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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยว

การจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประเทศไทย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จ านวน 1,920 คน ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วมาท าการวิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการฯ 
ผลการวิเคราะห์การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการฯ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

-เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการฯ 

-เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยการติดต่อสื่อสารกับการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการฯ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการและประชาชน  
ผู้เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ในจังหวัดต่างๆ  จ านวนจังหวัดละ 384 คน ประกอบด้วย      
5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,920 คน 
โดยมีข้อมูล ดังนี ้
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย  1,046  54.50 
 หญิง  873  45.50 
 รวม  1,920  100.0 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ(ต่อ)     
 30-34 ป ี  435  22.70 
 35-39 ป ี  116  6.00 
 40-44 ป ี  103  5.40 
 45-49 ป ี  149  7.80 
 รวม  1,920  100.0 
ระดับการศึกษา     
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  337  17.60 
 ปริญญาตรี  1,365  71.10 
 ปริญญาโทขึ้นไป  216  11.30 
 รวม  1,920  100.0 
รายได้เฉลี่ย     
 น้อยกว่า 5,000 บาท  207  10.80 
 5,000-10,000 บาท  209  10.90 
 10,001-15,000 บาท  269  14.00 
 15,001-20,000 บาท  428  22.30 
 มากกว่า 20,000 บาท  807  42.00 
 รวม  1,920  100.0 
เขตพ้ืนที่จังหวัด     
 กรุงเทพมหานคร  384  20.00 
 พัทยา  384  20.00 
 เชียงใหม่  384  20.00 
 สงขลา  384  20.00 
 ขอนแก่น  384  20.00 
 รวม               1,920            100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้  
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 1,046 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็นเพศหญิง จ านวน 

873 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 25-29 ปี จ านวน 718 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ล าดับรองลงมา ได้แก่ 

อายุ30-34 ปี จ านวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 อายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.8 อายุ 45-49 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 อายุ 35-39 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 และอายุ 40-44 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  
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 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 1,365 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 216 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.3 

รายได้เฉลี่ย ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 807 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0    
รองลองมารายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท จ านวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ22.3 รายได้เฉลี่ย
10,001-15,000 บาท จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท จ านวน 209 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.9 และรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  

เขตพื้นที่จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น จ านวนละ 384 
คนต่อจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 20.0  

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร 

การวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 คือ เพ ื่อศึกษาปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร โดยรวม  
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1 ด้านแหล่งข้อมูล 4.14 .657 มาก 4 
2 ด้านข่าวสาร 4.16 .682 มาก 1 
3 ด้านผู้ส่งสาร 4.15 .664 มาก 2 
4 ด้านผู้รับสาร 4.14 .703 มาก 3 
รวม 4.14 .676 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัจจัยการติดต่อสื่อสารอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ 
ด้านข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย=4.16) ด้านผู้ส่งสาร (ค่าเฉลี่ย=4.15) ด้านผู้รับสาร (ค่าเฉลี่ย=4.14) และด้าน
แหล่งข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=4.14) 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล 
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1.1 เว็บไซต์ ลิงค์ อินเตอร์เน็ต ของภาครัฐมีผลต่อการ
ส่งผ่านเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.10 .612 มาก 3 

1.2 ป้ายประกาศ/บอร์ดข่าวสารตามศูนย์การค้าที่สื่อใน
เรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.13 .671 มาก 2 

1.3 การแจ้งให้ทราบในการออกสื่อโฆษณาในประเด็น
ของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการ 

4.20 .689 มาก 1 

รวม 4.14 .657 มาก  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล อยู่ที่ระดับ
มากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ การแจ้งให้ทราบในการออกสื่อโฆษณาในประเด็นของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.20) ป้ายประกาศ/บอร์ด
ข่าวสารตามศูนย์การค้าที่สื่อในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.13) และเว็บไซต์ ลิงค์ อินเตอร์เน็ต ของภาครัฐมีผลต่อการส่งผ่านเรื่องธุรกิจ         
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.10) 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร 
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
2.1 เนื้อหา/ความหมายการท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 4.15 .667 มาก 3 
2.2 การส่งเสริมการตลาด/การกระตุ้น/การประชาสัมพันธ์
สู่กลุ่มเป้าหมาย 

4.16 .669 มาก 2 

2.3   ช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายท าให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน 

4.19 .710 มาก 1 

รวม 4.16 .682 มาก  
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร อยู่ที่ระดับมาก
ทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย=4.19) การส่งเสริมการตลาด/การกระตุ้น/การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.16) 
และเนื้อหา/ความหมายการท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.15) 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร 
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
3.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการของผู้
ส่งสาร 

4.12 .650 มาก 3 

3.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เรื่องธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการของผู้ส่งสาร 

4.15 .655 มาก 2 

3.3 ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งข่าวสารเรื่องธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการของผู้ส่งสาร 

4.19 .687 มาก 1 

รวม 4.15 .664 มาก  
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร อยู่ที่ระดับมาก
ทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย=4.19) การส่งเสริมการตลาด/การกระตุ้น/การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.16) 
และเนื้อหา/ความหมายการท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย=4.15) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้รับสาร 
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้รับสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
4.1 ทัศนคติและความพร้อมของผู้รับสารธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการต่อการเข้าชม 

