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ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเทีย่ว ความพงึพอใจ และความตั้งใจ

เชิงพฤตกิรรมต่อการท่องเทีย่วรูปแบบ MICE จงัหวดัขอนแก่น
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บทคดัย่อ

	 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ตราสินคา้

แหล่งท่องเท่ียว	ความพึงพอใจ	และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	ในบริบทของการท่องเท่ียว

รูปแบบ	MICE	จงัหวดัขอนแก่น	 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ	โดยการส�ารวจภาคสนาม 

ดว้ยแบบสอบถาม	เกบ็ขอ้มูลจากผูท่ี้เดินทางมาหรือเคยเดินทางมาท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	

ในจงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	400	คน	และใชก้ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	 

(Structural	 Equation	Modeling:	 SEM)	ผลการวิจยัพบว่า	ประสบการณ์ตราสินคา้ 

แหล่งท่องเท่ียวการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	จงัหวดัขอนแก่น	ประกอบดว้ย		4	องคป์ระกอบ	

ไดแ้ก่	ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั	ประสบการณ์ทางอารมณ์	ประสบการณ์ทาง

พฤติกรรม	และประสบการณ์ทางปัญญา	ซ่ึงประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางออ้มโดยผา่นความพึงพอใจ
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Abstract

	 This	study	aims	to	investigate	the	interrelationship	between	destination	brand	

experience,	 satisfaction	 and	 behavioral	 intention	 of	MICE	 in	Khon	Kaen	 province.	 

This	qualitative	study	utilized	the	field-survey	questionnaires,	obtained	from	400	MICE	

tourists.	Data	 collection	was	 analyzed	by	using	 structural	 equation	modeling	 (SEM).	 

The	results	of	the	study	revealed	that	the	destination	brand	experience	of	MICE	tourism	

consists	of	sensory,	affective,	behavioral	and	intellectual	experience.	Destination	brand	

experience	has	 positive	 direct	 and	 indirect	 influence	on	behavioral	 intention	 through	

satisfaction.

Keywords: Destination	Brand	Experience,	Tourist	 Satisfaction,	Tourist	Behavioral	 

Intention,	MICE	Khon	Kaen	

 

บทน�า

	 การท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	เป็นการท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ยกิจกรรม	4	ประเภท	

โดยค�าวา่	MICE	มาจากอกัษรตวัแรกในภาษาองักฤษของกิจกรรมทั้ง	 4	ประเภท	ไดแ้ก่	 

การประชุมองคก์ร	(Meetings)	การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั	(Incentive	Travels)	การประชุม

วชิาชีพ	(Conventions)	และการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ	(Exhibitions)	การท่องเท่ียว

รูปแบบ	MICE	เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง	มีความส�าคญัต่อ

การจา้งงานและการสร้างรายได	้เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่ม	MICE	มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ	

มีอ�านาจซ้ือสูง	ท�าใหค่้าใชจ่้ายเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไปประมาณ	2-3	เท่า	

(ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ	(องคก์ารมหาชน),	2552)	โดยในปี	พ.ศ.	2556	

มีนกัท่องเท่ียวกลุ่ม	MICE	เดินทางมาประเทศไทย	1,013,502	คน	สร้างรายได	้88,485	ลา้นบาท	

(ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ	(องคก์ารมหาชน),	2556)

	 การท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	 มีการเติบโตอยา่ง 

ต่อเน่ือง	โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัขอนแก่น	 ซ่ึงในปี	พ.ศ.2555	การท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 

มีมลูค่าสูงถึง	343	ลา้นบาท	และส�านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ	(องคก์าร

มหาชน)	 ไดค้ดัเลือกให้จงัหวดัขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 
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หรือ	MICE	City	ซ่ึงนบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีจงัหวดัขอนแก่นจะพฒันาการท่องเท่ียวรูปแบบ	

MICE	 เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน	 โดยจากการศึกษาแนวทาง 

การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัขอนแก่นในการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ไดเ้สนอแนวทางไว	้

6	ดา้น	 เช่น	ดา้นความสามารถของบุคลากรท่ีจดังาน	ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง	และดา้น 

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น	(จิราพร	จนัลา,	2556)

