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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ
ประเทศไทย  ซึ่งบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี ้

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร 
ทฤษฎีการสื่อสาร 
ทฤษฎีการรับรู้ 

ความหมายการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
สถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ 
บทบาทการจัดประชุมและนิทรรศการ 

ข้อมูลทั่วไปของสถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การสื่อสาร 
เอ  มิลเลอร์ จอร์จ (A. Miller George) กล่าวว่า "การสื่อสาร (Communication) หมายถึง 

การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง" 
อี ออสกูด ชาร์ลส์ (E. Osgood Charles) กล่าวว่า "ความหมายโดยทั่วไปของการสื่อสาร 

หมายถึง การสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร โดยใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่เช่ือมระหว่างสองฝ่าย" 

เวส และ เทอร์เนอร์ (West and Turner) กล่าวว่า การสื่อสาร (Communication) หมายถึง 
กระบวนการทางสังคมในการใช้สัญลักษณ์ส่วนบุคคลในการสร้างและแปลความหมาย โดยใช้
สภาพแวดล้อมส่วนบุคคลเป็นตัวสร้าง  
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ภาพที่ 2 การติดต่อสื่อสาร 
ที่มา West and Turner (2010:5) 

 

การสื่อสารท าให้คิดถึงกิจกรรมหรือการกระท าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคน สองคน หรือมากกว่านั้น
จนถึงสิ่งที่เรียกว่า “มวลชน” ท าการส่งและรับข้อมูลหรือข่าวสารภายใต้วัตถุประสงค์และประสิทธิผลที่
ต้องการ  

ผู้วิจัยสรุปการสื่อสาร เป็นกระบวนการที่ต้องใช้บุคคลทั้งสองฝ่ายคือ ผู้ส่งสาร ไปยังอีกบุคคล 
คือ ผู้รับสาร โดยผ่านสื่อกลาง คือ ช่องทางการสื่อสาร 

 

องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย (กาญจนา มีศิลปวิกกัย, 2553:15-16) คือ 
1. ผู้ส่งสาร (Sender) 
ผู้ส่งสารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี

ความประสงค์จะส่งข่าวสารในรูปของอารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติ การให้ข้อมูล การชักชวน ฯลฯ ไป
ยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารจะท าหน้าที่ในการเลือกข้อมูลข่าวสาร เลือกวิธีที่จะถ่ายทอดสารและช่องทางการ
สื่อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ประเภทของผู้ส่งสารพิจารณาดังนี้ 

1.1 ผู้ส่งสารบุคคลคนเดียว คือ ผู้ส่งสารที่เป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่ต้องการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับสารตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

1.2 ผู้ส่งสารกลุ่มบุคคล คือ ผู้ส่งสารที่มีจ านวนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันกระท ากิจกรรม
ทางด้านการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

1.3 ผู้ส่งสารโดยเจตนา คือ ผู้ส่งสารที่มีเจตนาในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร ดังนั้น
ผู้ส่งสารจะมีความพร้อมในการหาข้อมูลและส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับสาร ซึ่งท าให้มีโอกาสในการสื่อสาร
ที่จะประสบความส าเร็จ 

1.4 ผู้ส่งสารที่ไม่เจตนา คือ ผู้ส่งสารไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีความตั้งใจในการสื่อสาร อาจเป็นการ
ส่งสารโดยบังเอิญ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการท าความเข้าใจหรืออาจท าให้การสื่อสารล้มเหลวได้ 

Meaning 

Environment 

Symbols Process 

Social 
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1.5 ผู้ส่งสารที่เป็นทางการ คือ ผู้ส่งสารที่ส่งข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่เป็นทางการเป็นการ
สื่อสารในองค์กรโดยต าแหน่งหน้าที่การงาน 

1.6 ผู้ส่งสารที่ไม่เป็นทางการ คือ ผู้ส่งสารที่ส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นทางการ เป็นไปในลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัว มีความใกล้ชิดในการสื่อสาร เป็น
ต้น ตัวแปรด้านข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพทางการสื่อสาร เช่น ความ
น่าเชื่อถือ ได้แก่ 1) ความสามารหรือความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่พูด 2) บุคลิกลักษณะที่น่า
ไว้วางใจ 3) การส ารวมในการวางตัว 4) ความเป็นกันเองและเข้ากับผู้อื่นได้ดี 5) ความเปิดเผย ผู้ส่งสาร
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารซึ่งมีความส าคัญมากที่จะท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว 

2. ข้อมูลหรือข่าวสาร (Message) 
สาร คือ ข้อมูลทางการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ อาจแสดงออกด้วยภาษา

พูดหรือภาษาเขียน(Verbal Message) หรือสารในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นภาษาพูดและภาษาเขียน (Non- 
Verbal Message) เช่น การแต่งกายที่ท าให้ผู้อื่นสามารถตีความหมายได้ วิธีการที่เราเดิน การแสดงสี
หน้าไม่พอใจล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ท าให้ผู้รับสารสรุปตีความได้ทั้งสิ้น 

3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อที่น าพาสารไปยังผู้รับสาร เป็นการยากที่การสื่อสารจะเกิดขึ้น

จากช่องทางการสื่ อสาร เพี ยงทาง เดี ยว  เช่น  การสื่ อสารแบบเผชิญหน้ า  (Face-to-Face 
Communication) ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารพูดและฟังซึ่งกันและกัน (Vocal Channel) แต่ใน
ขณะเดียวกัน คู่สื่อสารสามารถสื่อสารจากภาษาท่าทาง รวมทั้งสัญญาณต่างๆที่สามารถตีความหมายได้
(Visual Channel) และบางครั้งอาจจะสื่อสารโดยการสัมผัสคู่สื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่ให้ความหมาย
มาก(Tactile Channel) นอกจากนั้นช่องทางการสื่อสารยังสามารถพิจารณาได้จากสื่อที่เป็นมนุษย์และ
สื่อที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น สื่อธรรมชาติหรือสื่อที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น สื่อมวลชนทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed 
Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

4. ผู้รับสาร (Receiver) 
ผู้รับสารถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญปลายทางของกระบวนการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงระดับ

ความส าเร็จ หรือระดับของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความพร้อมของผู้รับสาร 
ในขณะที่ท าการสื่อสาร ผู้รับสารมีความรู้ในเรื่องที่ท าการสื่อสาร การตีความหมายและเข้าใจสาร เป็น
ต้น 

ปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน คือการตอบสนองหรือการ
ตอบรับ (Feedback) คือ ข้อความที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสาร การตอบสนองอาจจะอยู่ในรูปแบบของ
การสื่อสารแบบใช้ค าพูดหรือไม่ใช่ค าพูดก็ได้ ผู้ส่งสารมีเจตนาในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสาร
หรือไม่มีเจตนาในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารก็ได้ ซึ่งการตอบสนองจะช่วยให้นักสื่อสารรู้ข้อความ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