4.09 .677 มาก 3 

4.2 การเลือกรับสื่อของผู้รับสารธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่อ
การเข้าชม 

4.16 .683 มาก 2 

4.3 ผู้รับสารมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าชมการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการของธุรกิจการท่องเที่ยว 

4.19 .751 มาก 1 

รวม 4.14 .703 มาก  
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้รับสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร อยู่ที่ระดับมาก
ทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ผู้รับสารมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าชมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ
ของธุรกิจการท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย=4.19) การเลือกรับสื่อของผู้รับสารธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่อการเข้าชม (ค่าเฉลี่ย=4.16) และทัศนคติและความพร้อมของ
ผู้รับสารธุรกิจการท่องเที่ยวที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่อการเข้าชม 
(ค่าเฉลี่ย=4.09) 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการฯ 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เพ ื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การศึกษาปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) คือ วิธีแบบรวม (Enter) และแบบขั้นตอน (Stepwise)   

โดยมีตัวท านาย 5 ตัว คือ x1 ด้านแหล่งข้อมูล/ช่องทางการสื่อสาร x2 ด้านข่าวสาร x3 ด้านผู้ส่ง
สาร x4 ผู้รับสาร และ xt ภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ตัวถูกท านาย คือ Yt การรับรูก้ารท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 

% การท านาย R2 = 53.0  
 

จากตารางที่ 7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ พบว่ามีตัวท านายส าคัญเพียงหนึ่งตัว 1 คือ x3 ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร โดยมีน้ าหนักท านายค่า 

(β) = 0.060 ค่าร้อยละการท านาย= 6% ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยรวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน xt ภาพรวมปัจจัยการ

ติดต่อสื่อสาร โดยมีน้ าหนักท านายค่า (β) = 0.681 ค่าร้อยละการท านาย= 68.1% 
 

ตัวแปรท านายที่ส าคัญ 
  

ค่าสัมประสิทธิ์การทดถอย t Sig. 

 B Std. Error Beta     
ค่าคงที่ (Constant) 1.257 .064  19.655 .000 

x3 ด้านผู้ส่งสาร .047 .019 .060 2.484 .013 
xt ภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสาร .665 .023 .681 28.307 .000 
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ผลการวิเคราะห์การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
การวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 คือ เพ ื่อศึกษาระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ
ประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวม 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการ 
x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

1 ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.23 .674 มาก 2 
2 ด้านกายภาพ 4.18 .672 มาก 3 
3 ด้านจิตวิทยา 4.21 .675 มาก 1 

รวม 4.20 .673 มาก  
 

จากตารางที่ 8 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการอยู่ที่ระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า (ค่าเฉลี่ย=4.23) ด้านจิตวิทยา 
(ค่าเฉลี่ย=4.21) และด้านกายภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.18) 

 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ  

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 
x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

1.1 สื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต 
การบอกต่อ ฯลฯ 

4.21 .620 มาก 4 

1.2 รูปแบบน าเสนอการจัดงานมีความน่าสนใจ เช่น จัดที่
รีสอร์ท จัดที่หาดทราย ฯลฯ 

4.21 .685 มาก 3 

1.3 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

4.24 .695 มาก 2 

1.4 การให้บริการของบุคลากรภายในการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการ 

4.26 .699 มาก 1 

รวม 4.23 .674 มาก  

 
จากตารางที่ 9 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ  การให้บริการของบุคลากรภายใน
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.26) ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการจัดประชุมและ
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นิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.24) รูปแบบน าเสนอการจัดงานมีความน่าสนใจ เช่น จัดที่รีสอร์ท จัดที่หาดทราย 
ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย=4.21) และสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต การบอกต่อฯลฯ 
(ค่าเฉลี่ย=4.21) 
 
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านกายภาพ 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ด้านกายภาพ 

x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

2.1 รูปแบบการจัดงานประชุมและนิทรรศการ 4.13 .636 มาก 4 
2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงานประชุมนิทรรศการ 4.16 .658 มาก 3 
2.3 สถานที่และท าเลที่ตั้งการจัดประชุมนิทรรศการ 4.22 .666 มาก 2 
2.4 สถานที่จอดรถภายในการจัดประชุมนิทรรศการ 4.23 .729 มาก 1 

รวม 4.18 .672 มาก  
 

จากตารางที่ 10 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านกายภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ ด้านกายภาพ อยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ สถานที่จอดรถ
ภายในการจัดประชุมนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.23) สถานที่และท าเลที่ตั้งการจัดประชุมนิทรรศการ 
(ค่าเฉลี่ย=4.22) สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงานประชุมนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.16) และรูปแบบ
การจัดงานประชุมและนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.13) 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านจิตวิทยา 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 

ด้านจิตวิทยา 
x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

3.1 บรรยากาศภายในงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.11 .607 มาก 7 

3.2 การจัดกิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.12 .621 มาก 6 

3.3 ความปลอดภัยของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.14 .643 มาก 5 

3.4 บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.20 .663 มาก 4 

3.5 บริการพิเศษที่จูงใจเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.25 .705 มาก 3 

3.6 มีของแจกให้ในงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.32 .724 มาก 2 

3.7 มีการจับฉลากให้รางวัลในงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 

