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This research aimed to develop decision making criteria for determined strategies in 

international exhibition participation of food industry entrepreneur. Research and development 

technique was applied as the research framework while the data was collected by documentary 

analysis and in-depth interview from 24 persons for create theoretical model. The next step 

created decision making criteria with confirmatory factor analysis from 680 persons and focus 

group techniques for development strategies was used. Then game theory technique was applied 

for selection proper strategies of international exhibition of food industry. 

The result revealed that the decision making criteria for participation of international 

exhibition of food industry entrepreneur had seven components as 1) Brand of exhibition,                    

2) Place and facilities, 3) Operation of professional exhibition organizer, 4) Worthwhileness,                

5) Law and policy, 6) Image and environment and 7) Infrastructure. All of these components 

could develop to be strategies of international exhibition of food industry and selected by game 

theory to be three strategies as 1) Alliances Strategy 2) Approach Strategy and 3) Communication 

Strategy. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุตสาหกรรมการประชุมและการจดังานแสดงสินคา้ทัว่โลกมีอตัราการเติบโตอยา่งสูง
ใน 20 ปีท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและบริษทัการท่องเท่ียวระดบัโลกถือว่าอุตสาหกรรมน้ีเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีผลก าไรสูง ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาลในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีรู้จกักนัในรูปแบบของ การประชุม (Meeting) การท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั (Incentive) การจดัประชุมระดบันานาชาติ (Convention) และการจดัแสดงสินค้า 
(Exhibitions) รวมเรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) (McCabe, 2008) ซ่ึงในอดีตธุรกิจไมซ์ถูก
จดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้มีการใชบ้ริการท่ีพกัและบริการอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว แต่ในปัจจุบนัไมซ์ถือเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ ท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้
กบัอุตสาหกรรมอ่ืนได ้คนส่วนใหญ่เห็นวา่ธุรกิจไมซ์มีบทบาทเป็นผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว แต่
ในความเป็นจริงบทบาทท่ีส าคญัของไมซ์  โดยเฉพาะการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ คือการ
พฒันาเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการพฒันาทาง
อาชีพ การแลกเปล่ียนในเชิงวิชาการและการวิจยั ตลอดจนพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกระจายรายไดสู่้ชุมชน (พรพิมล ขวญัยนื, 2553) 

อุตสาหกรรมไมซ์ถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมหลกัของโลกอย่างแทจ้ริงในปัจจุบนั ดว้ย
จ านวนมากกว่า 252 ประเทศในการแข่งขนัแย่งส่วนแบ่งทางตลาด (Union of International 
Association, 2009) กิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์เกิดข้ึนอยา่งแพร่หลายในตลาดเอเชียซ่ึงก าลงั
สนใจท่ีกิจกรรมทางธุรกิจ (Rashid et al., 2015) อุตสาหกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของ           
เม็ดเงินจ านวนมาก รายได้จากค่าใช่จ่ายท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงอยู่ในรูปของกลุ่มธุรกิจผูเ้ป็นเจ้าของ                
ผูจ้ดังาน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้น แต่ยงักระจายไปสู่ธุรกิจสนบัสนุนอ่ืนๆท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ซ่ึงได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการเดินทางเข้ามาในประเทศ 
นอกจากนั้นนกัธุรกิจท่ีเขา้มาร่วมงานจดัแสดงสินคา้มกัก่อใหเ้กิดการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองและก าเนิด
ธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการจัดงานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ และสมาคมการแสดงสินคา้, 2553) 

จากสถานการณ์ท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และสูงกวา่ธุรกิจการท่องเท่ียวโดยทัว่ไป (Moon et al., 2011) ดงัเห็นไดจ้าก
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ในปี 2556 ท่ีผ่านมา พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์มีอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 6 และมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง (ITB Berlin, 2014) สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศปีละมากกว่า 
80,000 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์มีสัดส่วนต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 8.95 และคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ร้อยละ 0.6 ดว้ยนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์จ านวน 939,400 คน
โดยเม่ือคิดแยกเป็นรายธุรกิจในปีงบประมาณ 2556 ส าหรับธุรกิจจดัประชุม คิดเป็นจ านวนร้อยละ 25 
ดว้ยนกัเดินทางกลุ่มไมซ์จ านวน 231,000 คน ธุรกิจการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั คิดเป็นจ านวนร้อยละ 
24 ดว้ยจ านวนนกัเดินทางกลุ่มไมซ์ 229,800 คน ธุรกิจการประชุมสมาคมนานาชาติ คิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 33 ดว้ยจ านวนนกัเดินทางกลุ่มไมซ์ 306,600 คน และธุรกิจการประชุมสมาคมนานาชาติ คิด
เป็นจ านวนร้อยละ 18 ดว้ย นกัเดินทางกลุ่มไมซ์จ านวน 172,000 คน (ส านกังานส่งเสริมการจดัแสดง
และประชุมนิทรรศการ, 2557) 

ส าหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ถือเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี มี คุณภาพ เน่ืองจากมี
ความสามารถในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเท่ียวโดยทัว่ไป 2-3 เท่า (กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 2553) 
โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมาจากกลุ่มการจดัแสดงสินคา้ (Exhibitions) ถือเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพสูง เดินทางเขา้มาเพื่อซ้ือสินคา้และบริการ รวมถึงร่วมออกงานจดัแสดงสินคา้เพื่อขายสินคา้
(Brieter and Milman, 2006) ท  าใหเ้กิดการลงทุนในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง และนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี
เดินทางเขา้มาในประเทศไทยจ านวนมากข้ึนทุกปี และหากพิจารณาจากการจดังานจดัแสดงสินคา้ท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทยท่ีผ่านมาเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพสู่การเป็นเจา้ภาพจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติ และเป็นศูนยก์ลางการจดัแสดงสินคา้นิทรรศการของภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามยงัมี
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าให้จ  านวนการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติยงัมีไม่มากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกนั เน่ืองจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคมีความพร้อมมากกว่า 
เช่น จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นตน้ (จิรพร จนัลา, 2556)  

โดยการจดังานแสดงสินคา้มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัจ านวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูจ้ดังานแสดง
สินคา้มืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer: PEO) ผูเ้ขา้ร่วมงาน (Visitor) และผูอ้อกงาน 
(Exhibitors) (Bruhn and Handwich, 2005)โดยท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ จะด าเนินการจดังาน
แสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างรายได้ผ่านการด าเนินการจดังาน
แสดงสินคา้หรือนิทรรศการนานาชาติและท าการขายพื้นท่ีในการจดังานดงักล่าวให้กบัผูอ้อกร้าน
แสดงสินคา้ต่างๆ (Xin et al., 2012) และผูเ้ขา้ร่วมงาน (Visitor) คือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเดินชมงาน 
มาเลือกซ้ือสินค้า หรือมาหาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสุดท้ายผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีส าคญัท่ีสุดคือ 
ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผูอ้อกงาน (Exhibitors) ซ่ึงจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมงาน                 
จดัแสดงสินคา้และใช้พื้นท่ีของการจดังานแสดงสินคา้ในการน าเสนอสินคา้ของตนเองไปสู่ผูบ้ริโภค 
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เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ โดยผูอ้อกงานถือเป็นองค์ประกอบส าคญั               
ต่อความส าเร็จของการจดังานแสดงสินคา้ (Rittichainuwat and Judith, 2012) 

จากการท่ีประเทศไทยมีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารจ านวนมาก ซ่ึงมีบทบาท            
ในฐานะของผูอ้อกงาน การออกงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารนั้น ถือเป็น
โอกาสส าหรับช่องทางการน าเสนอขายสินคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้าง
เครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงธุรกิจ 
และพัฒนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศอีกด้วย (ประพนธ์ เล็กสุมา และ                    
ธีระวฒัน์ จันทึก, 2559) โดยภาพรวมของการส่งออกในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ                  
913,000 ลา้นบาท โดยปัจจยั ส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของการส่งออก คือ สภาพเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหภาพยุโรป มีแนวโน้มฟ้ืนข้ึน รวมถึงการคา้กบักลุ่ม
อาเซียน ซ่ึงมีความส าคญักบัอุตสาหกรรมอาหารของไทย (สถาบนัอาหาร, 2556) และอีกเหตุผลหน่ึงท่ี
ส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนการส่งออกคือ การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นการออกงานจดัแสดงสินคา้
ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงในการจดังานแสดงสินคา้เป็นช่องทางหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภค นกัธุรกิจ นกัลงทุน
จากต่างประเทศไดรู้้จกัประเทศไทยและอาหารไทยมากยิ่งข้ึน (Yoon et al., 2012) ประเทศไทยจึงเป็น
ประเทศท่ีมีเอกลักษณ์มีความเหมาะสมกับการจัดการแสดงสินค้าระดับนานาชาติส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 

นอกจากนั้นหากพิจารณาปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดงานแสดงสินค้า             
จากงานวิจยัของ Alles 1989 พบวา่ ถา้การจดังานแสดงสินคา้เกิดข้ึนในเมืองท่ีมีผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมนั้นๆจ านวนมาก หรือ เมืองท่ีจดังานมีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมนั้นๆจะส่งผลให้
งานจดัแสดงสินคา้ประสบความส าเร็จมากข้ึน (Alles, 1989) เม่ือพิจารณาถึงประเทศไทย ถือไดว้่า
เป็นประเทศไทยท่ีมีเอกลกัษณ์ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองจากประเทศไทยมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีพื้นฐานเป็นประเทศทางเกษตรกรรมมีผลผลิตทางเกษตรท่ีหลากหลายและ
ปริมาณมาก ถือเป็นวตัถุดิบและสินคา้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นนัทวลัย ์สุขขุม, 2558) นอกจากนั้น
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียนดว้ยความสามารถในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร โดยการแปรรูปเป็นสินคา้เพื่อตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยจ านวนมาก โดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารระดบั 
SMEs ในประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 114,018 ราย ซ่ึงจ าหน่ายในรูปของสินคา้เกษตร และ
สินคา้อุตสาหกรรมการเกษตร (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2559)   

โดยตวัอย่างงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารท่ีประสบ
ความส าเร็จคือ Thai Fex World of Food Asia,  Food Ingredient และ Propak Asia เป็นงานท่ีแสดงถึง
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ความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางในด้านอุตสาหกรรมอาหารระดบัโลก ซ่ึงเป็นงานแสดงสินคา้และ
อาหารท่ีมุ่งเน้นพฒันา และส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตรและอาหารของไทย (สิริวิภา จิรวฒัน์อนนัต์, 
2553) โดยให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมและภาคบริการดา้นอาหารใช้เวทีน้ีไดเ้จรจาการคา้และ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นธุรกิจอาหาร และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นอุตสาหกรรมอาหารของไทยใน
เวทีโลก (Santos and Mendonca, 2014) อีกทั้งยงัพบวา่งานจดังานแสดงสินคา้ อุตสาหกรรมอาหาร 
หรือ Thai Fex World of Food Asia ของประเทศไทยได้รับความสนใจจากการเข้าร่วมของ
ผูป้ระกอบการมีจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการขายสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
เทคโนโลยอีาหาร ธุรกิจจดัเล้ียง ธุรกิจอาหารแฟรนไชส์ และอาหารฮาลาล เป็นตน้ (ส านกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) และนอกจากจะเป็นเวทีท่ีเผยแพร่ศกัยภาพการผลิตอาหาร
แล้ว ยงัเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการอาหารของไทยได้กา้วเขา้สู่เส้นทางการคา้ การส่งออกสินคา้
อุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความ
พร้อมให้ผูป้ระกอบการอาหารไทยในการแข่งขนัในเวทีการค้าระดับโลก ทั้งน้ีเห็นได้จากข้อมูล
เผยแพร่ผลของการจดังาน Thai Fex World of Food Asia ในปี 2552 พบวา่ เป็นงานท่ีไดรั้บความสนใจ
เป็นอย่างมากมีบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการมากถึง 2,070 บูธ มีผูเ้ขา้ร่วมชมงานถึง 22,011 คน  
ส่งผลให้มีการติดต่อเจรจาทางธุรกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,500 ลา้นบาท (หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์, 
2552 อา้งถึงในสิริวภิา  จิรวฒัน์อนนัต,์ 2553)  

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ี รุนแรงของ
อุตสาหกรรมการจดัแสดงสินคา้ ท าให้ผูป้ระกอบการมีทางเลือกหรือไม่ตดัสินใจเขา้ร่วมจดัแสดง
สินคา้ ดงันั้น ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพจ าเป็นตอ้งมุ่งพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จของการจดังานแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติ (Zhang et al., 2007)  

โดยหากพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ในการเขา้ร่วมงาน ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพต้องยอ้นกลบัไปมองในด้านของพฤติกรรมของ
ผูป้ระกอบการหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Schiffman and Kanuk, 2004) ซ่ึงพบวา่ในปัจจุบนัไดมี้
การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทั้งในด้านของความตอ้งการความทนัสมยัของส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน หรือสถานท่ีจดังาน เป็นตน้ (Xin and Weber, 2013) โดยเฉพาะดา้น
ของสถานท่ีการจดังาน (Xin et al., 2012) ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน เช่น 
สถานท่ีจดังานตอ้งมีขนาดใหญ่สามารถรองรับผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวนมากได้ และงาน                
อีเวนท์ขนาดใหญ่ไม่ควรถูกจดัในช่วงเวลาเดียวกนั เน่ืองจากอาจส่งผลให้จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมงานแสดง
สินคา้และนิทรรศการนานาชาติท่ีจดัข้ึนนั้นมีจ านวนลดลง นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความล าบากในการ
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จดัการการจราจรซ่ึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อทั้งผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพและผูเ้ขา้ร่วมงาน 
รวมทั้งการขนส่งสินคา้ท่ีอาจล่าช้าและมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีมีงานอีเวนท์หลายงานถูกจดัข้ึน
พร้อมกนั เป็นตน้ (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) อีกทั้งสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอก เช่น ท่ีจอดรถ บริเวณท่ีพกั ประชาสัมพนัธ์ หรือ ส่ิง
อ านวยความสะดวกภายใน เช่น การตกแต่งสถานท่ีจดังาน ลกัษณะการตกแต่งบูธ ลว้นส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานของผูป้ระกอบการ (Rashid et al., 2015) 

นอกจากปัจจยัดา้นสถานท่ีแลว้ ปัจจยัดา้นกฎระเบียบของประเทศจดัวา่เป็นส่ิงส าคญัใน
การน ามาพิจารณา ไม่วา่จะเป็นกฎระเบียบในการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ ภาษี ระบบโลจิสติกส์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูอ้อกงาน และระเบียบการขอวีซ่าเป็นตน้ (Zhang et al., 2007) เน่ืองจากปัจจยั
ดงักล่าวสามารถเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในการจดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ  

ทั้งน้ีนอกจากปัจจยัต่างๆ ท่ีได้กล่าวไวใ้นขา้งตน้แล้วยงัพบว่าผูจ้ดังานแสดงสินคา้มือ
อาชีพควรค านึงถึงการสร้างการรับรู้และขอ้มูลเก่ียวกบังานแสดงสินคา้ (Xin et al., 2012)ให้กบั
ผูป้ระกอบการไดรั้บทราบ ทั้งในดา้นตารางเวลาการจดังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีผูเ้ขา้ร่วม
งานสามารถเขา้ร่วมได ้ ระยะเวลาในการเขา้ร่วมจะตอ้งมีเหมาะสมโดยไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป การ
เขา้ถึงงานจะตอ้งมีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทาง (Lee, 2011) เพื่อชกัจูงให้ผูเ้ขา้ร่วมงานเดิน
ทางเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ ยิ่งไปกวา่นั้นคุณภาพในการให้บริการ ความเป็น
มืออาชีพและความสามารถในการจดังาน ลว้นส่งผลต่อการท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะเลือกเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้
และนิทรรศการนานาชาติ ตลอดจนช่ือเสียงของงานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติก็มีบทบาท
ส าคญัในกระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน โดยความส าเร็จในการจดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการ
นานาชาติคร้ังท่ีผา่นมาจะส่งผลใหเ้กิดการคาดหวงัในการจดังานท่ีดีข้ึนและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมาก
ข้ึนในการจดังานคร้ังต่อไปในอนาคต (Xin and Weber, 2013) 

 นอกจากการพฒันาการจดังานแสดงสินคา้ตามองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารแล้ว ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มือ
อาชีพควรตระหนักถึงความรุนแรงของการแข่งขนัในธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคของกระแส
โลกาภิวฒัน์ (Globalization) ซ่ึงเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร (Shafritz and Steven, 2001) การด าเนิน
ธุรกิจในยุคดงักล่าวผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพจ าเป็นตอ้งน าขอ้มูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี มา
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์วางแผนการด าเนินงาน รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล (พิบูลย ์และธนะวฒัน์, 2559)  

โดยการก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน
จากสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร รวมถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกของ



6 
 

องค์กร (Formisano, 2004) เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์รเพื่อใหอ้งคก์รของผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่ง
ย ัง่ยนื และส่งผลใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายองคก์ร (สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์, 
2558) 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดง
สินคา้ของผูป้ระกอบการจ านวนมากและยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ียงัไม่ไดมี้การศึกษาหรือรวบรวมไวอ้ยา่ง
เป็นระบบ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
จดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และจดัท าเป็นระบบในรูปแบบของเกณฑ์การ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งการน าเกณฑ์การ
การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอาหารไปสร้างรูปแบบกลยุทธ์ส าหรับผูจ้ดั
งานแสดงสินค้ามืออาชีพส าหรับการสร้างความเข้มแข็งหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อความส าเร็จของการจัดงานแสดงสินค้า ระดับ
นานาชาติส าหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
 
ค ำถำมของงำนวจัิย 

1. องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นใดบา้ง 

2. เกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

3. กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาโมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  

2. เพื่อพฒันาเกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  

3. เพื่อก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และคดัเลือกกลยทุธ์ดว้ยทฤษฏีเกมส์ 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
การพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 
ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งน ามาใชใ้นการพฒันาเกณฑ์

การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยการใช้ทฤษฏีเชิงระบบเพื่อศึกการด าเนินงานของการจดัแสดงสินคา้ใน
องคร์วม และใชแ้นวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบหลกัในการก าหนดองคป์ระกอบของ
เกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
และสร้างรูปแบบกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix รวมถึงการคดัเลือกกลยุทธ์ด้วย
ทฤษฏีเกมส์  

ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลหลกัในส่วนของกำรสัมภำษณ์เชิงลกึ  
ผูว้ิจยัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 24 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 

กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านของอุตสาหกรรมไมซ์           
กลุ่มผูอ้อกงานจดัแสดงสินคา้ และกลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ ไดแ้ก่      
กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ เป็นตน้ 

ขอบ เขต ด้ำนประชำกรในส่วนของกำรวิ เ ครำะ ห์อง ค์ประกอบ เ ชิงยืนยัน 
(Confirmation factor Analysis: CFA) 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีเขา้ร่วมงานแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติอุตสาหกรรมอาหาร  ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น และ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งนั้นใช้วิธีตาม
แนวทางของ Hair (Hair et al., 2010) ท่ีมีขอ้เสนอวา่ควรพิจารณาจ านวนของพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการ
น าไปวิเคราะห์ควบคู่ไปกบัการพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ย ซ่ึงจ านวนตวัแทนท่ีเหมาะสมใน
การน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนันั้นจะตอ้งมีอตัราส่วนอยา่งนอ้ย 10 ต่อ 1 พารามิเตอร์ 

 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี
1. ได้โมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีประกอบด้วยตวัแปรต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีไดจ้ากสังเคราะห์แนวคิด
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และ
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ สามารถสกดัข้ึนรูปไดเ้ป็นโมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฎีประกอบดว้ย 7 
องค์ประกอบไดแ้ก่ ด้านแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังาน ดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน ดา้นกฎหมายและนโยบาย ดา้น
ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ไดเ้กณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเป็นเกณฑ์การตัดสินใจท่ีประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 17 
องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี โดยเกณฑ์การตดัสินใจสามารถแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้สามารถควบคุมได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ แบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ 
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของผูจ้ดังาน และความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน 
และองคป์ระกอบท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้ไม่สามารถควบคุมได ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กฎหมายและ
นโยบาย ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้ม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยองค์ประกอบของเกณฑ์การ
ตดัสินใจท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้ควบคุมไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับการก าหนดจุดแข็ง 
และจุดอ่อนขององค์กร และองคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจท่ีผูจ้ดังานไม่สามารถควบคุมได ้
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดโอกาส และอุปสรรคขององคก์รได ้

3. ได้กลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีพฒันามาจากการวิเคราะห์ SWOT ขององคก์ร
โดยน าองค์ประกอบของเกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์ SWOT จากนั้นน าขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์ SWOT มาพฒันากลยุทธ์ให้ในรูปของ กลยุทธ์ TOWS Matrix  ประกอบด้วย           
กลยุทธ์ SO (Strength - Opportunity) กลยุทธ์ STt (Strength - Threatt)  กลยุทธ์ WtO (Weakness - 
Opportunity) และกลยุทธ์ WtTt (Weaknesst - Threatt) โดยตวัอยา่งของกลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การ
สร้างพนัธมิตร กลยทุธ์การสร้างเอกลกัษณ์ กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ กลยุทธ์การเพิ่ม
ช่องทางการส่ือสารทางการตลาด เป็นตน้ 
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ประโยชน์เชิงกำรน ำไปใช้ 
1. ผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถน าเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในส่วนของปัจจยัท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถควบคุมได้
ประกอบดว้ย ดา้นแบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้น
การด าเนินงานของผูจ้ดังาน และดา้นความคุม้ค่า ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดังานแสดง
สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

2. ภาครัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เช่น 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุม
และนิทรรศการ กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และสมาคมการแสดงสินคา้ (ไทย) เป็นตน้
สามารถน าเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหารไปใชส้ าหรับการวางแผนนโยบายเพื่อส่งเสริมการจดังานแสดงสินคา้ หรือเป็นแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการจดังานแสดงสินคา้ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

3. ผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถน ากลยทุธ์การจดังานแสดงสินคา้ไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ โดยเนน้การสร้างแบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกั 
และสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการจดังานแสดงสินคา้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู ้
ออกงาน รวมถึงสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในการสร้าง
นวตักรรมทางดา้นการผลิตและสินคา้ท่ีเป็นของตนเองเพื่อสร้างเอกลกัษณ์ในการดึงดูดผูเ้ขา้ร่วม
งานจากต่างประเทศ อีกทั้งน าแนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ เพื่อแสดงถึงความพร้อมและการเป็น
ศูนยก์ลางของการจดังานแสดงสินคา้ในภูมิภาค 

4. ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีสนใจการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติสามารถน าเกณฑก์ารตดัสินใจทั้ง 7 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นแบรนด์ของการจดังานแสดง
สินคา้ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ดา้น
ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน ดา้นกฎหมายและนโยบาย ดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของ
เมือง และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาคดัเลือกงานจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการเขา้ร่วม เพื่อความส าเร็จของการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
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R1: การวจิยัเชิงคุณภาพ 
การวจิยัเอกสาร & 

 การสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

 

R2: การวจิยัเชิงปริมาณ 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั (CFA)ของ

องคป์ระกอบการตดัสินใจ
เขา้ร่วมงานจดัแสดง

สินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมอาหาร 
 

D2: โมเดลองคป์ระกอบการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

อาหาร   
 

เกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติ

ของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร   

แนวโนม้ และ
องคป์ระกอบ
ของเกณฑ ์

 
 
 

ตอนที ่1 

    
 
 
 

 
 

กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 การพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ผูว้ิจยัใช้การวิจยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D) โดยกรอบแนวคิดในการด าเนินการวจิยัสามารถแสดงดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตอนที ่3 

 
 
   

 
 

แบบสอบถาม 

สงัเคราะห์ 

ล าดบัท่ี 1 

ล าดบัท่ี 2 

องคป์ระกอบ

ของเกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ

ของเกณฑร์อง 

การสงัเคราะห์ข้ึนรูปเกณฑ ์

น าเกณฑไ์ปเป็นแนวทางก าหนดกลยทุธ์ 

D1: โมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของ

การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดับนานาชาติของผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหาร 

สกดั 

ข้ึนรูป 

IOC 

ตอนที ่2 

 

  

 

 

 

 

  

R3: การวจิยัเชิงคุณภาพ 
พฒันากลยทุธ์เชิง

สถานการณ์ TOWS Matrix 
ดว้ยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 

 

D3: กลยทุธ์จากเกณฑก์าร
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

อาหาร   

คดัเลือกกลยทุธ์ดว้ย 

ทฤษฏีเกมส์  

แบบประเมินกลยทุธ ์

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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จากภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกั โดยเร่ิมจาก
การวจิยัเอกสารโดยใชแ้นวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแนวคิดหลกั แนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์ แนวคิด
ทางดา้นการตลาด แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และท าการสังเคราะห์เพื่อให้ได้แนวโน้ม
องคป์ระกอบเกณฑ ์และน าแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์ไปสัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มผูจ้ดังานแสดง
สินคา้ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการ กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มองคก์รท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ เพื่อสกดัให้อยู่ในรูปแบบของโมเดลองค์ประกอบเชิง
ทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ ในขั้นตอนท่ี 2 
เป็นการสังเคราะห์ข้ึนรูปเกณฑก์ารตดัสินใจโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดย
เก็บข้อมูลจากผูป้ระกอบการอาหารท่ีเคยเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารระดับ
นานาชาติ และขั้นสุดทา้ยคือ การน าเกณฑ์การตดัสินใจไปพฒันาเป็นกลยุทธ์ TOWS Matrix ดว้ย
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และคดัเลือกกลยุทธ์ดว้ยทฤษฏีเกมส์ เพื่อให้ได ้กลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมกบัการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร 