	 ในขณะท่ีการแข่งขนัทางธุรกิจ	องคก์รธุรกิจไดใ้ชแ้นวคิดและกลยทุธ์เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้	 โดยเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีดีซ่ึงเรียกว่า	 การตลาด

ประสบการณ์	 (Experience	Marketing)	 (Schmitt,	 2010)	 ซ่ึงการสร้างประสบการณ์ท่ีดี 

น�าไปสู่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ	(นวนิดา	หลวงแบน,	2556)	ส่วนดา้นการท่องเท่ียว	 

มีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางการตลาดโดยการสร้างตราสินคา้ให้กบัแหล่งท่องเท่ียว	 

(Destination	Brand)	(Buhalis,	2000)	ซ่ึงนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ	สามารถสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแหล่งท่องเท่ียวและตรงกบัจุดประสงค์ของนักท่องเท่ียวได	้ 

(Morgan,	 Pritchard	&	Pride,	 2004)	และนอกจากน้ียงัมีแนวคิดการสร้างประสบการณ์

ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	 (Destination	Brand	Experience)	 ซ่ึงพบว่าประสบการณ์ 

และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว	 มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ

บอกต่อ	และการกลบัมาเท่ียวซ�้ า	(Barnes,	Mattsson	&	Sorensen,	2014)

	 จะเห็นวา่นกัท่องเท่ียวต่างตอ้งการแหล่งท่องเท่ียวและบริการท่ีใหป้ระสบการณ์

ท่ีดี	จนเกิดเป็นความพึงพอใจ	ดงันั้น	ในการพฒันาการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ของจงัหวดั

ขอนแก่น	การสร้างประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	ทั้งในส่วนของการประชุมและ

การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ	ใหป้ระสบการณ์	ก็จะมีส่วนส�าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหก้าร

จดัการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ของจงัหวดัขอนแก่นประสบผลส�าเร็จ	ซ่ึงดว้ยความส�าคญั

ดงักล่าว	กอปรกบัขณะน้ียงัไม่มีการศึกษาถึงแนวคิดประสบการณ์ตราสินคา้แหล่ง 

ท่องเท่ียว	เพราะการศึกษาท่ีผา่นมาจะเนน้ทางดา้นความพร้อมของเมือง	(ณฐักานต	์รองทอง,	

2552;	มนสั	ชยัสวสัด์ิ,	นารี	 วีระกิจ,	ชยานนท	์ภู่เจริญ	และวชัรี	ช�านินา,	 2552)	 ปัจจยั 

ความส�าเร็จ	(เทววีรรณ	ปทุมพร,	2549)	และแนวทางการเพิม่ศกัยภาพ	(จิราพร	จนัลา,	2556)	 

ผูว้จิยัจึงไดท้ �าการศึกษาในบริบทของการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	จงัหวดัขอนแก่น

วตัถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	 

ความพึงพอใจ	และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	ในบริบทของการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	

จงัหวดัขอนแก่น
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

 ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเทีย่ว (Destination Brand Experience)

	 การตลาดประสบการณ์	คือการสร้างความรู้สึกดีๆ	น่าประทบัใจ	และตอกย �้าความรู้สึก

นั้นเขา้ไปในความทรงจ�าของลูกคา้จนเกิดความภกัดี	 (Schmitt,	 2010)	แนวคิดน้ีไดรั้บ 

ความสนใจมากข้ึนจากนกัวชิาการดา้นการตลาดบริการ	เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์

ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้	 (Vargo	&	Lusch,	 2004)	โดยท่ีตราสินคา้	 เป็น 

ส่ิงท่ีแสดงถึงความแตกต่าง	และเป็นขอ้ดีท่ีมีเหนือคู่แข่งขนั	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	

2000)	 ขณะท่ีประสบการณ์เก่ียวกบัตราสินคา้เป็นการประเมินจากประสาทสัมผสั	 

อารมณ์	ปัญญา	และพฤติกรรม	(Brakus,	Schmitt	&	Zarantonello,	2009)	ตราสินคา้จึงเป็น

ส่ิงส�าคญัส�าหรับสินคา้	บริการ	หรือแมก้ระทัง่สถานท่ีท่องเท่ียว	 (Barnes	 et	 al.,	 2014)	 

