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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ในบริ บทของการท่องเที่ยว
รู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยการส�ำรวจภาคสนาม
ด้วยแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เดินทางมาหรื อเคยเดินทางมาท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 400 คน และใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ประสบการณ์ทางอารมณ์ ประสบการณ์ทาง
พฤติกรรม และประสบการณ์ทางปัญญา ซึ่งประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเทีย่ วมีอทิ ธิพล
ทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจ
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เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น
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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�ำ

การท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE เป็ นการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประเภท
โดยค�ำว่า MICE มาจากอักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษของกิจกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
การประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพือ่ เป็ นรางวัล (Incentive Travels) การประชุม
วิชาชีพ (Conventions) และการจัดแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) การท่องเที่ยว
รู ปแบบ MICE เป็ นส่ วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีการเติบโตสูง มีความส�ำคัญต่อ
การจ้างงานและการสร้างรายได้ เนื่องจากนักท่องเทีย่ วกลุม่ MICE มีเป้ าหมายเฉพาะทางธุรกิจ
มีอำ� นาจซื้อสูง ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไปประมาณ 2-3 เท่า
(ส�ำนักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2552) โดยในปี พ.ศ. 2556
มีนกั ท่องเทีย่ วกลุม่ MICE เดินทางมาประเทศไทย 1,013,502 คน สร้างรายได้ 88,485 ล้านบาท
(ส�ำนักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2556)
การท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จงั หวัดขอนแก่น ซึ่ งในปี พ.ศ.2555 การท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
มีมลู ค่าสูงถึง 343 ล้านบาท และส�ำนักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ได้คดั เลือกให้จงั หวัดขอนแก่นเป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
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หรื อ MICE City ซึ่งนับเป็ นโอกาสอันดีที่จงั หวัดขอนแก่นจะพัฒนาการท่องเที่ยวรู ปแบบ
MICE เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซี ยน โดยจากการศึกษาแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ได้เสนอแนวทางไว้
6 ด้าน เช่น ด้านความสามารถของบุคลากรที่จดั งาน ด้านธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง และด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น (จิราพร จันลา, 2556)
ในขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรธุรกิจได้ใช้แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีซ่ ึ งเรี ยกว่า การตลาด
ประสบการณ์ (Experience Marketing) (Schmitt, 2010) ซึ่ งการสร้างประสบการณ์ที่ดี
น�ำไปสู่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ (นวินดา หลวงแบน, 2556) ส่ วนด้านการท่องเที่ยว
มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดโดยการสร้างตราสิ นค้าให้กบั แหล่งท่องเที่ยว
(Destination Brand) (Buhalis, 2000) ซึ่งนับเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั แหล่งท่องเที่ ยวและตรงกับจุ ดประสงค์ของนักท่องเที่ ยวได้
(Morgan, Pritchard & Pride, 2004) และนอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดการสร้างประสบการณ์
ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Brand Experience) ซึ่ งพบว่าประสบการณ์
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
บอกต่อ และการกลับมาเที่ยวซ�้ำ (Barnes, Mattsson & Sorensen, 2014)
จะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างต้องการแหล่งท่องเที่ยวและบริ การที่ให้ประสบการณ์
ที่ดี จนเกิดเป็ นความพึงพอใจ ดังนั้น ในการพัฒนาการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ของจังหวัด
ขอนแก่น การสร้างประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในส่ วนของการประชุมและ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้ประสบการณ์ ก็จะมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
จัดการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ของจังหวัดขอนแก่นประสบผลส�ำเร็ จ ซึ่งด้วยความส�ำคัญ
ดังกล่าว กอปรกับขณะนี้ ยงั ไม่มีการศึกษาถึงแนวคิดประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะการศึกษาที่ผา่ นมาจะเน้นทางด้านความพร้อมของเมือง (ณัฐกานต์ รองทอง,
2552; มนัส ชัยสวัสดิ์, นารี วีระกิจ, ชยานนท์ ภู่เจริ ญ และวัชรี ช�ำนิ นา, 2552) ปั จจัย
ความส�ำเร็ จ (เทวีวรรณ ปทุมพร, 2549) และแนวทางการเพิม่ ศักยภาพ (จิราพร จันลา, 2556)
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาในบริ บทของการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ ยว
ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ในบริ บทของการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
จังหวัดขอนแก่น
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