 
นิยำมศัพท์ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาประเภทอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง กิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีจดัข้ึนเพื่อเป็นจุดนดัพบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมารวมตวั
กนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอ ซ้ือ ขาย สินคา้และบริการ ให้แก่ผูเ้ขา้ชมงาน โดยมีผูอ้อกงานและ
ผูเ้ขา้ร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ 

ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer: PEO) หมายถึง ผูท่ี้
มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการจดังานแสดงสินคา้  มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการและ
ด าเนินการจดังานแสดงสินคา้ทั้งหมด ตั้งแต่การขายพื้นท่ีให้แก่ผูอ้อกงาน การเชิญชวนผูเ้ขา้ร่วม
งาน การจดักิจกรรม การจา้งบริษทัจากภายนอกเพื่อขนส่งสินคา้ ติดตั้งอุปกรณ์ เป็นตน้ 

ผูอ้อกงาน (Exhibitor) หมายถึง องค์กร บริษทั หรือผูป้ระกอบการ ท่ีน าสินคา้หรือ
บริการมาออกแสดงในงานแสดงสินคา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการซ้ือ ขายสินคา้และบริการ หาตวัแทน
จ าหน่าย น าเสนอสินคา้ใหม่ และพบลูกคา้เก่าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  

ผูเ้ขา้ร่วมงาน (Visitor) หมายถึง กลุ่มนกัท่องเท่ียว กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มลูกคา้หรือกลุ่มท่ี
สนใจในธุรกิจ ท่ีเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียว ซ้ือสินคา้หรือเจรจาทาง
ธุรกิจ  
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ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง ผูท่ี้ริเร่ิม วางแผน และด าเนินธุรกิจดว้ย
ตนเอง โดยมีสินคา้และบริการเก่ียวกบัอาหาร 

เกณฑ์การตดัสินใจ หมายถึง ระดบัหรือมาตรฐานท่ีถือว่าเป็นทางเลือกในการกระท า 
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตนเองหรือองคก์รมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

ความส าเร็จของการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน 
แบรนดข์องงานจดัแสดงสินคา้ หมายถึง ช่ือหรือสัญลกัษณ์ของการจดังานแสดงสินคา้ 

ท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้ง รูปแบบของการจดังาน ความน่าเช่ือถือของการจดังาน หรือช่ือเสียงของการ
จดังานแสดงสินคา้ 

สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพร้อมของสถานท่ีจดังาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในงาน ทั้งในดา้นของการเขา้ถึงสถานท่ี ขนาดของสถานท่ี ความ
พร้อมและมาตรฐานของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ 

การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้  หมายถึง การด าเนินงานในด้านการวาง
แผนการจัดงาน การประสานงานกับผู ้มี ส่วนเก่ียวข้อง และการด า เนินการทางด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 

ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน  หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 
โดยพิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกลบัมา 

กฎหมายและนโยบายของเมือง หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทัหรือผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตาม 
ทั้งในดา้นของกฎระเบียบการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ กฎระเบียบทางดา้นภาษี และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวกบัการลงทุน เป็นตน้  

ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง หมายถึง ช่ือเสียงและองคป์ระกอบของเมืองท่ี
จดังานแสดงสินคา้ มีส่วนส าคญัในการดึงดูดผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยวดัจากการท่ีเมืองเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ ท าเล
ท่ีตั้ง ลกัษณะของประชากร และวฒันธรรมของประเทศทางดา้นอาหาร เป็นตน้ 

ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความหลากหลายและมาตรฐานของ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายกบัองคก์าร
ระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อให้แบรนด์ของการจดังานแสดง
สินคา้เป็นท่ีรู้จกั  
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กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ หมายถึง การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
โดยการวางบทบาทหรือตวัตนขององคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการ
จดังาน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ  

กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ หมายถึง การขยายขนาดของการจดังานแสดงสินคา้เพื่อ
รองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการและการเติบโตของอุตสาหกรรม  

กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน หมายถึง การด าเนินการจดังานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ 
เพื่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด โดยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาร่วมการบริหารจดัการ  

กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ หมายถึง การมุ่งท าการส่ือสารทางการตลาดเชิงรุกไป 
กลุ่มนกัธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่  

 กลยุทธ์การประสานงาน หมายถึง การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้และภาครัฐในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ในธุรกิจ และหาแนวทางร่วมกนัส าหรับสร้างความเช่ือมโยงของระบบการด าเนินงานของภาครัฐ
ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนัเพื่อลดความซบัซอ้นของขั้นตอนการด าเนินงาน  

กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี หมายถึง การประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้ให้เห็นถึงความเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยมี
ความพร้อมส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภยั  

กลยุทธ์การสร้างความผกูพนั หมายถึง การพฒันาการจดังานแสดงสินคา้ให้มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดความผกูพนัในการ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้  

กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ หมายถึง การมุ่งสร้างเอกลกัษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของ
การจดังานแสดงสินคา้  

 กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง การสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับการสร้าง
นวตักรรมทางดา้นการผลิตและสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  

กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ องคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ และองคก์รการศึกษา ส าหรับการ
จดัท าหลกัสูตร หรือคอร์สอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้  

กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ   หมายถึง การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผูจ้ดังานแสดงสินค้า กับผูป้ระกอบการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ ส าหรับการ
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พฒันาระบบขนส่ง รวมถึงสร้างความเช่ือมโยงของระบบโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคญัของประเทศ   

 กลยทุธ์การพฒันาโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ  หมายถึง การสร้างความร่วมมือระหวา่ง
ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และผูป้ระกอบการทางด้านโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง และ
สร้างความเช่ือมโยงของระบบโลจิกติกส์ระหวา่งประเทศ  

กลยุทธ์การพฒันารูปแบบการจดังานแสดงสินคา้ หมายถึง การพฒันารูปแบบการจดั
งานแสดงสินคา้โดยการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นงานแสดงสินคา้ ให้อยูใ่นรูปของการจดังานแสดง
สินคา้ออนไลน์ ควบคู่กบัการจดังานแสดงสินคา้รูปแบบปกติ  

กลยทุธ์การเพิ่มช่องทางการส่ือสารทางการตลาด หมายถึง การเพิ่มช่องทางการส่ือสาร
ทางการตลาดโดยการใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีเขา้มาร่วม เช่น การสร้างแอพพลิเคชนัส าหรับการ
น าเสนอขอ้มูลให้แก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ทั้งช่วงก่อนเร่ิมงาน ระหวา่งงาน และภายหลงังาน  

นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
ช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ หมายถึง การท่ีงานจดัแสดงสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของ

คนทัว่ไป โดยวดัจาก ความเป็นท่ีรู้จกัของงานและองคก์รผูจ้ดังาน รวมถึง ประวติัการท างานและผล
การด าเนินงานในอดีตของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 

การจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน หมายถึง การท่ีจดังานแสดงสินคา้ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากกลุ่มต่างๆ โดยวดัจากระดบัการใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ และความร่วมมือจาก
ภาครัฐหรือเอกชน 

รูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้  หมายถึง ประเภทและลกัษณะของการจดังาน
แสดงสินคา้ โดยวดัจาก ขนาดของการจดังาน ประเภทของงานจดัแสดงสินคา้ วตัถุประสงค์ของ
งานจดัแสดงสินคา้ และเอกลกัษณ์ของการจดังานแสดงสินคา้ 

ความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีจดังาน หมายถึง ความยากง่ายในการเดินทางเขา้สู่
เมืองหรือสถานท่ีจดังานแสดงสินค้า โดยวดัจาก ความถ่ีของเท่ียวบินในการเข้าสู่เมือง ความ
หลากหลายของรูปแบบการเดินทาง ความหลากหลายของเส้นทางในการเดินทาง และระยะเวลาใน
การเดินทาง 

ความพร้อมของสถานท่ีจดังาน หมายถึง การท่ีสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้สามารถ
รองรับการจดังานระดบันานาชาติได้ โดยวดัจาก ความจุของสถานท่ี สถานท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดบัสากล ความมีช่ือเสียงของสถานท่ี และความยืดหยุ่นของการปรับพื้นท่ีเพื่อให้เหมาะสมกบั
งาน 
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ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การท่ีสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้มีส่ิง
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อความตอ้งการของผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยวดัจากส่ิงอ านวย
ความสะดวกดา้นการขนถ่ายสินคา้ ดา้นจุดบริการอาหาร ดา้นระบบแสงสี เสียง และดา้นสถานท่ี 

 กระบวนการเตรียมงาน หมายถึง การวางแผน และการปฏิบติังานของผูจ้ ัดงานแสดง
สินคา้ ประกอบดว้ย การคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง การประสานงาน ช่วงเวลาของการจดังาน และ
ความต่อเน่ืองของการจดังานแสดงสินคา้ 

การด าเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ใน
ดา้นของการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออิเลคทรอนิคส์ 
ผา่นส่ือเครือข่ายตวัแทน ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และผา่นส่ือทีว ี 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ระดบัของการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูอ้อกงาน โดยวดัจากการให้บริการดา้นการติดต่อธุรกิจภายในงาน การให้บริการดา้นความ
ปลอดภยั การให้บริการดา้นการอ านวยความสะดวกกรณีเกิดปัญหา และการให้บริการดา้นการให้
ขอ้มูล 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน หมายถึง ค่าใชจ่้ายโดยรวมท่ีเกิดข้ึนในการเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูอ้อกงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกัและอาหาร ค่าใช่จ่ายดา้นการขนส่ง และค่าใชจ่้ายดา้นการตกแต่งบูธ 

ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงาน หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บจากการเขา้
ร่วมงานในอดีต วดัไดจ้าก การขายสินคา้ การติดต่อตวัแทน การพบกลุ่มลูกคา้เก่า และการพบกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่  

กฎระเบียบของประเทศ หมายถึง ขอ้ก าหนด หรือส่ิงท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหารตอ้งปฏิบติัตาม สามารถพิจารณาไดจ้าก ความยากง่ายในการเขา้หรือส่งออกสินคา้ ความ
ชดัเจนของกฎระเบียบ กฎระเบียบดา้นการกีดกนัสินคา้ และระยะเวลาการด าเนินการ 

กฎระเบียบดา้นการลงทุน หมายถึง ขอ้ก าหนด หรือส่ิงท่ีผูป้ระกอบตอ้งปฏิบติัตามใน
กรณีท่ีตอ้งการลงทุนภายในเมือง สามารถพิจารณาไดจ้าก อตัราภาษี นโยบายการท าธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ นโยบายดา้นธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ และ นโยบายการเปิดการคา้เสรี 

ภาพลกัษณ์ของเมือง หมายถึง ทศันคติของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อเมืองท่ีจดังาน โดยวดั
จาก ช่ือเสียงของอุตสาหกรรมอาหาร การท่ีเมืองเป็นแหล่งของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
ความปลอดภยัดา้นเหตุการณ์ไม่สงบหรือภยัธรรมชาติ และความปลอดภยัดา้นอาชญากรรม 
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สภาพแวดล้อมของเมือง หมายถึง ลักษณะและองค์ประกอบของเมือง สามารถ
พิจารณาได้จาก สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทาง
วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี 

ความพร้อมทางดา้นการขนส่งภายในประเทศ หมายถึงความหลากหลายของรูปแบบ
และมาตรฐานของการขนส่งภายในประเทศ พิจารณาจากความพร้อมทางดา้นระบบขนส่งทางถนน 
ทางน ้า ทางอากาศและทางราง 

ความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ หมายถึงความหลากหลายของรูปแบบ
และมาตรฐานของการขนส่งระหวา่งในประเทศ พิจารณาจากความพร้อมทางดา้นระบบขนส่งทาง
ถนน ทางน ้า ทางอากาศและทางราง 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
ในการวิจยัเร่ือง “การพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงาน              

จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร” ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาเอกสาร
และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าแนวคิดและทฤษฎีใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยั โดย
แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมไมซ์  
2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดังานแสดงสินคา้ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
5. แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ 
6. แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด 
7. แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ 
8. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเกมส์ 
9. แนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ ์
10. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดเกีย่วกบัอุตสาหกรรมไมซ์ 

การท่องเท่ียวในรูปแบบของไมซ์ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
(Business Tourism) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้เดินทางมีจุดประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า 
(Brieter and Milman, 2006) โดยทัว่ไปแลว้ความหมายและค าจดักดัความของไมซ์มีผูใ้ห้ค  านิยามไว้
หลากหลาย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน (Asian Association of 
Convention and Visitor Bureaus: AACVB) ไดใ้ห้ค  านิยามส าหรับ ธุรกิจไมซ์ หมายถึง ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการจดัประชุมขององคก์ร การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัประชุม
นานาชาติ และการจดัแสดงสินคา้ โดยระบบการจดัการท่ีดี ทั้งในดา้นของสถานท่ี เคร่ืองมืออ านวย
คว ามสะดวก  อ าห า รและ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม  ร ะบบ รับ ส่ ง สิ นค้ า ท่ี น า ม า จัด แสดงและ อ่ืนๆ                             
(บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2554) 
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 และ World Travel Organization (UNWTO) International Congress and Conferences 
Association (ICCA)และ Meeting Professionals International (MPI) ไดส้รุปความหมายของ
อุตสาหกรรมไมซ์คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร การส่งเสริมการขาย การขายสินคา้และบริการ
รวมถึงการด าเนินการจดัประชุมและกิจกรรมต่างๆ ท่ีครอบคลุมทั้งการประชุมองค์กร การประชุม
วิชาชีพ การประชุมของหน่วยงานภาครัฐ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การสัมมนา การประชุม
รูปแบบต่างๆ งานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติและงานแฟร์ (ส านกังานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ, 2557) 

อีกทั้ ง McCabe ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ อุตสาหกรรมท่ี
ประกอบดว้ย การประชุม (Meeting) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) การจดัประชุมระดบั
นานาชาติ (Convention) และการจดัแสดงสินคา้ (Exhibition) (McCabe, 2000) แต่ในขณะท่ี              
ทวีปออสเตรเลียใช้ค  าว่า Business Events ซ่ึงเป็นหน่ึงในค าจดักดัความของอุตสาหกรรมไมซ์ 
ครอบคลุมกิจกรรม โดย Business Event Council of Australia ไดใ้ห้ค  าจดัความของ Business 
Events หมายถึง กิจกรรมทั้งท่ีเป็นส่วนรวมและส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยคนอยา่งนอ้ย 15 คน          
ท่ีมีความสนใจร่วมกนัหรือมีการพกัผ่อนท่ีจดัข้ึนในสถานท่ีจดังานโดยเฉพาะ หรือสถานท่ีอ่ืนๆ 
และมีการจดังานโดยบริษทัหรือผูรั้บจดังานซ่ึงเป็นไดท้ั้งองคก์ารหรือบุคคล รวมไปถึงการท่องเท่ียว
เพื่อเป็นรางวลัแบบกลุ่ม การสัมมนา โปรแกรมอบรม งานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ
ต่างๆ การประชุมองค์การทัว่ไป การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม (ส านักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ, 2557)  

ดังนั้ นความหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ในงานวิจัยน้ี หมายถึง อุตสาหกรรมท่ี
ประกอบดว้ย การจดัประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัประชุมระดบันานาชาติ และการ
จดัแสดงสินคา้ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดเกิดจากความสนใจท่ีมีร่วมกนั และจดัข้ึนในสถานท่ีจดังาน
โดยเฉพาะ ซ่ึงมีบทบาทในการพฒันาธุรกิจและพฒันาทางอาชีพ เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในเชิง
วชิาการ เกิดการพฒันาสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

จากความหมายท่ีกล่าวขา้งตน้อุตสาหกรรมการจดัประชุมและการจดัแสดงสินคา้ หรือ
อุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบดว้ยธุรกิจหลกัอยูต่ามตวัอกัษร MICE ไดแ้ก่ การจดัประชุมองคก์าร 
(Meeting: M) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive: I) การจดัประชุมนานาชาติ (Convetion: C) 
และการจดัแสดงสินคา้ (Exhibition: E) (McCaBe, 2008) ซ่ึงทั้ง 4 องคป์ระกอบถือเป็นกลุ่มธุรกิจท่ี
ก าลงัไดรั้บความสนใจและเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีผล
ก าไรสูง เน่ืองจากในตวัธุรกิจสามารถปรับตวัและส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมอ่ืนๆได ้โดยเม่ือ
พิจารณาแยกเป็นรายธุรกิจสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 องคป์ระกอบของธุรกิจไมซ์ 
ท่ีมา : V.s. McCabe, "Strategies for career planning and development in the Convention and 
Exhibition industry in Australia", International Journal of Hospitality Management, 27 
(2008): 222-231. 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ซ่ึงสามารถอธิบาย
แยกเป็นรายธุรกิจไดด้งัน้ี การประชุมองคก์ร (Meeting: M) หมายถึง ธุรกิจการจดัประชุมองคก์ร  
ซ่ึงเป็นการจดัประชุมของกลุ่มบุคคลในองค์กรเดียวกันหรือสมาคมเดียวกัน อาจอยู่ในระดับ
นานาชาติ ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ หรือระดบัภายในประเทศก็ได ้ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  3 ประเภทคือ Association Meeting, Corporate Meeting และ Government 
Meetings โดย Association Meeting เป็นการจดัประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลภายใน
สมาคมเดียวกนั กลุ่มอาชีพเดียวกนั หรือกลุ่มศาสนา เพื่อหารือขอ้เท็จจริงหรือแก้ไขปัญหา และ             
การประชุมเพื่อพิจารณาหัวขอ้ท่ีมาจากองค์การหรือสมาชิก รวมถึง การประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาลงความเห็น (อาภาพรรณ จันทนาม , 2556)ในส่วนของ Corporate  
Meeting เป็นการประชุมกลุ่มบุคคลท่ีมาจากองค์กรหรือบริษทัเดียวกนั ซ่ึงอาจมาจากภูมิภาค

 

การจดัประชุม
องคก์ร (Meeting) 

 

การท่องเท่ียวเพ่ือ
เป็นรางวลั 
(Incentive) 

 

การจดัประชุม
นานาชาติ 

(Conventions) 

 

การจดังานแสดง
สินคา้ 

(Exhibitions) 

 
อุตสาหกรรมไมซ์ 

(MICE) 
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เดียวกนั หรือ ประเทศเดียวกนั หรือหลายประเทศทัว่โลก (สิริวิภา จิรวฒัน์อนนัต์, 2553) และ
สุดท้าย Government Meeting เป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผูแ้ทนจากหน่วยราชการ            
ท่ีรัฐบาลเป็นผูด้  าเนินการ (สรขนบ ถ่ินนา, 2552) 

ในส่วนของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentives: I) หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัแก่พนกังาน หรือบุคคลท่ีสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีองคก์รหรือบริษทัวางไว ้โดย
บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวทั้งหมด (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ Individual Incentives และ Group Incentives โดย Individual Incentives อยู่
ในรูปแบบ การจดัน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแก่พนักงานรายบุคคล และ Group Incentives อยู่ใน
รูปแบบของการจดัน าเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังานเป็นกลุ่ม (พรพิมล ขวญัยืน, 2553) และการ
ประชุมนานาชาติ (Conventions: C) หมายถึง การจดัประชุมขนาดใหญ่ระดบันานาชาติของบุคคล
ต่างองค์กรในสายอาชีพเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น โดยมี
รูปแบบการจดัประชุม 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะการจดัหมุนเวยีนตามประเทศสมาชิก และลักษณะการ
ประมูลเพื่อเป็นประเทศเจา้ภาพในการจดังาน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) 

และสุดทา้ยการจดังานแสดงสินคา้ (Exhibitions: E) หมายถึง กิจกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมา
ในเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือต่าง
อุตสาหกรรมเพื่อจุดประสงคใ์นการน าเสนอขายสินคา้และบริการ โดยชกัจูงให้เกิดการซ้ือขายแก่         
ผูท่ี้ร่วมงาน โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญได้แก่ ผูจ้ ัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ ผูอ้อกงาน และ
ผูเ้ขา้ร่วมงาน (ประพนธ์ เล็กสุมา และ ธีระวฒัน์ จนัทึก, 2559) 

โดยอุตสาหกรรมไมซ์ดงักล่าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูงในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาและ
กลายเป็นอุตสาหกรรมหลกัของโลกอยา่งแทจ้ริงในปัจจุบนั (Rashid et al., 2015) ประเทศส่วนใหญ่
ในโลกก าลงัให้ความส าคญัและพยายามสนบัสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้มีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเน่ืองภายในประเทศของตน เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในระดบัโลก (Union of 
International Association, 2009) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ถือเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มี
เป้าหมายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวมีอ านาจการซ้ือสูงและมีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศท่ีจดังานอุตสาหกรรมไมซ์
อยา่งมหาศาล (จิรพร จนัลา, 2556) 

อุตสาหกรรมไมซ์จึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก (Kirchgeorg, 2009) ทั้งในตวับทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์เองและธุรกิจ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง แต่อุตสาหกรรมไมซ์ 
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นอกจากส่งผลกระทบเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจแลว้ ยงัส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มดว้ยหากขาดการบริหารจดัการท่ีดี โดยสามารถแสดงผลกระทบของอุตสาหกรรม
ไมซ์ไดด้งัภาพท่ี 3 

 
 

 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมไมซ์ 
ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ, 
(กรุงเทพฯ: ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ). 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมวา่มี
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวกเกิดข้ึนจากรายไดท่ี้มาจากอุตสาหกรรมไมซ์ซ่ึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจผา่นการใชจ่้ายดา้นต่างๆ (Xin et al., 2012) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น
ค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct Spending) หมายถึง การใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจผา่นการซ้ือสินคา้และ
บริการท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยค่าใช้จ่ายบริการท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตัว๋เคร่ืองบิน หรือท่ีพกั เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้ในอุตสาหกรรม
ไมซ์ เช่น การเช่าสถานท่ีการจัดงาน การใช้จ่ายเพื่อวางแผนการประชุมและจัดงาน เป็นต้น            
(Butler et al., 2007) นอกจากนั้นอุตสาหกรรมไมซ์ยงัช่วยสร้างรายให้แก่ประเทศทั้งในรูปแบบของ
ภาษีและเงินตราต่างประเทศ และเป็นการช่วยประชาสัมพนัธ์หรือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
ประเทศท่ีเป็นเจา้ภาพ รวมถึง ช่วยกระตุน้ให้มีการเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมไมซ์ (Chung et al., 2014) อีกทั้งยงัช่วยสร้างงานและกระจายรายไดสู่้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวนมาก (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) ดงัภาพท่ี 4 

ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและ

สงัคมของ

อุตสาหกรรมไมซ์ 

ผลกระทบ 

เชิงบวก 
 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 
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ธุรกจิที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(MICE Related Business) 

 

ธุรกจิรับจัด
กจิกรรม 

(Organization) 
 

ธุรกจิรับเหมา 
(Contractor) 

 

ธุรกจิน าเที่ยวและธุรกจิ
บันเทิง (Tour Business 

and Entertainment 
Business) 

 

ธุรกจิที่พกัแรมและ
อาหาร 

(Accommodation and 
Food Business) 

 

ธุรกจิขนส่งสินค้า  
(Freight Transportation) 

 

ธุรกจิอืน่ๆที่เกีย่วข้อง  
(Other Related Business) 

 

ธุรกจิค้าขาย 
(Trading Business) 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ 
ท่ีมา: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, ธุรกิจไมซ์, (นนทบุรี: หจก. เฟร์ินขา้หลวง พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 
2557) 
 

จากภาพท่ี 4 อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบดว้ยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหลกั 7 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจ
รับจดักิจกรรมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดักิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า 
ธุรกิจท่ีพกัแรมและอาหารส าหรับบริการผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ ธุรกิจรับเหมา เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับก ารออกแบบ  ก ารจัดสถ าน ท่ีตกแ ต่ง  เพื่ อ กิ จกรรม ต่ า งๆของ อุตส าหกรรมไม ซ์                              
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557)  ธุรกิจน าเท่ียวและธุรกิจบนัเทิง (Yuksel and Voola, 2010) ธุรกิจขนส่ง 
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ในกิจกรรมไมซ์ ธุรกิจคา้ขาย เก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีก
และส่งออกสินคา้หรือของท่ีระลึกส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึงธุรกิจอ่ืนๆ
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา เช่น ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจความปลอดภยั ธุรกิจท าความสะอาด เป็นตน้ ซ่ึง
ทุกธุรกิจมีความส าคญักบัอุตสาหกรรมไมซ์และสามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศจ านวนมาก    
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2557) 

นอกจากผลกระทบเชิงบวกในแง่ของรายได้ทางเศรษฐกิจแล้ว อุตสาหกรรมไมซ์      
ยงัส่งผลเชิงบวกในทางออ้ม ไดแ้ก่ การก่อให้เกิดการลงทุนจากชาวต่างชาติ ท าให้เกิดการสร้างงาน 
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และการพฒันาทางเทคโนโลยีและนวตักรรม (พรพิมล ขวญัยืน, 2553) ซ่ึงท าให้ประเทศต่างๆลว้น
ให้ความส าคญัและผลกัดนัผา่นทางนโยบายของภาครัฐ หรือการสร้างความร่วมมือการภาคเอกชน 
ส าหรับการพฒันาระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการ และการ
ด าเนินการทางดา้นการตลาด (Butler et al., 2007) รวมถึงนโยบายของรัฐท่ีเปิดเสรีทางการคา้และ
การลงทุน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจากชาวต่างชาติในประเทศของตน และเม่ือประเทศใดได้
เป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงแล้วก็ ส่งผลให้มีการรวมตัวกันของ
ผูป้ระกอบการและมีผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมนั้น น าไปสู่การจดัประชุมวิชาชีพ ซ่ึงการประชุม
วชิาชีพช่วยสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจผา่นบุคคลหรือองคก์ารต่างๆท่ีเขา้ร่วม (ส านกังานส่งเสริมการ
จดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดงานจดัแสดงสินคา้ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างยอดขาย น าไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในระยะยาว (Outland et al., 2012) จาก
ประโยชน์ดงักล่าวทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีกล่าวมาเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมท่ี
มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง (Zhang et al., 2007) 