ซ่ึงนบัวา่เป็นกญุแจของความส�าเร็จ	 เป็นนวตักรรม	และเป็นความสามารถในการแข่งขนั	

(Ellis	&	Rossman,	2008)	

	 การวดัประสบการณ์ตราสินคา้	Brakus	 et	 al.	 (2009)	 ไดเ้สนอองคป์ระกอบ	 

4	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก่	ประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั	(Sensory	Experience)	ประสบการณ์

ทางอารมณ์	(Affective	Experience)	ประสบการณ์ทางพฤติกรรม	(Behavioral	Experience)	

และประสบการณ์ทางปัญญา	(Intellectual	Experience)	ส่วนการวดัประสบการณ์ตราสินคา้

แหล่งท่องเท่ียว	Barnes	et	al.	(2014)	ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัในบริบทของแหล่งท่องเท่ียว	

ซ่ึงอาศยัองคป์ระกอบทั้ง	 4	ดา้นเช่นเดียวกนั	 โดยประกอบดว้ยค�าถามทั้งหมด	12	ขอ้ 

ท่ีครอบคลุมทั้งดา้นความน่าสนใจ	ความน่าดึงดูด	รวมถึงความรู้สึก	ความคิด	และการแสดงออก	

 ความพงึพอใจ (Satisfaction)

	 ความพึงพอใจ	 เป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ

ระหวา่งผลท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงัของบุคคล	 (Kotler	&	Keller,	 2012)	การสร้างความ 

พึงพอใจมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท�าใหผู้รั้บบริการมีความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ�้ าอีก	

โดยการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นมาก	เพราะจะเป็นปัจจยัส�าคญั

ท่ีจะดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจกลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง	(Kotler,	Bowen	&	Makens,	2014)	

	 การวดัความพึงพอใจ	Zabkar,	Brencic	&	Dmitrovic	(2010)	และ	Veasna,	Wu	&	Huang	

(2013)	 ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวโดยใชแ้บบสอบถาม	 

ซ่ึงประกอบดว้ยค�าถาม	4-5	ขอ้	เช่น	การเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวน้ีท�าใหฉ้นัไดรั้บประสบการณ์

เกินท่ีคาดหวงัไว	้และฉนัมีความสุขท่ีไดม้าเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวน้ี
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 ความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม (Behavioral Intention)

	 ความตั้งใจเกิดข้ึนจากการรวมกนัของทศันคติกบัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

ของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้น	(Ajzen,	2006)	ในบริบทของพฤติกรรมผูบ้ริโภค	ความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรมเป็นความแน่วแน่ของในการจดัการให้ไดม้า	 การใช	้ และพฤติกรรม 

หลงัการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น	 (Mowen	&	Minor,	 1998)	 โดยแนวคิดความตั้งใจ 

เชิงพฤติกรรมพฒันามาจาก	Theory	of	Reasoned	Action	และ	Theory	of	Planned	Behavior	

ของ	Ajzen	(2006)	

	 การวดัความตั้งใจ	Prayag,	Hosany	&	Odeh	(2013)	และ	Loureiro	(2014)	ไดพ้ฒันา

เคร่ืองมือวดัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริบทของการท่องเท่ียว	 ซ่ึงประกอบดว้ย 

ค�าถาม	 3-4	ขอ้	 เช่น	ฉันจะพูดเก่ียวกบัเร่ืองดีๆ	ของแหล่งท่องเท่ียวชนบทน้ีแก่ผูอ่ื้น	 

และฉนัจะแนะน�าใหเ้พื่อนและญาติของฉนัมาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวชนบทน้ี

 การท่องเทีย่วรูปแบบ MICE

	 การท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ตามค�านิยามของสมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่ม

ประเทศอาเซียน	(Asian	Association	Convention	and	Visitor	Bureaus:	AACVB)	คือ	ธุรกิจ

การท่องเท่ียว	4	ประเภท	ไดแ้ก่	การประชุมองคก์ร	(Meetings)	การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั	

(Incentive	Travels)	การประชุมวชิาชีพ	(Conventions)	และการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ	