10 

 

ที่ส่งไป ผู้รับจะได้รับข้อมูล ข้อความหรือข่าวสารครบถ้วนหรือประสบความส าเร็จในการส่งสารหรือไม่ใน
รูปแบบของการสื่อสารระหว่างกัน การตอบสนองจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้รับสารได้รับข้อมูล ข้อความหรือ
ข่าวสารนั้นเรียบร้อยแล้ว (West and Turner, 2010:12) 

ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 1) แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่
เกิดข้อมูลหรือข่าวสารจากผู้ส่งสาร โดยอาจมีการเก็บข้อมูลที่มีทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เป็นต้น 2) 
ข่าวสาร หมายถึง เนื้อหาของสาร สาระของเรื่องราวที่ส่งออกมา อาจเป็นค าพูด อักษร ความรู้ ความคิด 
บทเพลง เป็นต้น 3) ผู้ส่งสาร หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ในการเลือกข้อมูลข่าวสาร เลือกวิธีที่จะถ่ายทอด
ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4) ผู้รับสาร หมายถึง ผู้รับข่าวสาร
เรื่องราวต่างๆของผู้ส่งสาร ผู้รับสารต้องมีความรู้ในเรื่องที่ท าการสื่อสาร ต้องตีความหมาย และเข้าใจ
ข่าวสาร เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งข่าวสาร   

 
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 
1. การสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหน้า คือ การสื่อสารที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างเผชิญหน้า

กันในการสนทนา เช่น พนักงานบริการต้องเข้ามารับ order จากลูกค้า แพทย์ต้องเข้าตรวจรักษา สอบถาม
อาการกับคนไข้ เป็นต้น รูปแบบการสื่อสารที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้รับสารอย่างตรงไปตรงมา  การ
สื่อสารด้วยวิธีนี้จึงเป็นรูปแบบที่ดีในการที่สามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาและมีข้อผิดพลาดทางการ
สื่อสารน้อยมาก 

2. การสื่อสารสองทาง คือ การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกันไปมาของผู้ส่ง
สารและรับสารทั้งสองฝ่าย การสื่อสารรูปแบบนี้จะไม่สร้างความสับสนแก่คู่สนทนา อีกทั้งก่อให้เกิด
ความน่าสนใจใครรู้และเกิดสมาธิในการรับสารได้ง่าย 

3.  การสื่อสารโดยช่องทางและสื่อที่หลากหลาย คือ การสื่อสารโดยช่องทางและสื่อที่หลากหลาย
เป็นการเลือกใช้สื่อที่ปัจจุบันมีอยู่มากมายให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร   โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ของเนื้อหา สภาพแวดล้อม ผู้รับและผู้ส่งสาร รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการรับและส่งสาร เพื่อให้
การส่งสารรูปแบบที่เลือกมานั้นเป็นสารสื่อสารที่ได้ผลและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนได้มากที่สุด 

4. ผู้รับสามารถรับสารได้ปริมาณมากพอ ในแต่และบุคคลจะสามารถรับสารในแต่ละชนิดได้
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบ ความถนัด ภูมิหลังและปัจจัยด้านอื่นๆ การเลือกใช้สารที่สามารถส่งถึง
ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือส่งสารได้ในปริมาณมากพอกับความต้องการของผู้รับสารก็นับเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อสารถูกส่งไปแล้วนั้นผู้รับซึ่งก็คือเด็กและ
เยาวชนหากสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตหรือสามารถน าไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องการยิ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการสื่อสาร ไม่เพียงลบปัญหาด้านอาการขาดสมาธิ แต่ยัง
สามารถน าสารที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
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 5. ผู้รับมีความแม่นย าเที่ยงตรงสูง ความแม่นย าเที่ยงตรงในการรับสารนั้นต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงตรง ทั้งประสบการการรับสาร ประสบการณ์ในข้อมูล
ข้าวสารที่ถูกส่งมา อีกทั้งการมีสติและสมาธิในการรับสื่อที่ส่งมาจะมีผลอย่างสูงต่อความแม่นย าเที่ยงตรง
ของข้อมูล 

6. การหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องหลีกเลี่ยง
อุปสรรคในการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ อุปสรรคการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นตัวสะท้อน
ให้เห็นว่าข้อมูลที่ถูกส่งมามีความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนเพียงใด  การเกิดอุปสรรคต่างๆ ข้างต้นก็
นับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการขาดสมาธิในเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน หากสามารถลบอุปสรรคต่างๆ 
ไปได้ การสื่อสารย่อมประสบความส าเร็จได้ในที่สุด 
 

ทฤษฎีการสื่อสาร 
David K. Berlo (1960) กล่าวถึง ทฤษฎี S M C R ว่าด้วยการสื่อสาร มีดังนี้  
S (Source) หมายถึง ผู้ส่งสาร ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ

ในการเป็นผูเ้ข้ารหัส (encoder) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสาร เพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้
อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้
เหมาะสม และง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับสาร ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับผู้รับสาร  

M (Message) หมายถึง เนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร  
C (Channel) หมายถึง การส่งข่าวสาร โดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส

ทั้งห้า หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง  
R (Receiver) หมายถึง ผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถในการเป็นผู้

ถอดรหัส (decoder) เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความคิด และพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือ
คล้ายคลึงกับผู้ส่งสารจึงจะท าให้การสื่อสารความหมาย หรือการสื่อสารนั้นได้ผล 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ทฤษฎีการสื่อสารเบอร์โล 

ที่มา David K. Berlo (1960) 

S M C R 

encoder decoder 
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Wilber Schramm & E.C. Osgood (1954) กล่าวถึง ธรรมชาติของการสื่อสารเป็นรูปวงกลม 
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ทฤษฎีการสื่อสารวิลเบอร์ ชแรมม ์และซี อี ออสกูด 
ที่มา Wilber Schramm & E.C. Osgood (1954) 

 
ผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารสามารถสลับบทบาทระหว่างการเป็นแหล่งสาร (source) หรือผู้

เข้ารหัส (encoder) และผู้รับสาร (receiver) หรือผู้ถอดรหัส (decoder) ทฤษฎีนี้ จึงเป็นรูปแบบของ
การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 
 

กระบวนการสื่อสาร 
 กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) เริ่มต้นจากผู้ส่งสาร (Sender) หน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เมื่อต้องการส่งข่าวไปยังผู้รับสาร (Receivers) ต้องแปลงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆออกมาเป็นตัวอักษร น้ าเสียง การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า ข่าวสาร (Massage) 
แล้วส่งข่าวสารไปยังผู้รับ ผ่านสื่อกลางหรือช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) ประเภท
ต่างๆ หรืออาจถูกส่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยตรงก็เป็นได้ ผู้รับสารเมื่อได้รับข่าวสารจะถอดรหัส
ตามความเข้าใจและประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผู้ส่ง
สารซึ่งอยู่ในรูปของความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการนิ่งเงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่
ถูกส่งจากผู้ส่งสารอาจไม่ถึงผู้รับสารทั้งหมดก็เป็นได้ หรือข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะใน
กระบวนการสื่อสาร มีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซงได้ทุกขั้นตอนของการสื่อสาร 
 