อย่างไรก็ตาม นอกจากผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจแล้ว ในทางกลับกันหาก                 
ขาดการบริหารจดัการท่ีประสิทธิภาพแลว้ ก็จะก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบอยา่งมหาศาลให้กบัพื้นท่ี
การจดังานนั้นดว้ย เช่น ปัญหาของขยะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของไมซ์ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก
การเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์รวมถึงมลพิษท่ีมาจากการขนส่งของเพื่อใช้ในงานจดัแสดง
สินคา้ อีกทั้งยงัส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างอาคาร และสถานท่ี
ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ (ส านกังานส่งเสริม
การจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) ดงันั้นหลายประเทศจึงไดมี้การพฒันารูปแบบการจดังานโดย
ค านึงถึงความสมดุลทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ดา้นสังคม (Social) และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืของอุตสาหกรรมไมซ์ (Andersson and  Lundberg, 2013) 

ในงานวิจยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์ 
การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกับ
แนวคิดของอุตสาหกรรมไมซ์ถือเป็นการท าความเข้าใจอุตสาหกรรมในภาพรวม ความส าคญั
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากการ
จดัแสดงสินค้าถือเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยผูว้ิจยัใช้แนวคิดอุตสาหกรรมไมซ์
ส าหรับการเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการก าหนดขอบเขตของงานวิจยั ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง                   
เพื่อน ามาสร้างแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์การตัดสินใจเข้า ร่วมงานจัดแสดงสินค้าของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร   
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2. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 
การแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายช่ือไม่ว่าจะเป็น 

Fair Trade Show, Exposition trade Fair Expo และ Exhibition ซ่ึงแต่ละช่ือมีความหมายคลา้ยคลึง
กนั และอธิบายถึงกิจกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใช้แสดงและขายรวมถึงแลกเปล่ียนสินคา้ในแต่ละ
กลุ่มประเภทให้แก่ผูบ้ริโภค โดยมีผูใ้ห้ความหมายของการจดัแสดงสินคา้ไดแ้ก่ Severt และคณะ 
(2007) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัแสดงสินคา้ (Exhibitions) คือ กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีเวลา
เฉพาะเจาะจง มีความน่าสนใจสามารถดึงดูดบริษทัและผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวนมาก โดยธุรกิจการ
จัดการแสดงสินค้ากลายไม่ เพียงเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้ นแต่ย ังเพิ่มจ านวน
นกัท่องเท่ียวในการเขา้มาในประเทศอีก ดว้ย (Severt,et al., 2007) และ Yoon และคณะ (2012)             
ไดอ้ธิบายวา่ การจดัแสดงงานสินคา้ (Trade exhibition) เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจในและต่างประเทศท่ีรวมไวด้ว้ยสินคา้ หรือบริการ รวมทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงการจดังานแสดง
สินคา้ (Trade Exhibition) ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นวา่ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีการตลาดท่ีดีท่ีสุด โดยส่วน
ใหญ่ภาครัฐในประเทศต่างๆได้ส่ง เสริมการพัฒนาให้เป็นนโยบายทางธุรกิจระดับชาติ                           
(Yoon et al., 2012) 

ในขณะท่ี Browing and Adam (1988) ไดอ้ธิบายไวว้า่ Exhibitions สามารถแบ่งยอ่ย
ออกไดเ้ป็น 3 หมวด คือ Trade show ,consumer exhibitions และ Trade & consumer exhibitions 
ทั้งสามชนิดมีความแตกต่างกนัในดา้นของลกัษณะผูเ้ขา้ร่วมงาน โดย Trade show เป็นกิจกรรมท่ีมี
การเชิญผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในธุรกิจและผูผ้ลิตท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมมาพบกนัเพื่อซ้ือขายสินคา้ใน
ลกัษณะซ้ือขายกนัระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ ในส่วนของ consumer exhibitions หรือ consumer shows 
เป็นกิจกรรมท่ีเปิดแบบสาธารณะใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ร่วมงานและซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูจ้  าหน่าย
หรือผูผ้ลิต และ สุดทา้ย Trade & consumer exhibitions เป็นการผสมรูปแบบจากทั้ง trade shows 
และ Consumer exhibition เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเปิดให้ผูส้นใจทั้งผูป้ระกอบการหรือองค์การธุรกิจและ
ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ท่ีจดัข้ึน ซ่ึงเป็นการติดต่อซ้ือขายกนัระหว่าง
ธุรกิจกบัธุรกิจ และกลุ่มผูซ้ื้อท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป (Browning and Adam, 1988) 

โดยสรุปแล้วการจดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการหมายถึง กิจกรรมท่ีถูกสร้างข้ึน
โดยมีการรวมตัวกันของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างอุตสาหกรรมเพื่อ
จุดประสงคใ์นการน าเสนอขายสินคา้และบริการ โดยชกัจูงให้เกิดการซ้ือขายแก่ผูท่ี้ร่วมงาน โดยมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ ผูจ้ดังาน ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงาน  

ในส่วนของประวติัความเป็นมาของงานแสดงสินคา้ ไม่มีหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีชดัเจน 
แต่เช่ือวา่งานแสดงสินคา้ไดพ้ฒันามาจากการคา้ขายในสมยัโบราณ นบัตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมใชเ้งินตรา
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แลกเปล่ียนสินคา้ ตามต านานเล่าวา่งานแสดงสินคา้เกิดข้ึนก่อนสมยัคริสตกาล โดยเร่ิมจากการวาง
สินคา้แสดงระหวา่งทางของขบวนรถสินคา้ของพอ่คา้ชาวยโุรป งานแสดงสินคา้ในช่วงแรกนั้นเป็น
การรวมตวัเพื่อท าการแลกเปล่ียนสินคา้ของพอ่คา้ในระยะสั้น แต่เน่ืองจากการรวมตวัในแต่ละคร้ังมี
ประเภทของสินคา้จ านวนไม่มาก และมีความตอ้งการในตวัสินคา้ท่ีแตกต่างกนั พอ่คา้ไม่สามารถน า
สินคา้มาภายในเวลาเดียวกนัไดท้ั้งหมด จึงมีการนดัหมายเพื่อแลกเปล่ียนสินคา้เป็นคร้ังๆไป การ
รวมตวัเช่นน้ีไม่ใช่เป็นตลาดท่ีใหญ่มาก จึงไม่ตอ้งมีผูจ้ดังานแต่อย่างใด เน่ืองจากผูซ้ื้อและผูข้าย
สามารถนดัพบกนัได ้ส่วนเวลานั้นอาจเป็นวนัส าคญัทางศาสนาหรือเทศกาลต่างๆ การรวมตวันดั
พบกนัตามเวลาและสถานท่ีเดียวกนัของงานแสดงสินคา้ เร่ิมข้ึนหลงัช่วงกลางศตวรรษ รูปแบบยงั
คลา้ยคลึงกบัตลาดนดัแต่มีผูข้ายจ านวนมากข้ึน  

งานจดัแสดงสินคา้ในระดบันานาชาติคร้ังแรกตามประวิติศาสตร์จดัข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ นอกจากหลกัฐานขา้งตน้ ยงัมีอีกหน่ึงต านานคืองานแสดงสินคา้ท่ีเกิดข้ึนท่ีทวีป
ยุโรป เม่ือตอนตน้ศตวรรษท่ี 5 มีการรวมตวัแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีบริเวณรอบๆโบสถ์หลังเสร็จ
พิธีกรรมทางศาสนาท่ีประเทศเยอรมนั คลา้ยกบังานวดัในบา้นเรา ค าวา่ “งานแสดงสินคา้” มาจาก
ภาษาเยอรมนั คือ MESSE มีความหมายคลา้ยการประกอบพิธี MISSA ของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิก จึงกล่าวได้ว่างานแสดงสินค้าเกิดข้ึนจากการรวมตวักนัของผูค้นหลังจากเสร็จ
พิธีกรรมทางศาสนา รูปแบบของตลาดในขณะนั้น คือการแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างกนั รูปแบบ
ดงักล่าวไดด้ าเนินเร่ือยมา แต่หลงัจากมีการใชจ่้ายเงินตราในการแลกซ้ือจนถึงศตวรรษท่ี 19 ตลาด
แลกเปล่ียนสินคา้ไดก้ลายเป็นงานจดัแสดงสินคา้โดยไม่มีการซ้ือขายภายในงานสินคา้ ผูเ้ขา้ชมได้
เพียงแค่เลือกดูสินคา้ตวัอยา่งภายในงานเท่านั้น หลงัจากนั้นจึงท าการสั่งซ้ือในภายหลงังานจดัแสดง
สินคา้ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ส้ินสุดลง ลว้นเป็นงานจดัแสดงสินคา้
ทัว่ไป กล่าวคือไม่มีการแบ่งประเภทของสินคา้ มีการแสดงสินคา้ท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเภท
เคร่ืองจักรกล สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค แต่หลังจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ส้ินสุดลง เทคโนโลยอุีตสาหกรรมต่างๆ มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว มีสินคา้และ
ผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนมากมาย และมีการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติข้ึน หลงัจากนั้น การจดังาน
แสดงสินคา้มีการยกระดบัเป็นสากล งานเฉพาะดา้นเร่ิมปรากฏข้ึนมาแทนท่ีงานแสดงสินคา้ทัว่ไป 
เน่ืองจากเทคโนโลยีมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน มีความ
หลากหลายของรูปแบบจ านวนมาก (ตรีตาภรณ์ ภู่อรุณ, 2551) 

ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ในประเทศไทยถือก าเนิดข้ึนสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี5) ในยุคนั้นส่วนใหญ่เป็นการจดัแสดงสินคา้ดา้นกสิกรรม สินคา้ท่ี
น ามาแสดงประกอบดว้ย พืชผลทางการเกษตร เคร่ืองอุปโภคบริโภค งานหตัถกรรม และเคร่ืองจกัร
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ทางการเกษตร  การจดังานด าเนินต่อเน่ืองมาจนถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว 
(รัชกาลท่ี6)  โดยมีงานแสดงสินคา้เกิดข้ึนจ านวนมากข้ึนตามสถานท่ีต่างๆเช่น งานวดั  ศาลากลาง
จงัหวดั  สนามหลวง  สวนลุมพินี  เป็นตน้ จนกระทัง่การจดัแสดงสินคา้ในประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่
รูปแบบธุรกิจการแสดงสินคา้  โดยมีสถานท่ีรองรับธุรกจน้ีโดยตรง ไดแ้ก่ โรงแรม  ศูนยป์ระชุม
ต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดมาจากแรงผลกัดนัของเอกชน โดยการพฒันาธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยุค (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการและ
สมาคมการแสดงสินคา้ไทย, 2553) ตามภาพท่ี 5 ดงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  แสดงการพฒันาธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ในประเทศไทย 
ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการและสมาคมการแสดงสินคา้ไทย, ความรู้
เบือ้งต้นการจัดแสดงสินค้า, (กรุงเทพฯ: บริษทั กิตติชยั พร้ินต้ิง จ  ำกดั, 2553). 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ยคุดงัน้ี ยคุแรก (พ.ศ.2523-2533) เป็นยคุท่ีสถานท่ีจดัแสดงสินคา้ก่อสร้างเป็นอาคารชัว่คราว 
โดยเช่าพื้นท่ีกลางแจง้ของสถานท่ีส าคญัต่างๆ ซ่ึงอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกในงานแสดง
สินคา้เป็นการติดตั้งเพื่อใช้งานชัว่คราว ผูจ้ดังานมีเพียงไม่ก่ีราย  และส่วนมากลกัษณะของการจดั
แสดงสินคา้ยงัเป็นระดบัทอ้งถ่ิน  มีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือตลาดภายในประเทศ หลงัจากนั้นจึงเร่ิมมี
การพฒันาเปล่ียนแปลงสถานท่ีจัดงานจากอาคารก่อสร้างชั่วคราวสู่อาคารถาวร เช่น โรงแรม 
ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

ยุคท่ีสอง (พ.ศ.2533-2540)  เป็นยุคท่ีเร่ิมมีการขยายตวัของอุตสาหกรรมการจดังาน
แสดงสินคา้และนิทรรศการเพิ่มข้ึนอย่างมาก  ปี พ.ศ.2533  ประเทศไทยได้เป็นเจา้ภาพการจดั
ประชุมผู ้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเ งินระหว่างประเทศคร้ัง ท่ี  46 ในปี 2534                          
(46th World Bank / IMF Annual Meetings) ในขณะนั้นประเทศไทยยงัไม่มีสถานท่ีจดัประชุม
นานาชาติ กระทรวงการคลงัจึงไดพ้ิจารณาสร้างศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ (Queen Sirikit 
National Convention Centre – QSNCC) ข้ึน หลงัจากนั้นธุรกิจการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ
ไดมี้การพฒันาและขยายตวัสูงข้ึนทั้งในประเทศไทยและทัว่โลก  ผลมาจากเศรษฐกิจทัว่โลกมีอตัรา
การขยายตวัสูงมาก  ความตอ้งการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการจึงมีสูงข้ึนตามไปดว้ย  ภาคเอกชน

การจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ยุคที่สอง  

(พ.ศ.2533-2540)   

การจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ยุคแรก  

(พ.ศ.2523-2533)   

การจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย 
ยุคที่สาม 

(พ.ศ.2540-ปัจจุบัน)   
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จึงเร่ิมเห็นโอกาสและท าการพฒันาศกัยภาพของอาคารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจการ
จดัแสดงสินคา้มากข้ึน  ส่งผลให้มีการก่อสร้างอาคารส าหรับใช้ในธุรกิจการจดัแสดงสินคา้แห่ง
ใหม่ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนละมีลกัษณะการใชง้านท่ีหลากหลายข้ึน  

และยุคท่ีสาม (พ.ศ.2540-ปัจจุบนั) ในยุคน้ีอุตสาหกรรมการจดัแสดงสินคา้และการ
ประชุมของประเทศไทยพฒันาเขา้สู่ระดบัสากลอยา่งมาก  และเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมา  มี
การสร้างศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมขนาดใหญ่ข้ึนมาอีกหลายแห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของ
งานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติท่ีมีจ  านวนมากข้ึน  ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre-BITEC)  มีพื้นท่ีอ านวยความ
สะดวกทั้งหมด 560,000 ตารางเมตร  ในอาคารมีพื้นท่ีจดัแสดงทั้งส้ิน 140,000 ตารางเมตร ดว้ย
อตัราการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ส่งผลให้ภาครัฐพยายามส่งเสริมและให้
สนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติกระจายไปยงั
ต่างจงัหวดัในทุกภูมิภาค (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ และสมาคมการแสดง
สินคา้ไทย, 2553)  

จากภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยท่ีมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสูงข้ึนต่อปี
มากกวา่ร้อยละ 6 เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงท่ีรู้จกักนัในดา้นของธุรกิจและดา้นการท่องเท่ียว 
ดว้ยเอกลกัษณ์ของประเทศและการบริการอยา่งมืออาชีพ ประเทศไทยจึงนบัไดว้า่มีศกัยภาพสูงใน
การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมไมซ์ (Thailand Convention & Exhibition Bureau, 2558) จากสถิติ
การท่องเท่ียวท่ีผ่านมาพบว่านักท่องเท่ียวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.23 ของนกัท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศโดยรวมตลอดทั้งปี แต่ระดับการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์สูงกว่านักท่องเท่ียว
โดยทัว่ไป 2-3 เท่า (กานต์ชนก ดาบสมเด็จ, 2553) โดยหากพิจารณานกัท่องเท่ียวในกลุ่มไมซ์
ด้วยกัน  พบว่านักท่ อง เ ท่ี ยวใน ธุร กิ จการจัดแสดงสินค้า มีศัก ยภาพมาก ท่ี สุดในก ลุ่ม                      
(Brieter and Milman, 2006) นอกจากนั้นธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียนเม็ด
เงินจ านวนมากและสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศจ านวนมหาศาล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนั้ นย ังส่งผลถึงการพัฒนาการอุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ                 
(Chung et al., 2014)โดยหากพิจารณาความส าคญัของการจดัแสดงสินคา้สามารถสรุปออกไดเ้ป็น  
3 ดา้น ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 แสดงความส าคญัของธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 
ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ, 
(กรุงเทพฯ: ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557). 
 

จากภาพท่ี 6 ความส าคญัของการจดัแสดงสินคา้ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
และในแง่ของเคร่ืองมือทางการตลาดของผูป้ระกอบการ โดยความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจถือไดว้า่
ธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ก่อให้เกิดรายไดท้างตรงแก่ผูท่ี้อยู่ในธุรกิจไดแ้ก่ ผูจ้ดังาน สถานท่ีจดังาน 
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงานและหลงังาน รวมถึงรายไดแ้ก่ธุรกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ บริษทัโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ สายการบิน โรงแรม เป็นตน้ (Butler et al., 2007)  อีกทั้งนกัธุรกิจท่ีเขา้มาร่วมงาน
แสดงสินคา้ในเมืองท่ีจดังานมกัก่อใหเ้กิดการลงทุนต่อเน่ืองและก าเนิดธุรกิจใหม่เพื่อรองรับโอกาส
จากงานแสดงคร้ังนั้น ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจตามมา (Zhang et al., 2007) นอกจากน้ี
ย ังมีผลประโยชน์ท่ีประเทศท่ีจัดงานจะได้รับนั่นคือภาษีและการหมุนเวียนของเงินตรา
ภายในประเทศ  และความส าคญัอีกประการของธุรกิจการจดัแสดงสินค้ายงัก่อให้เกิดการจ้าง
แรงงานทั้งในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและสายงานสนบัสนุนเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะในงาน
ระดบัชาติและนานาชาติ (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) 

ในส่วนของความส าคญัของธุรกิจจดัแสดงสินคา้กบัทางดา้นสังคมถือไดว้า่การจดังาน
แสดงสินคา้และนิทรรศการก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้แก่ประเทศท่ีจดังานทั้งน้ี  ไม่ว่าผูแ้สดง
สินคา้และผูเ้ขา้ชมงานต่าง ก็มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และจุดประกายความคิดจากวิทยาการใหม่ๆ  
จากทัว่ทุกมุมโลก โดยเฉพาะในงานแสดงสินคา้ระดบัชาติและนานาชาติถือเป็นเวทีท่ีดีในการ
พฒันาทกัษะและศกัยภาพของบุคลากรในประเทศ  โดยใช้สร้างแรงบนัดาลใจจากนวตักรรมและ
ความกา้วหนา้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปต่อยอดธุรกิจของทอ้งถ่ิน (พรพิมล ขวญัยนื, 2553) ทั้งน้ีการเป็นเจา้ภาพ
จดังานแสดงสินคา้นานาชาติยงันบัวา่เป็นเกียรติในการสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดีแก่เมืองท่ีเป็นสถานท่ีจดั
งาน  อนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่และโอกาสในการลงทุนและการท่องเท่ียวในประเทศและเมืองท่ี
เป็นเจา้ภาพ ในขณะเดียวกนัเมืองหรือชุมชนท่ีเป็นเจา้ภาพก็ยงัไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาระบบ
ส า ธ า ร ณูป โภค   แ ล ะ โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน ท่ี จ า เ ป็ น แล ะ เ ป็ นป ระ โ ย ช น์ แ ก่ ท้อ ง ถ่ิ น                                            
(Xin and Weber, 2013) 

ความส าคญัของธุรกจิ
การจดังานแสดงสินค้า 

ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ 
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นอกจากการจดัแสดงสินคา้จะมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแลว้ การจดั
งานแสดงสินค้ายงัจัดว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบทาง
การตลาด (4 Ps) รวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั (Duncan, 2001) กล่าวคือในงานแสดงสินคา้  ผูแ้สดงสินคา้ได้
น าผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ มาใหผู้ซ้ื้อไดพ้ิจารณาตามราคาท่ีผูซ้ื้อพอใจ  โดยใชง้านแสดงสินคา้เป็น
ช่องทางจ าหน่ายซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถพบกนัไดโ้ดยตรง  และใชก้ารส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น  การลดราคา  การแจกของแถม  เพื่อดึงดูดความสนใจผูเ้ขา้ชมงานให้เขา้เยี่ยมบูธ  โดย
งานแสดงสินค้าเปิดโอกาสให้ทั้ งผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถชมผลิตภณัฑ์  ซ่ึงแตกต่างกันทั้งด้าน
คุณภาพ  ชนิดของสินคา้  การออกแบบ  ภายใตต้ราสินคา้ท่ีแตกต่างกนัจากผูข้ายจากท่ีต่างๆ  ซ่ึงน า
ผลิตภณัฑ์มาให้กบัผูซ้ื้อไดล้องใชแ้ละสอบถามขอ้มูลจากผูผ้ลิตโดยตรง งานแสดงสินคา้ยงัถือเป็น
ใชก้ารส่ือสารทางการตลาด ในหลายรูปแบบรวมกนั  ทั้งการประชาสัมพนัธ์  การสร้างภาพลกัษณ์  
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ โดยมีงานแสดงสินคา้เป็นช่องทางจ าหน่าย (Rittichainuwat and Judith, 
2012) เน่ืองจากงานแสดงสินค้าแต่ละคร้ังจะมีประชาชนและผูอ้ยู่ในวงการธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง             
เข้าร่วมงานจ านวนมาก  จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยี  และ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รต่อสาธารณชน  โดยประหยดัทั้งเวลาในการเดินทาง  และค่าใชจ่้ายในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ตวัแทนจ าหน่ายได้พบผูบ้ริโภคโดยตรงและได้มี
โอกาสเจรจาธุรกิจในสถานท่ีแห่งเดียว ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวได้ว่างานแสดงสินคา้เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ   และเป็นช่องทางการตลาดท่ีมีโอกาสประสบความส าเร็จสูงมาก  หากผู ้
จดังานและผูแ้สดงสินคา้มีการเตรียมความพร้อมในการจดังานมาเป็นอยา่งดี (ส านกังานส่งเสริมการ
จดัประชุมและนิทรรศการและสมาคมการแสดงสินคา้ไทย, 2553) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่  ธุรกิจการแสดงสินคา้นบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  นอกจากนั้นยงัเป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีทรง
ประสิทธิภาพให้แก่ผูป้ระกอบการไดอี้กด้วย  ด้วยเหตุน้ีเองรัฐบาลของหลายประเทศจึงพยายาม
ส่งเสริมธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ให้ขยายตวัในประเทศของตน อนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีรัฐบาลของ
หลายประเทศ  ลงทุนสร้างศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติข้ึนในเมืองหลกัและสนบัสนุนให้เอกชนดึง
งานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติใหเ้ขา้มาจดัในประเทศ  รวมถึงรัฐบาลของประเทศไทย 

โดยงานจดัแสดงสินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ งานแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ 
(Business to Business: B2B) งานแบบธุรกิจสู่ผูบ้ริโภค (Business to Customer: B2C) และงานแบบ
ผสม (combined)  ส าหรับงานลกัษณะแบบ B2B เป็นงานในลกัษณะท่ีผูอ้อกบูธส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิต
หรือผูส่้งสินคา้โดยตรงและผูเ้ขา้ร่วมงานหรือผูซ้ื้อมกัเป็นบริษทัหรือองค์กรท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
สินคา้หรือบริการจากผูอ้อกงานท่ีมากเพื่อน าไปประกอบธุรกิจ ในส่วนของงานแบบ B2C เป็น
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ลกัษณะงานท่ีเปิดให้ประชาชนและคนทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมงานได ้โดยผูอ้อกบูธมีการขายสินคา้
แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง และสุดทา้ยงานในลกัษณะผสม เป็นงานท่ีรวมทั้งแบบ B2B และ B2C เขา้ไว้
ด้วยกันในงานเดียว โดยแบ่งช่วงเวลาส าหรับธุรกิจและช่วงเวลาส าหรับประชาชนทั่วไปไว้
โดยเฉพาะ (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) 

ระดบัของงานจดัแสดงสินคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ งานแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติ (International Trade Shows) งานแสดงสินคา้ระดบัชาติ (National Trade Shows) 
งานแสดงสินคา้ระดบัภูมิภาค (Regional Trade Shows) และ งานแสดงสินคา้ระดบัทอ้งถ่ิน            
(Local Trade Shows) โดยงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติมีผูแ้สดงสินคา้และผูช้มงานทั้งจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีสัดส่วนผูเ้ขา้ร่วมงานจากต่างประเทศมากกวา่ร้อยละ 20 และ
มีผูเ้ขา้ชมงานจากต่างประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 จากจ านวนผูเ้ขา้ชมงานทั้งหมด ในส่วนของงาน
แสดงสินคา้ระดบัชาติเป็นงานท่ีผูแ้สดงสินคา้และผูเ้ขา้ชมสินคา้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ เป็นการ
แสดงสินคา้จากหลายภูมิภาค ซ่ึงอาจจะมีผูร่้วมแสดงหรือผูเ้ขา้ชมงานจากต่างประเทศบา้ง แต่อยูใ่น
สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ ในขณะท่ีงานแสดงสินคา้ระดบัภูมิภาค (Regional Trade Shows) เป็นงานท่ีจดั
ข้ึนในจงัหวดัท่ีเป็นศูนยร์วมทางดา้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดบัภาค ซ่ึงมีผูร่้วมแสดงสินคา้
เฉพาะในประเทศ โดยมีกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงานจากจงัหวดัต่างๆในภาคนั้นๆ และสุดทา้ยงานแสดงสินคา้
ระดบัทอ้งถ่ิน (Local Trade Shows) เป็นการจดังานแสดงสินคา้ซ่ึงจดัตามภูมิภาคต่างๆ เช่น งาน
แสดงสินคา้ประจ าจงัหวดั เป็นตน้ (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการและสมาคม
การแสดงสินคา้ไทย, 2553) 

นอกจากนั้นงานจดัแสดงสินคา้ เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีถูกจดัข้ึนภายใตร้ะยะเวลา
ท่ีก าหนด (Severt et al., 2007) โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งส าคญั 3 ฝ่ายตามแนวคิดของ Bruhn and 
Handwich (2005) ประกอบดว้ย ผูจ้ดังานจดัแสดงสินคา้มืออาชีพ (Exhibition Organizer หรือ 
Professional Exhibition organizer) องคก์ารหรือบริษทัผูอ้อกงาน (Exhibitors) และ ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
(Visitors)   ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 โมเดลแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลกัในงานจดัแสดงสินคา้ 
ท่ีมา: Bruhn, M and Hadwich, K, Managing the service quality of trade fairs. In 
M.Kircherorg (Ed.). Trade show management: Planning, implementing and controlling of 
tradeshow, conventions and events, (Germany: Gabler Verlag, 2005), 781-821. 