(Exhibitions)	(ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ	(องคก์ารมหาชน),	2552)	

การท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 เป็นหน่วยอุตสาหกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่า

เพิ่มทางเศรษฐกิจสูง	 มีความส�าคญัต่อการจา้งงานและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ	รวมถึง

การกระจายรายไดแ้ละการพฒันาไปสู่ภมิูภาคต่าง	ๆ 	ภายในประเทศ	(จิราพร	จนัลา,	2556)

	 เทววีรรณ	ปทุมพร	 (2549)	ไดศึ้กษาปัจจยัความส�าเร็จของอุตสาหกรรม	MICE	

(MICE	Industry)	ในจงัหวดัขอนแก่น	ซ่ึงรายงานวา่จงัหวดัขอนแก่นมีศกัยภาพในการให้

บริการการประชุมและแสดงนิทรรศการ	 ขณะท่ีจิราพร	จนัลา	 (2556)	 ศึกษาแนวทาง 

การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัขอนแก่นในการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	และไดเ้สนอแนวทาง	

ไว	้6	ดา้น	นอกจากน้ีมนสั	ชยัสวสัด์ิ	และคณะ	(2552)	ไดศึ้กษาความพร้อมของเมืองในดา้น

ธุรกิจ	MICE	 ท่ีจงัหวดัภเูกต็	และณฐักานต	์รองทอง	 (2552)	 ศึกษาความพร้อมของเมือง 

ในดา้นธุรกิจ	MICE	 ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี	 ซ่ึงต่างรายงานวา่ทั้งสองจงัหวดัมีความพร้อม

ในดา้นการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

	 อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัขา้งตน้ต่างมุ่งศึกษาในดา้นศกัยภาพและความพร้อมของจงัหวดั	

และยงัไม่ไดมี้การศึกษาถึงแนวคิดประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	ซ่ึงมนสั	ชยัสวสัด์ิ	

และคณะ	 (2552)	 ไดก้ล่าวถึงความส�าคญัของประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว

ในบริบทของจงัหวดัภูเก็ต	 เช่น	แมภู้เก็ตจะมีค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสูงแต่ก็มีความ

คุม้ค่าเงิน	 เพราะมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ	 มีกิจกรรมเพ่ือการพกัผอ่นท่ีหลากหลาย	

จึงให้ประสบการณ์การประชุมและการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและให้คุณค่าสูง	ขณะท่ี	

จิราพร	จนัลา	(2556)	ไดเ้สนอแนวทางการเพิม่ศกัยภาพของจงัหวดัขอนแก่นในการท่องเท่ียว

รูปแบบ	MICE	ไว	้ 6	ดา้น	และมีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างประสบการณ์ตราสินคา้

แหล่งท่องเท่ียว	 เช่น	ควรใหค้วามส�าคญักบัการบริการลูกคา้	สร้างความประทบัใจใหก้บั

ลกูคา้มากท่ีสุด	ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัโดยใชศ้กัยภาพดา้นความหลากหลาย

ของแหล่งท่องเท่ียวมาเสนอเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่ม	MICE	

ในรูปแบบ	One	Day	Trip	ดงันั้น	การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดศึ้กษาถึงแนวคิดประสบการณ์

ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวในบริบทของการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	จงัหวดัขอนแก่น

กรอบแนวคดิการวจิยัและสมมตฐิาน

	 ผูว้จิยัไดใ้ชต้วัแปรเชิงทฤษฎีประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	ความพึงพอใจ	

และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	ก�าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัและตั้งสมมติฐาน	โดยแสดง

ดงัภาพท่ี	1

ภาพท่ี	1	กรอบแนวคิดการวจิยั

	 การศึกษาของ	Yoo	&	Lee	 (2012)	พบว่าประสบการณ์มีความสัมพนัธ์กบั

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริบทของสินคา้แฟชัน่	ขณะท่ีในบริบทของแหล่งท่องเท่ียว	

Loureiro	 (2014)	พบว่าบทบาทของการเร้าอารมณ์และความทรงจ�าของนกัท่องเท่ียว

เป็นตวักลางระหวา่งประสบการณ์กบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	 ซ่ึงจากความสอดคลอ้ง

