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บทที่ 5 
 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ
ประเทศไทย ในบทที่ 5 ประกอบด้วย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล รายละเอียดตามล าดับ ดังนี ้

 

สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 54.5) มีอายุ
25-29 ปี (คิดเป็นร้อยละ 37.4) การศึกษาระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 71.1) รายได้เฉลี่ยมากกว่า 
20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.0) และเขตพ้ืนที่แต่ละจังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 20.0) 

 
2. สรุปผลปัจจัยการติดต่อสื่อสาร 

ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้รับสาร ด้านข่าวสาร ด้านผู้ส่งสาร และ
ด้านแหล่งข้อมูล พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14) ประกอบด้วย ด้านข่าวสารอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.16) ด้านผู้ส่งสารอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.15) ด้านผู้รับสารอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14) 
และด้านแหล่งข้อมูลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14) 

 
3. สรุปผลปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ
ประเทศไทย พบว่าปัจจัยด้านผู้ส่งสารเพียงด้านเดียวมีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ (ร้อยละ 6) ทั้งนี้ พบว่า ภาพรวมปัจจัยการติดต่อสื่อสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ (ร้อยละ 68.1) 

 
4. สรุปผลการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 

        การศึกษาระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่ม
จังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยสรุปผลดังนี้ 

การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งกระตุ้นเร้า 
ด้านจิตวิทยา และด้านกายภาพ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.20) ประกอบด้วย ด้านสิ่ง
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กระตุ้นเร้าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.23) ด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.21) และด้านกายภาพอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.18) 

 
5. สรุปการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
  การศึกษาปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ
ประเทศไทยสรุปผลดังนี้ 

ประการที่ 1 ผู้ที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประการที่ 2 ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย (1) ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี อายุระหว่าง 30-34 ปี อายุ
ระหว่าง 35-39 ปี อายุระหว่าง 40-44 ปี และอายุระหว่าง 45-49 ปี (2) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มี
การรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-49 ปี 

ประการที่ 3 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย (1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
(2)ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ีมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่า
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 

ประการที่ 4 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย  (1) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 
บาท แต่น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท  (2) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
5,000-10,000 บาท มีการรับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ย10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท (3) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย10,001-
15,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 
15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท 

ประการที่ 5 ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย (1) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการ
รับรูก้ารท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา (2) ผู้ที่
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อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพ มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการน้อยกว่าผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่พัทยา แต่มากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา (3) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่พัทยา มีการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

 
6. สรุปผลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยการติดต่อสื่อสารกับการรับรู้การท่องเที่ยวการ

จัดประชุมและนิทรรศการ 
ประการที่ 1 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยว

การจัดประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ประการที่ 2 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด

ประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ประการที่ 3 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด

ประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ประการที่ 4 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด

ประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ประการที่ 5 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวมต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด

ประชุมและนิทรรศการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

อภิปรายผล 
อภิปรายผลการวิจัย สามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้ 
ประการที่ 1 ผู้ที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเพศมีโอกาสมีความเสมอภาคกันในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตาม
ช่องทางการสื่อสารต่างๆกัน 

ประการที่ 2 ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน โดย (1) ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวม
น้อยกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี อายุระหว่าง 30-34 ปี อายุระหว่าง 35-39 ปี อายุระหว่าง 40-44 
ปี และอายุระหว่าง 45-49 ปี (2) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-49 ปี สอดคล้องกับการศึกษาของเกษรา เกิดมงคล 
(2546) ได้อธิบายว่า ผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักจะเลือกไปเยี่ยมญาติ/เพื่อนฝูง หรือเที่ยวชมทิวทัศน์มากกว่าผู้ที่
มีอายุน้อย ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่จะมี โอกาสในการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า   
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ประการที่ 3 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน โดย (1) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ี(2) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้น
ไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Mill & Morrison (1992) ได้อธิบายว่า ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงขึ้น
มักเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ การแสดงออก และใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่อนมากกว่าผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับต่ า 