 

จากภาพท่ี 7  แสดงเห็นถึงความสัมพนัธ์ทั้ง 3 ฝ่าย โดย ผูอ้อกงาน (Exhibitor) และ 
ผูเ้ขา้ร่วมงาน (Visitors) ถือเป็นผูซ้ื้อและลูกคา้ของการจดังานแสดงสินคา้ โดยผูจ้ดังานแสดงสินคา้
มืออาชีพ (Professional Exhibition organizer) เป็นผูข้ายพื้นท่ีและอ านวยความสะดวกในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ้อกงาน (Exhibitor) และผูเ้ขา้ร่วมงาน (Visitors) และสร้างความถึงพอใจ
ใหก้บัผูอ้อกงาน (Bruhn and Hadwich, 2005) 

โดยผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer หรือ PEO) คือ
บุคคลหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการจดังานและบริหารงานจดัแสดงสินคา้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น           
2 ประเภทคือ PEO ท่ีสมาคมเป็นเจา้ของและ PEO ท่ีเป็นผูป้ระกอบการ โดย PEO ท่ีมีสมาคมเป็น
เจา้ของมีจุดประสงค์ของการจดังานแสดงสินคา้ตอ้งการบริการสมาชิกของสมาคมนั้นๆ เพื่อให้
สมาชิกเขา้ร่วมในงานจดัแสดงสินคา้ ส าหรับการซ้ือขายสินคา้และบริการ รวมถึงการไดรั้บขอ้มูล
ในอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอุตสาหกรรม โดยหากมีรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
สมาคมจะน ารายไดด้งักล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก หรือน าไปใช้ในการจดังานแสดง
สินคา้คร้ังถดัไป ในส่วนของ PEO ท่ีเป็นผูป้ระกอบการ หารายไดจ้ากการด าเนินการจดังานแสดง
สินค้าและขายพื้นท่ีให้แก่ผู ้ออกงาน รวมถึงเก็บค่าเข้างานจากผูเ้ข้าร่วมงานท่ีมาเข้าชมงาน             

ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ 
(Professional Exhibition 

Organizers) 

ผูอ้อกงาน 
(Exhibitors) 

งานจัดแสดง
สินค้า

(Exhibitions) 

ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
(Visitors) 

ความคาดหวงั (Expectation) 

การรับรู้ (Perception) 

 

ความคาดหวงั
(Expectation) 
การรับรู้ 

(Perception) 

 

ความคาดหวงั
(Expectation) 
การรับรู้ 

(Perception) 
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โดยรายได้ท่ีเกิดจากการจัดงาน PEO จะเก็บไวก้ับบริษัทตนเพื่อใช้ตามท่ีองค์กรต้องการ                   
(ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) โดยการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดง
สินคา้มืออาชีพจะดูแลการจดังานแสดงสินคา้ทั้งหมด ตั้งแต่การเชิญชวนผูอ้อกงาน (Exhibitors) 
และผูเ้ข้าร่วมงาน (Visitors) ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มาเข้าร่วมงานท่ีจัดข้ึน โดยผ่านการ
ประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบังานจดัแสดงสินคา้ รวมถึงด าเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การคดัเลือกผูท่ี้จะมารับจดังานต่อ การด าเนินการมอบหมายงาน
บางส่วนใหก้บัผูรั้บผดิชอบส่วนต่างๆเพื่อใหก้ารจดัเตรียมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ 
PEO มักด าเนินการจดัจ้าง บริษทัจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมารับช่วงงาน              
บางประเภทเช่น การขนส่งสินคา้ท่ีจดัแสดงในงาน การติดตั้ง หรือการบ ารุงรักษา อุปกรณ์ภายใน
งาน การแยกบูธสินคา้ท่ีแสดง และการออกแบบการก่อสร้าง เป็นตน้ (Bruhn and Handwich, 2005)  

โดยในอดีตผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพใหค้วามสนใจเพียงเฉพาะการขายพื้นท่ีให้แก่
ผูอ้อกงาน (Exhibitor) และการแสวงหาผูเ้ขา้ร่วมงาน (Visitors) เท่านั้น ดงันั้นความสัมพนัธ์ของผู ้
จดังานและผูอ้อกงานจึงอยูใ่นขอบเขตลกัษณะของความสัมพนัธ์ชัว่คราวในระหวา่งจดังานจดัแสดง
สินคา้ อย่างไรก็ตาม แต่งานจดัแสดงสินคา้ในยุคปัจจุบนั ผูจ้ดังานจ าเป็นตอ้งพฒันานวตักรรม
ทางดา้นแนวคิดการจดังานให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและช่วยให้ผูอ้อกงาน (Exhibitors) 
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการออกงาน เพื่อสร้างความผกูพนัให้ผูอ้อกงานกลบัมาเขา้ร่วมงาน
ในคร้ังต่อไป  (Xin et al., 2012) ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมชมงานจดัแสดงสินคา้ (Visitors) อาจเป็นได้
ทั้งผูบ้ริโภคหรือเป็นเจา้ของบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อมองหาสินคา้หรือบริการท่ีช่วยให้การ
ด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และองค์กรท่ีมาออกงาน (Exhibitors) คือ องค์กร
หรือบริษทัท่ีเขา้ร่วมงานเพื่อขายสินคา้และบริการ น าเสนอสินคา้ใหม่ หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
และบริการ โดยผูป้ระกอบการอาหารอยูใ่นส่วนน้ี (Bruhn and Hadwich, 2005) 

โดยบทบาทและความส าคญัของงานจดัแสดงสินคา้ท่ีมีต่อองคก์ารหรือผูป้ระกอบการ
ท่ีมาออกงาน คือ งานจดัแสดงสินคา้ถือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด  (Yoon et al., 2012) และ
กิจกรรมทางธุรกิจ (Brieter and Milman, 2006) ท่ีช่วยให้การผูป้ระกอบการสามารถน าเสนอสินคา้
ไดโ้ดยตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย (Rosson and Serinhaus, 1995) นอกจากบทบาทดงักล่าวแลว้ธุรกิจการ
จดัแสดงสินคา้ยงัมีความส าคญัและประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงาน 7 ประการ (ส านกังานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ, 2557) ดงัภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 แสดงความส าคญัของการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการ 
ท่ีมา: ประพนธ์ เล็กสุมา และ ธีระวฒัน์ จนัทึก , “บทบาทและความส าคญัในการเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ,” Veridien E-Journal 9,         
1 (มกราคม-เมษายน 2559): 1585-1594. 
 

จากภาพท่ี 8 แสดงความส าคญัของการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการ      
7 ประการประกอบดว้ย การซ้ือสินคา้และบริการซ่ึงถือวา่เป็นจุดประสงคห์ลกัของการจดังานแสดง 
สินคา้และนิทรรศการนานาชาติ เน่ืองจากการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ เป็นการน าผู ้
ซ้ือและผูข้ายมาพบกันในสถานท่ีและเวลาท่ีก าหนด (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ, 2557) โดยโอกาสทางการซ้ือขายและแลกเปล่ียนถือเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ทั้ง ผูอ้อกงาน และ ผูเ้ขา้ร่วมงาน (Butler et al., 2007) ซ่ึงการเขา้ ร่วมงาน
ของผูป้ระกอบการ ถือเป็นโอกาสในการติดต่อธุรกิจในรูปแบบ ธุรกิจกบัธุรกิจซ่ึงเป็นลกัษณะของ
การคา้ส่งหรือการซ้ือขายปริมาณมาก เพื่อน าไปจ าหน่ายหรือเป็นวตัถุดิบในการผลิต (กิตติ ภกัดี
วฒันะกุล และทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรรณ, 2547) และผูป้ระกอบการสามารถใช้โอกาสในการเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ส าหรับการขายสินคา้และบริการไดอี้กดว้ย เน่ืองจากงานแสดงสินคา้ถูก
ออกแบบมาเพื่อใหช่้วยในการขายสินคา้ และบริการผา่นการเจรจาแบบตวัต่อตวัของผูซ้ื้อและผูข้าย
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเจรจาแบบตวัต่อตวั ท าให้ลูกคา้สามารถได ้เรียนรู้และทดลอง
สินคา้ดว้ยตนเอง (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) 

รวมถึงผูป้ระกอบการสามารถใช้โอกาสในน าเสนอสินค้าใหม่แก่ผูท่ี้เข้าร่วมงาน 
เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่ท่ีเขา้ชมงานจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติ มีจุดประสงค์
ท่ีจะค้นหาสินค้าและบริการใหม่ๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนในอุตสาหกรรม ดังนั้ นผู ้ออกงานหรือ
ผูป้ระกอบการสามารถใช้งานจดัแสดงสินคา้ในการน าเสนอสินคา้ใหม่แก่ลูกคา้ (Dickson, 1994) 
ซ่ึงนอกจากเป็นการทดลองตลาดแล้ว ยงัท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกคา้ว่าเป็นอย่างไรต่อ

งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 
(Exhibitions) 

ซ้ือสินคา้และบริการ 

ขายสินคา้และบริการ 

การรายงานของส่ือมวลชน 

ใชป้รับปรุงขอ้มูล
อุตสาหกรรมและแนวโนม้ 

น าเสนอสินคา้ใหม่ 

สร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลคู่แข่งขนั 
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สินคา้ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพของสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพและตรงต่อความตอ้งการ
ของตลาดมากข้ึน อีกทั้ งงานจัดแสดงสินค้ามีส่วนช่วยให้เกิดการรายงานข่าวของส่ือมวลชน
นอกจากงานแสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติจะดึงดูดให้ทั้งผูซ้ื้อผูข้ายมาร่วมงานแล้ว งาน
แสดงสินคา้และนิทรรศการนานาชาติยงัดึงดูดให้ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ให้เขา้มาท าข่าว ท าให้
ธุรกิจของผูป้ระกอบการเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในวงกวา้งผ่านส่ือต่างๆ (ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ, 2557) 

นอกจากนั้นผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมงานสามารถไดรั้บขอ้มูลของคู่แข่ง เน่ืองจากงาน
จดัแสดงสินค้าเป็นการรวบรวมผูผ้ลิตและผูข้ายสินคา้จ านวนมากอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ท าให้
ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตสามารถสังเกตถึงความกา้วหน้าของคู่แข่งรายอ่ืนได ้ไม่ว่าจะเป็นในดา้น
ของผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขาย ราคา หรือนวตักรรมทางดา้นสินคา้ ซ่ึงขอ้มูลคู่แข่งท่ีไดจ้ากงาน
จดัแสดงสินคา้ถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีมีค่าอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถ
น าไปประกอบการตดัสินใจในการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Dickson, 1994) นอกจากน้ีท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมงานเกิดความสะดวกในการเปรียบเทียบสินคา้และบริการของผูข้ายแต่ละราย ซ่ึงถือเป็น
โอกาสในการสร้างความแตกต่างทางดา้นสินคา้ หรือราคา เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรม (Kaniewska, 2006) 

นอกจากผูป้ระกอบการอาหารจะไดรั้บโอกาสถึงการวิเคราะห์คู่แข่งแลว้ ยงัไดท้ราบ
ขอ้มูลล่าสุดในอุตสาหกรรม เพื่อเปรียบเทียบสินคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการดว้ยกนั และภาพรวมของ
การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Yoon et al., 2012) ดงันั้นงานจดัแสดงสินคา้จึงเป็นสถานท่ีท่ีผูผ้ลิต             
ผูซ้ื้อ และผูเ้ขา้ร่วมงานใชป้รับปรุงขอ้มูลและแนวโนม้ความเป็นไปของอุตสาหกรรม รวมถึงไดรั้บ
ขอ้มูลล่าสุดในเร่ืองของนวตักรรม และแนวโนม้ของตลาด เพื่อใชใ้นการปรับปรุงธุรกิจอาหารของ
ผูป้ระกอบการ (ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) และสุดทา้ยการเข้า
ร่วมงานของผูป้ระกอบการสามารถใช้สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์และแกปั้ญหา (Whitfield and 
Webber, 2011) โดยส่วนใหญ่การจดัแสดงงานสินคา้ส่วนมากมาจากความตอ้งการในการสนบัสนุน
อุตสาหกรรมของตนเอง ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันทางธุรกิจใน
อุตสาหกรรม (Xin et al., 2012) โดยทั้งผูอ้อกงานซ่ึงเป็นผูข้ายและผูซ้ื้อสินคา้ต่างก็ใชง้านแสดง
สินคา้และนิทรรศการนานาชาติเป็นสถานท่ีในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง
ของกลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม อีกทั้งสามารถใช้ความสัมพนัธ์ทางเครือข่ายในการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และแก้ไขปัญหาท่ีผูป้ระกอบการก าลังประสบอยู่ (ส านักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ, 2557) 
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ในส่วนของผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพนั้น ขั้นตอนการด าเนินงานเม่ือพิจารณาตาม
แนวคิดเชิงระบบประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนประกอบดว้ย  ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลลพัธ์ (Output) และการป้อนกลบั (Feedback) (Weiner,1972) ดงัภาพท่ี 9  

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 9 แสดงกระบวนการด าเนินงานจดัแสดงสินคา้เชิงระบบ 
ท่ีมา : ประยุกตม์าจาก Weiner, Barnard, “Attribution Theory Achievement Motivation and the 
Education Process,” Review of Education Research 42 (Spring, 1972). 

 

จากภาพท่ี 9 กระบวนการด าเนินงานจดัแสดงสินคา้เชิงระบบสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ขั้นตอนแรก คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการระดบันานาชาติ โดยเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมดเก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน ทั้งในดา้นของการติดต่อประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดา้นสถานท่ีจดังานแสดง
สินคา้ ดา้นประเภทของสินคา้และบริการ และด้านงบประมาณ รวมถึงการวางแผนเพื่อจดัเตรียม
งานแสดงสินค้าให้ส าเร็จตามเป้าหมายของการจดังาน ขั้นต่อมา คือ ขั้นกระบวนการ เป็นการ
ด าเนินงานซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนไดแ้ก่  1) ช่วงการวางแผน เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการด าเนินงาน
วางแผนวตัถุประสงคแ์ละแผนธุรกิจของการจดังานแสดงสินคา้  2) ช่วงการขาย เป็นขั้นตอนในการ
ขายพื้นท่ีจดังานให้แก่ผูอ้อกงานและ ท าการส่งเสริมชกัจูงให้มีผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยทั้งสองกิจกรรม
ประกอบไปดว้ยกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบโจทยลู์กคา้ทั้งสองฝ่าย 3) ช่วงการสร้างงาน เป็น
ขั้นตอนเก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้โดยผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพตอ้งควบคุมดูแล 
และประสานงานกบัฝ่ายต่างท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัแสดงสินคา้บรรลุเป้าหมาย 

หลังจากนั้นจะได้ผลลัพธ์  (Output) ซ่ึงหมายถึง ช่วงการประเมินผลการจดังาน         
ซ่ึงด าเนินการภายหลงัจากการท่ีงานจดัแสดงสินคา้เสร็จส้ินลง โดยประเมินผลในเชิงลึก 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ประเมินผลช่วงการวางแผนและการสร้างงาน เก่ียวกับการบรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายการจดังานแสดงสินคา้ของPEO 2) ประเมินผลตอบรับของผูอ้อกงานเก่ียวกบัการวดัความ
พึงพอใจหรือความตอ้งการของผูอ้อกงานในงานจดัแสดงสินคา้คร้ังถดัไป 3) ประเมินผลของ

ปัจจัยน าเข้า 
-ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 
-สินคา้และบริการ 
-สถานท่ีจดัแสดงสินคา้ 
-งบประมาณ 
 

กระบวนการ  
-ช่วงการวางแผน 
-ช่วงการขาย 
-ช่วงการสร้างงาน 
 

ผลลัพธ์ 
-ช่วงการประเมินผลการจดั
งาน 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 
-การน าผลการประเมินไปพฒันาการด าเนินงาน 
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ผูเ้ขา้ร่วมงาน  เป็นการวดัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานและลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมงาน ท่ีแทจ้ริงวา่
สอดคล้องกับกลุ่มผูเ้ข้าร่วมงานท่ีคาดหวงัหรือไม่ และสุดท้ายเป็นช่วงของข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เป็นช่วงของการน าผลการประเมินไปพฒันาการด าเนินงานในคร้ังถดัไปของ PEO 
เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน (ประพนธ์ เล็กสุมา และ                     
ธีระวฒัน์ จนัทึก, 2559) 

ในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
เข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิด
อุตสาหกรรมการจดัแสดงสินคา้ ในส่วนของประวติัความเป็นมา ความส าคญั  ประเภทของการจดั
งานแสดงสินคา้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อท าความเขา้ใจบริบทพื้นฐาน  และใชก้ าหนดขอบเขต
งานวิจยั โดยในงานวิจยัน้ีศึกษาถึงการจดัแสดงสินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ในระดับ
นานาชาติ  นอกจากนั้นผูว้ิจยัใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียน
ท่ีมาและความส าคญั การก าหนดเกณฑก์ารตดัสินใจ และการก าหนดกลยทุธ์ในวจิยั 

 
3. แนวคิดเกีย่วกบัผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีส าคญัของประเทศไทย มีความ
เก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมยอ่ยมากมาย สามารถสร้างรายให้กบั
ประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) 
เน่ืองจากความส าคญัดงักล่าวจึงท าให้อุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประกอบด้วย
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัคือ การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตร และมีเป้าหมายการผลิตเพื่อให้มีความเพียงพอกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค (วิรัลพชัร ประเสริฐศกัด์ิ, 2555) รวมถึงสนบัสนุนให้มีระบบการจดัการท่ีดี และเผยแพร่
องคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมอาหารในประเทศไดม้าตรฐาน อีกทั้งยงัสนบัสนุนการ
สร้างเครือข่ายการผลิตและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นผูส่้งออกรายใหญ่ติดอนัดบั 
1 ใน 5 ของโลก (สิรางค ์กล่ินค าสอน, 2555)  

โดยอุตสาหกรรมอาหารในท่ีน้ี หมายถึง การน าผลผลิตจากภาคเกษตรซ่ึงได้แก่ 
ผลผลิตจากพืชปศุสัตวแ์ละประมงมาใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีต่างๆ  
(คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาติ, 2541) เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสะดวกต่อการบริโภค 
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หรือการน าไปใชใ้นขั้นต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว ์และประมง 
โดยผา่นกระบวนการแปรรูปขั้นตน้ หรือขั้นกลางเป็นสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป หรือขั้นปลายท่ีเป็น 

ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป (ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547) ตลอดจน
การน าเทคโนโลยีเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ( food processing 
equipment) บรรจุภณัฑอ์าหาร (packaging) เพื่อผลิตผลิตภณัฑ์อาหารให้ไดป้ริมาณมากๆ มีคุณภาพ
สม ่าเสมอ และปลอดภยั  (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ , 2554) โดยสามารถสรุปความหมายของ
อุตสาหกรรมอาหารไดคื้อ อุตสาหกรรมท่ีน าผลผลิตจากภาคเกษตรมาใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการ
ผลิตโดยอาศยัเทคโนโลยีต่างๆในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีสะดวกต่อการบริโภค 
หรือการน าไปใชใ้นขั้นต่อไปและเป็นการยดือายกุารเก็บรักษาผลิตผลจาก พืช ปศุสัตว ์และประมง 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในท่ีน้ีหมายถึง ผูริ้เร่ิมทางธุรกิจและแสวงหาโอกาส
ในการด า เ นิน ธุ ร กิ จ  ( กตัญ ญู  หิ รัญญสมบู ร ณ์ ,  2552) มี ก า รว า งแผนการด า เ นินง าน 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557) เป็นเจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยยอมรับ
ความเส่ียงต่างๆเพื่อหวงัผลก าไร (Pickle and Abrahamson, 1990) ท่ีน าผลผลิตจากภาคเกษตรมาใช้
เป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตอาหาร โดยอาศยัเทคโนโลยีต่างๆในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับจ าหน่ายไปยงัผูซ้ื้อและผูบ้ริโภค (คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ, 2541) 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprise : SMEs) โดยการพิจารณาขนาดของธุรกิจ
สามารถพิจารณาไดด้งัตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 นิยามเชิงปริมาณของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ประเภทกิจการ ธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจขนาดกลาง 

จ านวนการจา้ง

งาน 

มูลค่าสินทรัพย์

ถาวร 

จ านวนการ

จา้งงาน 

มูลค่าสินทรัพยถ์าวร 

กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 51-200 คน เกิน 50-200 ลา้นบาท 

กิจการใหบ้ริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 51-200 คน เกิน 50-200 ลา้นบาท 

กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 26-50 คน เกิน 50-200 ลา้นบาท 

กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 16-30 คน เกิน 30-60 ลา้นบาท 
 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ, (นนทบุรี: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557). 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2943/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-food-processing-equipment
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2943/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-food-processing-equipment
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5607/packaging
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0492/shelf-life-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าพิจารณาความหมายว่าธุรกิจใดจะเป็นธุรกิจ
ขนาดกลางหรือเป็นธุรกิจขนาดย่อมให้พิจารณาจากเกณฑ์จ านวนการจา้งงานหรือใช้เกณฑ์มูลค่า
สินทรัพยถ์าวรพิจารณา ในกรณีท่ีจ านวนการจา้งงานของกิจการใดเขา้ลกัษณะของธุรกิจขนาดยอ่ม
แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้ลกัษณะของธุรกิจขนาดกลาง หรือมีจ านวนการจา้งงานเขา้ลกัษณะของ
ธุรกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้ลกัษณะธุรกิจขนาดยอ่ม ให้ถือจ านวนการจา้งงานหรือ
มูลค่าสินทรัพยท่ี์น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2557)              
โดยโครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 12 สาขาย่อย 
(ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555) ไดด้งัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงประเภทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
ล าดบั

ที่ 

ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ค าอธิบาย 

1 เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัวท์ุกชนิด เช่น เน้ือสุกร เน้ือไก่ เน้ือ

เป็ด เน้ือห่าน เน้ือโค หรือผลิตภณัฑป์ระเภทเน้ือสตัวท่ี์ผา่นการแปรรูปไดแ้ก่ ไส้

กรอก ลูกช้ิน หมูแผน่ และหมูหยอง เป็นตน้ 

2 ผลิตภณัฑป์ระมง ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์ ้าจืดและน ้าเคม็ เช่น ปลา กุง้ หอย ปู 

แมงกะพรุน หรือผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีท่ีผา่นการแปรรูป ไดแ้ก่ ปลาทูน่ากระป๋อง 

อาหารทะเลอบแห้ง และอาหารทะเลกระป๋อง เป็นตน้ 

3 ผกั ผลไมส้ดและแปรรูป ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑจ์ากผกัและผลไม ้เช่น กลว้ย สบัปะรด องุ่น 

พริกไทยสด สาหร่าย หวัหอม หรือผลิตภณัฑท์ท่ีผ่านการแปรรูปไดแ้ก่ น ้าผกัและ

ผลไม ้สบัปะรดกระป๋อง ผกัผลไมแ้ช่งอ่ิม เป็นตน้ 

4 ธญัพืชและผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเป็นแป้งและผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากแป้ง เช่น แป้งขา้วเจา้ แป้ง

สาลี เส้นหม่ี และบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปเป็นตน้ 

5 เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเคร่ืองเทศหรือเคร่ืองปรุงรส เช่น กระเทียมผล พริกไทยป่น 

กานพลู เมล็ดผกัชี ขมิ้น เคร่ืองเทศ น ้าปลา น ้าส้มสายชู ซีอ้ิว กะปิ ผงชูรส เป็นตน้ 

6 นมและผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ เช่น นมสด นมพร้อมด่ืม นมเปร้ียว 

นมอดัเมด็ นมผง นมขน้ ไอศกรีม เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย (ต่อ) 
ที่ ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ค าอธิบาย 

7 น ้าตาลและขนมหวาน ประกอบดว้ยสินคา้ประเภทน ้ าตาลและขนมหวาน เช่น น ้าตาลดิบ น ้าตาลทราย ไซ

รับ น ้าตาลกอ้น ลูกอม หมากฝร่ัง เป็นตน้ 

8 เคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์เป็นน ้าหวานหรือ

น ้าท่ีมีรสเกิดจากการแต่งเติมดว้ยสารเติมแต่ง เช่น น ้าเก๊กฮวย น ้าด่ืม น ้าแร่ 

น ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมผง เป็นตน้ 

9 ชา กาแฟ โกโก ้ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีลกัษณะมีส่วนผสมของ ชา กาแฟ หรือโกโก ้เช่น เมล็ดกาแฟ

ดิบ กาแฟส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมชากระป๋อง เป็นตน้ 

10 น ้ามนัและไขมนั ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของน ้ามนัหรือไขมนัจากสตัวห์รือพืชทั้งท่ี

ผา่นกระบวนการแปรรูปและไม่ผา่นกระบวนการแปรรูป เช่น เมล็ดพืชน ้ามนัต่างๆ 

ปาลม์ เมล็ดทานตะวนั เป็นตน้ 

11 อาหารสตัว ์ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเป็นอาหารของสัตว ์เช่น มนัส าปะหลงัเส้น เศษมนั มนั

ส าปะหลงัอดัเมด็ กากน ้ามนัร าขา้ว อาหารกระป๋องส าหรับสุนขัและแมว รวมถึง 

ฟาง แกลบ หญา้ และพืชอาหารสตัวอ่ื์นๆ 

12 ผลิตเสริมอาหารและอ่ืนๆ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีลกัษณะนอกเหนืออาหารจากปกติทัว่ไป โดยอาจมีลกัษณะ

เป็นเมด็ แคปซูล หรือผง มีจุดประสงคเ์พ่ือการบริโภค หรือเป็นอาหารทาง

การแพทย ์และไม่อยูใ่นหมวดหมู่ของ 11 กลุ่มแรก 

ท่ีมา :  ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (2558). อุตสาหกรรมอาหาร.  
 