ทฤษฎีการรับรู้ 
 ความหมายการรับรู้ 
 อุบลวรรณา ภวกานันท์และคณะ (2554) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การที่อวัยวะรับความรู้สึกมี
หน้าที่รับรู้ข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่สมองข้อมูลจะอยู่ในรูปของพลังงานต่างๆ 
เช่น ความร้อน แสง เสียงฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น ตารับแสง หู

Encoder 

Interpreter 

Decoder 

Decoder 

Interpreter 

Encoder 

Message 

Message 
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รับเสียง ผิวหนังรับอุณหภูมิ สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลเร้าอวัยวะรับความรู้สึกให้แปรพลังงานเหล่านี้เป็นกระแส
ประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ได้ยิน คือ การรับรู้จึงเป็นขบวนการรับรู ้
 วิทวัช แซ่พุ่น (2551) กล่าวว่า การรับรู้ คือ ผลจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส ซึ่งเรียกว่า 
“เครื่องรับ” ทั้ง 5 ชนิด คือ หู ตา จมูก และผิวหนัง การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มี
อิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าเป็นตัวก าหนดให้
เกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน เพราะการรับรู้เป็นหนทางที่น าไปสู่การแปล
ความหมายที่เข้าใจกันได้ ซึ่งหมายถึงการรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้น การ
เรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของ
มนุษย์อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อสารสอนจึงจ าเป็นต้องให้เกิดการ
รับรู้ที่ถูกต้องมากที่สุด 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549) กล่าวว่า การรับรู้ คือ การเกิดสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็นประสาท
สัมผัสเกิดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอันเป็นสิ่ง
ที่รู้จักและเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นจ าเป็นที่อินทรีย์จะต้องใช้ประสบการณ์
เดิมหรือความรู้เดิม ดังนั้นหากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆไปก็จะไม่มีการรับรู้ในสิ่งนั้นๆแต่จะ
เกิดเฉพาะการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น 
 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2547: 84) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่อินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิต
พยายามท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการใช้อวัยวะ
สัมผัสจากสิ่งเร้าและจัดระบบสิ่งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง จากนั้นจะแปลงสิ่งเร้าที่รับสัมผัส
ว่าสิ่งเร้านั้นคืออะไร ขั้นแปลความหมายนี้เป็นขั้นที่มีการใช้ประสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานของการแปล
ความหมาย 
 ผู้วิจัยสรุปว่า การรับรู้ คือ กระบวนการจากสิ่งเร้าภายนอกมาสัมผัสกับอวัยวะทั้ง 5 ชนิด คือ หู 
ตา จมูก และผิวหนัง ผ่านความรู้สึก การแปลความหมายจากสิ่งเร้าที่รับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์ โดย
อาศัยความจ า ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม ประมวลผลหรือได้ข้อสรุปหรือผลลัพธ์
ออกมา  

กระบวนการรบัรู ้ 
การรับรู้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ซึ่งเกิดเป็นขั้นตอน

ต่างๆ ดังนี้ 
Schcmenhorn, Hunt and Osborn (1982, p. 55) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ว่าเป็น

กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้นในการตีความสิ่งเร้าที่สัมผัสต่างๆ  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มี
ความส าคัญส าหรับผู้รู้การรับรู้เป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างกันเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าจะประมวล
สิ่งรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตนเอง ดังภาพที่ 5  
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     ข้อมูล                การกระท า 
(Information)            (Individual Action)  
 

ภาพที่ 5 กระบวนการรบัรู ้ 
ที่มา จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) 

 
กระบวนการรับรู้มีขั้นตอนส าคัญ ๆ 3 ขั้นตอน คือ (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542)  
ขั้นตอนที่ 1 การเลือก (Selection) มีสองทาง คือ การเลือกโดยจงใจและไม่จงใจ หมายถึง 

เวลาตัดสินใจในบางครั้ง อาจมีสิ่งกระตุ้นใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยทางด้านกายภาพ 
(Characteristic) ปัจจัยทางด้านที่ตั้ง (Physical Location) ความสนใจ (Interest) ประสบการณ์ที่ผ่าน
มา (Past Experience)  

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวม ในด้านการรับรู้สิ่งต่าง ๆ เรามักมีแนวโน้มที่จะรวบรวมตัวกระตุ้น    
ต่างๆ เข้าเป็นรูปแบบต่างๆ หลักการรวบรวมตัวกระตุ้นมีหลายประการ เช่น รวบรวมโดยพิจารณาจาก
การอยู่ใกล้เคียง (Proximity) รวบรวมโดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกัน (Resemblance) รวบรวม
โดยพิจารณาจากการกระท าไปทางเดียวกัน (Common Fate) รวบรวมโดยพิจารณาถึงต่อเติมสวนที่
ขาดไป  

ขั้นตอนที่ 3 การตีความ (Interpretation) เป็นการแปลความหมาย ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้
รับในการแปลความหมายนี้อาจท าได้หลายลักษณะ เช่น แปลความหมายตามสถานการณ์ (Context) 
แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล ( Intent) แปลความหมายโดยยึดเอาบุคลิกลักษณะ
ของตนเองเปน็หลัก (Projection) 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542)  
1. ลักษณะของสิ่งเร้าโดยสิ่งเร้าเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความสนใจที่จะรับรู้ หรือท าให้

การรับรู้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงซึ่งลักษณะของสิ่งเร้าก่อให้เกิดการรับรู้ได้นั้น ต้องเป็นสิ่งเร้าที่
น่าสนใจ มีขนาดใหญ่มีการเคลื่อนไหว มีการเร้าซ้ าบ่อยๆ และสิ่งเร้านั้น มีความแตกต่างจากสิ่งเร้าอื่นๆ 
จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ดีและรวดเร็ว เช่น การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์  การ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ าช าระเงินผ่านสื่อป้ายประกาศเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง เป็นต้น 

2. ลักษณะของผู้รับรู้ซึ่งมีปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านจิตวิทยา 1) ด้านกายภาพ ได้แก่
สมรรถภาพของอวยัวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย ต้องสมบูรณ์หากลักษณะของผู้รับรู้ผิดปกติจะ
ท าให้การรับรู้ต่อสิ่งเร้าที่มาสัมผัสผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง นอกจากนั้นจึงเป็นเรื่องเพศ อายุ อาชีพ 
และระดับการศึกษาจะมีผลต่อการรับรู้ด้วย 2) ด้านจิตวิทยา เป็นสิ่งที่ผู้รับเลือกที่จะสัมผัสเฉพาะที่