4.38 .765 มาก 1 

รวม 4.21 .675 มาก  
 

จากตารางที่ 11 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ด้านจิตวิทยา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ ด้านจิตวิทยา อยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ มีการจับฉลากให้
รางวัลในงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.38) มี
ของแจกให้ในงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 
(ค่าเฉลี่ย=4.32) บริการพิเศษที่จูงใจเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและ
การจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.25) บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดประชมุและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.20) ความปลอดภัยของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.14) การจัดกิจกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.12) และบรรยากาศภายในงานธุรกิจการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย=4.11) 
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ผลวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตามพื้นที่ 
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด

ประชุมและนิทรรศการ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยรวม  
ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1 ด้านแหล่งข้อมูล 4.15 .494 มาก 4 
2 ด้านข่าวสาร 4.25 .513 มาก 3 
3 ด้านผู้ส่งสาร 4.26 .531 มาก 2 
4 ด้านผู้รับสาร 4.28 .578 มาก 1 

รวม 4.23 .429 มาก  
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการ 
x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

1 ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.20 .484 มาก 3 
2 ด้านกายภาพ 4.26 .500 มาก 2 
3 ด้านจิตวิทยา 4.29 .504 มาก 1 

รวม 4.26 .432 มาก  
 

จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสารในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้าน
ผู้รับสาร (ค่าเฉลี่ย=4.28) ด้านผู้ส่งสาร (ค่าเฉลี่ย=4.26) ด้านข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย=4.25) และด้าน
แหล่งข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=4.15) ส่วนการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัด
กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ที่ระดับ
มากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านจิตวิทยา (ค่าเฉลี่ย=4.29) ด้านกายภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.26) และด้าน
สิ่งกระตุ้นเร้า (ค่าเฉลี่ย=4.20)  
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ จังหวัดพัทยา โดยรวม  

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1 ด้านแหล่งข้อมูล 4.21 .456 มาก 4 
2 ด้านข่าวสาร 4.31 .498 มาก 1 
3 ด้านผู้ส่งสาร 4.28 .462 มาก 3 
4 ด้านผู้รับสาร 4.31 .578 มาก 2 

รวม 4.28 .312 มาก  
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการ 
       x  
 

S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 

1 ด้านสิ่งกระตุน้เร้า 4.30 .383 มาก 3 
2 ด้านกายภาพ 4.32 .389 มาก 2 
3 ด้านจิตวิทยา 4.40 .312 มาก 1 

รวม 4.35 .248 มาก  
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสารในจังหวัดพัทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านข่าวสาร 
(ค่าเฉลี่ย=4.31) ด้านผู้รับสาร (ค่าเฉลี่ย=4.31) ด้านผู้ส่งสาร (ค่าเฉลี่ย=4.28) และด้านแหล่งข้อมูล 
(ค่าเฉลี่ย=4.21) ส่วนการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดพัทยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ 
คือ ด้านจิตวิทยา (ค่าเฉลี่ย=4.40)ด้านกายภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.32) และด้านสิ่งกระตุ้นเร้า (ค่าเฉลี่ย=4.30)  
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม  

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1 ด้านแหล่งข้อมูล 4.28 .521 มาก 1 
2 ด้านข่าวสาร 4.23 .502 มาก 2 
3 ด้านผู้ส่งสาร 4.22 .496 มาก 3 
4 ด้านผู้รับสาร 4.17 .511 มาก 4 

รวม 4.23 .343 มาก  
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการ 
x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

1 ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.40 .560 มาก 1 
2 ด้านกายภาพ 4.30 .458 มาก 2 
3 ด้านจิตวิทยา 4.28 .431 มาก 3 

รวม 4.32 .374 มาก  
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสารในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้าน
แหล่งข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=4.28) ด้านข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย=4.23) ด้านผู้ส่งสาร (ค่าเฉลี่ย=4.22) และด้านผู้รับสาร 
(ค่าเฉลี่ย=4.17) ส่วนการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียง
ตามล าดับ คือ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า (ค่าเฉลี่ย=4.40) ด้านกายภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.30) และด้านจิตวิทยา 
(ค่าเฉลี่ย=4.28) 
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 ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา โดยรวม  

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1 ด้านแหล่งข้อมูล 3.90 .621 มาก 1 
2 ด้านข่าวสาร 3.84 .649 มาก 4 
3 ด้านผู้ส่งสาร 3.88 .608 มาก 2 
4 ด้านผู้รับสาร 3.87 .595 มาก 3 

รวม 3.87 .535 มาก  
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

x  
 

S.D. ระดับการรับรู้ อันดับที่ 

1 ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 3.93 .563 มาก 2 
2 ด้านกายภาพ 3.87 .585 มาก 3 
3 ด้านจิตวิทยา 3.93 .567 มาก 1 

รวม 3.92 .525 มาก  
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสารในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้าน
แหล่งข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=3.90) ด้านผู้ส่งสาร (ค่าเฉลี่ย=3.88) ด้านผู้รับสาร (ค่าเฉลี่ย=3.87) และด้าน
ข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย=3.84) ส่วนการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียง
ตามล าดับ คือ ด้านจิตวิทยา (ค่าเฉลี่ย=3.93) ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า (ค่าเฉลี่ย=3.93) และด้านกายภาพ 
(ค่าเฉลี่ย=3.87)  
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการติดต่อสื่อสารและการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ จังหวัดขอนแก่น โดยรวม  