จากตารางท่ี 2  พบว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางดา้นสินคา้
ประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรสามารถน ามาใช้แปรรูปได้อย่างหลากหลาย (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) และมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั ควบคู่กบัการพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด (สุชิน กาศธัญการ, 2555) นอกจากนั้น
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารยงัมีความช านาญในดา้นการจดัการกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ท าให้ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้
ในต่างประเทศในเร่ืองของคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (ศูนยบ์ริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548) 
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โดยภาพรวมของตลาดอาหารในประเทศไทยปี 2557 คนไทยมีการใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารโดยเฉล่ีย 22,034 บาทต่อคนต่อปี หรือโดยรวมแลว้มีมูลค่าตลาดอาหารในประเทศคิด
เป็น 1.43 ลา้นล้านบาท (สถาบนัอาหาร, 2557) โดยมีแรงผลกัดนัจากการพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์               
ท่ีมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ (Cravens, 1994) แต่จาก
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจหลายดา้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกยงัมีความเปราะบางในการฟ้ืนตวั 
ภาวะเงินฝืดท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ ความตกต ่าของราคาน ้ ามนั ราคาสินคา้เกษตรส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง ความผนัผวนค่าเงินของประเทศคู่คา้หลายประเทศ เช่น รัสเซีย บราซิล ซ่ึงล้วน
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย (สถาบนัอาหาร, 2557) ดงันั้น
ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั โดยงานจดัแสดงสินคา้ถือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญั
ในปัจจุบนั เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่าย สามารถขายสินคา้ให้กลบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้โดยตรงทั้งลูกคา้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนั้ นยงัเป็นการประชาสัมพันธ์ภาลักษณ์ท่ีดีขององค์การให้เป็นท่ีรู้จัก                   
ในวงกวา้งอีกดว้ย  (Butler et al., 2007) 

โดยงานจดัแสดงสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดัข้ึนในประเทศไทย มีจ านวน
มาก ตวัอย่างเช่น งานจดัแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหาร THAIFEX–World of Food Asia, งาน 
Food Ingredients Asia 2017 และ งาน Coffee Tea and Bakery Fair ซ่ึงงานจดัแสดงสินคา้ประเภทน้ี
ก าลงัไดรั้บความสนใจทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ (สิริวภิา  จิรวฒัน์อนนัต,์ 2553) 

งานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้นการศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกบั
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงบริบทของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยและแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงประเภทของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
ผูว้ิจยัใชป้ระโยชน์จากการศึกษาแนวคิดส าหรับการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ท าความเขา้ใจถึงลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ 

 
4. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการท าความเข้าใจกระบวนการตดัสินใจของ
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ เพื่อน าไปสร้างกลยุทธ์หรือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค
เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้สินคา้และบริการ โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีน้ีหมายถึง พฤติกรรม
ส าหรับการคน้หา การคิด การประเมินผลในสินคา้และบริการ (Schiffman and Kanuk , 2004) โดย
ใชก้ระบวนการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ (Engel et al., 1968) และกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน 
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เกิดจากปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือและการใชบ้ริการ (Lamb et al., 2000) เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Solomon, 2002) 

ดงันั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกบัลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยโมเดลพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค สามารถใชศึ้กษาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้และบริการ ลกัษณะของ 
ผูซ้ื้อ ขั้นตอนการตดัสินใจ และการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Kotler, 1997) ดงัภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา: Kotler Philip, Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and 
Control, 9th ed. (New Jersey: A Simon & Schuster Company, 1997). 

จากภาพท่ี 10 แสดงให้เห็นว่าจุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีส่ิงกระตุน้ เพื่อให้เกิดความ
ตอ้งการก่อน แล้วเกิดการตอบสนอง โดยส่ิงกระตุ้นสามารถเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก องค์การหรือหน่วยธุรกิจจ าเป็นต้องจัดส่ิงกระตุ้น เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภณัฑ ์(วฒิุ สุขเจริญ, 2555) โดยส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ประกอบดว้ย 
2 ส่วน ได้แก่ ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด 4P ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจยัท่ีองค์การสามารถ
ควบคุมได้ ในขณะท่ีส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วฒันธรรม 

ส่ิงกระตุน้ 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 

การจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

กล่องด าหรือ 
ความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

การเลือกตราสินคา้ 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 
วิธีการช าระเงิน 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นสงัคม 
ปัจจยัดา้นบุคคล 
ปัจจยัดา้นขิตวิทยา 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

การรับรู้ปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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กฎหมายและการเมือง เป็นปัจจยัท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 
2552) ดงัภาพท่ี 11 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ส่ิงกระตุน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพฯ: บริษทัธีระฟิล์ม และไซ
เทก็ซ์ จ  ากดั, 2552).  

จากภาพท่ี 11 สามารถอธิบายได้คือ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีองคก์าร
หรือนกัการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างเป็นท่ี
ตอ้งการของลูกค้า ด้านราคา เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้มีราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนั ด้านการจดั
ช่องทางการจ าหน่าย เช่น การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยใชง้านจดัแสดงสินคา้เป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาด และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  ความสามารถของ
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 ดา้นถือ
เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค (Kotler, 1997) ในส่วนของส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 
เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกการควบคุมขององคก์าร ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางด้านทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ขอผูบ้ริโภค เป็นตน้ ปัจจยัทางด้าน
เ ท ค โ น โ ล ยี  ปั จ จั ย ท า ง ก ฎ หม า ย แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น วัฒ น ธ ร ร ม                             
(Thomson et al., 2012) 

ในส่วนลักษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้น
จิตวทิยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ดงัภาพท่ี 12 

 

ส่ิงกระตุ้น 
(Stimulus) 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 
-ผลิตภณัฑ ์
-ราคา 
-ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
-การส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 
-เศรษฐกิจ 
-เทคโนโลย ี
-กฎหมายและการเมือง 
-วฒันธรรม 
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ภาพท่ี 12 แสดงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพฯ: บริษทัธีระฟิล์ม และไซ
เทก็ซ์ จ  ากดั, 2552).  
 

จากภาพท่ี 12  ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั โดยปัจจยัแรกคือปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นปัจจยั
ข้ึนพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งอาจมาจากความแตกต่างกนัใน
ดา้นของเช้ือชาติ ศาสนา และพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดก้ารยอมรับจากสังคมใด
สังคมหน่ึงโดยเฉพาะ (Kotler and Keller, 2012)  ในส่วนของ ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชีวติประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน บทบาทสถานะ
ทางสังคม (ธนาพงศ์ คุณะวิระยะวงศ์, 2554)  และปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจซ้ือมาจาก
คุณสมบัติส่วนตัว เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น   
ในขณะท่ีปัจจยัด้านจิตวิทยา ซ่ึงถือเป็นปัจจยัภายในตัวผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้า 
ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือ และบุคลิกภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer decision process) ประกอบด้วย            
5  ขั้นตอน โดยเร่ิมจากการรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Kotler and Keller, 2012) สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 13  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 13 โมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา: Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing Management, 14th ed. (Usa: Prentice 
Hall, 2012).  

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

กำรรับรู้ถึงควำมตอ้งกำร 

(Need recognition) 

กำรคน้หำขอ้มูล 

(Information Search) 

กำรประเมินทำงเลือก 

(Evaluation of alternatives) 

การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase decision) 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

(Post purchase behavior) 
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จากภาพท่ี 13 แสดงให้เห็นขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need recognition) เป็นแรงผลกัดนัขั้นพื้นฐานท่ีกระตุน้ให้
บุคคลกระท าบางส่ิง (Cannon et al., 2008) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้จากภายในและ
ภายนอก โดยการกระตุ้นทางด้านผลิตภณัฑ์จะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดยถ้าความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคถูกกระตุ้นมากพอ และส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกล้ชิดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะ
ด าเนินการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึนเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ จากนั้นเม่ือผูบ้ริโภคได้
ขอ้มูลมาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลจากทางเลือกต่างๆ โดยเปรียบเทียบจาก 
คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) หลงัจากการ
ประเมินจะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถก าหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑต่์างๆได ้และเลือกตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุดในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากซ้ือผลิตภณัฑ์และทดลองใช้
ผลิตภณัฑ์แลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจหรือไม่ในสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ังต่อไป และสุดทา้ยคือการตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
หรือผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภคจะมีระบบการตดัสินใจเลือก 5 ประการคือ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย 
ปริมาณในการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ และวธีิช าระเงิน (Kotler and Keller, 2012) 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัหาให้ไดม้า และการใชสิ้นคา้และบริการ โดยผูบ้ริโภคนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ 
เป็นผูมี้อ  านาจซ้ือ เป็นผูมี้พฤติกรรมการซ้ือ และเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการบริโภค 

ในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
เข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิด
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการท าความเขา้ใจถึงลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงในงานวิจยัเล่ม
น้ี ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นผูบ้ริโภค การทบทวนแนวคิดท าให้เขา้ใจถึงลกัษณะ
ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัจึงสามารถใช้
ประโยชน์จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไปเป็นพื้นฐานส าหรับหาองคป์ระกอบ หรือตวั
แปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 
5. แนวคิดเกีย่วกบัการตลาด 

 องคป์ระกอบการทางการตลาด ถือเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย การตลาดหมายถึง กระบวนการทางสังคมและการ
บริหาร ซ่ึงแต่ละบุคคลละกลุ่มบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการจากการสร้าง 
การเสนอ และการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์และบริการท่ี มีคุณค่ากับบุคคลอ่ืนได้อย่างเสรี                    



45 
 

(Kotler, 2003)  เป็นระบบกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะวางแผน ก าหนดราคา ส่งเสริม
และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (Etzel et al., 2001) 
มีการวางแผน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน  และท าให้เกิดความพอใจต่อบุคคลและองค์การตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ (สุดาพร กุณฆลบุตร, 2557)  ก่อให้เกิดการสร้างกิจกรรมของมนุษยท่ี์      
มุ่งตอบสนองความตอ้งการ (อจัจิมา และสายสวรรค์, 2544) ในรูปของผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร (อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์และ จิระ
เสกข ์ตรีเมธสุนธร, 2548)  โดยสรุป การตลาดหมายถึง กระบวนการวางแผนและการด าเนินการท่ี
มุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในรูปของสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดของการจดัแสดงสินคา้ประกอบดว้ย       
4 องคป์ระกอบ (4Ps) (ประพนธ์ เล็กสุมา และธีระวฒัน์ จนัทึก, 2559) ดงัภาพท่ี 14 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ส่วนประสมทางการตลาดของการจดัแสดงสินคา้ 
ท่ีมา: ประพนธ์ เล็กสุมาและ ธีระวฒัน์ จนัทึก, “องคป์ระกอบทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร,” Viridian E-Journal ปีท่ี9, 
ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 48-57. 
 

จากภาพท่ี 14 แสดงให้เห็นส่วนประสมทางการตลาดของการจัดแสดงสินค้า
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการขาย (Promotions)  

ในด้ำนผลิตภณัฑ์ (Product) หมำยถึง ส่ิงท่ีเสนอขำยโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ใหลู้กคำ้เกิดควำมพึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขำย อำจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย สินคำ้ บริกำร ควำมคิด สถำนท่ี องคก์ร หรือบุคคล โดยสินคำ้และบริกำร
แต่ละประเภทจะมี ตรำสินคำ้ รูปแบบตวัสินคำ้ ขนำด รูปร่ำง เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึง
ส่ิงเหล่ำน้ีจะส่ือควำมหมำย และควำมเขำ้ใจให้แก่ผูรั้บข่ำวสำร โดยผูผ้ลิตตอ้งพฒันำผลิตภณัฑ์ให้

องค์ประกอบทางการตลาดที่เกีย่วข้องกบั
การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ผลิตภณัฑ ์                                                
(ตราสินคา้ของการจดัแสดงสินคา้) 

ราคา                                           
(ตน้ทุนในการเขา้ร่วมงาน) 

สถานท่ี                                                
(สถานท่ีและช่วงเวลาในการจดังาน) 

การส่งเสริมการขาย                                              
(คุณภาพการให้บริการ/ประชาสมัพนัธ์) 



46 
 

สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดเป้ำหมำย (Kotler, 1997) โดยผลิตภณัฑ์ของกำรจดังำนแสดง
สินคำ้และนิทรรศกำรนำนำชำติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Vertical Exhibition และ Horizontal 
Exhibition โดย Horizontal Exhibition ในท่ีน้ีหมำยถึง งำนจดัแสดงสินคำ้และนิทรรศกำรนำนำชำติ
ท่ีมีลกัษณะผูเ้ขำ้ร่วมงำนค่อนขำ้งกวำ้ง มีองคก์ำรหรือผูป้ระกอบกำรจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรมท่ี
ควำมเก่ียวเน่ืองมำจดัรวมกนั โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยไม่เฉพำะเจำะจง ในส่วนของ Vertical Exhibition 
หมำยถึง ลกัษณะของกำรจดังำนท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจงในกลุ่มองคก์ำรหรือผูป้ระกอบกำรท่ีมำออก
งำน ท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั หรือมีตลำดเฉพำะกลุ่มเท่ำนั้น (ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุม
และนิทรรศกำร,2557) ซ่ึงตรำสินคำ้ของกำรจดัแสดงสินคำ้ (Exhibitions brands) เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อ
กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ของผูป้ระกอบกำร โดยกำรด ำเนินงำนของผูจ้ดังำนแสดง
สินคำ้มืออำชีพในดำ้นกำรตลำดท่ีดี กำรบริหำรจดักำรท่ีดี กำรเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคข์องผูอ้อกงำน 
ถือเป็นองค์ประกอบท่ีท ำให้กำรจดัแสดงสินคำ้ประสบควำมส ำเร็จ (Xin and Weber, 2013) 
นอกจำกนั้นควำมส ำเร็จจำกกำรจดังำนแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติในอดีตท่ีผำ่นมำจะแสดงให้เห็น
ถึงคุณภำพของกำรจดังำน จ ำนวนของผูเ้ขำ้ชมงำนและประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้ร่วมงำนถือเป็น
ส่ิงท่ีสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มืออำชีพและผูอ้อกงำน เพื่อให้กลบัมำเขำ้
ร่วมงำนในคร้ังถดัไป (ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร,2557) 

ในส่วนของด้ำนรำคำ (Price) หมำยถึง ส่ิงท่ีก ำหนดมูลค่ำของผลิตภณัฑ์ ในรูปของ
เงินตรำ โดยผูบ้ริโภคจะใช้เป็นส่วนหน่ึงในกำรประเมินคุณภำพ และคุณค่ำของผลิตภณัฑ์ท่ีเขำ
คำดหมำยวำ่จะไดรั้บ กำรก ำหนดรำคำท่ีเหมำะสมกบัสินคำ้ เป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดกำรจูงใจใน
กำรซ้ือ (Kotler, 1997) ส ำหรับธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ รำคำ หมำยถึงตน้ทุนในกำรเขำ้ร่วมงำนจดั
แสดงสินคำ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  Relative cost และ Differential Costs โดย Relative 
Cost หมำยถึงตน้ทุนท่ีผูอ้อกงำนหรือผูเ้ข้ำร่วมงำนต้องเสียเพื่อเขำ้ร่วมงำนดงักล่ำว ส่วนของ 
Differential Cost นั้นเกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำขนส่งสินคำ้ ค่ำสถำนท่ีพกั เป็นตน้(ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุม
และนิทรรศกำร, 2557) 

ในด้ำนของสถำนท่ีจัดจ ำหน่ำย (Place) หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย หมำยถึง 
โครงสร้ำงช่องทำงหรือกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยำ้ยผลิตภณัฑ์และบริกำรจำกองค์กำรไปยงัตลำด  
(ศิริวรรณ และคณะ, 2535)  ส ำหรับธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ สถำนท่ีจดัจ ำหน่ำยหมำยถึง สถำนท่ี
จดังำนแสดงสินคำ้ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันำ, 2557) โดยสถำนท่ีจดังำนและเวลำของกำรจดังำน ถือเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนของผูป้ระกอบกำร ระยะเวลำของกำรจดังำนตอ้งมีควำม
เหมำะสม กำรเขำ้ถึงงำนตอ้งมีควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรเดินทำง โดยสถำนท่ีจดังำนตอ้งมี
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สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกำรจดังำน และขนำดของสถำนท่ีตอ้งเหมำะสมกบัจ ำนวนของ
ผู ้เข้ำร่วมงำน (ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ,2557) จำกกำรศึกษำของ            
Alles (1989) พบว่ำถ้ำสถำนท่ีตั้ งของงำนจัดแสดงสินค้ำอยู่ในเมืองของท่ีผูป้ระกอบกำร 
(Exhibitors) อำศยัอยูจ่ะมีอิทธิพลต่อกำรเขำ้ร่วมงำนของผูป้ระกอบกำร โดยตวัแปรท่ีส่งผลต่อกำร
เขำ้ร่วมงำนของผูป้ระกอบกำร ไดแ้ก่ ระยะทำง  สภำพอำกำศ ภำษำ เศรษฐกิจ และประวติัศำสตร์ 
ซ่ึงส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำนจดัแสดงสินคำ้ (Tanner et al., 2001) อีกทั้งกำรศึกษำของ Xin Jin 
และคณะพบวำ่มีตวัแปร 2 มิติ ท่ีส่งผลต่อกำรดึงดูดผูเ้ขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ไดแ้ก่ เมืองในกำร
จดัแสดงสินคำ้เป็นผูน้ ำในอุตสำหกรรมดำ้นนั้นๆ และ เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้เป็นแหล่งของ
ผูป้ระกอบกำรจะส่งผลใหก้ำรจดัแสดงสินคำ้น่ำดึงดูดมำกข้ึน (Xin et al., 2012) 

และสุดทำ้ยดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็นกำรส่ือสำรเก่ียวขอ้งกบัผูข้ำย
และผูซ้ื้อ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ (Kotler, 1997) โดยกำร
ติดต่อส่ือสำรอำจเป็นทั้งกำรขำยโดยพนกังำนหรือไม่ใชพ้นกังำนขำย ตวัอยำ่งเช่น กำรโฆษณำ กำร
ส่งเสริมกำรขำย กำรให้ข่ำวสำร  และกำรประชำสัมพนัธ์ เป็นตน้ (ศิริวรรณและคณะ, 2535) โดย
กำรส่งเสริมกำรตลำดในอุตสำหกรรมจดัแสดงสินคำ้ จะเป็นกำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดังำนแสดง
สินคำ้ เพื่อกระตุน้ให้เกิดควำมสนใจอยำกเขำ้ร่วมงำน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันำ, 2557) รวมถึงคุณภำพ
กำรให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรจดังำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มืออำชีพ ลว้นส่งผลต่อกำร
ตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนของผูป้ระกอบกำร ทั้งน้ีกำรท ำกำรส่งเสริม ประชำสัมพนัธ์ และสร้ำงกำรรับรู้
ในงำนแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ โดยกำรโฆษณำผำ่นสมำคมหรือองคก์ำรภำครัฐต่ำงๆ เป็นกำร
ช่วยรับรองคุณภำพของกำรจดังำน และช่วยให้ผูเ้ขำ้ร่วมงำนรับรู้ถึงคุณภำพของงำนจดัแสดงสินคำ้ 
(ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร, 2557)  

ในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
เข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิด
เก่ียวกบัการตลาด สามารถน าไปใชใ้นงานวิจยัได ้เน่ืองจากการตลาดเป็นกระบวนการวางแผนและ
การด าเนินการท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในรูปของสินคา้และบริการ ผูว้ิจยัจึง
น ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการหากระบวนการหรือองค์ประกอบท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั โดยใช้แนวคิดสกดัให้
อยู่ในรูปขององค์ประกอบหรือตัวแปร และน ามาใช้เป็นตัวแปรหลัก ส าหรับการร่างโมเดล
องคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร 
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6. แนวคิดเกีย่วกบักลยุทธ์ 
กลยุทธ์ เป็นวิธีในการปฏิบติัท่ีองค์การเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้องค์การสามารถ

บรรลุยงัเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นอนาคตจากสภาพปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่ (สุมาลี จิระจรัส,2548) เป็น
รูปแบบเฉพาะของการตดัสินใจและการปฏิบติัท่ีผูบ้ริหารให้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  
(Hill, 1998) ยงัรวมถึงแนวคิด และแผนงานต่างๆ ท่ีองค์การน ามาใช้เพื่อให้เกิดความส าเร็จเหนือ
คู่แข่ง กลยุทธ์จะถูกออกแบบเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ โดยมีความได้เปรียบและมี
ประสิทธิภาพเหนือกวา่คู่แข่ง (Pitts and Lei, 2000) และยงัเป็นแผนงานส าคญัท่ีองคก์ารจะใชเ้ป็น
แนวทางในการบรรลุเป้าหมายหลกัขององค์การ  (สุพานี สฤษฎ์วานิช,2552)  ยงัครอบคลุมถึง      
แผนแม่บททุกกระบวนการปฏิบติังานขององค์การ เป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะ
ยาว และเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรท่ีมีให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างย ัง่ยืนและได้เปรียบทางการ
แข่งขนั สเคอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2002) สามารถสรุปความหมายของกลยุทธ์ ไดด้งัน้ี     
กลยทุธ์ คือ แผนงาน หรือแนวคิด เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัขององคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยแนวทางในการสร้างรูปแบบกลยุทธ์ จ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้ม 
ภายนอก (PESTEL) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจภาพรวม
ของสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ประชากร (People), เศรษฐกิจ(Economi), 
สังคมและ วฒันธรรม(Sociocultural), เทคโนโลยี(Technological), สภาวะแวดลอ้ม (Environment) 
และกฎหมายและการเมือง (Legal) ดงัภาพท่ี 15  (Thomson et al., 2012) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงองคป์ระกอบการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (PESTEL) 
ท่ีมา :  Arthur A. Thomson and Others, Crafting and Executing Strategy, 18th ed.    
(New York: McGrawhill, 2012). 
 