ประการที่ 4 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โดย (1) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท มีการรับรู้
การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท แต่
น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท (2) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย5,000-
10,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท (3) ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย10,001-
15,000 บาท มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 
15,001-20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของทัศน์วรรณ วิพุธกษมานนท์ 
(2545) ได้อธิบายว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่
มีรายได้เฉลี่ยต่ า 

ประการที่ 5 ผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดต่างกัน มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โดย (1) ผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรู้การ
ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา (2) ผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการน้อยกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่
พัทยา แต่มากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา (3) ผู้ที่อาศัยในพื้นที่พัทยา มีการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการ โดยรวมมากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ศักยภาพในแต่ละจังหวัดด้านการท่องเที่ยวประชุมนิทรรศการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นอาจเป็นสาเหตุ
ให้นักท่องเที่ยวมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน  

ประการที่ 6 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านแหล่งข้อมูลต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการ
จัดประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีความ
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ดังนั้นจึงท าให้การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการแตกต่างกัน 

ประการที่ 7 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านข่าวสารต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข่าวสารต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
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ให้น่าสนใจกับผู้รับสาร เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการรับข่าวสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการจึงแตกต่างกัน 

ประการที่ 8 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา มีศิลปะวิกภัย 
ได้อธิบายว่า บุคคลที่จะส่งข่าวสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องเลือกข้อมูลข่าวสาร เลือกวิธีจะถ่ายทอด
สารและช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้นการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการจึงแตกต่างกัน 

ประการที่ 9 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารด้านผู้รับสารต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้รับสารมีความสนใจในเรื่อง
ข่าวสารเฉพาะด้านต่างกัน ดังนั้นจึงท าให้การรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่าง
กัน 

ประการที่ 10 ผู้ที่ได้รับปัจจัยการติดต่อสื่อสารภาพรวมต่างกันมีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ David K. Berlo (1960) 
ซึ่งอธิบายว่า การสื่อสารที่ประสบผลส าเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆประกอบกัน เน้นที่ผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร โดยค านึงถึงทักษะในการสื่อสาร รวมถึงทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น 
ซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องสื่อสารด้านข่าวสารให้เข้าใจตรงกันจึงจะมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในสังคม
ปัจจุบันมีช่องทางทางการสื่อสารเป็นจ านวนมาก เช่น การสื่อสารผ่านระบบระบบสังคมออนไลน์ อาจ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการแตกต่างกัน 
 ประการที่ 11 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของ
ประเทศไทย มีปัจจัยเพียงด้านเดียว คือ ปัจจัยด้านผู้ส่งสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัด
ประชุมและนิทรรศการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ส่งสารต้องมีความเข้าใจเนื้อหาของสาร และต้องสามารถ
อธิบายสารนั้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ David K. Berlo (1960) ที่อธิบายว่าผู้ส่ง
สารมีความส าคัญเป็นอันดับแรกที่ต้องค านึงถึงข่าวสารที่ต้องให้เข้าใจอย่างตรงประเด็นจึงจะสามารถ
สื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้อง  ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยการ

ติดต่อสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ดังนี ้
1. ควรให้ความส าคัญกับการสร้างแหล่งข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างการ

รับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชมุและนิทรรศการ 
2. ควรให้ความส าคัญกับข่าวสาร โดยให้ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การ

ท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
3. ควรให้ความส าคัญกับผู้ส่งสาร โดยผู้ส่งสารต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ

สาร เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การทอ่งเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
4. ควรให้ความส าคัญกับผู้รับสารถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านอารมณ์ ทัศนคติ เพื่อ

เสริมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง โดยพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการจัดประชุม
และนิทรรศการ ตามประเภทสื่อโฆษณา มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วม
การจัดประชุมและนิทรรศการมากกว่าผู้ที่ได้รับสื่อประเภทอื่นหรือไม ่เป็นต้น  