การยอมรับ  การจัดระเบียบ           การตีความ 

(Reception)      (Organization)       (Interpretation) 
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ต้องการและแปลความหมายให้กับตัวเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์ในอดีต
ความจ าความต้องการ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณ ีความต้ังใจ ความคาดหวัง เป็นต้น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ มี 2 ประเภท คือ 1) อิทธิพลจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มและ
ขนาดของสิ่งเร้า การกระท าซ้ าๆ สิ่งที่ตรงกันข้าม และการเคลื่อนไหว 2) อิทธิพลจากภายใน ได้แก่ 
แรงจูงใจ ความคาดหวัง ความสนใจ อารมณ์ ความคิด และจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆที่บุคคลได้รับ  
 
ความหมายของการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) 

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (Asian Association of Convention and Visitor 
Bureaus: AACVB) ได้ให้ค าจ ากัดความของ MICE ไว้ว่า MICE หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา แสดงนิทรรศการ หรือแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล 

MICE เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 4 ประเภท 
จ าแนกได้ดังนี้  

1. Meeting (M: ประชุม) หมายถึง การประชุมของกลุ่มบุคคลหรืองค์กรหนึ่งเพื่อท ากิจกรรม
เฉพาะโดยจัดเป็นการเฉพาะกิจ และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การประชุมประจ าปี การประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) Association Meeting หมายถึง การ
ประชุม การแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ระยะเวลาในการจัด
ประชุมประมาณ 4-5 วัน ใช้เวลาเตรียมงานอย่างน้อย 1 ปี โดยหมายรวมถึง Conference คือการที่
ผู้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือกัน เพื่อหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา และ Congress คือ การประชุมที่
มีหัวข้อการประชุมจากการสนับสนุนของสมาชิกหรือองค์กรนั้น ส่วนใหญ่มีการวางแผนล่วงหน้า 1 ปี    
ขึ้นไป มีขนาดใหญ่กว่า Conference ส าหรับ Symposium หมายถึง การประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางโดยการเสนอผลงานจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น     
2) Corporate Meeting คือ การประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรหรือบริษัทเดียวกันหรือเครือ
เดียวกัน ซึ่งมาจากหลายๆประเทศทั่วโลก ใช้เวลาเตรียมงานอย่างน้อย 1 ปี และมีขนาดการประชุมเล็ก
กว่า Association Meeting หรือการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจมา
จากหลายๆประเทศทั่วโลกก็ได้ 3) Government Meeting คือ การประชุมของกลุ่มบุคคล หรือผู้แทน
จากหน่วยราชการและเป็นการจัดโดยหน่วยราชการ 

2. Incentive Travel (I: การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิด
จากการจัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัท
วางไว้ โดยบริษัทหรือองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด จ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 1) 
Group Incentive Travel (ประเภทกลุ่ม) คือ การจัดน าเที่ยวแก่พนักงานเป็นกลุ่มและเป็นที่นิยม
โดยทั่วไป เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริการแก่คนกลุ่มใหญ่ 2) Individual Incentive Travel 
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(ประเภทบุคคล) คือ นักท่องเที่ยวมีสิทธิเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ แต่ส่วนใหญ่ก าหนดให้เป็นการท่องเที่ยว
ในประเทศ 

3. Convention (C: การประชุมหรือการสัมมนา) มีลักษณะคล้าย Meeting แต่จะแตกต่างกัน
ที่จ านวนผู้เข้าประชุม(ขนาดการประชุม) ซึ่งมีมากกว่าตั้งแต่หลายร้อยคนขึ้นไปถึงหมื่นคน และใช้เวลา
ในการเตรียมงานไม่ต่ ากว่า 2 ปี ส่วนใหญ่เป็นการประชุมระดับประเทศภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ 
มักเป็นการจัดโดยสมาคมหรือองค์กรระดับนานาชาติหรือระดับรัฐบาล 

4. Exhibition (E: การจัดนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง เพื่อแสดง ขายสินค้า หรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยภายในงานอาจเปิดให้ประชาชนทั่วไป
เข้าชมได้ จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) Trade Show คือ การจัดนิทรรศการ หรืองานแสดง
สินค้าส าหรับผู้ประกอบการ 2) Consumer Show คือ การจัดนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าส าหรับ
ผู้บริโภค 3) Trade and Consumer Show คือ การจัดนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าส าหรับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค (วุฒิชาติ สุนทรสมัยและคณะ, 2552)  

การจัดประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ (Meeting, 
Incentive, Convention and Exhibit) หรือเรียกย่อๆว่า MICE เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทั้งภาค
บริการและภาคการผลิตต่างๆอีกมากมาย อาทิ โรงแรม ที่พัก บริษัทน าเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก การจัด
เลี้ยง การจัดการแสดง การก่อสร้าง/ตกแต่ง สถานที่ การขนส่งทางอากาศภาคพื้นดิน การโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารโทรคมนาคม การเกษตรกรรม ฯลฯ 