จากภาพท่ี 15 ปัจจยัแรกคือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เป็นการวเิคราะห์ถึงจ านวนและ
อัตราการเพิ่มประชากร รวมถึงการจ าแนกกลุ่มช่วงอายุ  การกระจายตัวทางด้านภูมิศาสตร์               
การกระจายตัวของรายได้ เพื่อท าความเข้าใจลักษณะของกลุ่มลูกค้า  ในส่วนของปัจจัย                  

  PESTEL 

ประชากร            

เศรษฐกิจ  

สงัคมและวฒันธรรม  เทคโนโลย ี 

สภาวะแวดลอ้ม              

กฎหมายและการเมือง   
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ด้านสภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีอยู่รอบองค์การ ทั้งในด้านของคู่แข่งขนั            
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคา้ รวมถึงปัจจยัทางดา้นสภาพอากาศ ภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ ระบบนิเวศน์ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ (Thomson et al., 2012)
นอกจากนั้นกรณีท่ีสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงองค์การจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหมี้ความเหมาะสม (Cannon, 2008) และในส่วนของปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 
เป็นการวเิคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวติของกลุ่มเป้าหมาย คุณค่าทางสังคม ทศันคติ ส่ิงท่ียึดถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ และการด าเนินชีวิตซ่ึงมีผลต่อธุรกิจ แรงกดดันทางสังคมค่อนข้างมีความ
หลากหลาย และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  รวมถึงปัจจยัด้านเทคโนโลยี เป็นการวิเคราะห์ถึงการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาทั้งเทคโนโลย ีระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง
กิจกรรมในการสร้างความรู้ใหม่ และวิจยัและพฒันาของอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาค และจุลภาค ทั้งในและต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์การ ได้แก่ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราการจา้งงาน 
อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย  และสุดทา้ยปัจจยัทางดา้นกฎหมาย และการเมือง เป็นส่ิงท่ีองค์การ
ธุรกิจตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งกฎหมายแรงงาน กฎหมายต่อตา้นการผกูขาด นโยบายทางภาษี สภาวะทาง
การเมือง (Thomson et al., 2012)โดย การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกช่วยในด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การผลเพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงานหรือ
ก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ารเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (เอกกมล เอ่ียมศรี, 2555) 

นอกจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ การวิเคราะห์ SWOT ถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อองค์การเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ SWOT ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินองค์การ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ (Evans, 2013) ดงัภาพท่ี 16  

 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 16 แสดงการวเิคราะห์ SWOT 
ท่ีมา : Vaughan Evans, Key Strategy Tool. (UK: Vep Limited, 2013).   
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จากภาพท่ี 16 สามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยัภาพในประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่ จุด
แข็งและจุดอ่อน โดยเป็นการพิจารณาถึง การบริหาร การตลาด การเงิน การบญัชี สินคา้และการ
ด าเนินงาน และปัจจยัภายนอกประกอบด้วยโอกาสและอุปสรรค เป็นการพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประชากร สภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี และ
แนวโนม้การแข่งขนั (David, 2013) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น จุดแข็ง (Strengths: S) เป็นการ
พิจารณาขอ้ดีเด่นหรือจุดแข็งของผลิตภณัฑ์หรือการด าเนินงานของบริษทั ถึงประสบการณ์ ความ
เขา้ใจในอุตสาหกรรม ความสร้างสรรค์ในการออกแบบสินคา้และบริการ รวมถึงประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ ในส่วนของจุดอ่อน (Weaknesses: W) เป็นการวิเคราะห์ขอ้เสียหรือปัญหาของ
องค์การ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากตวัสินคา้ หรือการด าเนินงาน เช่น ความยากในการพฒันาสินคา้และ
บริการ การขาดแหล่งเงินทุนในธุรกิจ หรือขาดการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นตน้ 
ในส่วนของโอกาส (Opportunities: O) เป็นการวิเคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบหรือปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยให้แก่
บริษทั โดยวเิคราะห์จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น ความเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรม ตน้ทุนการผลิต
ต ่าลงเน่ืองจากผลทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และ
อุปสรรค (Threats: T)  เป็นการวเิคราะห์ขอ้จ ากดัอนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น ศกัยภาพ
ของคู่แข่ง เศรษฐกิจตกต ่า เป็นตน้ (Kotler, 2012) 

ในการวิเคราะห์ SWOT ท าให้ผูบ้ริหารสามารถทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคขององคก์ารแลว้ ผูบ้ริหารยงัสามารถน าแนวคิดไปต่อยอดในการก าหนดกลยุทธ์รูปแบบ 
TOWS Matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงสถานการณ์ไดอี้กดว้ยการก าหนดกลยุทธ์แบบ TOWS Matrix 
สามารถท าไดห้ลงัจากการวิเคราะห์ SWOT ขององคก์ารแลว้ โดยเป็นการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ใน
รูปแบบความสัมพัน ธ์ เพื่ อก าหนดออกมา เ ป็นยุทธศาสตร์ห รือกลยุท ธ์ประ เภทต่างๆ            
(Formisano, 2004) ดงัภาพท่ี 17  

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดงการวเิคราะห์กลยทุธ์ แบบ TOWS Matrix 
ท่ีมา: Roger A. Formisano, Manager’s Guide to Strategy, (New York: McGrawhill, 2004). 
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จากภาพท่ี 17 สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ไดคื้อ กลยุทธ์ SO เป็นการใชข้อ้ดีจาก 
จุดแข็งในโอกาส เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในส่วนของกลยุทธ์ ST  เป็นการใชจุ้ดแข็ง
เพื่อลดอุปสรรคให้เหลือน้อยท่ีสุด  (Formisano, 2004) องค์การอาจใช้จุดแข็งดา้นเทคโนโลย ี
การเงิน การบริหารจดัการ หรือการตลาด เพื่อขจดัอุปสรรคจากคู่แข่งขนั เป็นต้น ในส่วนของ            
กลยทุธ์ WO เป็นการปรับปรุงจุดอ่อนผา่นการใชโ้อกาส และกลยุทธ์ WT  เป็นการประเมินจุดอ่อน 
เพื่อลดอุปสรรคให้เหลือนอ้ยท่ีสุด (Formisano, 2004) เช่น บริษทัอาจใชว้ิธีการร่วมลงทุน การลด
ค่าใชจ่้าย การเลิกผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีก าไร  (สุพานี สฤษฎว์นิิช, 2553) 

โดยกลยุทธ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ กลยุทธ์ระดบัองค์การ (Corporate 
Strategy) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) 
โดยกลยทุธ์ระดบัองคก์ารหมายถึง แผนแม่บทขององคก์ารท่ีจดัท าข้ึน ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงาน
ทั้งหมดขององคก์ารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยการน าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
มาใชใ้ห้มากท่ีสุด และลดความเสียเปรียบทางการแข่งขนัให้เหลือนอ้ยท่ีสุด กลยุทธ์ระดบัองคก์าร
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลกัไดแ้ก่ กลยุทธ์การเจริญเติบโต กลยุทธ์ความคงท่ี และกลยุทธ์
การตดัทอน (Wheelen and Hunger, 2012) ในส่วนของกลยุทธ์ระดบัธุรกิจเป็นกลยุทธ์การพฒันา
ต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้หรือบริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์หลกัได้แก่               
กลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) (Porter, 1980) และ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ 
(Cooperative Strategy) และสุดทา้ยคือกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี เป็นกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีในการ
แข่งขนัและการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัการในดา้นต่างๆเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลยุทธ์แต่ละฝ่ายงาน 7 กลยุทธ์ ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์
ดา้นการตลาด 2) กลยทุธ์ดา้นการเงิน 3) กลยทุธ์ดา้นการผลิตและการปฏิบติัการ 4) กลยุทธ์ดา้นการ
วิจยัและพฒันา 5) กลยุทธ์ดา้นการจดัซ้ือ 6) กลยุทธ์ดา้นโลจิสติกส์ และ 7) กลยุทธ์ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์ 2558) 

ในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
เข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิด
เก่ียวกบักลยุทธ์ เพื่อท าความเขา้ใจนิยามของกลยุทธ์และระดบัของกลยุทธ์ รวมถึงผูว้ิจยัใช้การ
วเิคราะห์ปัจจยัภายนอก  เป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบเกณฑ์ และน าแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT 
มาวิเคราะห์องค์ประกอบเกณฑ์การประเมิน เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix 
ส าหรับธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร 
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6. แนวคิดทฤษฎเีชิงระบบ 
องค์การเป็นระบบสังคมขนาดใหญ่มีลกัษณะเป็นระบบเปิด ซ่ึงทั้งสภาพแวดล้อม

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกต่างส่งกระทบต่อองค์การการน าทฤษฏีเชิงระบบมาใชบ้ริหาร
จดัการองคก์าร ท าให้องค์การสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีปฏิกิริยา
ตอบสนอง และด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (จนัทรานี สงวนนาม, 2545) 

ทฤษฏีระบบในท่ีน้ีหมายถึง การรวมส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั (Allen et al., 2008) ประกอบ
ข้ึนดว้ยองคป์ระกอบหรือหน่วยยอ่ยซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีระบบตามหลกัเหตุผลทางวิชาการ
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540) โดยวิธีการเชิงระบบเป็นกระบวนการท่ีมุ่งถึงหลกัการ
ด าเนินงาน เพื่อใช้แก้ปัญหา และประเมินผลงาน รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (ศิริชยั ชินะตงักรู, 2527)   

ทฤษฎีเชิงระบบถือเป็นแนวคิดทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ มององคก์ารเป็นระบบซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Open system) โดยในระบบนั้นเป็นการน าทรัพยากรมาแปร
สภาพเป็นสินคา้และบริการเพื่อจ าหน่ายไปยงักลุ่มลูกคา้ (Thomson, 1962) โดยการน าทฤษฏีเชิง
ระบบมาประยุกต์ใช้สามารถแบ่งการด าเนินงานไดเ้ป็นไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนปัจจยัน าเขา้ 
ขั้นตอนกระบวนการ ขั้นตอนผลผลิต และขั้นตอนของข้อมูลย ้อนกลับ (Barnard, 1972)                   
ดงัภาพท่ี 18 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 18 การประยกุตใ์ชท้ฤษฏีเชิงระบบ 
ท่ีมา: Barnard Weiner, “Attribution Theory Achievement Motivation and the Education Process,” 
Review of Education Research 42 (Spring, 1972). 
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จากภาพท่ี 18 สามารถอธิบายแสดงองค์การในฐานะระบบซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการ (Input process) ผลผลิต และขอ้มูลยอ้นกลบั โดยปัจจยัน าเขา้ คือ ขั้นตอนใน
การจดัหาทรัพยากรขององคก์าร (Thomson, 1962) หรือทรัพยากรทางการบริหาร (Bateman and 
Snell, 1999) ประกอบไปด้วยทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ 
(Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ (Management) และแรงจูงใจ (Motivations) 
(จนัทรำนี สงวนนาม, 2551)  เม่ือองค์การได้รวบรวบทรัพยากรท่ีจ าเป็นแล้วจึงเร่ิมเขา้สู่
กระบวนการการแปรสภาพ (Transformation process) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการน าทรัพยากรมา
แปรสภาพ ได้แก่  กิจกรรมการบริหารจัดการ กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการปฏิบัติงาน                  
(Thomson, 1962) มาท าการแปรสภาพปัจจยัน าเขา้ให้เป็นผลผลิต เพื่อให้ออกไปสู่ขั้นตอนท่ีเป็น
ผลผลิต (Output Stage) ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ผลลพัธ์ทางดา้นการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
ความพึงพอใจของลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

และในขั้นตอนสุดท้าย คือ ข้อมูลป้อนกลับ เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพและผลรับท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมองค์การ ขอ้มูลเหล่าน้ีมีเพื่อส าหรับการตรวจสอบและน าไปปรับปรุงปัจจยั
น าเขา้และกระบวนการแปรสภาพ รวมทั้ง ขอ้มูลจากภายนอกองค์การส าหรับการเปรียบเทียบ
ผลผลิตกับความเหมาะสมสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ผูบ้ริโภค สภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย สังคม ประเพณี และค่านิยมต่างๆ เพื่อตรวจสอบวา่สินคา้และบริการสามารถตอบสนอง
ลูกคา้ไดห้รือไม่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Barnard, 1972) 

ในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้นการศึกษาถึงทฤษฏีเชิง
ระบบ ผูว้จิยัน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพิจารณาขั้นตอนการด าเนินงานของการจดัแสดงสินคา้ให้อยูใ่น
รูปเชิงระบบ นอกจากนั้นยงัก าหนดให้ทฤษฏีเชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
และผลลัพธ์ เป็นองค์ประกอบหลักของเกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 
7. แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎเีกมส์ 

ทฤษฏีเกมส์ (Game Theory) ถูกคน้พบโดย Neumann ในปี 1928 โดยเก่ียวขอ้งกบั
เกมส์ของกลยทุธ์ (John E. Freund, 1963) รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในหมู่ของนกัเศรษฐศาสตร์ในช่วง 
30 ปีท่ีผ่านมา ส าหรับน ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของตลาดผูข้ายน้อยราย  
(พฤทธ์สรรค ์สุทธิไชยเมธี, 2555) ดว้ยเหตุผลท่ีวา่กลยทุธ์ของตลาดผูข้ายนอ้ยรายมีลกัษณะคลา้ยกบั
กลยุทธ์ในการแข่งขนัเล่นเกมส์ต่างๆ ซ่ึงผูเ้ล่นตอ้งต่อสู้กบัคู่แข่งขนั แต่เป้าหมายของการเล่นเกมส์
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นั้นมีจุดประสงคเ์พื่อชยัชนะหรือชิงรางวลั แต่กรณีตลาดของผูข้ายนอ้ยราย เป้าหมายคือการท าก าไร
สูงสุดภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนดให ้(พฤทธ์สรรค ์สุทธิไชยเมธี, 2555) 

โดยทฤษฎีเกมส์ เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์การตดัสินใจท่ีผลลพัธ์ข้ึนอยู่กบั
การตดัสินใจของฝ่ายอ่ืนด้วย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะห์ตรวจสอบกลยุทธ์ท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ของผูเ้ล่นเกมส์สองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่าย (Janeiro et al., 2011) โดยการใช้
สถานการณ์จ าลองทางคณิตศาสตร์ ในการศึกษาความเก่ียวขอ้งกนัทางสังคมและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีเกมส์สามารถอธิบายให้เห็นถึงรูปแบบการตดัสินใจและความเส่ียงท่ีควบคู่มากบั
พฤติกรรมการตดัสินใจ โดยสามารถท าให้เขา้ใจผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนและน าไปใชแ้กไ้ขสถานการณ์
ทางสังคมไดอ้ยา่งกวา้งขวางโดยชนิดของรูปแบบเกมส์สามารถแบ่งออกเป็น 2  แบบตามระดบัของ
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Degree of mutual interest) คือ เกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นศูนย ์            
(Zero sum game) และเกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมไม่เป็นศูนย ์(Non zero sum game) (รัตน์สุดา 
รัตนสุต, 2555) ดงัภาพท่ี 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นชนิดรูปแบบของทฤษฏีเกมส์ตามระดบัของผลประโยชน์ 
ท่ีมา: รัตนา สายคณิต, เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ, (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2551). 
 

จากภาพท่ี 19 แสดงให้เห็นวา่รูปแบบของเกมส์สามารถแบ่งได ้2 แบบตามระดบัของ
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยเกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นศูนย ์(Zero sum game) หมายถึง เกมส์ท่ี
ให้ผลประโยชน์แก่ผูเ้ล่นเกมส์คนหน่ึง แต่ท าให้ผูเ้ล่นเกมส์อีกคนหน่ึงตอ้งสูญเสียผลประโยชน์ไป
เป็นจ านวนเท่ากนั ดังนั้นเม่ือน าผลประโยชน์ท่ีได้รับหักด้วยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปก็จะได้

เกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นบวก 
(Positive sum game) 

เกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นลบ 
(Negative sum game) 

รูปแบบของทฤษฏีเกมส์ 

เกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นศูนย ์       
(Zero sum game) 

เกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมไม่เป็นศูนย ์
(Non zero sum game) 
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ผลประโยชน์รวมเป็นศูนย ์เกมส์ลกัษณะน้ีแสดงว่าผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย มีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนั
อยา่งแทจ้ริง ผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์ถือเป็นผูช้นะและฝ่ายอ่ืนๆถือเป็นผูแ้พ ้(Zagare, 1986) ในขณะท่ี
เกมส์ท่ีให้ผลประโยชน์รวมไม่เป็นศูนย ์แบ่งออกไดเ้ป็นอีก 2 แบบ คือ เกมท่ีให้ผลประโยชน์รวม
เป็นบวก และ เกมท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นลบ โดยเกมท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นบวก หมายถึง 
เกมส์ท่ีท าให้ผูเ้ล่นเกมส์ทั้งสองคนต่างไดรั้บผลประโยชน์ ดงันั้นเม่ือน าผลประโยชน์ท่ีผูเ้ล่นเกมส์
ทุกคนได้รับมารวมกันแล้ว ก็จะได้ผลรวมกันเป็นบวก เกมส์ลักษณะน้ีแสดงว่าผูเ้ล่นได้ผล
ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง และ เกมท่ีให้ผลประโยชน์รวมเป็นลบ หมายถึง เกมส์ท่ีท าให้ผูเ้ล่น
ทั้งสองฝ่ายตอ้งสูญเสียผลประโยชน์ ดงันั้นเม่ือน าผลประโยชน์ท่ีผูเ้ล่นทุกคนสูญเสียมารวมกนัแลว้ 
ก็จะไดผ้ลประโยชน์ร่วมกนัเป็นลบ เกมส์ลกัษณะน้ีแสดงวา่ ผูเ้ล่นเกมส์ทั้ง 2 ฝ่ายเสียผลประโยชน์
ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง (รัตนา สายคณิต, 2551) 

และโดยทัว่ไปองค์ประกอบของเกมส์นั้นประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบคือ 1.กติกา 
(Rules) หมายถึง ส่ิงท่ีท าไดแ้ละท าไม่ไดใ้นเกมส์ 2.ผูเ้ล่น (Players) หมายถึง ผูต้ดัสินใจในเกมส์ ซ่ึง
ตอ้งมี 2 ฝ่ายข้ึนไป 3. ผลลพัธ์ท่ีผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายจะไดรั้บ (Payoffs) ข้ึนอยูก่บัการกระท าของผูเ้ล่น   
4.การเลือก หรือ การตดัสินใจ 5.เป้าหมายของเกมส์อยูท่ี่การไดรั้บผลลพัธ์ท่ีท าให้ไดค้วามพอใจ
สูงสุดเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได ้(Bjornskau, 2015)ในส่วนของการประยุกตใ์ชท้ฤษฏีเกมส์ส าหรับ
การทดลองการตดัสินใจนั้นเกิดมาจากความคิดท่ีวา่เศรษฐศาสตร์สามารถคน้หาความจริงดว้ยการ
ทดลองโดยควบคุมตวัแปรไดเ้ช่นเดียวกบัวทิยาศาสตร์ นกัวิจยัสามารถออกแบบสถานการณ์ในการ
ทดลอง ดว้ยการจ าลองเอาคุณสมบติัส าคญัของสถานการณ์ท่ีอยากจะศึกษาและควบคุมตวัแปรต่างๆ 
ใหค้งท่ี เพื่อทดสอบผลกระทบของตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ โดยใชบุ้คคลจริงมาสวมบทบาท
เล่นเกมส์ท่ีมีผลตอบแทน เพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมการตดัสินใจ (Levitt and List, 2007) ซ่ึงไม่
สามารถท าได้ในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เน่ืองจากการเก็บข้อมูลภาคสนามมีหลายตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถแยกเฉพาะตวัแปรท่ีเราสนใจออกมาศึกษาได ้(Ostrom, 2006) 

นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองสามารถแบ่งได ้3 ประการ คือ 
การทดสอบทฤษฎี การคน้หาขอ้เทจ็จริง และการช่วยภาคปฏิบติั โดยการทดสอบทฤษฎีสามารถท า
ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและสถานการณ์ท่ีไดรั้บการควบคุม เช่น ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ 
ในส่วนของการคน้หาขอ้เท็จจริงคือ เม่ือมีการทดลอง ก็สามารถสังเกตเห็นรูปแบบของพฤติกรรม 
ซ่ึงอาจไม่เป็นไปตามทฤษฏีส่งผลให้เกิดการคน้พบทฤษฏีใหม่ๆ และสุดทา้ยคือการช่วยส าหรับ
ภาคปฏิบติั คือสามารถน าไปใชก้ารทดลองกิจกรรมต่างๆ เช่น การประมูลแบบใดท่ีทา ให้ไดร้ายรับ
สูงสุด การหาความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับผลิตภณัฑ์ต่างๆ เป็นตน้ (รัตน์สุดา รัตนสุต, 2555) โดย
สรุปแลว้ การทดลองโดยใชท้ฤษฎีเกมส์นั้นเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Tools) ท่ีใช้
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วเิคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งภายใตส้ภาวะการท่ีตอ้งการศึกษาท่ีถูกก าหนดข้ึน
เพื่อศึกษารูปแบบการตดัสินใจของมนุษย ์(Magalhaes, 2015) 

หลกัการ Dominate Strategy 
บางคร้ังมีความเป็นไปไดใ้นการก าหนดกลยุทธ์แทเ้ท่ากบัศูนย ์แต่ในทางกลบักนักล

ยุทธ์แทบ้างคร้ังจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดใ้นทางบวกของกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด (Morris, 1994) 
โดยการนิยามให ้เมทริก M คือ m x n โดยแถวแนวนอน i dominate แถว k 

ถา้  mij ≥ mkj  ส าหรับ j ทั้งหมด 
และ แถว j dominate แถวแนวตั้ง  l   

ถา้ mij ≥ mil  ส าหรับ i ทั้งหมด 
จากการสังเกตค่าท่ีไม่เท่ากนัตามค านิยามของการ dominate ของแถวแนวตั้ง คือ การ

เปรียบเทียบของค่าท่ีไม่เท่ากนัในแถวแนวนอน ซ่ึงควรสังเกตการณ์ dominate แถวแนวนอน โดย
มองหาค่าท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใช ้และการ dominate แถวแนวตั้งท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใชใ้นแถวแนวตั้ง 
ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นการบ่งบอกถึงวา่ก าลงัมาหากลยทุธ์ผสมท่ีดีท่ีสุด โดยพวกเราตอ้งการก าหนดความน่าจะ
เป็นใหเ้ท่ากบัศูนยใ์นแถวใดแถวหน่ึง ในความจริงแลว้คือเป็นการลดขนาดของ Matrix โดยการลบ
แถวดว้ยหลกัการ dominate สามารถพิจารณาไดด้งัตวัอยา่ง (Morris, 1994) 

 1 -1 -2 
M =   2 -1  0 

-1  1  1 
เห็นไดว้า่แถวแนวนอน 1 ถูก dominate ดว้ยแถว 2 ดงันั้นตอ้งลบแถวออกจาก Matrix  

   2 -1  0 
M =  -1  1  1 

และแถวแนวตั้ง 3 ถูก dominate ดว้ยแถวแนวตั้ง 2 สามารแสดงไดด้งั Matrix 
   2 -1   
M =  -1  1   

ซ่ึง Matrix ดงักล่าวไม่สามารถ dominate ไดอี้ก ดงันั้นการ dominate Strategy จึงใชส้ าหรับการตดั
กลยทุธ์ท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใชอ้อก (Morris, 1994) 

หลกัการหาค่าความน่าจะเป็นของการใชก้ลยุทธ์ผสม (Mix Strategies) กรณีไม่มีจุด
สมดุลของเกมส์ โดยมีเง่ือนไขใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายมีกลยุทธ์หรือการตดัสินใจ 2 ทางเลือก ในกรณีท่ี
เป็นเกมส์รูปแบบ 2x2 สามารถแสดงหลกัการพิจารณาไดด้งัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงหลกัการพิจารณาการหาความน่าจะเป็นในการเลือกใชก้ลยทุธ์ 
 

 B 
Y1 Y2 

 

A X1 = Q a11 a12 
X2 = 1-Q a21 a22 

โดยมีเง่ือนไขวา่ไม่สามารถหาจุดสมดุลของเกมส์ได ้
ดงันั้น ก าหนดให ้A มี 2 กลยทุธ์ โดย X2 = 1 – X1 ; X1 ≥ 0, X2 ≥0 
โดยค่าผลไดจ้ากการตดัสินใจหรือใชก้ลยทุธ์ของ B สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 แสดงผลท่ีไดข้อง A จากการตดัสินใจหรือใชก้ลยทุธ์ของ B 

การใชก้ลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ B ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของ A 
1 
2 

(a11 – a21) X1 + a21 
(a12 – a22) X1 + a22 

จากตารางท่ี 4 เป็นการค านวณความน่าจะเป็นผลไดข้อง A โดยการน าค่าทั้งสอง
สมการจากการตดัสินใจของ B มาเท่ากนั เพื่อหาค่า X1 และ X2 ดงันั้นค่าตวัใดมากกว่า จึงเป็น      
กลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ A ท่ีควรเลือกใช ้(Taha, 1989) 

หลักการหาค่าความน่าจะเป็นของการใช้กลยุทธ์ผสม (Mix Strategies) โดยใช้
แผนภาพ กรณีไม่มีจุดสมดุลของเกมส์ โดยมีเง่ือนไขให้ผูเ้ล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีกลยุทธ์หรือการ
ตดัสินใจมากกวา่ 2 ทางเลือก ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงมีกลยทุธ์หรือการตดัสินใจ 2 ทางเลือก 
ในกรณีท่ีเป็นเกมส์รูปแบบ 2xN สามารถแสดงหลกัการพิจารณาไดด้งัตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าผลตอบแทนของฝ่าย A และ B  

 
 

B 
Y1 Y2 

 
 
 
 

A 

X1 a11 a12 
X2 a21 a22 
: ... … 

Xn a1n a2n 
จากตารางท่ี 5 เห็นไดว้า่ผูเ้ล่นฝ่าย A มีกลยุทธ์หรือการตดัสินใจมากกวา่ 2 ทางเลือก 

ในขณะท่ีผูเ้ล่นฝ่าย B มีการตดัสินใจหรือกลยทุธ์เพียง 2 ทางเลือก โดยผลของการตดัสินใจสามารถ
แสดงไดด้งัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลท่ีไดข้อง A จากการตดัสินใจหรือใชก้ลยทุธ์ของ B 
การใชก้ลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ B ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของ A 

1 
2 
: 
n 

(a11 – a21) X1 + a21 
(a12 – a22) X1 + a22 

 
(a1n – a2n) X1 + a2n 

จากนั้นน าสมการท่ีไดแ้ทนค่าเท่ากบั 0 และ 1 เพื่อหาคู่อนัดบั จากนั้นจึงน าคู่อนัดบัไป
วาดแผนภาพ และหาจุดตดัสูงสุด ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีผลตอบแทนสูงสุดของ A จากการตดัสินใจของ B 
ซ่ึงค าตอบท่ีไดอ้ยูใ่นรูปของอตัราส่วนของการใชก้ลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ A (Taha, 1989) 

โดยตวัอย่างเกมท่ีมีช่ือเสียงส าหรับการน าไปวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
เกมส์ความล าบากใจของนกัโทษ (Prisoner's Dilemma) เป็นเกมท่ีมีผูเ้ล่น 2 คนสามารถตดัสินใจได ้
2 ทางเลือก ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายพยายามเลือกทางเลือกท่ีไดผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด โดยมีสถานการณ์
ดงัน้ี คนร้ายสองคนคือ A และ B ถูกต ารวจจบั และถูกแยกไปสอบปากค าทีละคน ต ารวจ               
ไม่สามารถด าเนินคดีกบัคนร้ายทั้งสองไดท้นัทีเพราะไม่มีพยาน คนร้ายแต่ละคนมีทางเลือกสองทาง
คือ รับสารภาพ และไม่รับสารภาพ ถา้คนร้ายคนหน่ึงรับสารภาพแต่อีกคนไม่รับ ต ารวจจะกนัคนท่ี
รับสารภาพไวเ้ป็นพยานและปล่อยตวัไป และจะส่งฟ้องคนท่ีไม่รับสารภาพซ่ึงมีโทษจ าคุก 10 ปี ถา้
ทั้งสองคนรับสารภาพจะไดรั้บการลดโทษเหลือจ าคุกคนละ 5 ปี แต่ถา้ทั้งสองคนไม่รับสารภาพ 
ต ารวจจะสามารถส่งฟ้องไดเ้พียงขอ้หาเล็กนอ้ยเท่านั้นซ่ึงมีโทษจ าคุก 1 ปี เกมน้ีสามารถเขียนแสดง
ในรูปแบบตารางท่ี 7 ไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 7 เกมความล าบากใจของนกัโทษ 
                               นกัโทษ B 
นกัโทษ A 