ของการศึกษาขา้งตน้	อนุมานไดว้า่	ประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	และน�าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ี	1	ดงัน้ี
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 H
1
: ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม

	 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ตราสินคา้กบัความพึงพอใจ	พบวา่

มีความสมัพนัธ์ทางบวก	(Sahin,	Zehir	&	Kitapc,	2011;	Taleghani,	Largani	&	Mousavian,	

2011;	Chinomona,	2013)	โดยท่ี	Chen	&	Chen	(2010)	ไดศึ้กษาประสบการณ์ตราสินคา้

แหล่งท่องเท่ียวกบัความพึงพอใจ	พบความสมัพนัธ์ทางบวกเช่นเดียวกบักรณีของตราสินคา้

ทัว่ไป	สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ	Barnes	et	al.	(2014)	 ท่ีพบวา่ประสบการณ์ตราสินคา้

แหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว	ซ่ึงจากความสอดคลอ้ง

ของการศึกษาขา้งตน้	อนุมานไดว้า่	ประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัความพึงพอใจ	และน�าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ี	2	ดงัน้ี

 H
2
: ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ความพงึพอใจ 

	 การศึกษาของ	Chen	(2008)	พบวา่ความพึงพอใจมีผลทางบวกต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในบริบทของการบริการของสายการบิน	เช่นเดียวกบั	Zabkar	et	al.	(2010)	ท่ีพบวา่

ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว	 

รวมถึงการศึกษาของ	Liang	&	Zhang	(2011)	ท่ีพบวา่ความพึงพอใจมีผลทางบวกต่อความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรมของลกูคา้ในภตัตาคาร	และการศึกษาของ	Berezan,	Raab,	Yoo	&	Love	(2013)	

ท่ีพบว่าระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้พกัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะ 

กลบัมาเท่ียวซ�้ า	ซ่ึงจากความสมัพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกนัขา้งตน้	อนุมานไดว้า่	ความพึงพอใจ

มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	และน�าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ี	3	ดงัน้ี

 H
3
: ความพงึพอใจมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจเชิงพฤตกิรรม

วธีิการวจิยั

 ตวัแปรและมาตรวดั

	 ตวัแปรเชิงทฤษฎีประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	ปรับปรุงจาก	Barnes	et	al.	

(2014)	โดยประกอบดว้ย	4	องคป์ระกอบ	และมีค�าถาม	12	ขอ้	ความพึงพอใจปรับปรุงจาก	

Zabkar	et	al.	(2010)	และ	Veasna	et	al.	(2013)	โดยประกอบดว้ยค�าถาม	5	ขอ้	และความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรม	ปรับปรุงจาก	Prayag	et	al.	(2013)	และ	Loureiro	(2014)	โดยประกอบดว้ย

ค�าถาม	 4	ขอ้	 ในการวดัค่าตวัแปรใชม้าตรวดัแบบ	Likert	 scale	 7	 ระดบั	 โดยเร่ิมจาก 

ระดบัท่ี	1	(ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่)	จนถึงระดบัท่ี	7	(เห็นดว้ยอยา่งยิง่)	
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 กลุ่มตวัอย่างและการวเิคราะห์ข้อมูล

	 กลุ่มตวัอยา่ง	 คือ	ผูท่ี้เดินทางมาหรือเคยเดินทางมาท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 

ในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดัขอนแก่น	มีอาย	ุ18	ปีข้ึนไป	มีการพกัคา้งแรมในโรงแรมตั้งแต่	

1	 คืนข้ึนไป	 ในระยะเวลา	 3	 เดือนยอ้นหลงั	 จ�านวน	400	คน	โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในระหวา่งวนัท่ี	15	เมษายน	-	15	มิถุนายน	2558	และใชว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง	(Structural	Equation	Modeling:	SEM)

ผลการวจิยั

 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

	 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(53.8%)	และเป็นเพศชาย	(46.3%)	ประเภท

กิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ท่ีเขา้ร่วม	ส่วนใหญ่เป็นการประชุมองคก์ร	(56.3%)	