ประสบการณ์ ตราสิ นค้ าแหล่ งท่ องเทีย่ ว (Destination Brand Experience)
การตลาดประสบการณ์ คือการสร้างความรู ้สึกดีๆ น่าประทับใจ และตอกย�้ำความรู ้สึก
นั้นเข้าไปในความทรงจ�ำของลูกค้าจนเกิดความภักดี (Schmitt, 2010) แนวคิดนี้ ได้รับ
ความสนใจมากขึ้นจากนักวิชาการด้านการตลาดบริ การ เพราะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า (Vargo & Lusch, 2004) โดยที่ตราสิ นค้า เป็ น
สิ่ งที่แสดงถึงความแตกต่าง และเป็ นข้อดีที่มีเหนือคู่แข่งขัน (Aaker & Joachimsthaler,
2000) ขณะที่ประสบการณ์เกี่ ยวกับตราสิ นค้าเป็ นการประเมินจากประสาทสัมผัส
อารมณ์ ปั ญญา และพฤติกรรม (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009) ตราสิ นค้าจึงเป็ น
สิ่ งส�ำคัญส�ำหรับสิ นค้า บริ การ หรื อแม้กระทัง่ สถานที่ท่องเที่ยว (Barnes et al., 2014)
ซึ่ งนับว่าเป็ นกุญแจของความส�ำเร็ จ เป็ นนวัตกรรม และเป็ นความสามารถในการแข่งขัน
(Ellis & Rossman, 2008)
การวัดประสบการณ์ตราสิ นค้า Brakus et al. (2009) ได้เสนอองค์ประกอบ
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (Sensory Experience) ประสบการณ์
ทางอารมณ์ (Affective Experience) ประสบการณ์ทางพฤติกรรม (Behavioral Experience)
และประสบการณ์ทางปัญญา (Intellectual Experience) ส่วนการวัดประสบการณ์ตราสินค้า
แหล่งท่องเที่ยว Barnes et al. (2014) ได้พฒั นาเครื่ องมือวัดในบริ บทของแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่ งอาศัยองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกัน โดยประกอบด้วยค�ำถามทั้งหมด 12 ข้อ
ทีค่ รอบคลุมทั้งด้านความน่าสนใจ ความน่าดึงดูด รวมถึงความรู ้สึก ความคิด และการแสดงออก
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความพึงพอใจ เป็ นระดับความรู ้สึกของบุคคลที่เป็ นผลมาจากการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างผลที่ได้รับกับความคาดหวังของบุคคล (Kotler & Keller, 2012) การสร้างความ
พึงพอใจมีจุดมุ่งหมายที่จะท�ำให้ผรู ้ ับบริ การมีความประทับใจและกลับมาใช้บริ การซ�้ำอีก
โดยการสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวเป็ นสิ่งที่จำ� เป็ นมาก เพราะจะเป็ นปัจจัยส�ำคัญ
ที่จะดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจกลับมาเที่ยวอีกครั้ง (Kotler, Bowen & Makens, 2014)
การวัดความพึงพอใจ Zabkar, Brencic & Dmitrovic (2010) และ Veasna, Wu & Huang
(2013) ได้พฒ
ั นาเครื่ องมือวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วยค�ำถาม 4-5 ข้อ เช่น การเยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวนี้ทำ� ให้ฉนั ได้รับประสบการณ์
เกินที่คาดหวังไว้ และฉันมีความสุ ขที่ได้มาเยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวนี้
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ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention)
ความตั้งใจเกิดขึ้นจากการรวมกันของทัศนคติกบั การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมนั้น (Ajzen, 2006) ในบริ บทของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความตั้งใจ
เชิ งพฤติกรรมเป็ นความแน่ วแน่ ของในการจัดการให้ได้มา การใช้ และพฤติกรรม
หลังการใช้สินค้าหรื อบริ การนั้น (Mowen & Minor, 1998) โดยแนวคิดความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมพัฒนามาจาก Theory of Reasoned Action และ Theory of Planned Behavior
ของ Ajzen (2006)
การวัดความตั้งใจ Prayag, Hosany & Odeh (2013) และ Loureiro (2014) ได้พฒั นา
เครื่ องมือวัดความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมในบริ บทของการท่องเที่ยว ซึ่ งประกอบด้วย