รับสารภาพ ไม่รับสารภาพ 

รับสารภาพ 5, 5 0,10 
ไม่รับสารภาพ 10, 0 1, 1 

จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาแลว้พบวา่ หากเป็นเกมส์ท่ีไม่สามารถร่วมมือกนัได ้ทั้งสอง
ฝ่ายควรเลือกรับสารภาพ โดยจุดสมดุลของแนช คือ (รับสารภาพ,รับสารภาพ) (Azin Shakiba 
Barough, 2012) 

นอกจากน้ียงัมีตวัอย่างของการน าทฤษฎีเกมส์ไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ตดัสินใจ ในกรณีศึกษาพอ่คา้คนกลางรับซ้ือขา้วจากเกษตรกร มีรายละเอียดคือ ในจงัหวดัแห่งหน่ึง
เกษตรกรไดน้ าขา้วเปลือกมาขายใหก้บัพอ่คา้คนกลาง โดยเกษตรกรมีกลยุทธ์ต่อรองราคา 3 กลยุทธ์ 
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ในขณะเดียวกนัพอ่คา้คนกลางก็มีกลยทุธ์ในการต่อรอง 3 กลยทุธ์เช่นกนั ดงันั้นสามารถเขียนตาราง 
Playoff Matrix ของการต่อรองไดด้งัตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8 แสดงราคาขา้วท่ีตกลงกนัไดข้องพอ่คา้คนกลางและเกษตรกร 

 พ่อค้าคนกลาง 
 A B C 

 
เกษตรกร 

1 10.5 13 8 
2 8 9.5 7.5 
3 7 10 11 

 

จากตารางท่ี 8 ตวัเลขท่ีแสดงให้เห็นในตารางคือราคาขา้วท่ีตกลงกนัได ้(หน่วยเป็น
ลา้นบาท) ยกตวัอยา่งหากเกษตรกรเลือกกลยุทธ์ 1 และพ่อคา้คนกลางเลือกกลยุทธ์ท่ี A หมายความ
วา่ทั้งสองฝ่ายตกลงกนัไดท่ี้ราคา 10.5 ลา้นบาท โดยเป้าหมายของเกษตรกรคือตอ้งการขายขา้วให้
ไดร้าคาสูงท่ีสุด ในขณะท่ีเป้าหมายของพอ่คา้คนกลางคือตอ้งการรับซ้ือขา้วใหร้าคาต ่าท่ีสุด 

จากตาราง Playoff เม่ือพิจารณาตามหลกั Dominate Strategy ของทฤษฎีเกมส์แลว้
พบวา่กลยุทธ์ท่ี 2 ของเกษตรกรถูก Dominate Strategy ดว้ยกลยุทธ์ท่ี 1 เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ี 1 ให้
ผลตอบแทนดีกว่าทุกกรณีดงันั้นจึงสามารถตดักลยุทธ์ท่ี 2 ออก และจากการพิจารณากลยุทธ์ของ
พ่อคา้คนกลางกลยุทธ์ B ถูก Dominate Strategy ดว้ยกลยุทธ์ A เน่ืองจากกลยุทธ์ B นั้นท าให้กล
ยทุธ์ A พอ่คา้ตอ้งจ่ายเงินมากกวา่ทุกกรณี ดงันั้นจึงสามารถตดักลยุทธ์ B ออก ดงันั้นตาราง Play off 
จึงเหลือค่าดงัตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 9 แสดงผลตอบแทน ของพอ่คา้คนกลางและเกษตรกร หลงั Dominate Strategy 

 พ่อค้าคนกลาง 
 A C 
 

เกษตรกร 
1 10.5 8 
3 7 11 

จากตารางท่ี 9 พบวา่เกษตรกรจะเลือกกลยุทธ์ท่ี 1 พ่อคา้คนกลางจะเลือกกลยุทธ์ C 
เพื่อให้เสียนอ้ยท่ีสุดคือ 8 ลา้นบาท แต่ถา้เกษตรกรเลือกกลยุทธ์ท่ี 2 พ่อคา้คนกลางจะเลือกกลยุทธ์ 
A เพื่อใหเ้สียต ่าท่ีสุดคือ 7 ลา้นบาท 

ในขณะเดียวกนัถา้พอ่คา้คนกลางเลือกกลยทุธ์ A เกษตรกรจะเลือกกลยุทธ์ 1 เพื่อให้ได้
เงินมากท่ีสุด10.5 ลา้นบาท แต่ถา้พ่อคา้คนกลางเลือกกลยุทธ์ C เกษตรกรจะเลือกกลยุทธ์ 3 เพื่อให้
ได้เงินมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกัน (ไม่มีจุด                  
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ดุลยภาพ) โดยวิธีการแกปั้ญหานั้นสามารถใชแ้นวคิดของค่าคาดหวงัของการได ้โดยเปรียบเสมือน
วา่หากมีการตดัสินใจซ ้ าๆ เกษตรกรมีความน่าจะเป็นในการเลือกกลยุทธ์เท่าไร และพ่อคา้คนกลาง
จะเลือกกลยทุธ์ดว้ยความน่าจะเป็นเท่าไร ซ่ึงสามารถท าการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

มุมมองการเลือกการยทุธ์ของเกษตรกร 
สมมติให้ความน่าจะเป็นของเกษตรกรในการเลือกกลยุทธ์ท่ี 1 เท่ากบั P ดงันั้นความ

น่าจะเป็นในการเลือกกลยทุธ์ท่ี 3 จะเท่ากบั 1-P  
ในกรณีพ่อคา้คนกลางเลือกกลยุทธ์ A ค่าคาดหวงัของผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะได้

เท่ากบั P(10.5) + (1-P)(7) แต่หากพ่อคา้คนกลางเลือกกลยุทธ์ C ค่าคาดหวงัของผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรจะไดเ้ท่ากบั P(8) + (1-P)(11) ดงันั้นสามารถน าค่าคาดหวงัของทั้งสองกรณีมาเท่ากนัได้
สมการคือ P(10.5) + (1-P)(7) = P(8) + (1-P)(11) เม่ือแกส้มการจะไดค้่า P = 0.6154 และค่า 1-P = 
0.3846 ดงันั้นเกษตรกรควรเลือกใชก้ลยทุธ์ 1 ในอตัรา 0.6154 และกลยทุธ์ 2 ในอตัรา 0.3846 ดงันั้น
เกษตรกรควรใชก้ลยทุธ์ท่ี 1 ในอตัราท่ีมากกวา่ 

มุมมองการเลือกกลยทุธ์ของพอ่คา้คนกลาง 
สมมติให้ความน่าจะเป็นของพ่อคา้คนกลางในการเลือกกลยุทธ์ A เท่ากบั P ดงันั้น

ความน่าจะเป็นในการเลือกกลยทุธ์ท่ี C จะเท่ากบั 1-P  
ในกรณีเกษตรกรเลือกกลยุทธ์ท่ี 1 ค่าคาดหวงัของผลตอบแทนท่ีพ่อคา้คนกลางจะเสีย

เท่ากบั P(10.5) + (1-P)(8) แต่หากเกษตรกรเลือกกลยทุธ์ท่ี 3 ค่าคาดหวงัของผลตอบแทนท่ีพ่อคา้คน
กลางจะเสียเท่ากบั P(7) + (1-P)(11) ดงันั้นสามารถน าค่าคาดหวงัของทั้งสองกรณีมาเท่ากนัได้
สมการคือ P(10.5) + (1-P)(8) = P(7) + (1-P)(11) เม่ือแกส้มการได ้P = 0.4615 และ 1-P = 0.5385 
ดงันั้นพอ่คา้คนกลางควรเลือกใชก้ลยุทธ์ 1 ในอตัรา 0.4615 และกลยุทธ์ท่ี 3 ในอตัรา 0.5385 ดงันั้น
พอ่คา้คนกลางควรเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ี 3 ในอตัราท่ีมากกวา่ (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2555) 

โดยในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้นการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี
เกมส์ เป็นการศึกษาเพื่อน าหลกัการของทฤษฎีเกมส์ไปใชใ้นการคดัเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
การจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ 2 หลกัการได้แก่ หลกัการ 
dominate Strategy และหลกัการหาความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์ผสมโดยหลกัการ dominate 
Strategy เป็นการพิจารณาจากผลตอบแทนจากกลยุทธ์หรือการตัดสินใจ โดยคัดเลือกเฉพาะ
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดจากการตดัสินใจ และตดักลยุทธ์หรือการตดัสินใจท่ีให้ค่าผลตอบแทนต ่ากว่า
ออกไป แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถคดัเลือกกลยุทธ์ดว้ยหลกัการ dominate Strategy ได ้จะใชห้ลกัการ
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หาความน่าจะเป็นในการหากลยทุธ์ผสมมาคดัเลือกกลยทุธ์ โดยกลยทุธ์ท่ีมีค่าความน่าจะเป็นในการ
ใชก้ลยทุธ์สูงกวา่ ถือวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมากกวา่  

 
8. แนวคิดเกีย่วกบัเกณฑ์ 

เกณฑ ์หมายถึง ระดบัหรือมาตรฐานท่ีถือวา่เป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน เกณฑ์
เป็นตวัตดัสินถึงคุณภาพผลการปฏิบติังานหรือผลท่ีไดรั้บ โดยเกณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
เกณฑ์สัมพนัธ์ (Relative Critenon) เป็นรูปแบบของเกณฑ์ท่ีพฒันามาจากประสบการณ์ในการ
เปรียบเทียบผลระหวา่งโครงการ และเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Critenon) เป็นเกณฑ์ท่ีพฒันามาจาก
หลักการและเหตุผลเก่ียวกับมาตรฐานของส่ิงนั้น หรือความคิดเห็นจากผู ้เช่ียวชาญเก่ียวกับ
มาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับ หรือคุณภาพของส่ิงนั้นเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

และเกณฑ์การประเมิน หมายถึง การตดัสินคุณค่าจากส่ิงท่ีตอ้งการประเมินในด้าน
ต่างๆ ทั้งในดา้นของบริบท กระบวนการ หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกบั
ระดับหรือมาตรฐานท่ีเหมาะสม การเลือกใช้เกณฑ์ประเมินสามารถเลือกใช้ได้ทั้ งแบบเกณฑ์
สัมพนัธ์และเกณฑ์สัมบูรณ์ โดยตอ้งพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พฒันาคุณค่าของส่ิงเหล่านั้น โดยนกัประเมินตอ้งพิจารณาถึงความส าคญัของบริบท และจุดส าคญั
ของการประเมิน รวมถึง ช่วงระยะเวลาท่ีท าการประเมิน 

รูปแบบของเกณฑ์การประเมินสามารถแบ่งวตัถุประสงค์ของการประเมินออกเป็น 2 
แบบ คือ การประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ (Decision Oriented Evaluation) และ การประเมินท่ีเนน้
การตดัสินคุณค่า (Value Oriented Evaluation) โดยการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจมีรูปแบบการ
ประเมินเป็นการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็นจริงกบัส่ิงท่ีควรจะเป็น และการใชข้อ้มูลความไม่สอดคลอ้ง
เป็นหลกัในการตดัสินใจ (Tyler, 1950) หรือเป็นการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งระหว่างการ
ปฏิบติังานตามท่ีวางแผน กบัการปฏิบติัจริง และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัตามแผนกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Provus, 1971) โดยการประเมินเป็นการก าหนดปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล และเสนอ
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเพื่อเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Stufflebeam et al., 1971) 
ในขณะท่ีการประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า Scriven (1967) กล่าววา่ บทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดของการ
ประเมิน คือการตดัสินคุณค่า โดยการตดัสินคุณค่าตอ้งตดัสินคุณค่าท่ีแทจ้ริงทั้งหมด ไม่เพียงแต่คุณ
ค่าท่ีคาดหวงัเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงคุณค่าท่ีไม่คาดหวงัอีกด้วย โดยส่วนใหญ่การตดัสินใจของนัก
บริหารในทางปฏิบติัมกัมีแรงกดดนัจากภายนอกและภายใน ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ  
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ส าหรับการน าเกณฑ์การประเมินไปใชส้ามารถแบ่งได ้3 ระยะคือ การประเมินก่อน
การปฏิบติังาน การประเมินระหวา่งการปฏิบติังาน และการประเมินหลงัปฏิบติังาน ส าหรับการใช้
เกณฑก์ารประเมินก่อนระยะปฏิบติังาน เป็นช่วงส าหรับการพฒันาโครงการ เพื่อประโยชน์ส าหรับ
การวางแผน ควรเร่ิมด้วยการประเมินบริบท วตัถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในส่วนของการประเมินในระหว่างปฏิบติังาน เป็นช่วงส าหรับการน า
โครงการไปปฏิบติั สามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส าหรับการติดตามการปฏิบติังาน โดยค านึงถึง 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์จะท่ีเกิดข้ึน ตวับ่งช่ีท่ีเหมาะสมของการปฏิบติังาน สามารถ
พิจารณาไดจ้ากความสอดคลอ้งของการปฏิบติังานกบัแผนการปฏิบติังาน และสุดทา้ยการประเมิน
หลงัปฏิบติังาน เป็นช่วงเสร็จส้ินโครงการ เพื่อหาขอ้สรุปของโครงการ ซ่ึงตวับ่งช้ีท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พนารัตน์ สุภาคาร, 2548)  

โดยตวัอยา่งของเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานสถานท่ีจดังานประเทศไทยประกอบดว้ย
มาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ (Physical: P) ดา้นเทคโนโลยี (Technology: T) และดา้น
บริการ (Service: S) โดยมาตรฐานแต่ละด้านประกอบดว้ยตวัช้ีวดัดงัน้ี (ฝ่ายพฒันาศกัยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2013) 

ดา้นกายภาพ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 30 ตวัไดแ้ก่ 1) ห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ
สวยงามเป็นระเบียบ 2) มีหอ้งประชุมยอ่ยแยกจากห้องประชุมใหญ่ท่ีเหมาะสม 3) ความสามารถใน
การรองรับของห้องประชุมยอ่ย 4) สามารถจดัพื้นท่ีให้เป็นส านกังานของฝ่ายจดัประชุม 5) มีพื้นท่ี
ส าหรับจดันิทรรศการขนาดยอ่มใกลห้อ้งประชุม 6) ผนงัหอ้ง หรือผนงักั้นหอ้งสวยงามและสามารถ
ซบัเสียงจากภายนอกและภายในห้องประชุมไดเ้ป็นอยา่งดี 7) โคมระยา้ในห้องประชุม 8) ห้องน ้ า  
9) ห้องรับรอง ห้องแต่งตวั และห้องรับฝากของ 10) ห้องประกอบพิธีทางศาสนา 11) ศูนย์
ส่ือมวลชน 12) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับการจดัประชุม 13) พื้นท่ีตอ้นรับลงทะเบียนและพกัคอย       
14) พื้นท่ีรับประทานอาหาร 15) พื้นท่ีรับประทานอาหารวา่ง 16) การติดตั้งป้ายบอกทาง 17) การ
เขา้พื้นท่ีจดัประชุมของฝ่ายจดัประชุม 18) พื้นท่ีจอดรถ 19) จุดจอดรถเพื่อรับส่งผูเ้ขา้ประชุม        
20) การป้องกนัอคัคีภยั 21) ระบบรักษาความปลอดภยั 22) ระบบรักษาความปลอดภยัให้แก่แขก
พิเศษ 23) หอ้งปฐมพยาบาลพร้อมเจา้หนา้ท่ีพยาบาล 24) ระบบป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม 25) ความ
ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 26) จุดขนถ่ายอุปกรณ์การจดัประชุม 27) พื้นท่ีสูบบุหร่ี 28) ความสะอาดใน
สถานท่ี 29) ความสะอาดของส่ิงของเคร่ืองใช ้30) ระบบส ารองน ้าใช ้

ดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 18 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ 1) การให้แสงสว่างในห้องประชุม     
2) การติดตั้งระบบไฟส่องสวา่งในห้องประชุม 3) การจดัแสดงเพื่อการประชุม 4) ระบบขยายเสียง 
5) โสตทศันูปกรณ์ 6) จุดเช่ือมต่อส าหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ 7) Internet-WiFi 8) ระบบ
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ถ่ายทอดการประชุม 9) ล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์ 10) การส่ือสาร 11) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ 12) แผงควบคุมระบบแสง สี เสียง และโสตทศันูปกรณ์ 13) การติดตั้งสายไฟและอุปกรณ์ใน
อาคารท่ีจดัประชุม 14) ระบบไฟส ารองฉุกเฉิน 15) การติดตั้งเตา้รับไฟฟ้า 16) ระบบปรับอากาศ  
17) การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 18) การแกปั้ญหากรณีเคร่ืองปรับอากาศขดัขอ้ง 

ดา้นการบริการ ประกอบดว้ย 15 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ 1) บริการรับจองล่วงหนา้ 2) คุณภาพ
การให้บริการของพนกังาน 3) ทกัษะภาษาต่างประเทศของพนกังาน 4) บุคลิกภาพของพนกังาน    
5) การให้บริการกลุ่มผูจ้ดัประชุม 6) บริการอาหารเคร่ืองด่ืม 7) ความรู้ของพนกังาน 8) การเคารพ
ความแตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม เพศและวยั 9) บริการวสัดุอุปกรณ์ประชุมกลุ่ม       
10) องคป์ระกอบประจ าห้องประชุม 11)  บริการวสัดุอุปกรณ์ประจ าห้องประชุม 12) การรองรับผู ้
พิการ 13) การร้องเรียนและการประเมินผลการบริการ 14) ระบบสวสัดิการพนกังาน 15) การ
ค านึงถึงชุมชนแวดลอ้ม (ฝ่ายพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุม
และนิทรรศการ, 2013) 

ในงานวจิยัเล่มน้ีเป็นการศึกษาถึงการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด
ของเกณฑ์ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ประเภทของเกณฑ์ และการน าเกณฑ์ไปใช ้โดย
รูปแบบของเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัใช ้คือ การสร้างเกณฑ์โดยผสมผสานหลกัการจากทั้งเกณฑ์สัมพนัธ์และ
เกณฑ์สัมบูรณ์ โดยน าไปใชส้ าหรับในการสร้างเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 
9. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลสนบัสนุนท าใหเ้กิดโครงสร้างของขอ้มูล ท่ี
สามารถน าไปสังเคราะห์เป็นแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอาหาร อย่างไรก็ตาม ไดมี้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั องคป์ระกอบ
และวธีิในการด าเนินงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 
ดุษฎี ช่วยสุข และดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2558) ได้ศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็นไมซ์ซิต้ีของประเทศไทย และเพื่อเสนอ
แนวทางการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัขอนแก่น วิธีด าเนินการวิจยั ใชรู้ปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน                   
ด้านภาพลักษณ์และส่ิงดึงดูดใจ อยู่ในระดบัปานกลาง และความพร้อมในด้านส่ิงอ านวยความ
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สะดวก ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ และดา้นบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไมซ์ อยูใ่นระดบัสูง โดยการพฒันาอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบดว้ยแนวทางคือ 1) ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน ควรปรับปรุงการขนส่งสาธารณะและภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล 2) ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ควรปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีบริเวณจดังาน 3) ความมัน่คงปลอดภยั ควร
สร้างเครือข่ายท่ีเกิดความร่วมมือจากหลายฝ่าย 4) ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ ควรจดัท าเครือข่าย
ความร่วมมือ 5) ด้านภาพลกัษณ์และส่ิงดึงดูดใจ ควรพฒันาความเช่ือมโยงในแหล่งท่องเท่ียว 
ฐานขอ้มูล และการส่งเสริมภาพลกัษณ์ 6) ดา้นบุคลากรไมซ์ ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ประชาชนรวมถึงการจดัอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคคลและทกัษะดา้น
ภาษาต่างประเทศ 

อนนัต ์ฟักเยน็  (2555) ศึกษาเร่ือง  การศึกษาการบริหารจัดการพื้นท่ีจดัแสดงสินคา้ใน
ขนาดท่ีจ ากดัส าหรับสินคา้ประเภทสปา การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การศึกษาการบริหารจดัการ
พื้นท่ีจดัแสดงสินคา้ในขนาดท่ีจ ากดัส าหรับสินคา้ประเภทสปา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผลการวิจยัพบว่า 
ในการเขา้ร่วมจดังานแสดงสินคา้สปามีปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
พื้นท่ีแสดงสินคา้สปา ดงัน้ี 1) ขนาดของพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์สปา 2) ท าเลและท่ีตั้งท่ีควรเลือก อยู่ใกลท้างเดินหลกั อยูใ่กลป้ระตู
ทางเขา้-ออก และอยู่ใกลบ้ริษทัชั้นน า 3) การวางต าแหน่งของพื้นท่ีในแต่ละส่วน โดยเรียงล าดบั
ความส าคญั ต าแหน่งของพื้นท่ีจดัวางสินคา้และต าแหน่งของพื้นท่ีแนะน าสินคา้ใหม่ ต าแหน่งของ
พื้นท่ีทดลองสินคา้ และต าแหน่งของพื้นท่ีรับรองลูกคา้และเจรจาธุรกิจ และต าแหน่งของพื้นท่ี
ติดตั้งส่ือ 4) การเลือกใชส่ื้อ ตามล าดบัความเหมาะสม โดยป้ายหนา้ร้านเหมาะสมมากท่ีสุด โบวช์วัร์
และโปสเตอร์ ภาพถ่าย และภาพโฆษณาเหมาะสมมาก 5) การจดัโชวสิ์นคา้เป็นจ านวนมาก ส าหรับ
ภาพรวมของพื้นท่ี และจดัโชวเ์ป็นคอลล์เล็กชัน่ในบางจุด จดัโชวสิ์นคา้แบบพีระมิดแบ่งเป็นกลุ่มๆ 
ส าหรับเป็นสต๊อกสินคา้หน้าร้าน และจดัโชวสิ์นคา้แบบโปร่งตาในกรณีท่ีสินคา้มีจ านวนน้อย 6) 
การตกแต่งเม่ือพิจารณาจากระดบัความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์สปาท่ีมี
ต่อวสัดุ แสง สี และรูปทรง ท่ีใช้ตกแต่งพื้นท่ีส าหรับแสดงสินคา้สปา จะเห็นไดว้า่กลุ่มลูกคา้และ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์สปาให้ความสนใจกบั วสัดุ สี และรูปทรงท่ีส่วนใหญ่แลว้เป็นผลผลิตมา
จากธรรมชาติ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

กนัตภพ บวัทอง (2554) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาตลาด MICE  ของจงัหวดั
ชายแดนริมแม่น ้ าโขง โดยท าการศึกษาจาก การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม 
จ านวน 37 ราย และแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผลการศึกษา เม่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด 8Ps ของจงัหวดัชายแดนริมแม่น ้ าโข่งพบว่า  1)ในดา้นผลิตภณัฑ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ 
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ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัการประชุม สถานท่ีส าหรับการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั รวมไปถึงสถานท่ีส าหรับ
จดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการ สามารถรองรับไดดี้ในระดบัภูมิภาค แต่ในส่วนของระดบัชาติ
สามารถรองรับไดไ้ม่เกิน 1,000 คน 2) การก าหนดราคา ผูจ้ดัสามารถก าหนดราคาได้ตามความ
พอใจเน่ืองจากสินค้ามีเอกลักษณ์และไม่มีคู่แข่งทางการตลาด 3) สถานท่ีและช่องทางการจดั
จ าหน่าย สถานท่ีมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของการเป็นจงัหวดัติดชายแดนริมแม่น ้ าโขง แต่ขอ้ขอ้เสีย
คือการคมนาคมขนส่งท่ีมีเพียงการเดินทางโดยรถยนตเ์ท่านั้น 4) การส่งเสริมการตลาดโดยส่วนมาก 
หน่วยงานหรือบริษทัเป็นผูด้  าเนินการด้วยตวัเอง 5) กระบวนการผลิต จุดเด่นคือเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นคนในพื้นถ่ิน แต่มีขอ้เสียคือความไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มีแบบแผน 6) ไม่มีผูดู้แลกิจกรรม 
ไมซ์โดยตรง 7) คุณภาพของการผลิต และบริการ สถานท่ีจดักิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดั
งานและบริการ มีสภาพค่อนขา้งเก่า 8.รูปแบบวตัถุดิบหรือภาชนะท่ีบรรจุภณัฑ์เนน้ลกัษณะความ
เป็นทอ้งถ่ินอีสาน มีเอกลกัษณ์ดา้นอาหาร รวมถึงการตกแต่งสถานท่ี ซ่ึงแสดงถึงความเป็นจงัหวดั
ชายแดนริมแม่น ้ าโขงอย่างชดัเจน สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด 8Ps สามารถวิเคราะห์และ
ปรับใชก้บัการพฒันาธุรกิจไมซ์ได ้ 

สิริวภิา จิรวฒัน์อนนัต ์(2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่ม 
MICE ต่อการใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มไมซ์ ต่อการใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในมิติคุณภาพการบริการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งครบถว้น
ของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใส่ใจ ดา้นความ
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มไมซ์ ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม ใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ตวัแปรอิสระ 2 ตวั โดยใชค้่าที (t-test) วิเคราะห์ตวัแปร
อิสระ 3 ตวัข้ึนไปใชค้วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวิจยัพบวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มไมซ์ ท่ีใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความ
พึงพอใจในดา้นคุณภาพการบริการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งครบถว้นของการบริการ ดา้น
ความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความใส่ใจ ดา้นความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงแรมโดยรวมอยูร่ะดบัมาก  