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร x  S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 
1 ด้านแหล่งข้อมูล 4.18 .487 มาก 2 
2 ด้านข่าวสาร 4.20 .537 มาก 1 
3 ด้านผู้ส่งสาร 4.12 .493 มาก 3 
4 ด้านผู้รับสาร 4.11 .613 มาก 4 

รวม 4.15 .373 มาก  
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการ 
x  
 

S.D. ระดับความส าคัญ อันดับที่ 

1 ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.32 .516 มาก 1 
2 ด้านกายภาพ 4.17 .449 มาก 3 
3 ด้านจิตวิทยา 4.18 .402 มาก 2 

รวม 4.21 .320 มาก  
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยการติดต่อสื่อสารในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านข่าวสาร 
(ค่าเฉลี่ย=4.20) ด้านแหล่งข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=4.18) ด้านผู้ส่งสาร (ค่าเฉลี่ย=4.12) และด้านผู้รับสาร 
(ค่าเฉลี่ย=4.11) ส่วนการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียง
ตามล าดับ คือ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า (ค่าเฉลี่ย=4.32) ด้านจิตวิทยา (ค่าเฉลี่ย=4.18) และด้านกายภาพ 
(ค่าเฉลี่ย=4.17)  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน จากเปรียบเทียบของผู้ประกอบการและประชาชนผู้ที่เข้าร่วมการ

ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
รายได้เฉลี่ย เขตพื้นที่อาศัย และตามปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ด้านแหล่งข้อมูล ด้าน
ข่าวสาร ด้านผู ้ส ่งสาร และด้านผู ้ร ับสาร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการทดสอบสมมติฐาน มี
ดังนี้ 

 

สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีเพศต่างกัน มีการ
รับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามเพศ  
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการ 
เพศชาย เพศหญิง t 

 
Sig. 

 x S.D. x S.D. 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.21 .532 4.26 .527 .014 .905 
ด้านกายภาพ 4.17 .524 4.20 .487 4.626 .032 
ด้านจิตวิทยา 4.20 .491 4.23 .462 2.734 .098 
รวม 4.20 .432 4.23 .406 1.817 .178 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามเพศ   
ผู้ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) เพศชาย (ค่าเฉลี่ย=4.21) มีการ
รับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า น้อยกว่า เพศหญิง (ค่าเฉลี่ย=4.26) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เพศชาย (ค่าเฉลี่ย=4.17) มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพ 
น้อยกว่า เพศหญิง (ค่าเฉลี่ย=4.20) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เพศชาย 
(ค่าเฉลี่ย=4.20) มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยาน้อยกว่า เพศหญิง (ค่าเฉลี่ย=4.23) ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 2 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีอายุต่างกัน มีการ
รับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามอายุ 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ระหว่างกลุ่ม 8.102 5 1.620 5.833 .000 
 ภายในกลุ่ม 531.678 1914 .278     
 รวม 539.780 1919       
ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 27.423 5 5.485 22.464 .000 
 ภายในกลุ่ม 467.302 1914 .244     
  รวม 494.724 1919       
ด้านจิตวิทยา ระหว่างกลุ่ม 28.533 5 5.707 26.651 .000 
  ภายในกลุ่ม 409.824 1914 .214     
  รวม 438.356 1919       

รวม ระหว่างกลุ่ม 21.237 5 4.247 25.524 .000 
  ภายในกลุ่ม 318.500 1914 .166     
  รวม 339.736 1919       

 

จากตารางที่ 18 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามอายุ  
ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านสิ่งกระตุ้นเร้าแตกต่างกัน 2) ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านกายภาพแตกต่างกัน 3) ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ รายด้านด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19   แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 

ช่วงอายุ 
ต่ ากว่า 25 ป ี 25-29 ป ี 30-34 ป ี 35-39 ป ี 40-44 ป ี 45-49 ป ี

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ค่าเฉลี่ย 4.11 4.27 4.27 4.25 4.23 4.22 
ต่ ากว่า 25 ป ี 4.11  0.16* 0.16* 0.14 0.12* 0.11* 
25-29 ป ี 4.27   0.00 0.02 0.04 0.05 
30-34 ป ี 4.27    0.02 0.04 0.05 
35-39 ป ี 4.25     0.02 0.03 
40-44 ป ี 4.23      0.01 
45-49 ป ี 4.22       

 
ด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 25 ป ี 25-29 ป ี 30-34 ป ี 35-39 ป ี 40-44 ป ี 45-49 ป ี
3.98 4.23 4.30 4.30 4.22 4.07 

ต่ ากว่า 25 ป ี 3.98  0.25* 0.07 0.07 0.24* 0.09 
25-29 ป ี 4.23   0.07 0.07 0.01 0.16 
30-34 ป ี 4.30     0.08 0.23 
35-39 ป ี 4.30     0.08 0.23 
40-44 ป ี 4.22      0.15 
45-49 ป ี 4.07       

 
ด้านจิตวิทยา ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 25 ป ี 25-29 ป ี 30-34 ป ี 35-39 ป ี 40-44 ป ี 45-49 ป ี
4.00 4.27 4.33 4.33 4.21 4.13 