ค�ำถาม 3-4 ข้อ เช่น ฉันจะพูดเกี่ยวกับเรื่ องดีๆ ของแหล่งท่องเที่ยวชนบทนี้ แก่ผอู ้ ่ืน
และฉันจะแนะน�ำให้เพื่อนและญาติของฉันมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชนบทนี้
การท่ องเทีย่ วรู ปแบบ MICE
การท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ตามค�ำนิยามของสมาคมส่ งเสริ มการประชุมกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (Asian Association Convention and Visitor Bureaus: AACVB) คือ ธุรกิจ
การท่องเที่ยว 4 ประเภท ได้แก่ การประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
(Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และการจัดแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ
(Exhibitions) (ส�ำนักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2552)
การท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE เป็ นหน่วยอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจสู ง มีความส�ำคัญต่อการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมถึง
การกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ภมู ิภาคต่าง ๆ ภายในประเทศ (จิราพร จันลา, 2556)
เทวีวรรณ ปทุมพร (2549) ได้ศึกษาปั จจัยความส�ำเร็ จของอุตสาหกรรม MICE
(MICE Industry) ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งรายงานว่าจังหวัดขอนแก่นมีศกั ยภาพในการให้
บริ การการประชุมและแสดงนิ ทรรศการ ขณะที่จิราพร จันลา (2556) ศึกษาแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE และได้เสนอแนวทาง
ไว้ 6 ด้าน นอกจากนี้มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาความพร้อมของเมืองในด้าน
ธุ รกิจ MICE ที่จงั หวัดภูเก็ต และณัฐกานต์ รองทอง (2552) ศึกษาความพร้อมของเมือง
ในด้านธุรกิจ MICE ที่จงั หวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่างรายงานว่าทั้งสองจังหวัดมีความพร้อม
ในด้านการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
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อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ข้างต้นต่างมุ่งศึกษาในด้านศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด
และยังไม่ได้มกี ารศึกษาถึงแนวคิดประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมนัส ชัยสวัสดิ์
และคณะ (2552) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว
ในบริ บทของจังหวัดภูเก็ต เช่น แม้ภูเก็ตจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสู งแต่ก็มีความ
คุม้ ค่าเงิน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนที่หลากหลาย
จึงให้ประสบการณ์การประชุมและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและให้คุณค่าสู ง ขณะที่
จิราพร จันลา (2556) ได้เสนอแนวทางการเพิม่ ศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเทีย่ ว
รู ปแบบ MICE ไว้ 6 ด้าน และมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ควรให้ความส�าคัญกับการบริ การลูกค้า สร้างความประทับใจให้กบั
ลูกค้ามากที่สุด ควรส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในจังหวัดโดยใช้ศกั ยภาพด้านความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวมาเสนอเป็ นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
ในรู ปแบบ One Day Trip ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ จึงได้ศึกษาถึงแนวคิดประสบการณ์
ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวในบริ บทของการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น

กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐาน

ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ตวั แปรเชิงทฤษฎีประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจ
และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และตั้งสมมติฐาน โดยแสดง
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาของ Yoo & Lee (2012) พบว่าประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริ บทของสิ นค้าแฟชัน่ ขณะที่ในบริ บทของแหล่งท่องเที่ยว
Loureiro (2014) พบว่าบทบาทของการเร้าอารมณ์และความทรงจ�าของนักท่องเที่ยว
เป็ นตัวกลางระหว่างประสบการณ์กบั ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซึ่ งจากความสอดคล้อง
ของการศึกษาข้างต้น อนุมานได้วา่ ประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และน�าไปสู่ การตั้งสมมติฐานที่ 1 ดังนี้
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H1: ประสบการณ์ ตราสิ นค้ าแหล่ งท่ องเที่ยวมีความสั มพันธ์ ทางบวกกับ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ตราสิ นค้ากับความพึงพอใจ พบว่า
มีความสัมพันธ์ทางบวก (Sahin, Zehir & Kitapc, 2011; Taleghani, Largani & Mousavian,
2011; Chinomona, 2013) โดยที่ Chen & Chen (2010) ได้ศึกษาประสบการณ์ตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยวกับความพึงพอใจ พบความสัมพันธ์ทางบวกเช่นเดียวกับกรณีของตราสินค้า
ทัว่ ไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Barnes et al. (2014) ที่พบว่าประสบการณ์ตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยวเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งจากความสอดคล้อง
ของการศึกษาข้างต้น อนุมานได้วา่ ประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจ และน�ำไปสู่การตั้งสมมติฐานที่ 2 ดังนี้
H2: ประสบการณ์ ตราสิ นค้ าแหล่ งท่ องเที่ยวมีความสั มพันธ์ ทางบวกกับ
ความพึงพอใจ
การศึกษาของ Chen (2008) พบว่าความพึงพอใจมีผลทางบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในบริ บทของการบริ การของสายการบิน เช่นเดียวกับ Zabkar et al. (2010) ทีพ่ บว่า
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
รวมถึงการศึกษาของ Liang & Zhang (2011) ทีพ่ บว่าความพึงพอใจมีผลทางบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมของลูกค้าในภัตตาคาร และการศึกษาของ Berezan, Raab, Yoo & Love (2013)
ที่พบว่าระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าพักมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะ
กลับมาเที่ยวซ�้ำ  ซึ่งจากความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันข้างต้น อนุมานได้วา่ ความพึงพอใจ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และน�ำไปสู่การตั้งสมมติฐานที่ 3 ดังนี้
H3: ความพึงพอใจมีความสั มพันธ์ ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

วิธีการวิจยั

ตัวแปรและมาตรวัด
ตัวแปรเชิงทฤษฎีประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเทีย่ ว ปรับปรุงจาก Barnes et al.
(2014) โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และมีคำ� ถาม 12 ข้อ ความพึงพอใจปรับปรุ งจาก
Zabkar et al. (2010) และ Veasna et al. (2013) โดยประกอบด้วยค�ำถาม 5 ข้อ และความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม ปรับปรุ งจาก Prayag et al. (2013) และ Loureiro (2014) โดยประกอบด้วย
ค�ำถาม 4 ข้อ ในการวัดค่าตัวแปรใช้มาตรวัดแบบ Likert scale 7 ระดับ โดยเริ่ มจาก
ระดับที่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) จนถึงระดับที่ 7 (เห็นด้วยอย่างยิง่ )
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กลุ่มตัวอย่ างและการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่เดินทางมาหรื อเคยเดินทางมาท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีการพักค้างแรมในโรงแรมตั้งแต่
1 คืนขึ้นไป ในระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง จ�ำนวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ในระหว่างวันที่ 15 เมษายน - 15 มิถุนายน 2558 และใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

ผลการวิจยั

การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (53.8%) และเป็ นเพศชาย (46.3%) ประเภท
กิจกรรมการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ที่เข้าร่ วม ส่ วนใหญ่เป็ นการประชุมองค์กร (56.3%)
รองลงมาคือ การแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ (17.0%) การประชุมสัมมนาในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ (14.8%) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (12.0%) ตามล�ำดับ โดยค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าระหว่าง 5.09 ถึง 5.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.98
ถึง 1.09 ส่ วนค่าความเบ้และความโด่งมีค่าระหว่าง -2 ถึง 2 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลมีการกระจาย
แบบปกติ (Normality) (Tabachnick & Fidell, 2007)
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (Correlation
Matrix) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.603 ถึง 0.789 ค่า VIF มีค่าระหว่าง 2.250 ถึง 3.789 และค่า
Tolerance มีค่าระหว่าง 0.264 ถึง 0.444 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Multicollinearity) (Stevens, 2009)
การวิเคราะห์ โมเดลการวัด
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (3 ข้อค�ำถาม)
ประสบการณ์ทางอารมณ์ (3 ข้อค�ำถาม) ประสบการณ์ทางพฤติกรรม (3 ข้อค�ำถาม) และ
ประสบการณ์ทางปั ญญา (3 ข้อค�ำถาม) โดยที่ค่า Chi-Square/df = 2.247, GFI = 0.957,
CFI = 0.984, RMSEA = 0.056, SRMR = 0.025 องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพึงพอใจ
ประกอบด้วย 5 ข้อค�ำถาม โดยที่ค่า Chi-Square/df = 1.126, GFI = 0.998, CFI = 1.000,
RMSEA = 0.018, SRMR = 0.005 และองค์ประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ประกอบด้วย 4 ข้อค�ำถาม โดยที่ค่า Chi-Square/df = 4.022, GFI = 0.995, CFI = 0.998,
RMSEA = 0.087, SRMR = 0.009 ส่ วนผลการวิเคราะห์ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
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(Factor loading) ค่าความเชื่อมัน่ รวมของตัวแปรแฝง (CR) ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนที่สกัดได้
(AVE) และค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha) แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ Factor Loading, CR, AVE และ Cronbach’s Alpha
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ Factor Loading, CR, AVE และ Cronbach’s Alpha (ต่อ)