วไลวัฒนา สวัสดิชูโต, ม.ร.ว. (บทความ : 2555) กล่าวว่า จากปีที่แล้วและหลายปีก่อนนั้น มี
การรณรงค์ธุรกิจ MICE กันมาก โดยทางททท. ส านักงานภาคใต้เขต 4 ภูเก็ต ผนึกก าลังหน่วยงาน
เกี่ยวข้องจัดโครงการ “MICE in Green” เพื่อดึงตลาดประชุมสัมมนาเข้าอันดามัน ส่วนตลาด
ต่างประเทศได้แค่กรุ๊ปไม่ใหญ่ 100-200 คนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ภูเก็ตมีศักยภาพสูง แต่ขาดศูนย์ประชุม
ขนาดใหญ่ที่รองรับคนจ านวนมากได้ ขณะที่ศูนย์ประชุมฯยังริบหรี่สร้างไม่ได้แม้ดันมากว่าสิบปีก็ตาม 
ได้แต่กลุ่มเล็กสาเหตุ คือไม่มีศูนย์ประชุมฯใหญ่ๆ ด้านตลาดท่องเที่ยวและการประชุมบนเกาะสมุย 
แหล่งท่องเที่ยวอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต วันนี้เริ่มดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่า
ผลพวงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นประกอบกับค่าครองชีพบนเกาะสมุยที่ค่อนข้างสูง บวกกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากจ านวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ว่ากันว่าปัจจุบันมีโรงแรมเปิดให้บริการบนเกาะสมุยมากกว่า 
400 แห่ง มีหลายแห่งเตรียมจ่อคิวเปิดให้บริการมากขึ้น ท าให้ภาพรวมการท่องเที่ยวและการประชุม
ของเกาะสมุยนาทีนี้จึงฟื้นตัวได้ไม่เต็มร้อย ผู้คนไม่ค่อยสนใจ MICE ไม่เข้าใจ MICE ได้กล่าวถึงหัวข้อ
หลักๆ 4 อย่างไว้อย่างน่าฟัง แต่เป็นโครงการใหญ่ ซึ่งหลายๆ ส่วนหัวข้อ ต้องใช้สถานที่และก าลังคน
เป็นอย่างมาก ท าให้ MICE เข้าถึงคนทั่วไปได้ยาก แต่คิดว่ามีการเจาะกลุ่มนักธุรกิจ องค์กรใหญ่ๆ ไว้
มากกว่าคนทั่วไปจะเข้าถึงได้ M=Meeting คือ การประชุมของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยจะเป็นการ
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ประชุมเฉพาะกิจ หรือวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Association 
Meeting เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
โดยทั่วไปจะมีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยและการจัดนิทรรศการขนาดเล็กด้วย ใช้เวลาในการเตรียมงาน
อย่างน้อย 1 ปี และ Corporate Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรเดียวกัน
หรือเครือเดียวกัน ซึ่งอาจจะมาจากประเทศเดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน หรือหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก 
โดยใช้เวลาในการเตรียมงานน้อยกว่า Association Meeting คือ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี และมีขนาด
งานเล็กกว่า Association Meeting I=Incentive คือ การจัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือ
บุคคลที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทผู้ให้รางวัลเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย C=Convention คือ การประชุมของกลุ่มบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกัน หรือสมาคมวิชาชีพ
เดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าประชุมระหว่าง 300 - 15,000 คน ซึ่งโดย
เฉลี่ยแล้วประมาณ 850 คน ใช้เวลาในการเตรียมการไม่น้อยกว่า 2 ปี และส่วนใหญ่เป็นการจัดโดย
สมาคมระดับนานาชาติ ซึ่งรูปแบบการจัดแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดประชุมแบบหมุนเวียน
ตามประเทศสมาชิก โดยมากใช้วิธีการเวียนตามตัวอักษรและตามภูมิภาค 2) การประมูลเพื่อเป็น
ประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน ประเทศสมาชิกที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจะจัดส่งตัวแทนของสมาคมเข้า
ร่วมประมูล ซึ่งในกรณีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐและเอกชน เนื่องจากมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเตรียมงานนาน E=Exhibition คือ งานแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อขาย
ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเปิดให้ผู้เข้าชมทั่วไปได้เข้าร่วมงานด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ Trade Show : เป็นการแสดงสินค้าส าหรับผู้ประกอบการ และ Consumer Show : 
เป็นการแสดงสินค้าที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้ เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดส าหรับ
อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 

ดังนั้นธุรกิจ MICE ทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
และกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน แต่ทั้งนี้ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มก็มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จึงเป็นที่
น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจนี้ หรือบุคคลผู้สนใจในธุรกิจ
และมองหาโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจด้วยกัน  

 
ลักษณะสถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, รศ. (2555: 154-159) ลักษณะสถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ 
ต้องเป็นสถานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมได้ ดังนี้  

1) ท าเลที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ ต้องพิจารณาถึงความส าเร็จของจุดหมาย
ในการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวคือ สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มตลาดการค้า และ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการที่จะเข้าถึงสถานที่จัดประชุม
และนิทรรศการได ้
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2) ความเหมาะสมของพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดประชุมและนิทรรศการมีความ
ต้องการที่หลากหลาย และอาจต้องการบริการที่สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษในบางโอกาส ดังนั้นสถานที่
จัดประชุมและนิทรรศการต้องสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ และโอกาสในการให้บริการในครั้ง
ต่อๆไป  

 
สถานที่จัดงานการจัดประชุมและนิทรรศการ 
สถานที่จัดงานการจัดประชุมและนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ภาคกลาง แบ่งออกได้ 2 จังหวัด คือ 1) กรุงเทพมหานคร จาก 50 เขต มีประชากรทั้งสิ้น 

8,305,218 คน สถานที่จัดงาน ได้แก่ Bangkok International Trade and Exhibition Centre 
(BITEC), IMPACT Arena Exhibition and Convention Centre, Queen Sirikit National 
Convention Centre 2) ชลบุรี(พัทยา) จาก 11 อ าเภอ มีประชากรทั้งสิ้น 1,555,358 คน สถานที่จัด
งานใน ได้แก่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์, ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาค
ตะวันออก, ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา (Pattaya Exhibition and Convention Hall 
[PEACH]) ตัวอย่างการจัดประชุมและนิทรรศการ อาทิ Asia-Pacific Advertising Festival งานมันนี่
เอ็กซ์โปที่จัดโดยนิตยสาร Money & Banking และการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
ออนไลน์ จาก www.businesseventsthailand.com สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 

2. ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จาก 25 อ าเภอ มีประชากรทั้งสิ้น 1,737,041 คน สถานที่จัด
งาน ได้แก่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เรียกว่า Chiangmai International 
Convention and Exhibition center (CMICM) ตัวอย่างการจัดประชุมและนิทรรศการ อาทิ 1st 
Domestic MICE Mart ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557, ราชพฤกษ์ การ์เดน คอนเวนชั่น ฮอลล์,      
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (ผู้ประกอบการ) เป็นต้น 

3. ภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา จาก 16 อ าเภอ มีประชากรทั้งสิ้น 1,481,021 คน สถานที่จัดงาน 
ได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เป็นต้น 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น จาก 26 อ าเภอ มีประชากรทั้งสิ้น 1,741,969 
สถานที่จัดงาน ได้แก่ ศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2556 มีผู้เข้าร่วมงาน 4,000 คน, APEC Ministerial Meeting International 
Conference on Humanities and Social Sciences, Thai-ASEAN Trade Fair, Domestic MICE 
MART, การประชุม IT & CMA 2013 เป็นต้น 

 

http://www.businesseventsthailand.com/
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บทบาทการจัดประชุมและนิทรรศการ 
บทบาทการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อท าให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
1. สสปน. มีบทบาทส าคัญในการชี้แนะแนวทางเชิงกลยุทธ์แก่อุตสาหกรรม MICE โดยส่งเสริม

การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวางแผนในระดับภาคส่วนและให้ค าปรึกษาแก่บริษัททั่วไป 
2. สสปน. เป็นผู้น าอุตสาหกรรมพร้อมแนะแนวความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการพัฒนาการจัด

งานกิจกรรมทางธุรกิจ 
3. สสปน. ให้การสนับสนุนผู้ให้บริการงานกิจกรรมทางธุรกิจเอกชนโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะจุดและแนะแนวทางในการสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของภาคส่วน
โดยรวมในระยะยาว 

4. สสปน. ให้การสนับสนุนแบบเฉพาะตัวโดยเป็นตัวกลางในการสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ให้กับผู้จัด
งานอีเวนต์ประเภท MICE และส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในภูมิภาคและระดับโลก เครือข่าย
พันธมิตรที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น  และกว้างไกลเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในอนาคต 