ต่ ากว่า 25 ป ี 4.00  0.27* 0.33* 0.33* 0.21* 0.13* 
25-29 ป ี 4.27   0.06 0.06 0.06 0.14 
30-34 ป ี 4.33     0.12 0.21 
35-39 ป ี 4.33     0.12 0.21 
40-44 ป ี 4.21      0.08 
45-49 ป ี 4.13       

 
รวม ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 25 ป ี 25-29 ป ี 30-34 ป ี 35-39 ป ี 40-44 ป ี 45-49 ป ี
4.02 4.26 4.30 4.30 4.22 4.14 

ต่ ากว่า 25 ป ี 4.02  0.24* 0.28* 0.28* 0.20* 0.12* 
25-29 ป ี 4.26   0.04 0.04 0.04 0.12* 
30-34 ป ี 4.30     0.08 0.16 
35-39 ป ี 4.30     0.08 0.16 
40-44 ป ี 4.22      0.08 
45-49 ป ี 4.14       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 19 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธี
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD โดยภาพรวมผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี อายุระหว่าง 30-
34 ปี อายุระหว่าง 35-39 ปี อายุระหว่าง 40-44 ปี และอายุระหว่าง 45-49 ปี ภาพรวมผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 45-49 ปี ทั้งนี้พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้าน้อยกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี อายุระหว่าง 30-34 ปี อายุระหว่าง 40-44 ปี 
และอายุระหว่าง 45-49 ปี 2) ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพมากกว่าผู้มี
อายุระหว่าง 25-29 ปี และอายุระหว่าง 40-44 ปี 3) ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ 
ด้านจิตวิทยามากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี อายุระหว่าง 30-34 ปี อายุระหว่าง 35-39 ปี อายุ
ระหว่าง 40-44 ปี และอายุระหว่าง 45-49 ปี  
 

สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 3 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ระหว่างกลุ่ม 2.125 2 1.062 3.788 .023 
 ภายในกลุ่ม 537.656 1917 .280     
 รวม 539.780 1919       
ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 5.283 2 2.642 10.346 .000 
 ภายในกลุ่ม 489.441 1917 .255     
  รวม 494.724 1919       
ด้านจิตวิทยา ระหว่างกลุ่ม 8.994 2 4.497 20.079 .000 
  ภายในกลุ่ม 429.362 1917 .224     
  รวม 438.356 1919       

รวม ระหว่างกลุ่ม 5.057 2 2.528 14.482 .000 
  ภายในกลุ่ม 334.680 1917 .175     
  รวม 339.736 1919       

 

จากตารางที่ 20 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
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ต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านสิ่งกระตุ้นเร้าแตกต่างกัน 2) ผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านกายภาพแตกต่างกัน 3) ผู้ที่
มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
รายด้านด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD โดยภาพรวมผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มี วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และภาพรวมผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ค่าเฉลี่ย 4.22 4.25 4.14 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.22  0.03 0.08 
ปริญญาตรี 4.25   0.11* 
ปริญญาโทขึ้นไป 4.14    

 
ด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป 
4.08 4.22 4.15 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.08  0.14* 0.07 
ปริญญาตรี 4.22   0.07 
ปริญญาโทขึ้นไป 4.15    

 
ด้านจิตวิทยา ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป 
4.09 4.26 4.15 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.09  0.17* 0.06 
ปริญญาตรี 4.26   0.11* 
ปริญญาโทขึ้นไป 4.15    

 
รวม ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป 
4.12 4.24 4.15 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.12  0.12* 0.03 
ปริญญาตรี 4.24   0.09* 
ปริญญาโทขึ้นไป 4.15    
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และนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทั้งนี้พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้ามากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทขึ้นไป 2) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพน้อย
กว่าผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 3) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยาน้อยกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยามากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 
 
สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 4 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการ
รับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย 
การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ระหว่างกลุ่ม 10.805 4 2.701 9.779 .000 
 ภายในกลุ่ม 528.975 1915 .276     
 รวม 539.780 1919       
ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 14.975 4 3.744 14.943 .000 
 ภายในกลุ่ม 479.750 1915 .251     
  รวม 494.724 1919       
ด้านจิตวิทยา ระหว่างกลุ่ม 24.558 4 6.140 28.413 .000 
  ภายในกลุ่ม 413.798 1915 .216     
  รวม 438.356 1919       

รวม ระหว่างกลุ่ม 14.685 4 3.671 21.629 .000 
  ภายในกลุ่ม 325.051 1915 .170     
  รวม 339.736 1919       

 

จากตารางที่ 22 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ย ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านสิ่งกระตุ้นเร้าแตกต่างกัน 2) ผู้ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านกายภาพแตกต่างกัน 3) ผู้
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
รายด้านด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย    
ด้วยวิธีเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

รายได้เฉลี่ย 
น้อยกว่า 
5,000 บ. 

5,000-
10,000 บ. 

10,001-
15,000 บ. 

15,001-
20,000 บ. 

มากกว่า 
20,000 บ. 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ค่าเฉลี่ย 4.22 4.07 4.24 4.34 4.21 
น้อยกว่า 5,000 บาท 4.22  0.15* 0.02 0.12* 0.01 
5,000-10,000 บาท 4.07   0.17* 0.27* 0.14* 
10,001-15,000 บาท 4.24    0.10* 0.03 
15,001-20,000 บาท 4.34     0.13* 
มากกว่า 20,000 บาท 4.21      

 
 

ด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ย 

น้อยกว่า 
5,000 บ. 