รองลงมาคือ	การแสดงสินคา้และนิทรรศการ	 (17.0%)	การประชุมสมัมนาในระดบัชาติ

หรือนานาชาติ	(14.8%)	และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั	(12.0%)	ตามล�าดบั	โดยค่าเฉล่ีย

ของตวัแปรสงัเกตไดมี้ค่าระหวา่ง	5.09	ถึง	5.94	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าระหวา่ง	0.98	

ถึง	1.09	ส่วนค่าความเบแ้ละความโด่งมีค่าระหวา่ง	-2	ถึง	2	ซ่ึงแสดงวา่ขอ้มูลมีการกระจาย

แบบปกติ	(Normality)	(Tabachnick	&	Fidell,	2007)	

	 การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได	้ (Correlation	

Matrix)	พบวา่มีค่าระหวา่ง	0.603	ถึง	0.789	ค่า	VIF	มีค่าระหวา่ง	2.250	ถึง	3.789	และค่า	

Tolerance	มีค่าระหวา่ง	0.264	ถึง	0.444	ซ่ึงแสดงวา่ขอ้มูลไม่มีปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปร	(Multicollinearity)	(Stevens,	2009)

 การวเิคราะห์โมเดลการวดั

	 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของประสบการณ์ตราสินคา้แหล่ง 

ท่องเท่ียว	ประกอบดว้ย	4	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก่	ประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั	(3	ขอ้ค�าถาม)	

ประสบการณ์ทางอารมณ์	(3	ขอ้ค�าถาม)	ประสบการณ์ทางพฤติกรรม	(3	ขอ้ค�าถาม)	และ

ประสบการณ์ทางปัญญา	 (3	ขอ้ค�าถาม)	โดยท่ีค่า	Chi-Square/df	=	2.247,	GFI	=	0.957,	 

CFI	=	0.984,	RMSEA	=	0.056,	SRMR	=	0.025	องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของความพึงพอใจ	

ประกอบดว้ย	5	ขอ้ค�าถาม	โดยท่ีค่า	Chi-Square/df	=	1.126,	GFI	=	0.998,	CFI	=	1.000,	

RMSEA	=	0.018,	SRMR	=	0.005	และองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	

ประกอบดว้ย	4	ขอ้ค�าถาม	โดยท่ีค่า	Chi-Square/df	=	4.022,	GFI	=	0.995,	CFI	=	0.998,	

RMSEA	=	 0.087,	 SRMR	=	 0.009	 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าน�้ าหนกัองคป์ระกอบ	 
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(Factor	loading)	ค่าความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝง	(CR)	ค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีสกดัได	้

(AVE)	และค่าความเช่ือมัน่	(Cronbach’s	Alpha)	แสดงในตารางท่ี	1

ตารางที ่1		ผลการวเิคราะห์	Factor	Loading,	CR,	AVE	และ	Cronbach’s	Alpha
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์	Factor	Loading,	CR,	AVE	และ	Cronbach’s	Alpha	(ต่อ)

	 จากตารางท่ี	 1	จะเห็นวา่ค่าน�้ าหนกัองคป์ระกอบ	 (Factor	 loading)	อยูร่ะหวา่ง	

0.762	ถึง	0.921	ซ่ึงมากกวา่	0.50	(Hair,	Black,	Babin	&	Anderson,	2010)	ค่าความน่าเช่ือมัน่

รวมของตวัแปรแฝง	 (CR)	อยูร่ะหวา่ง	 0.867	 ถึง	 0.933	 ซ่ึงมากกวา่	 0.60	 ค่าเฉล่ียความ

แปรปรวนท่ีสกดัได	้(AVE)	อยูร่ะหวา่ง	0.662	ถึง	0.794	ซ่ึงมากกวา่	0.50	(Diamantopoulos	

&	Siguaw,	2000)	และค่าความเช่ือมัน่	(Cronbach’s	Alpha)	อยูร่ะหวา่ง	0.866	ถึง	0.946	ซ่ึง

มากกวา่	0.70	(Zikmund,	Babin,	Carr	&	Griffin,	2010)	ทั้งน้ี	แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลท่ีน�ามา

วเิคราะห์มีความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือสูง

การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

	 ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์

ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	ความพึงพอใจ	และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	พบวา่	โมเดลสมการ
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โครงสร้างมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ	์ โดยท่ีค่า	Chi-Square/df	=	