5. สสปน. ได้ตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่ง
โดยก าหนดมาตรฐานไว้ในระดับสูงและพัฒนาความสามารถของบุคลากรต่าง ๆ ในประเทศ 
 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ธุรกิจไมซ์ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าประเทศอันดับต้นๆ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศอย่างมหาศาลกว่า 56,000 ล้านบาทต่อปี และน านักธุรกิจต่างชาติเข้าประเทศแล้วกว่า 
785,000 คน ในปีที่ผ่านมาธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเกิดการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายความรู้เรื่องธุรกิจไมซ์อย่างสร้างสรรค์ไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศ สอดคล้องกับโครงการไทยเข้มแข็ง  และนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)  

MICE มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปทางด้านวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทาง
การตลาด คือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มนัก
ธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักด้วยกัน 4 ประการ คือ การประชุมเฉพาะกิจของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร การ
จัดน าเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน การประชุมโดยสมาคมระดับนานาชาติ และการจัดงานแสดง
สนิค้าTCEB- วารสาร MICE 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ 
สถานที่การจัดประชุมและนิทรรศการ แบ่งออกได้ 5 จังหวัด ดังนี้  

1) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อิมแพค เมืองทองธานี 
และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ์
1.1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 

 
 

ภาพที่ 6 ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 
ที่มา www.bitec.co.th (2558) 

 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade and Exhibition 
Centre) เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาด 50,400 ตารางเมตร  เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ 
ณ เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 1 (จุดเริ่มต้นทางด่วนขั้นที่ 1 สายบางนา-ท่าเรือ และถนน
สุขุมวิท) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ. 2549 ไบเทคได้รับการจัดล าดับจากผู้จัดงานทั่วโลกให้เป็น 1 ใน 5 ของศูนย์แสดง
นิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย -แปซิฟิก (ผลส ารวจในนิตยสารซีอีไอฉบับ Industry 
Survey 2549)  และในปี พ.ศ. 2550 ไบเทคได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการปฏิบัติการระดับโลก จาก
สมาพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าโลก (UFI)   

http://www.bitec.co.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 1.2 อิมแพค เมืองทองธานี  
 

 
 

ภาพที่ 7 อิมแพค เมืองทองธาน ี
ที่มา www.impact.co.th (2558) 

 
อิมแพค เมืองทองธานี (IMPACT Arena Exhibition and Convention Centre) ก่อตั้งขึ้นใน

ปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันถือเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีพื้นที่รวมกว่า 140,000 ตารางเมตร ตอบรับทุกรูปแบบการจัดงานด้วยความ
หลากหลายของขนาดสถานที่  พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครันบริการที่ดีเยี่ยมภา ยใต้
มาตรฐานสากล สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อิมแพค เมืองทองธานี ร่วม
ส่งมอบความส าเร็จและความทรงจ าที่น่าประทับใจให้กับทุกการจัดงานประชุม สัมมนา แสดงสินค้า 
นิทรรศการ งานเลี้ยงสังสรรค์ ตลอดจนคอนเสิร์ต กิจกรรมพิเศษ ด้วยสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และการบริการที่ครบครัน และการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานการจัดการด้าน       
การรักษาความปลอดภัยของอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ TIS 22300 มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน 
หรือ ISO 50001 และมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ ISO 22000 เพื่อให้
ลูกค้าทุกท่านเกิดความมั่นใจในบริการของอิมแพคเป็นอย่างด ี
 

http://www.impact.co.th/
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 1.3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์  
 

 
 

ภาพที่ 8 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต ์
ที่มา www.qsncc.co.th (2558) 

 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ (Queen Sirikit National Convention Centre) เกิดจากประเทศ

ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจ าปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศครั้งที่ 46 ณ กรุงเทพมหานคร รัฐบาลไทยจึงมีมติให้ก่อสร้างสถานที่จัดงานประชุมแห่งชาติที่ได้
มาตรฐานสากลขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2532 เพื่อรองรับการประชุมครั้งส าคัญดังกล่าว โดยก าหนดรูปทรง
ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมกับใช้เทคนิค “สร้างและออกแบบ (A build 
and design technique)” เพื่อให้ศูนย์ประชุมของชาติแห่งแรกนี้สามารถเสร็จทันตามก าหนดเวลา 
หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินวางศิลาฤกษ์
ก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ 20 เอเคอร์ ซึ่งอยู่ติดกับโรงงานยาสูบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 บรรดานัก
ออกแบบกว่า 100 คน และคนงานก่อสร้างอีกกว่า 1,000 คน ต่างทุ่มเทท างานทั้งกลางวัน และกลางคืน
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 จากความมุ่งมั่น และพยายามของทุกฝ่าย 
ท าให้การก่อสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 16 เดือน จากเดิมที่ก าหนดไว้ 40 เดือน ด้วยงบประมาณ
น้อยกว่าที่ก าหนด ส่วนการตกแต่งภายในอาคารนั้นแล้วเสร็จในต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามเป็นชื่อของ  
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ศูนย์การประชุม เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2535 นับตั้งแต่เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ประจ าปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่ 46 กว่า 10,000 คน จาก 154 
ประเทศ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2534 ซึ่งได้รับค าชื่นชมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากความส าเร็จ
ดังกล่าวท าให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจไมซ์ในประเทศ
ไทยตลอดมากว่าสองทศวรรษที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รองรับการจัดงานส าคัญมากมายทั้งใน
และต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับและไว้วางใจในฐานะศูนย์การประชุมแห่งชาติที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งบริหารงานโดย
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
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2) จังหวัดพัทยา ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา  
 

 
 

ภาพที่ 9 ศูนยก์ารประชุมและแสดงสินค้าพัทยา 
ที่มา www.peachthailand.com (2558) 

 
ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยาหรือศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition and Convention 

Hall - PEACH) เป็นศูนยก์ารจัดนิทรรศการหรือแสดงสินค้าและเป็นศูนย์การประชุมสัมมนาครบวงจร ที่
มีมาตรฐานระดับนานาชาติ สถานที่ตั้งศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา อยู่บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ บน
ลาดเอียงของหน้าผา ระหว่างหาดจอมเทียนและพัทยา ใกล้สนามกอล์ฟมาตรฐานหลายแห่งรอบเมือง
พัทยาและแหล่งช็อปปิ้ง และอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 60 นาที ตัวอาคารมีการออกแบบ
และตกแต่งอย่างสวยงามและมีศิลปะภายในตัวอาคาร เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 และ
ต่อมาได้ด าเนินการขยายพื้นที่เพิ่มเติมในปี 2550 ท าให้ศูนย์ประชุมพีชมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 13,500 
ตารางเมตร รองรับผู้เข้าประชุมได้ถึง 10,062 คน เหมาะเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประชุมสัมมนา การจัด
นิทรรศการ งานแสดงเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงอาหารค่ า และกิจกรรมอื่นๆ ในทุกรูปแบบเพียบพร้อมด้วย
สิ่งอ านวยความสะดวกของเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ ทีมงานทางเทคนิคที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญสูงทั้งระบบไฟฟ้า แสง สี เสียง สามารถบริหารจัดการให้ค าแนะน าและสร้างสรรค์งานประชุม
ของท่านให้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้อย่างมืออาชีพ  

สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดงานใหญ่ คือ การจัดงานประชุมใหญ่ งานจัดเลี้ยงหรืองานเลี้ยง
สังสรรค์ และเหตุการณ์พิเศษอื่นๆ ภายใต้การบริหารงานของศูนย์ประชุมพีชและรอยัล คลิฟ โฮเต็ล 
กรุ๊ปที่ได้สั่งสมประสบการณ์กว่าหลายปีจากกลุ่มประชุมใหญ่ๆจากทั่วโลก พนักงานด้านอาหารและ

http://www.peachthailand.com/
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เครื่องดื่มมีความช านาญในการจัดงานไม่ว่าจะงาน กาล่าดินเนอร์ บุฟเฟ่ต์ และอาหารว่างระหว่าง
ประชุม มีการตกแต่งอย่างสวยงามและการจัดวางดอกไม้ประดับโต๊ะ เพื่อความประทับใจและเป็นที่
จดจ าของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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3) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
 

 
 

ภาพที่ 10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ที่มา www.cmecc-mice.com (2558) 

 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ( Chaingmai 

The International Convention and Exhibition Center Commemorating) เป็นศูนย์จัดการ
ประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนที่ดิน 326 ไร่ ณ ต าบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บริเวณ
ทิศใต้ของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อมาได้โอนมาอยู่ภายใต้ความดูแลของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนา ภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่ม
รื่นด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด พื้นที่ใช้สอยในอาคารกว่า 60,000 ตารางเมตร พร้อมทั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกและการบริการทีค่รบครัน ทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ MICE รองรับ
ได้ทั้งงานประชุม สัมมนา อบรม งานเลี้ยง กิจกรรม นิทรรศการ คอนเสิร์ต ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งงาน
ในร่มและงานกลางแจ้ง เพื่อต้อนรับการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

http://www.cmecc-mice/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_700_%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
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4) จังหวัดสงขลา  ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

 
 

ภาพที่ 11 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่มา www.gimyong.com (2558) 

 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla 

University International Convention Center- PSUICC) มีพื้นที่ 54.68 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อรองรับการจัดการประชุมทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล ปัจจุบันศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปี (The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International 
Convention Center) ภายในศูนย์ประชุมฯ แบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นที่ตั้งห้องประชุมรอง 
มีพื้นที่ 960 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 900 คน ห้องประชุมสัมมนา จ านวน 8 ห้อง มีพื้นที่รวม 400 
ตารางเมตร ลานอเนกประสงค์ และศูนย์อาหาร ส่วนสอง เป็นลานกิจกรรม มีพื้นที่ 3,930 ตารางเมตร 
ใจกลางของลานเป็นที่ตั้งของประติมากรรมทรงดินสอที่ออกแบบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ดร.
กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2540 ส่วนสาม เป็นที่ตั้งห้องประชุมประธาน มี
พื้นที่ 3,300 ตารางเมตร 
 

http://www.gimyong.com/
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5) จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 
 

ภาพที่ 12 ศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่มา www. thailex.asia (2558) 

 
ศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Golden Jubilee Convention Hall) หรือเรียก

อีกชื่อว่า ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น เป็นศูนย์การประชุมที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นศูนย์การประชุมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ถูกจัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปทรงวางศิลา
ฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2537 เพื่อเป็นศูนย์ประชุมระดับชาติแห่งใหม่ ลักษณะตัวอาคาร
โอ่อ่าด้วยสถาปัตยกรรมทรงกูบเกวียนอีสาน ประยุกต์จากเอกลักษณ์ของรูปทรงแต่ดั้งเดิมอย่างงดงาม 
ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมบึงสีฐานและป่าพยอม ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีภูมิทัศน์งดงามโดด
เด่น เป็นสง่ า  ขณะเดี ยวกั นก็ เป็ นท า เลที่ ส ะดวกพร้ อมสรรพ ริ มถนนมะลิ วั ลย์  ทาง เข้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใกล้ใจกลางเมืองขอนแก่นเพียง 1.5 กิโลเมตร และจากสนามบินจังหวัดขอนแก่น
เพียง 4 กิโลเมตร รายล้อมด้วยสถานที่ส าคัญต่างๆตลอดจนโรงแรมทันสมัยและห้างสรรพสินค้ามากมาย 
สามารถรองรับการจัดงานประชุมได้ถึง 8,000 ที่นั่ง พร้อมอัฒจันทร์ในบริเวณชั้นลอยอีก 1 ,000 ที่นั่ง 
พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ยังปรับเปลี่ยนเป็นลานกว้าง ส าหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่จุคนได้กว่า 
10,000 คน พร้อมสรรพทั้งระบบแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยส าหรับงานระดับชาติ ระบบ
ท าความเย็นและระบบไฟส ารอง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ลานจอดรถกว้างขวาง จุได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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กว่า 3,000 คัน และรถโดยสารกว่า 50 คัน และในทุกๆปี ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Sung Ae Jung (2005: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวแบบซ้ าๆ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติวัยท างาน จ านวน 10,056 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การทดสอบแบบทางเดียว ANOVA และ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว มีอยู่ 5 ประการคือ 1) การตรวจคนเข้าเมือง
และระบบขนส่งมวลชน 2) ธุรกิจน าเที่ยว 3)ภัตตาคารและอาหาร 4) ที่พักแรม และ5) การช็อปป้ิง 

Hing (1998) (อ้างถึงในวุฒิชาติ สุนทรสมัย และคณะ, 2552) ศึกษาแนวโน้มในอุตสาหกรรม
การบริการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากความต้องการทางการตลาด สิ่ง
อ านวยความสะดวกพื้นฐาน พบว่าปริมาณการเติบโตของMICE นักท่องเที่ยวBackpacker และที่พักขนาด
เล็กเพิ่มขึ้น ธุรกิจคาสิโนมีความต้องการลดลงในบางพื้นที่ ในขณะที่ธุรกิจที่พักและธุรกิจอาหารเริ่มอิ่มตัว 
แต่ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก การ
บริหารสินทรัพย์ การแบ่งส่วนทางการตลาด และการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันของธุรกิจไมซ์ท าให้เราทราบถึงศักยภาพของธุรกิจไมซ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมี
เอกลักษณ์เฉพาะตนรวมทั้งมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าศึกษา การให้บริการที่ดี สภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2547 อ้างถึงในวุฒิชาติ สุนทรสมัยและคณะ, 2552) ตลอดจนสภาพแวดล้อมเป็นมิตรและปลอดภัย
(Rogers,2003 อ้างถึงในวุฒิชาติ สุนทรสมัยและคณะ, 2552)  

