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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย นับตั้งแต่ในปี 2549 มีสัดส่วนร้อยละ 
47.74 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) คิดเป็นมูลค่า 37.73 
ล้านล้านบาท สาขาบริการที่ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจจัดงานแสดง
สินค้า ธุรกิจจัดประชุมนานาชาติ ธุรกิจCall Center ธุรกิจประกันการส่งออก/การช าระเงินเป็นสาขา
ที่ท ารายเป็นเงินตราต่างประเทศให้ไทย (กรมส่งเสริมการส่งออก , 2555) โดยธุรกิจจัดประชุม
นานาชาติ หรือธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่น า
รายได้เข้าประเทศอันดับต้นๆ โดยสร้างรายได้กว่า 56,000 ล้านบาทต่อปี โดยน านักธุรกิจต่างชาติ
เข้าประเทศแล้วกว่า 785,000 คนในปีที่ผ่านมา ซึ่งความแตกต่างระหว่างนักธุรกิจต่างชาติหรือ
นักเดินทางไมซ์ที่เข้าร่วมงานการประชุมและนิทรรศการ(MICE) ต่างออกไปจากนักท่องเที่ยวที่เดินทาง  
เชิงพักผ่อน คือ รายจ่ายต่อหัวของนักเดินทาง จากการเก็บข้อมูลต่างๆในหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย นักเดินทางไมซ์มีรายจ่ายต่อหัวต่อทริปเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนกว่าเกือบ 
2 เท่าตัว (ตัวอย่างประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในปี 2554 เป็นเงินประมาณ 
37,000  ต่อคนต่อทริป กับค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์โดยเฉลี่ย 80,000 บาทต่อคนต่อทริป) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มนักเดินทางไมซ์เป็นกลุ่มนักเดินทางที่มีคุณภาพและควรได้รับความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่านักท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน 

ในปี 2558 ประเทศไทยก าลังก้าวไปสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งหนึ่ง
ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือ การไหลเวียนของแรงงาน ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญของการด าเนิน
ธุรกิจในทุกองค์กร การก้าวไปสู่ความเป็นตลาดเสรีจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนที่
ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า 10 ประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2008 – 
2009 ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจขยายตัว และเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างจีนและอินเดีย
กลับฟื้นตัวได้เร็วกว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลาดอาเซียนมีการส่งออกภายในภูมิภาคทั้งหมด 58 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนในประเทศไทยมีการส่งออกขายในอาเซียนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13 เปอร์เซ็นต์
ต่อปี  

อย่างไรก็ตามส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้วางแนวทางใน
การส่งเสริมภาพลักษณ์ และจุดขายของจังหวัดดังนี้ คือ จังหวัดเชียงใหม่: ศูนย์กลางการจัดประชุม
และงานแสดงสินค้าของ GMS และ BIMSTEC ในภาคเหนือ จังหวัดพัทยา: ศูนย์กลางการประชุมและ
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การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในรูปแบบ Entertainment Event/Festival จังหวัดสงขลา: ศูนย์กลาง
การจัดประชุมและงานแสดงสินค้าในภาคใต้ (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2555)  
อนึ่งการรักษาความปลอดภัยในด้านการจัดประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ  เป็นเรื่องที่ทุก
ภาคส่วนควรให้ความส าคัญเพื่อก าหนดมาตรฐาน การรับรอง การเตรียมความพร้อมต่อภาวะวิกฤต 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ได้เป็นคณะท างาน
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ข้อก าหนดส าหรับการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
22300-2551 ขึ้น และมาตรฐานดังกล่าวได้จัดท าแล้วเสร็จและประกาศใช้เมื่อ วันที่ 17 มิ.ย.2551 ที่
ผ่านมา โดยมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กรและทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมยกระดับของอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และนิทรรศการของไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ (Management System Certification 
Institute Thailand, 2555)  

แม้ว่าประเทศไทยจะให้ MICE เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งภายใต้วาระแห่งชาติของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และมีมาตรฐานที่ด าเนินการแล้ว แต่ผู้ประกอบการและ
ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการรับรู้การท่องเที่ยวของการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน 
ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย และปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารใดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการให้กับผู้ประกอบการและประชาชน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1) เพ ื่อศึกษาปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ
ของประเทศไทย 

2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน 
ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้   
การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
การจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย โดยมขีอบเขตการศกึษาดังนี้ 
 

1. ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัด       

ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ภาคกลาง คือ 
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากร 8,305,218 คน และ พัทยา มีจ านวนประชากร 1,555,358 คน 2) ภาคเหนือ คือ 
เชียงใหม่ มีจ านวนประชากร 1,737,041 คน 3) ภาคใต้ คือ สงขลา มีจ านวนประชากร 1,481,021 คน และ 4) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขอนแก่น มีจ านวนประชากร 1,555,358 คน (ที่มา : ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2557) 

 
2. ต ัวแปรท ี่ศ ึกษา 

2.1 ต ัวแปรต้น (Independent Variables) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา รายได้เฉลี่ย และเขตพ้ืนที่จังหวัด  
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 1) แหล่งข้อมูล 2) ข่าวสาร 3) ผู้ส่งสาร 

และ4) ผู้รับสาร  
2.2 ต ัวแปรตาม (Dependent Variable) 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 1) สิ่งกระตุ้นเร้า   

2) ด้านกายภาพ และ3) ด้านจิตวิทยา 
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3. สมมต ิฐานการวิจัย 
3.1 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยว

การจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.2 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยว

การจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.3 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้

การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.4 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรู้

การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.5 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีผลต่อ

การรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.6 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.8 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการแตกต่างกัน 
3.9 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลวิจัยใช้ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ของ West and Turner (2010) อธิบายว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสารซึ่ง
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้รับสาร อีกทั้ง 
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ปัจจัยดังกล่าวมานี้ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูล
ของผู้รับสาร ซึ่งการรับรู้ข้อมูลของผู้รับสารอาศัยปัจจัย อันได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา และ
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) 
คือ การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคลเพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับ
การรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร 

-แหล่งข้อมูล  
-ข่าวสาร  
-ผู้ส่งสาร  
-ผู้รับสาร  

การรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนทิรรศการ 

-สิ่งกระตุ้นเร้า 
-ด้านกายภาพ 
-ด้านจิตวิทยา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ  
-อายุ  
-วุฒิการศึกษา  
-รายได้เฉลี่ย 
-เขตพื้นที่จังหวัด  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ธุรกิจไมซ์ หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
2. ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารที่เป็นกระบวนการ ต้องใช้บุคคลทั้งสองฝ่าย 

คือ ผู้ส่งสาร ไปยังอีกบุคคล คือ ผู้รับสาร โดยผ่านสื่อกลาง คือ ช่องทางการสื่อสาร 
3. แหล่งข้อมูล หมายถึง สื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ วิทยุ ใบปลิว ฯลฯ 
4. ข่าวสาร หมายถึง การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
5. ผู้ส่งสาร หมายถึง การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
6. ผู้รับสาร หมายถึง ประชากรในจังหวัดกรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 
7. การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ หมายถึง ประชาชนรับรู้และเข้าใจ

ความหมาย ประโยชนก์ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 1. ทราบถึงปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม        
และนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ  
ของประเทศไทย  
 2. ทราบถึงระดับการรับรู ้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ท าให้ประชาชน
เล็งเห็นถึงความส าคัญการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายได้คืนสู่ท้องถิ่น
และประเทศชาติได้ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  แหล่งท่องเที่ยว    
ที่ส าคัญของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
 