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยูร่ ะหว่าง
0.762 ถึง 0.921 ซึ่งมากกว่า 0.50 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ค่าความน่าเชื่อมัน่
รวมของตัวแปรแฝง (CR) อยูร่ ะหว่าง 0.867 ถึง 0.933 ซึ่ งมากกว่า 0.60 ค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) อยูร่ ะหว่าง 0.662 ถึง 0.794 ซึ่งมากกว่า 0.50 (Diamantopoulos
& Siguaw, 2000) และค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha) อยูร่ ะหว่าง 0.866 ถึง 0.946 ซึ่ง
มากกว่า 0.70 (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2010) ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่นำ� มา
วิเคราะห์มีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือสูง

การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พบว่า โมเดลสมการ
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โครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ค่า Chi-Square/df =
3.233, GFI = 0.934, CFI = 0.972, RMSEA = 0.075, SRMR = 0.036 (Byrne, 2010; Kline, 2010)
โดยแสดงดังภาพที่ 2 และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั แสดงในตารางที่ 2

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1, 2 และ 3 ยอมรับสมมติฐาน
ทั้ง 3 ข้อ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ( = 0.24; P < .001, 0.84; P < .001, 0.64; P < .001, ตาม
ล�ำดับ) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ โมเดลประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่ง
ท่องเทีย่ วสามารถอธิบายความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจได้รอ้ ยละ 71 และอธิบายความสัมพันธ์
กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้ร้อยละ 73
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

