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สารบญั 
 

หน้า 

 
บทคัดย่อภาษาไทย           (1) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ               (2) 
กิตติกรรมประกาศ           (3) 
สารบัญ             (4) 
สารบัญภาพ               (5) 
สารบัญตาราง                (6) 
บทที่ 1 บทน า 

ความเปน็มาและความส าคญัของปัญหา          1  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย             2 
กรอบแนวคิดในการวิจัย             5 
นิยามศัพท์เฉพาะ              6 
ประโยชนท์ี่จะได้รับ            6 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง           7 
ความหมายของการจัดประชุมและนทิรรศการ         15 
ข้อมูลทั่วไปของสถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ       20  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          29 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           32  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย           34 
ขั้นตอนการด าเนินการและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     35 
การเก็บรวบรวมข้อมูล           36 
สถิติที่ใชแ้ละการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย        37 
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สารบญั (ต่อ) 
 

หน้า 

 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหข์้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      38 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร        40 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอทิธิพลต่อการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการฯ             43 
ผลการวิเคราะห์การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ      44 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามพื้นที่          47 
ผลการทดสอบสมมติฐาน           52 

บทที่ 5 สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ             
สรุปผลการวิจัย            67 
อภิปรายผล            69 
ข้อเสนอแนะ                 72 

บรรณานุกรม             73 
ภาคผนวก  
ประวัติผู้วิจัย  
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สารบญัภาพ 
 

ภาพที ่                      หน้า 
 
1 กรอบแนวคิดในการวิจัย           5 
2 การติดต่อสื่อสาร             8 
3 ทฤษฎีการสื่อสารเบอร์โล          11 
4 ทฤษฎีการสื่อสารวิลเบอร์ ชแรมม์ และซี อี ออสกูดย       12 
5 กระบวนการรับรู้            14 
6 ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค        20 
7 อิมแพค เมืองทองธานี          21 
8 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์          22 
9  ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา        24 
10  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา    26  
11 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     27 
12 ศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น        28 
13 ล าดับขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     35 
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สารบญัตาราง 
 

ตารางที ่                  หน้า 
 
1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      38 

2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร โดยรวม    40 
3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล   41 
4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร     41 
5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร    42  
6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้รับสาร    42 
7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยว 
 การจัดประชุมและนิทรรศการ                          43 
8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวม       44 
9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า      44 
10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านกายภาพ      45 
11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านจิตวิทยา      46 
12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยรวม     47 
13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดพัทยา โดยรวม     48 
14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม     49 
15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา โดยรวม     50 
16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ 
 การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดขอนแก่น โดยรวม     51 
  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

(8) 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่                  หน้า 
 
17 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามอายุ           52 
18 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามอายุ           53 
19 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD    54 
20 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา          55 
21 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD   56 
22 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย          57 
23 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD          58 
24 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัด         60 
25 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD 61 
26 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล       62 
27 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร       63 
28 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร       64 
29 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้รับสาร       64 
30 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 จ าแนกตามปัจจัยการติดต่อสื่อสาร โดยภาพรวม       65 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่                  หน้า 
 
31 แสดงผลการเปรียบเทียบดว้ยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ       66 