นันทภัค งามเมือง (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยพิเศษที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม 2545 – 
ธันวาคม 2551 ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดย
มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การท่องเที่ยว รองลงมา คือ การเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งมีปัจจัยลบที่เกิดจาก
สถานการณ์ต่างๆในประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาทางการเมือง การปิดสนามบิน การเกิดสึนามิ โดย
ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีจ านวนลดลง เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆได้ง่าย  แต่ทั้งนี้การมีงาน
มหกรรมพืชโลกฯและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ได้เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน 

เกษรา เกิดมงคล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยท างาน ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการ
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ด าเนินของคนวัยท างาน แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่1)กลุ่มรักการแข่งขัน 2)กลุ่มคนรุ่นใหม่ 3)กลุ่ม
อนุรักษ์นิยม 4)กลุ่มก้าวทันโลก 5)กลุ่มผู้น ายุคใหม่ 6)กลุ่มรักครอบครัว 7)กลุ่มตามใจตัวเอง 8)กลุ่มตาม
กระแส และ9)กลุ่มเป็นตัวของตัวเอง 2. คนวัยท างานที่มีความแตกต่างด้านเพศ ระดับการศึกษา และ
รายได้ มีการแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างกัน ส่วนคนวัยท างานมีความแตกต่างด้านอายุ  ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 3. กลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ อนุรักษ์นิยม ก้าวทันโลก รักครอบครัว และตามกระแส          
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 4. กลุ่มรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ อนุรักษ์นิยม ก้าวทันโลก รักครอบครัว และตามกระแสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว 5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสวงหาข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยว และรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนวัยท างาน  

ทัศน์วรรณ วิพุธกษมานนท์ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวชายหาดบางแสนของผู้เยี่ยมเยือน ผลการวิจัย พบว่า 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้
เยี่ยมเยือน ส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ 20-29 ปี โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานหรือ
ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้ 5,000-9,999 บาทต่อเดือน และพักอาศัยในภาคกลาง 2. พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน ส่วนมากเคยเดินทางมาชายหาดบางแสนแล้ว เพื่อนเป็นผู้แนะน าให้มาเที่ยว 
ทราบข้อมูลจากหนังสือหรือนิตยสาร เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มา
กับเพื่อนด้วยรถส่วนตัว มักมาพักผ่อน ส่วนมากไม่ค้างคืน ค่าใช้จ่ายครั้งละ 500-999 บาท โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัย
ความสะดวกในการเดินทางมีความส าคัญมากที่สุด 4. ความต้องการและปัญหาที่ประสบ พบว่า ผู้เยี่ยม
เยือนต้องการมาเที่ยวชายหาดบางแสนอีก ชอบที่พักแบบบังกะโลหรือรีสอร์ท โดยค่าที่พักต่อคืนมีราคา
ต่ ากว่า 500 บาท สิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ความสะอาดของชายหาด ผู้เยี่ยมเยือนได้รับความพึง
พอใจจากการท่องเที่ยวในระดับมาก และปัญหาที่ประสบมากที่สุด คือ ความไม่เหมาะสมของราคา
อาหาร ที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวก 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยว อายุและสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่มาท่องเที่ยว 
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมเดินทาง อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เพศมีความสัมพันธ์กับการพัก
ค้างคืน เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการ
ท่องเที่ยว 

นริศรา นงนุช (2544: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
มอญ เกาะเกร็ด ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการสื่อสารปรากฏขึ้นในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนมอญ 
เกาะเกร็ด ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารสองทางที่ไม่เป็นทางการ 2) การสื่อสารสองทางที่
เป็นทางการและมีปฏิกิริยาโต้ตอบมาก 3) การสื่อสารสองทางที่เป็นทางการแต่มีปฏิกิริยาโต้ตอบน้อย 
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และ 4) การสื่อสารทางเดียวที่ไม่เป็นทางการ ในส่วนของผู้น าชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนมอญ เกาะเกร็ด ประกอบด้วยผู้น าที่เป็นทางการ ได้แก่ นายอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานภายนอก และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ เจ้าอาวาส        
ผู้อาวุโส เจ้าของกิจการเรือข้ามฟาก โดยกลุ่มผู้น าเหล่านี้ต่างมีบทบาทร่วมกันในการจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนมอญ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับตั้งแต่การก่อตั้ง การด าเนินการประสานงาน 
เพื่อจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงการก าหนดแผนการจัดการ และกฎระเบียบ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การดูแล และบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหา 

ปิยภรณ์ รัตนเจษฎา (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมและไม่พักค้างแรม ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พัก
และไม่พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับปัจจัยด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาจาก
นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมกับไม่พักค้างแรมอย่างละ 100 คน และท าการสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมกับไม่พักค้างแรมอย่างละ 3 กลุ่ม  ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมและไม่พักค้างแรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่พักแรมมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มที่ไม่พักแรม เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กับตัวแปรที่ศึกษา พบว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่พักค้าง
แรมและไม่พักค้างแรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้แตกต่างกันตามการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่า งๆ     
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ผลการสนทนากลุ่มสอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามที่ถามว่า กลุ่มที่ค้างพักแรมส่วนใหญ่มี พฤติกรรมไปใน          
แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากกกว่ากลุ่มที่ไม่ได้พักค้างแรม 
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Computer-Mediated Communication (CMC) ได้กล่าวว่า อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเริ่มมี
อิทธิพลในการสื่อสารของมนุษย์ เทคโนโลยีทางการสื่อสารและคอมพิวเตอร์จึงมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ จนกลายเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมาก โดย
คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง/ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีรูปแบบอย่างกว้างๆ
ที่สามารถก าหนดการติดต่อปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ ฮอฟฟาแมน
และโนวัค (Hoffaman & Novak, 1996) ได้ท าการวิจัยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ได้แบ่งประเภท
ของการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยกัน 4 แบบ ดังนี้ 1) One-to-One Asynchronous 
Communication เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบไม่พร้อมหน้า ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) 
One-to-Many Asynchronous Communication เป็นการสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อม
หน้ากัน ได้แก่ ซึ่งผู้รับสารต้องลงชื่อก่อนเข้าระบบและสามารถเรียกดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจได้ 3) 
Synchronous Communication เป็นการสื่อสารแบบพร้อมหน้าในแบบ One-to-One or One-to-
Many สามารถคุยได้หลายรูปแบบ เช่น Chat 4) Asynchronous Communication เป็นการสื่อสาร
แบบไม่พร้อมหน้ากันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร เป็นการสื่อสารแบบ Many-to-One or One-to-
Many เพื่อจะเข้าไปค้นหาข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ Website 

ภัทรรัตน์ พัวพันพัฒนา (2551: บทคัดย่อ) การวิจัย เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่  
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