1. ประสบการณ์ ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ ยวการท่องเที่ ยวรู ปแบบ MICE
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
ประสบการณ์ทางอารมณ์ ประสบการณ์ทางพฤติกรรม และประสบการณ์ทางปัญญา โดยที่
ประสบการณ์ทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (5.67) ส่ วนประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
ที่มีคา่ เฉลี่ยรองลงมาในระดับใกล้เคียงกัน (5.65) ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการที่จงั หวัดขอนแก่น
สามารถสร้างประสบการณ์ให้แก่นกั ท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี เช่น การต้อนรับในโรงแรม
ด้วยมิตรไมตรี แบบชาวอีสาน การแต่งกายของพนักงานต้อนรับที่ใช้ผา้ ไหมพื้นเมืองในการ
ตัดเย็บ การกล่าวต้อนรับและการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษาอีสาน หรื อการจัดตกแต่ง
สถานที่ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่ งมีส่วนส�ำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางด้าน
อารมณ์และประสาทสัมผัส รวมถึงทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรวมของจังหวัดขอนแก่น
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยูต่ ามวิสยั ทัศน์ของจังหวัด (ส�ำนักงานส่ งเสริ มการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2556) นอกจากนี้จงั หวัดขอนแก่นยังมุ่งเน้นการส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมีเสน่ห์ของเมือง เช่น การจัดงานเทศกาลดอกคูณเสี ยงแคน
งานเทศกาลไหม หรื อการจัดการแสดงพื้นเมือง (จิราพร จันลา, 2556) ซึ่งโดยรวมแล้วท�ำให้
นักท่องเที่ยวมีความสุ ขและประทับใจ จนเกิดเป็ นประสบการณ์ที่ดี
องค์ประกอบของประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 องค์ประกอบ
สอดคล้องกับการศึกษาในบริ บทของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเดนมาร์ กและสวีเดน
(Barnes et al., 2014) แสดงให้เห็นว่า แนวคิดเรื่ องประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว
สามารถน�ำมาปรับใช้ในบริ บทอื่นๆ ได้ นับว่างานวิจยั นี้ เป็ นหนึ่ งในงานวิจยั บุกเบิก
การศึกษาแนวคิดประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และในบริ บท
ของการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE เพราะในแวดวงวิชาการองค์ความรู ้ดา้ นนี้ มีอยูน่ อ้ ยมาก
และการศึกษาที่ผา่ นมาจะเน้นทางด้านความพร้อมของเมือง (ณัฐกานต์ รองทอง, 2552;
มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ, 2552) ปัจจัยความส�ำเร็ จ (เทวีวรรณ ปทุมพร, 2549) และแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพ (จิราพร จันลา, 2556) ซึ่ งเป็ นการศึกษาในขั้นแรกเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
และการพัฒนาการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
2. ประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจ ทั้งนี้ โมเดลประสบการณ์ตราสิ นค้า
แหล่งท่องเที่ยวสามารถอธิบายความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจได้ร้อยละ 71 และอธิบาย
ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมได้ร้อยละ 73 โดยความพึงพอใจเป็ นตัวกลาง
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ระหว่างประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากกิจกรรมการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ของจังหวัด
ขอนแก่น ท�ำให้นกั ท่องเที่ยวประเมินได้วา่ มีความพึงพอใจจากกิจกรรมเหล่านั้น แล้ว
จึงน�ำไปสู่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมทั้งในลักษณะของการบอกต่อและการกลับมาเที่ยวซ�้ำ 
ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าแนวคิดประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็ นหนึ่งในปัจจัย
ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริ บทของการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE
ซึ่งเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ให้กบั แวดวงวิชาการทางการตลาดท่องเที่ยว
3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ควรให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยว ทั้งประสบการณ์ทางด้านประสาทสัมผัส
ประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ ประสบการณ์ทางด้านพฤติกรรม และประสบการณ์ทางด้าน
ปัญญา เช่น การจัดรถบริ การเที่ยวชมเมืองและการให้บริ การอาหารอีสาน ซึ่งจะเป็ นกิจกรรม
ที่ทำ� ให้นกั ท่องเที่ยวมีประสบการณ์ทางพฤติกรรม หรื อการจัดแสดงมหรสพพื้นเมือง
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการสาธิ ตการสาวไหมหรื อการทอผ้าไหมพื้นเมือง
อันจะท�ำให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่ วมทางความคิดและเกิดประสบการณ์ทางปั ญญา
ซึ่งเป็ นด้านทีค่ วรพัฒนาให้มคี วามโดดเด่นและแตกต่างจาก MICE City จังหวัดอืน่ ๆ รวมถึง
ควรสร้างประสบการณ์ตราสิ นค้าแหล่งท่องเที่ยวและใช้การสื่ อสารทางการตลาดที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เช่น การออกแบบ การจัดตกแต่งและสร้างบรรยากาศ
ของสถานที่จดั งานโดยใช้ดอกคูนเป็ นดอกไม้หลักหรื อใช้โทนสี เหลืองของดอกคูน
เป็ นโทนสี หลัก การใช้ผา้ ไหมมัดหมี่หรื อผ้าทอพื้นเมืองในการตกแต่งห้องพักห้องประชุม
หรื อสถานที่จดั งาน การใช้เสี ยงแคนเป็ นดนตรี ประกอบในกิจกรรมบันเทิง และการใช้
ไดโนเสาร์เป็ นสัตว์นำ� โชคส�ำหรับกิจกรรมด้านการนันทนาการ เป็ นต้น
4. องค์กรภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น ควรก�ำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา
การท่องเที่ยวในภาพรวม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบและจัดตกแต่ง
สถานที่ ดว้ ยสิ่ งที่ เป็ นอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่ งจะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีและ
สร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแก่นกั ท่องเที่ยว รวมถึงควรร่ วมมือกับภาคเอกชน
ในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ และวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ของจังหวัด
เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน อันจะท�ำให้นกั ท่องเที่ยวมีความประทับใจ จนเกิดเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีและน�ำไปสู่การบอกต่อหรื อการกลับมาเที่ยวซ�้ำอีกครั้งในอนาคต
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