงตอ้งอาศยัการส่งเสริมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ในการ

ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว จากขอ้มูลทางสถิติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่า การท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งมากในทศวรรษท่ีผ่านมา รายไดจ้ากการท่องเท่ียวภายในประเทศไดเ้พ่ิม

ข้ึน และมีแนวโน้มไม่น้อยลงกว่าเดิม และในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประเภทหน่ึงซ่ึงเป็น

ลกัษณะการจดัประชุมนานาชาติ การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และ การจดันิทรรศการ (Meeting,Incentive, 

Convention and Exhibit) หรือเรียกย่อๆว่า MICE (ไมซ์) เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมทั้ งภาคบริการ

และภาคการผลิตต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ โรงแรม ท่ีพกั บริษทันาํเท่ียว ร้านคา้ของท่ีระลึก การจดัเล้ียง 

การจดัการแสดง การก่อสร้าง ตกแต่งสถานท่ี การขนส่งทางอากาศ ภาคพ้ืนดิน การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

การส่ือสารโทรคมนาคม การเกษตรกรรม ฯลฯ

 นอกจากน้ียงัพบว่านักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีเดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติใน

ประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายไม่รวมค่าเดินทางเฉล่ียต่อคนสูงกวา่นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศทัว่ไป ประมาณ 

2-3 เท่า (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554) นอกจากน้ีสํานักงานส่งเสริมการจดั

การประชุมและนิทรรศการ (2555) รายงานว่าในปี 2554 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเขา้สู่ไทย 

730,352 คน และสร้างรายไดร้วมจากการใชจ่้ายของนกัเดินทางกลุ่มไมซ์คิดเป็นมูลค่า 58,399.63 ลา้น

บาทดงันั้นประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจึงให้การสนับสนุนอย่างจริงจงัโดยมีนโยบายส่งเสริม

อุตสาหกรรมไมซ์ข้ึนในประเทศ รัฐบาลจึงไดเ้ร่งรัดโครงการสร้างศูนยป์ระชุมทัว่ทุกภูมิภาคนอกจากท่ีมี

อยูแ่ลว้ 6 แห่ง คือ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค ศูนยแ์สดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค

ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิศนูยป์ระชุมพีชพทัยา ศนูยป์ระชุมเชียงใหม่ และศนูยป์ระชุมภเูกต็ โดยมีแผน

สร้างศูนยป์ระชุมขนาดกลางท่ีจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัขอนแก่น และอุบลราชธานี งบลงทุนแห่งละ 

300 ถึง 500 ลา้นบาท รองรับผูเ้ขา้ประชุม 500 ถึง 1,000 คน เพ่ือกระจายอุตสาหกรรมไมซ์ออกสู่ภมิูภาค

อาเซียน และกระตุน้ธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียนให้เขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย   

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในปี พ.ศ.2555 ภาครัฐไดจ้ดัการประชุมในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
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 1  

 X S.D.
 (Product)

  3.75 0.84 1

3.50 1.01 2

  3.42 0.71 3

 (Price)
  3.45 0.85 1

   3.42 0.78 2

2.52 1.68 3

 (Place)

3.70 0.72 1

  3.55 0.78 2

3.50 0.93 3

 (People)
   3.40 0.63 1

    3.40 0.61 1

 3.37 0.77 3

 (Process)
 3.29 0.73 1

3.25 0.78 2

 3.11 0.71 3

(Physical Evidence)
 3.80 0.72 1

–      3.67 0.62 2

3.39 0.36รวม
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมา 

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยแยกเป็นรายปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวมีความดึงดูดใจ หลากหลาย มีช่ือเสียง

และการมีกิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว

ในระดบัมาก ส่วนการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ท่ีไดม้าตรฐาน เช่น ท่ีพกั อาหาร รถ

ท่ีเพียงพอ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางการตลาด

ดา้นราคา (Price) ไดแ้ก่ ราคาทวัร์ท่องเท่ียวมีหลายระดบัราคา มีความเหมาะสมและคุม้ค่า ราคาอาหาร 

ของฝาก ของท่ีระลึกมีความเหมาะสม ไม่แพง และ ราคาท่ีพกัมีความเหมาะสมไม่แพง มีผลต่อพฤติกรรม

การท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)

ไดแ้ก่ มีบริษทันาํเท่ียวเป็นจาํนวนมากใหเ้ลือก การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ สะดวกสบาย และมีช่อง

ทางการเดินทางใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น รถตู ้รถไฟ รถทวัร์ เคร่ืองบิน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียว ในระดบัมาก ปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไดแ้ก่ มีการ

ลดราคา และสมนาคุณ ใหก้บันกัท่องเท่ียว และสามารถไดรั้บขอ้มูลการท่องเท่ียวจากเวบ็ไซต ์หรือแผน่

พบั มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางการตลาดดา้นพนกังาน

(People) ไดแ้ก่ พนกังานมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม และเป็นมิตร และพนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย

สะอาด สวยงาม เท่ากนัท่ี พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอย่างดีมีผลต่อพฤติกรรม

การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ

(Process) ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว การใหบ้ริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

ไดม้าตรฐาน และมีตูรั้บความคิดเห็น หรือแบบประเมินการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียว ในระดบัปานกลาง ปัจจยัทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)

ไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศดีสะอาด และสวยงาม และ มีหอ้งนํ้า สะอาด เพียงพอ สะดวกต่อการ

