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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การ

ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ
ของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประเทศไทย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น จ านวนทั้งสิ้น 
1,920 คน การเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ มีค่าความเชื่อมั่น=0.79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ สถิติพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) และสถิติอนุมานได้ การทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยมีดังนี้  

ประการที่ 1 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ 
นิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ
ไทย พบว่า ปัจจัยด้านผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ  

ประการที่ 2 จากการศึกษาระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ  
ประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ผลปรากฏ
ว่า 1) ปัจจัยการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=
4.20) 2) ปัจจัยการติดต่อสื่อสารพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14)  

ประการที่ 3 ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ พบว่า ผู้ที่มีอายุ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ย และผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 ยกเว้นผู้ที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร การจัดประชุมและนิทรรศการ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is 1) To study the factors that affect 
communication and awareness of tourism convention and exhibition to the public of 
the provinces that are promoted in Thailand. 2) To study the perceptions towards 
conferences and exhibition tourism to the public of the provinces that promoted in 
Thailand. The samples are 1,920 people who are entrepreneurs and people five 
provinces; Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Songkhla and Khonkaen that are promoted 
in tourism, convention and exhibition by using a questionnaire. The reliability is 0.79. 
The statistic uses in data analysis are basic of statistics, percentage, average, standard 
deviation, inferential statistics, T-test and F-test. The results are as follows. 

First, from the study 1) To study Communication factors influence on level of 
perceptions towards conferences and exhibition tourism in Thailand Convention and 
Exhibition Tourism promotion provinces, the result indicated that communication 
factor by sender influence on perceptions towards conferences and exhibition 
tourism in Thailand Convention and Exhibition Tourism. 

Second, The recognition of tourism, convention and exhibition factor is found 
that the overall level includes the incentives are high (Mean=4.20) 

Third, comparing between demography with tourism convention and 
exhibition, the results of the difference of age, educational level, monthly income 
and living in a various province are totally different 0.05 significantly statistic level 
Gender has totally no change.  
 
Keyword : Communicational factors, Convention and Exhibition  