3.233,	GFI	=	0.934,	CFI	=	0.972,	RMSEA	=	0.075,	SRMR	=	0.036	(Byrne,	2010;	Kline,	2010) 

โดยแสดงดงัภาพท่ี	2	และผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัแสดงในตารางท่ี	2

ภาพที ่2	ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั

	 จากตารางท่ี	2	จะเห็นวา่	การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี	1,	2	และ	3	ยอมรับสมมติฐาน

ทั้ง	3	ขอ้	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	(  =	0.24;	P	<	.001,	0.84;	P	<	.001,	0.64;	P	<	.001,	ตาม

ล�าดบั)	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้ทั้งน้ี	 โมเดลประสบการณ์ตราสินคา้แหล่ง 

ท่องเท่ียวสามารถอธิบายความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจไดร้้อยละ	71	และอธิบายความสมัพนัธ์

กบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมไดร้้อยละ	73
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สรุปและอภปิรายผลการวจิยั

	 1.	 ประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 

จงัหวดัขอนแก่น	ประกอบดว้ย	4	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก่	ประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั	

ประสบการณ์ทางอารมณ์	ประสบการณ์ทางพฤติกรรม	และประสบการณ์ทางปัญญา	โดยท่ี

ประสบการณ์ทางอารมณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 (5.67)	 ส่วนประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั 

ท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมาในระดบัใกลเ้คียงกนั	(5.65)	ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการท่ีจงัหวดัขอนแก่น

สามารถสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี	 เช่น	การตอ้นรับในโรงแรม

ดว้ยมิตรไมตรีแบบชาวอีสาน	การแต่งกายของพนกังานตอ้นรับท่ีใชผ้า้ไหมพ้ืนเมืองในการ

ตดัเยบ็	การกล่าวตอ้นรับและการประชาสมัพนัธ์โดยใชภ้าษาอีสาน	หรือการจดัตกแต่ง

สถานท่ีท่ีส่ือถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดั	 ซ่ึงมีส่วนส�าคญัในการสร้างประสบการณ์ทางดา้น

อารมณ์และประสาทสมัผสั	รวมถึงทศันียภาพและบรรยากาศโดยรวมของจงัหวดัขอนแก่น	

ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเมืองใหน่้าอยูต่ามวสิยัทศันข์องจงัหวดั	(ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชุม

และนิทรรศการ	(องคก์ารมหาชน),	2556)	นอกจากน้ีจงัหวดัขอนแก่นยงัมุ่งเนน้การส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม	เพื่อสร้างความมีเสน่ห์ของเมือง	เช่น	การจดังานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน	

งานเทศกาลไหม	หรือการจดัการแสดงพ้ืนเมือง	(จิราพร	จนัลา,	2556)	ซ่ึงโดยรวมแลว้ท�าให้

นกัท่องเท่ียวมีความสุขและประทบัใจ	จนเกิดเป็นประสบการณ์ท่ีดี

	 องคป์ระกอบของประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวทั้ง	 4	องคป์ระกอบ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาในบริบทของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศเดนมาร์กและสวีเดน	

(Barnes	et	al.,	2014)	แสดงใหเ้ห็นวา่	แนวคิดเร่ืองประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว

สามารถน�ามาปรับใชใ้นบริบทอ่ืนๆ	ได	้นบัว่างานวิจยัน้ีเป็นหน่ึงในงานวิจยับุกเบิก 

การศึกษาแนวคิดประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย	และในบริบท

ของการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 เพราะในแวดวงวชิาการองคค์วามรู้ดา้นน้ีมีอยูน่อ้ยมาก	

และการศึกษาท่ีผา่นมาจะเนน้ทางดา้นความพร้อมของเมือง	 (ณฐักานต	์รองทอง,	 2552;	 

มนสั	ชยัสวสัด์ิ	และคณะ,	2552)	ปัจจยัความส�าเร็จ	(เทววีรรณ	ปทุมพร,	2549)	และแนวทาง

การเพิ่มศกัยภาพ	 (จิราพร	จนัลา,	 2556)	 ซ่ึงเป็นการศึกษาในขั้นแรกเก่ียวกบัการส่งเสริม

และการพฒันาการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE

	 2.	 ประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยผ่านความพึงพอใจ	ทั้งน้ี	 โมเดลประสบการณ์ตราสินคา้ 

แหล่งท่องเท่ียวสามารถอธิบายความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจไดร้้อยละ	71	และอธิบาย

ความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรมไดร้้อยละ	73	โดยความพึงพอใจเป็นตวักลาง
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ระหวา่งประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวกบัความตั้งใจเชิงพฤติกรรม	 ซ่ึงอาจเป็น

เพราะการไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ของจงัหวดั

ขอนแก่น	ท�าใหน้กัท่องเท่ียวประเมินไดว้า่มีความพึงพอใจจากกิจกรรมเหล่านั้น	แลว้ 

จึงน�าไปสู่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทั้งในลกัษณะของการบอกต่อและการกลบัมาเท่ียวซ�้ า	

ดงันั้นจึงแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวน้ีเป็นหน่ึงในปัจจยั

ส�าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริบทของการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	 

ซ่ึงเป็นการเพิ่มพนูความรู้ใหก้บัแวดวงวชิาการทางการตลาดท่องเท่ียว

	 3.	 ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ควรใหค้วามส�าคญักบัการ

สร้างประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียว	ทั้งประสบการณ์ทางดา้นประสาทสัมผสั	

ประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์	ประสบการณ์ทางดา้นพฤติกรรม	และประสบการณ์ทางดา้น

ปัญญา	เช่น	การจดัรถบริการเท่ียวชมเมืองและการใหบ้ริการอาหารอีสาน	ซ่ึงจะเป็นกิจกรรม

ท่ีท�าใหน้กัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ทางพฤติกรรม	หรือการจดัแสดงมหรสพพ้ืนเมือง	 

การแสดงทางศิลปวฒันธรรมและการสาธิตการสาวไหมหรือการทอผา้ไหมพ้ืนเมือง	 

อนัจะท�าให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมทางความคิดและเกิดประสบการณ์ทางปัญญา	 

ซ่ึงเป็นดา้นท่ีควรพฒันาใหมี้ความโดดเด่นและแตกต่างจาก	MICE	City	จงัหวดัอ่ืนๆ	รวมถึง 

ควรสร้างประสบการณ์ตราสินคา้แหล่งท่องเท่ียวและใชก้ารส่ือสารทางการตลาดท่ีสอดคลอ้ง

กบัอตัลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น	เช่น	การออกแบบ	การจดัตกแต่งและสร้างบรรยากาศ

ของสถานท่ีจดังานโดยใชด้อกคูนเป็นดอกไมห้ลกัหรือใชโ้ทนสีเหลืองของดอกคูน 

เป็นโทนสีหลกั	การใชผ้า้ไหมมดัหม่ีหรือผา้ทอพ้ืนเมืองในการตกแต่งหอ้งพกัหอ้งประชุม	

หรือสถานท่ีจดังาน	การใชเ้สียงแคนเป็นดนตรีประกอบในกิจกรรมบนัเทิง	และการใช้

ไดโนเสาร์เป็นสตัวน์�าโชคส�าหรับกิจกรรมดา้นการนนัทนาการ	เป็นตน้

	 4.	 องคก์รภาครัฐในจงัหวดัขอนแก่น	ควรก�าหนดนโยบายเพ่ือการพฒันา 

การท่องเท่ียวในภาพรวม	เช่น	การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน	การออกแบบและจดัตกแต่ง

สถานท่ีดว้ยส่ิงท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดั	 ซ่ึงจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและ 

สร้างประสบการณ์ทางประสาทสมัผสัแก่นกัท่องเท่ียว	รวมถึงควรร่วมมือกบัภาคเอกชน

ในการก�าหนดวสิยัทศัน	์และวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	ของจงัหวดั	

เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกนั	อนัจะท�าให้นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจ	 จนเกิดเป็น

ประสบการณ์ท่ีดีและน�าไปสู่การบอกต่อหรือการกลบัมาเท่ียวซ�้ าอีกคร้ังในอนาคต
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