ใชง้าน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ในระดบัมาก

 เม่ือนาํขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวทั้งหมดมาจดัลาํดบั

ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี
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 X S.D.
1.  3.80 0.72 1

2.   3.75 0.84 2

3. 3.70 0.72 3

4. –      3.67 0.62 4

5.   3.55 0.78 5

6. 3.50 0.93 6

7. 3.50 1.01 7

8.   3.45 0.85 8

9.   3.42 0.71 9

10.    3.42 0.78 10

11.   3.40 0.63 11

12.    3.40 0.61 12

13. 3.37 0.77 13

14.    
3.30 0.61 14

15.  3.29 0.73 15

16.
3.25 0.78 16

17.  3.11 0.71 17

18.
2.82 0.75 18

19.  2.52 1.68 19

3.39 0.36

 2 
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 จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาขอ้มูลทั้งหมดในภาพรวม พบว่าปัจจยัทางการตลาดโดยรวมมีผล

ต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศดี สะอาด และสวยงาม โดย

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.80 ปัจจยัท่ีส่งผลรองลงมาคือ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวมีความดึงดูดใจ หลากหลาย และมีช่ือ

เสียงโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.75 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวตํ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นราคาท่ีพกัซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.52

 ผลการทดสอบสมมติฐานซ่ึงกล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา

รายได ้อาชีพ ภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการเลือกส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สามารถอธิบายไดด้งัแสดงในตารางท่ี 3 ดงัน้ี

ตารางที ่3 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและการ
เลือกส่วนประสมทางการตลาด
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อภปิรายผล
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวจะเห็นได้ว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวใน

ช่วงเทศกาล วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานีมีประเพณีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และ

มีช่ือเสียงระดับโลกซ่ึงได้แก่ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา(เดลินิวส์, 2555) นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มีความนิยมลกัษณะการเดินทางไปท่องเท่ียวโดยรถส่วนตวั เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ ในลกัษณะห่างกนัและกระจดักระจาย และยงัอยู่ติดกบัแหล่งท่องเทียวชายแดนเช่น

ช่องเมก็ โขงเจียมเป็นตน้ ดงันั้นการเดินทางไปท่องเท่ียวโดยรถส่วนตวัจะทาํใหเ้กิดความคล่องตวัสูงกวา่

ไปกบักลุ่มทวัร์และประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่รถรับจา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัชนีย ์พฒันะราช (2552)

 จากผลการศึกษาปัจจยัทางการตลาดโดยรวมปรากฏว่า มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.39 แสดงให้เห็นว่าทางผูป้ระกอบการและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของจงัหวดัอุบลราชธานี ยงัสามารถปรับปรุงการบริการตามปัจจยัส่วนประสม

การตลาดแต่ละดา้นให้เพ่ิมข้ึนไดอี้กมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัทางการตลาดเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัทาง

การตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ เป็นปัจจัยทางการตลาดซ่ึงสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดังท่ี

กัลยา สมมาตย  ์ (2541) กล่าวไวว้่าการท่ีนักท่องเท่ียวจะไปเท่ียวได้นั้น ตอ้งมีส่ิงกระตุน้และสภาพ

แวดลอ้มท่ีดี ท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพอใจและมีความสุขท่ีไดม้าเท่ียว ส่ิงสาํคญัท่ีนกัธุรกิจแต่ละ

กลุ่มตอ้งการเหมือนกนั คือ ความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง รวมถึงความตอ้งการ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ ส่วนปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวในระดบัค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ดา้น ราคา (Price) เน่ืองจากจงัหวดัอุบลราชธานียงัไม่ใช่จงัหวดั

ท่ีมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวโดยรวมในระดบัประเทศสูงนกั เม่ือเทียบกบัจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ

ท่องเท่ียวเช่นชลบุรี ภเูกต็ หรือเชียงใหม่ (กานตช์นก ดาบสมเดจ็, 2553) ดงันั้นจึงทาํใหก้ารรับรู้ปัจจยัดา้น

ราคาของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นเกณฑร์าคาตํ่า ปัจจยัดา้นราคาจึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวมากนกั

 ดา้นการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียว

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมีบรรยากาศดี แหล่งท่องเท่ียว

มีความดึงดูดใจ มีบริษทันาํเท่ียวเป็นจาํนวนมากให้เลือก การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ สะดวกสบาย

และปลอดภยั มีช่องทางการเดินทางใหเ้ลือกหลากหลาย มีกิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม

ดงัท่ีงานวิจยัของ ชลมัพล ธนประสิทธิพฒันา (2547) ซ่ึงพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยจะให้ความสาํคญั

ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ดา้นอาหาร ดา้นพาหนะ และมคัคุเทศกที์มงานบริการ เป็นอนัดบัตน้ ๆ

 ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกันให้ความสําคญัต่อปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การมาท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ประเด็นพนักงานให้บริการดว้ยความสะดวก

รวดเร็ว ต่างกนั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเพศชายให้ความสาํคญัมากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากสังคมครอบครัวไทย

เพศชายเป็นผูน้าํในการติดต่อธุรกิจหรือการจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งเพศชายจึงสนใจ

ในความสะดวกรวดเร็วมากกวา่เพศหญิง และส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวต่างกนัในหลายประเด็นเน่ืองจากรายไดต่้างกนัมกัจะ

มีความตอ้งการทางการตลาดแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนีย ์พฒันะราช(2552) ซ่ึงกล่าวไว้

วา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานีแตกต่างกนั
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