5,000-
10,000 บ. 

10,001-
15,000 บ. 

15,001-
20,000 บ. 

มากกว่า 
20,000 บ. 

4.12 3.97 4.14 4.25 4.23 

น้อยกว่า 5,000 บาท 4.12  0.15* 0.02 0.13* 0.11* 
5,000-10,000 บาท 3.97   0.17* 0.28* 0.26* 
10,001-15,000 บาท 4.14    0.11* 0.09* 
15,001-20,000 บาท 4.25     0.02 
มากกว่า 20,000 บาท 4.23      

 
 

ด้านจิตวิทยา ค่าเฉลี่ย 

น้อยกว่า 
5,000 บ. 

5,000-
10,000 บ. 

10,001-
15,000 บ. 

15,001-
20,000 บ. 

มากกว่า 
20,000 บ. 

4.08 4.01 4.12 4.25 4.32 
น้อยกว่า 5,000 บาท 4.08  0.07 0.04 0.17* 0.24* 
5,000-10,000 บาท 4.01   0.11* 0.24* 0.31* 
10,001-15,000 บาท 4.12    0.13* 0.20* 
15,001-20,000 บาท 4.25     0.07* 
มากกว่า 20,000 บาท 4.32      

 
 

รวม ค่าเฉลี่ย 

น้อยกว่า 
5,000 บ. 

5,000-
10,000 บ. 

10,001-
15,000 บ. 

15,001-
20,000 บ. 

มากกว่า 
20,000 บ. 

4.13 4.02 4.16 4.27 4.27 
น้อยกว่า 5,000 บาท 4.13  0.11* 0.03 0.14* 0.14* 
5,000-10,000 บาท 4.02   0.14* 0.25* 0.25* 
10,001-15,000 บาท 4.16    0.11* 0.11* 
15,001-20,000 บาท 4.27      
มากกว่า 20,000 บาท 4.27      

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 23 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ย ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD  โดยภาพรวมผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อย
กว่า 5,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท แต่น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 
บาท ส่วนภาพรวมผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย5,000-10,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 
20,000 บาท และภาพรวมผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย10,001-15,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท 
ทั้งนี้พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้ามากกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท แต่น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-
20,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า
น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย10,001-15,000 บาท แต่มากกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท และ
มากกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย10,001-15,000 บาท มีการรับรู้
การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้าน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท และผู้มีรายได้เฉลี่ย 
15,001-20,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้ามากกว่าผู้ที่รายได้เฉลี่ยที่มากกว่า 
20,000 บาท 2) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพมากกว่า
ผู้มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท แต่น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท และน้อยกว่าผู้มีรายได้
เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
กายภาพน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย10,001-15,000 บาท น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท 
และน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 10,001-15,000 บาท มีการ
รับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท และน้อยกว่าผู้มีรายได้
เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 บาท 3) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยาน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 บาท 
ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย5,000-10,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยาน้อยกว่าผู้มีรายได้
เฉลี่ย 10,001-15,000 บาท น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย15,001-20,000 บาท และน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยที่
มากกว่า 20,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 10,001-15,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยาน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท และน้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 
บาท และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยาน้อยกว่าผู้มี
รายได้เฉลี่ยที่มากกว่า 20,000 บาท 
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สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 5 ผู้ประกอบการและประชาชนผูเ้ข้าร่วมงานที่อาศัยในพื้นที่จังหวัด
ต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามผู้ที่อาศัยในพื้นที่
จังหวัด 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ระหว่างกลุ่ม 50.844 4 12.711 49.785 .000 
 ภายในกลุ่ม 488.936 1915 .255     
 รวม 539.780 1919       
ด้านกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 52.913 4 13.228 57.337 .000 
 ภายในกลุ่ม 441.812 1915 .231     
  รวม 494.724 1919       
ด้านจิตวิทยา ระหว่างกลุ่ม 47.705 4 11.926 58.464 .000 
  ภายในกลุ่ม 390.651 1915 .204     
  รวม 438.356 1919       

รวม ระหว่างกลุ่ม 46.297 4 11.574 75.535 .000 
  ภายในกลุ่ม 293.439 1915 .153     
  รวม 339.736 1919       

 

จากตารางที่ 24 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามผู้ที่
อาศัยในพื้นที่จังหวัด ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 1) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านสิ่ง
กระตุ้นเร้าแตกต่างกัน 2) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการด้านกายภาพแตกต่างกัน 3) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ รายด้านด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามผู้ที่อาศัยในพื้นที่
จังหวัด ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามผู้ที่
อาศัยในพื้นที่จังหวัด ด้วยวิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ LSD โดยภาพรวมผู้ที่

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัด 
เชียงใหม่ กรุงเทพ พัทยา ขอนแก่น สงขลา 

ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า ค่าเฉลี่ย 4.40 4.20 4.30 4.32 3.93 
เชียงใหม่ 4.40  0.20* 0.10* 0.08* 0.47* 
กรุงเทพ 4.20   0.10* 0.12* 0.27* 
พัทยา 4.30    0.02 0.37* 
ขอนแก่น 4.32     0.39* 
สงขลา 3.93      
 

ด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ย 
เชียงใหม่ กรุงเทพ พัทยา ขอนแก่น สงขลา 

4.30 4.26 4.32 4.17 3.87 
เชียงใหม่ 4.30  0.04 0.02 0.13* 0.43* 
กรุงเทพ 4.26   0.06 0.09* 0.39* 
พัทยา 4.32    0.15* 0.45* 
ขอนแก่น 4.17     0.30* 
สงขลา 3.87      

 
ด้านจิตวิทยา ค่าเฉลี่ย 

เชียงใหม่ กรุงเทพ พัทยา ขอนแก่น สงขลา 
4.28 4.29 4.40 4.18 3.93 

เชียงใหม่ 4.28  0.01 0.12* 0.10* 0.35* 
กรุงเทพ 4.29   0.11* 0.11* 0.36* 
พัทยา 4.40    0.22* 0.47* 
ขอนแก่น 4.18     0.25* 
สงขลา 3.93      
 

รวม ค่าเฉลี่ย 
เชียงใหม่ กรุงเทพ พัทยา ขอนแก่น สงขลา 

4.32 4.26 4.35 4.35 3.92 
เชียงใหม่ 4.32  0.06 0.03 0.03 0.40* 
กรุงเทพ 4.26   0.09* 0.09 0.34* 
พัทยา 4.35     0.43* 
ขอนแก่น 4.35     0.43 
สงขลา 3.92      
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อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้
ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการน้อยกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่พัทยา แต่มากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ
ภาพรวมผูท้ี่อาศัยในพ้ืนที่พัทยา มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่า
ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มี
การรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้ามากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ แต่น้อยกว่าผู้อาศัย
ในพื้นที่พัทยา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพ มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้าน้อยกว่าผู้อาศัยในพื้นที่พัทยา จังหวัดขอนแก่น แต่มากกว่าผู้อาศัยในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่พัทยา มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้ามากกว่าผู้อาศัย
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้น
เร้ามากกว่าผู้อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกรุงเทพ และ
พัทยา มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพมากกว่าผู้อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
สงขลา ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่ขอนแก่น มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพน้อยกว่าผู้อาศัยในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 3) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกรุงเทพ มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยาน้อยกว่าผู้อาศัยในพื้นที่พัทยา แต่มากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา 
ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่พัทยา มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยาน้อยกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยามากกว่าผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
 

สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 6 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลต่างกัน มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามปัจจัยการ 
   ติดต่อสื่อสาร ด้านแหล่งข้อมูล  

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

การรับรู้ฯแหล่งข้อมูลมาก การรับรู้ฯแหล่งข้อมูลน้อย  

x  S.D. x  S.D. t Sig. 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.42 .403 4.04 .571 78.592 .000 
ด้านกายภาพ 4.38 .364 3.99 .557 106.800 .000 
ด้านจิตวิทยา 4.39 .348 4.04 .526 177.905 .000 
ภาพรวม 4.39 .263 4.03 .467 309.065 .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 26 พบว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลต่างกันมีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังนี้ 1) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลมาก (ค่าเฉลี่ย=4.42) มี
การรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูล
น้อย (ค่าเฉลี่ย=4.04) 2) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลมาก (ค่าเฉลี่ย=4.38) มีการรับรู้
การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพ มากกว่า ผู้ที่ ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลน้อย 
(ค่าเฉลี่ย=3.99) และ3) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39) มกีารรับรู้
การท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยา มากกว่า ผู้ที่ ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลน้อย 
(ค่าเฉลี่ย=4.04)  

 
สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยว

การจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามปัจจัยการ  
ติดต่อสื่อสาร ด้านข่าวสาร 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

ข่าวสารมาก ข่าวสารน้อย  

x  S.D. x  S.D. t Sig. 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.40 .386 4.06 .601 155.959 .000 
ด้านกายภาพ 4.38 .347 3.98 .565 158.483 .000 
ด้านจิตวิทยา 4.39 .345 4.03 .526 184.831 .000 
ภาพรวม 4.39 .245 4.02 .481 409.130 .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 27 พบว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารต่างกันมีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังนี้ 1) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.40) 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูล
น้อย (ค่าเฉลี่ย=4.06) 2) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.38) มีการรับรู้
การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพ มากกว่า ผู้ที่ ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารน้อย 
(ค่าเฉลี่ย=3.98) และ3) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39) มีการรับรู้
การท่องเที่ยวฯ ด้านจิตวิทยา มากกว่า ผู้ที่ ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้าน ข่าวสารน้อย 
(ค่าเฉลี่ย=4.03)  
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สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 8 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารต่างกัน มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามปัจจัยการ 
ติดต่อสื่อสาร ด้านผู้ส่งสาร 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ 

ผู้ส่งสารมาก ผู้ส่งสารน้อย  

x  S.D. x  S.D. t Sig. 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.41 .401 4.06 .579 100.704 .000 
ด้านกายภาพ 4.39 .344 3.99 .560 152.486 .000 
ด้านจิตวิทยา 4.40 .346 4.04 .517 171.058 .000 
ภาพรวม 4.40 .256 4.03 .465 319.946 .000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 28 พบว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารต่างกันมีการรับรู้ การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังนี้ 1) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.41) 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารน้อย 
(ค่าเฉลี่ย=4.06) 2) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39)มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพ มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=3.99) 
และ3) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.40) มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยา มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=4.04)  
 

สมมต ิฐานการวิจัยข้อที่ 9 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารต่างกัน มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านผู้รับสาร 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

ผู้รับสารมาก ผู้รับสารน้อย  

x  S.D. x  S.D. t Sig. 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.38 .374 4.10 .609 210.956 .000 
ด้านกายภาพ 4.39 .352 4.00 .551 124.690 .000 
ด้านจิตวิทยา 4.42 .322 4.03 .518 236.234 .000 
ภาพรวม 4.40 .247 4.04 .468 363.327 .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 29 พบว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารต่างกันมีการรับรู้ การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังนี้ 1)  ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.38) 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารน้อย 
(ค่าเฉลี่ย=4.10) 2) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39)มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพ มากกว่าผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านรับสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=4.00) 
และ3) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.42) มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ 
ด้านจิตวิทยา มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=4.03)  
 
ตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ จ าแนกตามปัจจัยการ

ติดต่อสื่อสาร โดยภาพรวม  

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ 

ภาพรวมปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารมาก 

ภาพรวมปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารน้อย  

x  S.D. x  S.D. t Sig. 
ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 4.42 .396 3.93 .577 98.640 .000 
ด้านกายภาพ 4.39 .343 3.85 .553 179.053 .000 
ด้านจิตวิทยา 4.40 .340 3.93 .524 179.590 .000 
ภาพรวม 4.40 .244 3.91 .465 361.467 .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 30 พบว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวมต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดังนี้ 1) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสารมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.42) มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวม
ปัจจัยการติดต่อสื่อสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=3.93)  2) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวมปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.39) มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้านกายภาพ มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=3.85) และ3) ผู้ที่ได้รับปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสารมาก (ค่าเฉลี่ย=4.40) มีการรับรู้การท่องเที่ยวฯ ด้าน
จิตวิทยา มากกว่า ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวมปัจจัยการติดตอ่สื่อสารน้อย (ค่าเฉลี่ย=3.93)  
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สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 
ตารางท่ี 31 แสดงผลการเปรียบเทียบด้วยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ 

อันดับ ตัวแปรทดสอบ t F Sig การรับรู้การท่องเที่ยวฯ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

ปัจจัยส่วนบุคคล      
1 เพศ 1.817  .178  √ 
2 อาย ุ  25.524 .000*** √  
3 ระดับการศึกษา  14.482 .000*** √  
4 รายได้เฉลี่ย  21.629 .000*** √  
5 เขตพื้นที่จังหวัด  75.535 .000*** √  

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร      
6 ด้านแหล่งข้อมูล 309.065  .000*** √  
7 ด้านข่าวสาร 409.130  .000*** √  
8 ด้านผู้ส่งสาร 319.946  .000*** √  
9 ด้านผู้รับสาร 363.327  .000*** √  
10 ภาพรวมปัจจัยการ

ติดต่อสื่อสาร 
361.467  .000*** √  

 

จากตารางที่ 31 สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการด้วยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ พบว่า 1) ผู้ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2) ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 3) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 4) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 5) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัด มีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 6) ผู้ที่มีปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลต่างกัน 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ แตกต่างกัน 7) ผู้ที่มีปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสาร
ต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ แตกต่างกัน 8) ผู้ที่มีปัจจัยการติดต่อสื่อสาร
ด้านผู้ส่งสารต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ แตกต่างกัน 9) ผู้ที่มีปัจจัย
การติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารต่างกัน มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ แตกต่างกัน 
10) ภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสารต่างกัน มีการรับรู้ การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
แตกต่างกัน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการฯ 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เพ ื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การศึกษาปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) คือ วิธีแบบรวม (Enter) และแบบขั้นตอน (Stepwise)   

โดยมีตัวท านาย 5 ตัว คือ x1 ด้านแหล่งข้อมูล/ช่องทางการสื่อสาร x2 ด้านข่าวสาร x3 ด้านผู้ส่ง
สาร x4 ผู้รับสาร และ xt ภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ตัวถูกท านาย คือ Yt การรับรูก้ารท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 

% การท านาย R2 = 53.0  
 

จากตารางที่ 7 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ พบว่ามีตัวท านายส าคัญเพียงหนึ่งตัว 1 คือ x3 ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร โดยมีน้ าหนักท านายค่า 

(β) = 0.060 ค่าร้อยละการท านาย= 6% ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยรวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน xt ภาพรวมปัจจัยการ

ติดต่อสื่อสาร โดยมีน้ าหนักท านายค่า (β) = 0.681 ค่าร้อยละการท านาย= 68.1% 
 

 
 
 

 

 
 

ตัวแปรท านายที่ส าคัญ 
  

ค่าสัมประสิทธิ์การทดถอย t Sig. 

 B Std. Error Beta     
ค่าคงที่ (Constant) 1.257 .064  19.655 .000 

x3 ด้านผู้ส่งสาร .047 .019 .060 2.484 .013 
xt ภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสาร .665 .023 .681 28.307 .000 
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