ณฐักานต ์รองทอง (2552) ศึกษาเร่ืองความพร้อมของเมืองในดา้นธุรกิจการจดัประชุม
หรือไมซ์ พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บขอ้มูลจาก หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งส้ิน 20 คน ผลการศึกษาพบวา่ จงัหวดัอุบลราชธานี มีความพรอม้ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
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ต่างๆส าหรับการจดัประชุมหรือไมซ์ทั้ง 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของสถานท่ีจดัประชุมจงัหวดั
อุบลราชธานีมีสถานท่ีรองรับการจดัประชุมระดบันานาชาติและตลาดประชุมภายในประเทศท่ีมี
ศกัยภาพสูง 2) การเข้าถึงสถานท่ีจัดประชุมจังหวดัอุบลราชธานีมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะ การเดินทางทุกประเภท ทั้งทางเคร่ืองบิน รถยนต ์
และรถไฟ 3) โครงสร้างพื้นฐานการจดัประชุมนอกจากโรงแรมขนาดใหญ่ของคนทอ้งถ่ิน และ
สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีประสานงานในเรืองการขยายตลาดธุรกิจการ
ประชุม 4) การสนบัสนุนของรัฐ ความพร้อมของจงัหวดัอุบลราชธานี และนโยบายของรัฐในการ
สนับสนุนตลาดการประชุมและนิทรรศการ 5) สถานท่ีการพกัผ่อนหย่อนใจการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัอุบลราชธานี มีความสนใจเป็นท่ีดึงดูดของนกัท่องเท่ียว 

มนสั ชยัสวสัด์ิ และคณะ (2552) ศึกษาเร่ืองความพร้อมของเมืองในดา้นธุรกิจการจดั
ประชุมหรือไมซ์ พื้นท่ีจดัหวดัภูเก็ต โดยผลการศึกษาพบวา่จงัหวดัภูเก็ตมีความพร้อมส าหรับตลาด
การจดัประชุมและนิทรรศการภายในประเทศตามตวัช้ีวดั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของสถานท่ี
จดัประชุม มีความพร้อมในดา้นของพื้นท่ี  2) การเขา้ถึงสถานท่ีการจดัประชุม มีความสะดวก โดยมี
ความหลากหลายทางดา้นระบบการขนส่ง 3) โครงสร้างพื้นฐานการจดัประชุม มีหน่วยงานท่ีให้การ
สนบัสนุนการจดัประชุม และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุม 4) การสนบัสนุนของรัฐ ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากภาครัฐ โดย นโยบายการส่งเสริมการตลาดการจดัประชุม การจดัสร้างศูนยก์าร
ประชุม การท าโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน การสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ความสวยงาม
และความปลอดภัย 5) สถานท่ีท่องเท่ียว มีทั้ งประเภทท่ีมนุษย์สร้างข้ึนและแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ สรุปได้ว่าภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่ีมีความพร้อมในด้านการท่องเท่ียวรูปแบบไมซ์ แมจ้ะมี
จุดอ่อนในเร่ืองของภาพลกัษณ์ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ปัญหาดา้นความปลอดภยั และ
ปัญหาขยะมูลฝอย แต่สามารถแกไ้ขดว้ยการดว้ยการบริหารจดัการท่ีดีในการแกปั้ญหาดงักล่าวได ้

วุฒิชยั สุนทรสมยั และคณะ (2552) ศึกษาความพร้อมของเมืองในดา้นธุรกิจการจดั
ประชุมหรือไมซ์ พื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของเมืองพทัยามี
ความพร้อมในดา้นสถานท่ีการท่องเท่ียว และท่ีพกัแรม โดยเมืองพทัยามีความพร้อมส าหรับการ
รองรับอุตสาหกรรมไมซ์  การวิเคาะห์ SWOT พบวา่ พทัยามีจุดแข็งทางดา้นการคมนาคมท่ีสะดวก 
จุดอ่อนในเร่ืองของบุคลากรขาดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในด้านของโอกาส
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวในรูปแบบไมซ์  และอุปสรรค เมือง
พทัยามีค่าครองชีพสูงส่งผลใหต้น้ทุนทางดา้นอุปโภคบริโภคสูงดว้ยเช่นกนั 

เทวีวรรณ ปทุมพร (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของอุตสาหกรรม การประชุม 
การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัและการแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ  ในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา
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พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาธุรกิจการจดัประชุม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มปัจจยั คือ 1) ปัจจยั
ความส าเร็จส าหรับธุรกิจการจดัประชุมโดยรวม ประกอบดว้ย โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ระบบคมนาคมขนส่ง จ านวนเท่ียวบิน ระบบฐานขอ้มูลส าหรับผูจ้ดักิจกรรม จุดขาย 
และภาพลกัษณ์ของจงัหวดั ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน บุคลากรและแผนพฒันาเฉพาะ
ดา้นธุรกิจการจดัประชุม 2) ปัจจยัความส าเร็จส าหรับกิจกรรมไมซ์ ประกอบดว้ยปัจจยัความส าเร็จ
ส าหรับกิจกรรมการประชุมนานาชาติ ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัการประชุม  แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกั 
และวิชาชีพการจดัประชุม ปัจจยัความส าเร็จส าหรับกิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั ไดแ้ก่ แห่ลง
ท่องเท่ียว สถานท่ีพกั และ ปัจจยัความส าเร็จส าหรับกิจกรรมการแสดงสินคา้/นิทรรศการนานาชาติ 
ไดแ้ก่ ศูนยก์ารแสดงสินคา้ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบขนส่งสินคา้ บริษทัรับจดักิจกรรม
ต่างๆ ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ และบริษทัผูรั้บเหมาบริการดา้น
ต่างๆ ส าหรับการแสดงสินคา้ 3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสนบัสนุนความส าเร็จ ไดแ้ก่ นโยบายองคก์ารผูจ้ดั
กิจกรรม นโยบายรัฐบาล ความมัน่คงปลอดภยั และสภาพเศรษฐกิจ 4) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โรงแรมท่ี
มีคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก การเดินทางภายในจงัหวดัท่ีมีความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว มีเส้นทางเช่ือมโยงระหวา่งศูนยป์ระชุมและแหล่งท่องเท่ียว 

นอฮีดายา่ โมด ราชิด และคณะ (Norhidayah Mohd Rashid et al., 2015) ไดศึ้กษา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการโดยการท าความเขา้ใจมิติทางกายภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจผูอ้อกงานในศูนยก์ารประชุม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามิติทางกายภาพวา่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูอ้อกงานอยา่งไร กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคือ ผูอ้อกงานท่ีเขา้ร่วมใน
ศูนยป์ระชุมกวัลาลมัเปอร์ จ  านวน 101 คน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบเชิงพื้นท่ี/การท างาน(Spatial 
layout/Functionally)  สภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient condition) และสัญญาณ (sign) 
เคร่ืองหมาย (Symbol) ส่ิงประดิษฐ์ (Artifact) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูอ้อกงาน ซ่ึงน าไปสู่การ
กลบัเขา้มาร่วมงานของผูอ้อกงานในอนาคต 

เจ เฟียสตสั ซานโตส และ พี บี เมนโดซ่า (J.Freitas Santos and P.B. Mendonca, 2014) 
ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงในในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ กรณีศึกษาชาวโปตุเกส 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจแรงจูงใจส าคญัของผูป้ระกอบการสินคา้ส่งออกระดบั SMEs ใน
การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการสินคา้
ส่งออกระดบั SMEs จ  านวน 68 คน โดยใช้แบบสอบถามเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ การเสริมสร้างสถานะทางการตลาดของบริษทั การสร้างคิดใหม่ๆและการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ในอนาคต และการสร้าง
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั โดยปัจจยัท่ียบัย ั้งการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้คือ ค่าใชจ่้ายใน
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การเขา้ร่วมงาน (ค่าเช่าพื้นท่ี, ค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ดา้นประสบการณ์ท่ีไม่ดีในการเขา้ร่วม
คร้ังก่อน และการขาดทรัพยากร (ดา้นบุคคล การเงิน และเวลา) 

นมัโฮ จุง, ชูลโม คู และ เจ คยอง คิม (Namho Chung, Chulmo Koo and Jae Kyeong 
Kim, 2014) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจภายนอกและภายในส าหรับการการใชร้ะบบการบริการแนะน า
บูธต่อพฤติกรรมของผู ้เข้า ร่วมงานจัดแสดงสินค้าท่ีไม่ได้วางแผนเข้าชมบูธ งานวิจัย น้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการบริการการใช้ระบบบูธ (BRS หมายถึง ระบบการปรับแต่งและ
กรองขอ้มูลโดยใช้การท างานร่วมกนัในการดูแลบริการ) ต่อพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีไม่ได้
วางแผนล่วงหนา้ในการเขา้ชม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมจดับูธ จ  านวน 25 บูธ ผลการวิจยัพบวา่ 
การหลีกเล่ียง ส่งผลต่อการเกิดทางเลือกท่ีเป็นภยัคุกคาม และกิจกรรมท่ีน่าสนใจส่งผลต่อการใช้
ประโยชน์ของBRSและการเกิดทางเลือกท่ีเป็นภยัคุกคาม และสุดทา้ยการใช้ประโยชน์ของBRS 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ชมท่ีไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้ 

นิปูตู วีวีค อราย ซสัยาริน่ี และคณะ (Ni Putu Wiwiek Ary Susyarini et al., 2014) ได้
ศึกษาถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในกิจกรรมการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การประชุม
ระดบันานาชาติ และการจดัแสดงสินคา้ในบาหลี งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าภาพลกัษณ์
ของสถานท่ีการประชุม และความคุม้ค่าส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์หรือไม่ โดย
ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 100 คนท่ีเขา้ร่วมงานประชุมระดบัชาติท่ี
บาหลี ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคองค์ประกอบโครงสร้างทัว่ไป (GSCA) ผลการวิจยัพบว่า 
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีประชุมและความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมส่งผลต่อพฤติกรรมและความตั้งใจ
การเขา้ร่วมการประชุมของนกัท่องเท่ียว  

นิ เมด อิกะ มาฮาเดวี่ และคณะ (Ni Made Eka Mahadewi et al., 2014) ไดศึ้กษาถึง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ในการเดินทางมาอีกคร้ังท่ีบาลี โดยงานวิจัย น้ี                               
มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าท่ีบาหลี-อินโดเนเซีย กลุ่มตวัอยา่ง
ในงานวิจยัน้ีคือนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ท่ีเดินทางมาบาหลีจ านวน 189 คน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง พบการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะของสถานท่ีการจดัไมซ์ (ส่ิงอ านวย
ความสะดวกเหตุการณ์ส าคญั, ส่ิงบนัเทิงและโครงสร้างพื้นฐาน) การส่งเสริมการขาย (การ
ประชาสัมพนัธ์และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั) ความพึงพอใจ( การบริการ) ภาพลกัษณ์ (ความ
ปลอดภยัและกิจกรรมไมซ์) และนโยบายทางดา้นไมซ์ 

ยดูู กอตเลียบ และคณะ (Udo Gottlieb et al., 2014) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ของลูกคา้ต่อ
ประสิทธิผลของการจดังานแสดงสินคา้ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโมเดลส าหรับวดัการ
รับรู้ของลูกคา้ต่อประสิทธิผลของการจดังานแสดงสินคา้  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ขา้ร่วมงาน
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จ านวน 47 คน และใช ้EFA กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 147 คน และ CFA กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 592 
คน ผลการวิจยัพบว่า  การรับรู้ถึงประสิทธิผลของการจดังานแสดงสินคา้ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั
ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัท่ีเขา้ร่วมงาน การด าเนินงานของผูจ้ดังาน และ ความบนัเทิงในงานจดัแสดงสินคา้ 

วอนวีเซน ทาเฟส (Wondwesen Tafesse, 2014) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์วิธีการใชง้าน
ทรัพยากร ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ งานวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ทรัพยากรทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้มืออาชีพ งานวิจยัน้ีรวบรวมขอ้มูลงานจดัแสดงสินคา้ 79 งานจากแหล่งขอ้มูล
ออนไลน์ ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการวิจยัพบว่า ทรัพยากรทางการตลาดส่งผลทางบวก
ต่อระดบัการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ แต่การใชท้รัพยากรทางการตลาดเพิ่มข้ึนมากข้ึนเร่ือยๆ จะ
ท าใหร้ะดบัของการเขา้ร่วมนอ้ยลงตามล าดบั 

ฮุนจีออง สปริง ฮาน และ โรฮิต เวอร์ม่า (Hyunjeong Spring Han and Rohit Verma, 
2014) ไดศึ้กษาเร่ืองท าไมจึงเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ เปรียบเทียบระหวา่งผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจดัแสดงสินคา้ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง
ความแตกต่างทางดา้นองค์ประกอบของการจดัแสดงสินคา้ และระบุปัจจยัท่ีส าคญัในการเขา้ร่วม
ของผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคือ ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูอ้อกงาน โดยใช้
เทคนิคโฟกัสกรุ๊ป การสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมชมงานจัดแสดงสินค้า ผลการวิจัยพบว่า 
วตัถุประสงค์พื้นฐานในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ มีองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานของผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานคือ แนวโน้มของการจดัแสดงสินคา้หรือเทคโนโลยี ช่ือ
ของงาน ส่ิงอ านวยความสะดวกระหวา่งผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน ซ่ึงงานจดัแสดงสินคา้สามารถ
สร้างผลประโยชน์อย่างดีทางด้านธุรกิจ และส่ิงท่ีแตกต่างกันของเหตุผลในการเข้าร่วมได้แก่ 
ค่าใชจ่้าย การใชง้าน ความสนใจในเทคโนโลย ีตารางการจดังาน และตวัเลือกการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ซิน จิน และ คาริน เวเบอร์ (Xin Jin and Karin Weber, 2013) ไดศึ้กษาถึงการพฒันา
และการทดสอบการตั้ งค่าแบรนด์การจัดแสดงสินค้าในมุมมองของผู ้ออกงาน งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอถึงความซับซ้อนและความหลากหลายของการสร้างแบรนด์ซ่ึง
ประกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูอ้อกงานจ านวน 600 คน และ
ใชเ้ทคนิคการวเิคราห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) 
ผลการวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะของการบริการ (ประกอบดว้ย คุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
ของความสัมพนัธ์ ความไวว้างใจและความผูกพนัทางอารมณ์ การติดต่อส่ือสาร ความผูกพนั
ทางดา้นค่าตอบแทน) ส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าแบรนด์มากกวา่ ความน่าดึงดูดของสถานท่ีจดังาน
แสดงสินคา้ (ประกอบดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกสถานท่ีจดังาน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การ
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เข้าถึง สภาพแวดล้อมเพื่อความบนัเทิง เมืองเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรม และเมืองเป็นแหล่งของ
ผูป้ระกอบการ) 

ล่ง วู ่และมู่ จาง (Rong Wu and Mu Zhang, 2013) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบทางการ
ท่องเท่ียวและกลยุทธ์ทางตลาดของอุตสาหกรรมการจดัประชุมและการจดัแสดงสินคา้ กรณีศึกษา
เมืองเซินเจ้ิน ของจีน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ การวิเคราะห์ทางทฤษฏีในด้านผลกระทบ
ทางการท่องเท่ียวและกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ 
ผลการวจิยัพบวา่อุตสาหกรรมการจดัประชุมและแสดงสินคา้สามารถช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมืองเซินเจ้ินเป็นเมืองท่ีมีความพร้อมทางด้านการจดัการ
ประชุมและแสดงสินคา้ โดยสามารถใช้การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดดว้ยการสร้างแบรนด์และ
การขยายขอบเขตทางการท่องเท่ียวดว้ยการใชป้ระโยชน์จากอุตสาหกรรมการจดัแสดงสินคา้ 

คิ ควนั ยนู, โซ ซนั ลืม และ มิ นา ปาร์ค (Ki-Kwan Yoon, So-Sun Lim and Mi-na 
Park, 2012) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของคุณภาพสถานท่ีจดัแสดงสินคา้ท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพของผู ้
ออกงานในงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของ
สถานท่ีจดัแสดงสินคา้ส่งผลต่อการเขา้ร่วมของผูอ้อกงานอย่างไร โดยกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคือ 
ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าท่ีเกาหลีจ านวน 168 คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพของสถานท่ีจดัแสดงสินคา้ส่งผลต่อผลงานทาง
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ และผลงานทางธุรกิจของผูป้ระกอบการในการเขา้ร่วมจะส่งผลถึงการเขา้
ร่วมในคร้ังถดัไปและการแนะน าต่อ แต่ผลประโยชน์ของการส่งออกจะส่งผลกระทบทางลบต่อการ
แนะน าต่อในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ เน่ืองจากเกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของบางบริษทั 

ซิน จิน, คาริน เวเบอร์ และโทมสั เบเออร์ (Xin Jin, Karin Weber and Thomas Bauer, 
2012) ไดศึ้กษาถึงคุณลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ้อกงานและผูจ้ดังาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
การจดัแสดงสินค้าของจีนแผ่นดินใหญ่ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูอ้อกงานและผูจ้ดังานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจดังานแสดงสินคา้ 
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้จาก 9 งาน ในส่ีเมืองท่ีมีการจดัแสดง
สินคา้ จ านวน 616 คนโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis)ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
จดังานประกอบดว้ย 4 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของความสัมพนัธ์       
2) ความไวว้างใจและความผูกพนัทางอารมณ์ 3) การติดต่อส่ือสาร 4) ความผูกพนัทางด้าน
ค่าตอบแทน นอกจากนั้นคุณลกัษณะความสัมพนัธ์อาจข้ึนอยู่กบัลกัษณะส าคญัของผูจ้ดังานและผู ้
ออกงานดว้ย 
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ซิน จิน, คาริน เวเบอร์ และ โทมสั เบเออร์ (Xin Jin, Karin Weber and Thomas Bauer, 
2012) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของกลุ่มขององคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความน่าดึงดูดของสถานท่ีจดังาน
แสดงสินคา้ กรณีศึกษา จีนแผ่นดินใหญ่ งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อก าหนดกลุ่มบริบทในการจดั
งาน พฒันาและประเมินขององค์ประกอบท่ีเหมาะสม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูอ้อกงาน
จ านวน 32 คน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) จากขอ้มูลการส ารวจผูอ้อกงาน 616 
คน ผลการวจิยัพบวา่ ส่ิงอ านวยความสะดวกสถานท่ีจดังาน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเขา้ถึง 
สภาพแวดล้อมเพื่อความบันเทิง เมืองเป็นผู ้น าในอุตสาหกรรม และเมืองเป็นแหล่งของ
ผูป้ระกอบการ ส่งผลต่อความน่าดูดของสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ 

โนเอล ยี แมน ซิว, เพนนี ยิม คิง วาน และ ปิงดอง (Noel Yee-Man Siu, Penny Yim 
King Wan and Ping Dong, 2012) ไดศึ้กษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
ความต้องการในการย ังคงอยู่ในงานประชุมและงานจัดแสดงสินค้า กรณีศึกษามาเก๊า โดย
ว ัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือ ศึกษาบทบาทส าคัญของสภาพแวดล้อมทางกายภาพว่ามี
ความสัมพนัธ์ ผลกระทบ และการตอบสนองอย่างไรกบัลูกคา้ โดยกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคือ 
ผูเ้ข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าประเภทจิวเวอร่ี จ  านวน 337 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ผลการวิจยัพบวา่ สภาวะแวดลอ้มทัว่ไป รูปแบบเชิงพื้นท่ี การใชป้ระโยชน์
(อุปกรณ์) การใชป้ระโยชน์(ภาพรวม) สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายหรือส่ิงประดิษฐ์ และการรักษาความ
สะอาด ส่งผลต่อคุณภาพของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ และความพึงพอใจส่งผลต่อความตอ้งการในการยงัคงอยู ่

ย ูเฟิน เฉิน และฮวย อนัโม (Yu-Fen Chen and Huai-en Mo, 2012) ไดศึ้กษามุมมอง
ของผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ท่ีมีต่อคุณลกัษณะการให้บริการของผูจ้ดังานแสดงสินคา้มืออาชีพ 
กรณีศึกษางานจดัแสดงสินคา้ทางดา้นการท่องเท่ียว งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุปัจจยัต่างๆท่ี
ครอบคลุมถึงคุณภาพการให้บริการของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ท่ีรับรู้จากผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 
กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีคือ ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ทางดา้นการท่องเท่ียวจ านวน 241 คน 
และเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ คุณลกัษณะการ
ให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
การจดัการบูธ เน้ือหาของงาน การลงทะเบียน การเขา้ถึง รูปแบบบูธและการใชง้าน และทั้ง 6 ปัจจยั
ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน 

อนัจา กีเจนมูลเลอร์ และ แฮรเลียต เบติส เอาท์แลนด์ (Anja Geigenmuller and 
Harriette Bettis-Outland, 2012) ได้ศึกษาเร่ือง ตราสินคา้ ในการบริการธุรกิจสู่ธุรกิจ และ
ความส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมการจดัแสดงสินค้า งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ สร้างกรอบ
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แนวคิด เพื่อการอธิบายถึง ตราสินคา้ของการบริการ โดยวิเคราะห์ท่ีสภาวะแวดลอ้มทางการแข่งขนั
ท่ีสูง งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการให้บริการ (แนวคิดการ
ใหบ้ริการ, กระบวนการให้บริการ และ ระบบการให้บริการ) ส่งผลต่อ คุณค่าการจดัซ้ือบริการของ
ลูกคา้ (ความเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้, ความเก่ียวขอ้งกบับริษทั และความเก่ียวขอ้งกบัคู่แข่งขนั) โดย 
คุณค่าการจดัซ้ือบริการของลูกคา้ ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการบริการของลูกคา้ และ ตราสินคา้
ของการบริการ รวมถึง ความพึงพอใจในการบริการของลูกคา้ส่งผลต่อ ตราสินคา้ของการบริการ 

แฮร์เลียต เบตติส เอาทแ์ลนด์ และคณะ (Harriette Bettis-Outland et al., 2012) ได้
ศึกษาเร่ืองการใช้ข้อมูลของงานจัดแสดงสินค้าเพื่อความส าเร็จของบริษัท โดยงานวิ จัยน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของผลตอบแทนของขอ้มูลในการจดัแสดงสินคา้ โดยกลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ ใชแ้บบสอบถามโดยการส่งทางอีเมล์และมีผูต้อบจ านวน 66 คน 
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า  การใช้ขอ้มูล  การแผยแพร่ขอ้มูล และ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมา มีผลต่อการเขา้ซ้ือกิจการ และ ขอ้มูลใหม่ๆของบริษทัมีความส าคญัและส่งผลต่อ
ความส าเร็จของบริษทั 

จูลีย ์วทิฟีล และ ดอน เจ เวบเบอร์ (Julie Whitfield and Don J Webber, 2011) ไดศึ้กษา
ถึงคุณลักษณะของการจัดแสดงสินค้าท่ีส่งผลต่อการกลับมาเข้าร่วมงานอีกคร้ัง งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์คือ ศึกษาคุณลกัษณะส าคญัของการจดัแสดงสินคา้ท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมงาน กลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน 248 คน ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ ผลการวิจยั
พบว่า คุณลกัษณะท่ีส าคญัประกอบดว้ย จ านวนบริษทัท่ีเขา้ร่วมงาน โอกาสในการสร้างเครือข่าย 
ไดรั้บค าแนะน าทางเทคนิค และการคน้หาคู่แข่งขนัใหม่ 

จูฮีกงั และโทมสั สแคลเชอร์ (JuHee Kang and Thomas Schrier, 2011) ไดศึ้กษาถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูอ้อกงาน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาบทบาทของคุณค่าทางสังคม (โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการพฒันาภาพลกัษณ์) ขนาด
ของบริษทั และประสบการณ์ ต่อระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน ความเต็มใจท่ีจะจ่ายและ
ความตั้งใจในการเขา้ร่วมงาน กลุ่มตวัอย่างคือผูอ้อกงานจ านวน 115 คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ ผลการวจิยัพบวา่ คุณค่าทางสังคม ส่งผลทางบวกต่อ ความพึงพอใจ ความเต็มใจท่ีจะ
จ่าย และความตั้งใจในการเขา้ร่วมงานคร้ังต่อไป ในส่วนของขนาดของบริษทัส่งผลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจ และความตั้งใจในการเขา้ร่วมงานคร้ังต่อไป แต่ขนาดบริษทัส่งผลทางลบต่อความ
เต็มใจท่ีจะจ่าย ในขณะท่ี ประสบการณ์ส่งผลต่อความตั้งใจในการเขา้ร่วมงานคร้ังต่อไป แต่ส่งผล
ทางลบต่อ ความพึงพอใจและความเตม็ใจท่ีจะจ่าย 
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ยงั คิ ลี (Young Ki Lee, 2011) ไดศึ้กษาถึงมุมมองทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก กลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้ขา้ร่วมงาน
จดัแสดงสินคา้จ านวน 328 คน ใชเ้ทคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของชาวตะวนัตก คือ ปัจจยัผลกั (Push factor) 2 ดา้นไดแ้ก่ 
ความตอ้งการทางธุรกิจ (การท าสัญญา การพบคู่คา้ปัจจุบนัและการพบคู่คา้ใหม่) และ การคน้หา
ขอ้มูล (เขา้ร่วมประชุม ตอ้งการเรียนรู้ ไดรั้บขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยี มองหาผลิตภณัฑ์ใหม่) ใน
ส่วนของปัจจยัดึง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัทอ้งถ่ิน (ท่ีพกั ชีวิตกลางคืน ความปลอดภยั ความเป็นมิตร 
และระยะทาง) ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายการจดังานแสดงสินคา้ (การสนบัสนุนทางการเงิน เวลา รางวลั) 
และปัจจยัอ่ืนๆดา้นการจดัแสดงสินคา้ (ภาพลกัษณ์สถานท่ี สภาพอากาศ และช่ือเสียง) ในส่วนของ
ปัจจยัท่ีส่งต่อการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของชาวตะวนัออก คือ ปัจจยัผลกั (Push factor) 2 ดา้น
ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางธุรกิจ (การท าสัญญา และการพบคู่คา้ใหม่) และ การคน้หาขอ้มูล (เขา้ร่วม
ประชุม ตอ้งการเรียนรู้ ไดรั้บขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยี มองหาผลิตภณัฑใ์หม่) ในส่วนของปัจจยัดึง 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัทอ้งถ่ิน (ท่ีพกั อาหาร ชีวิตกลางคืนและระยะทาง ) ปัจจยัดา้นการจดังานแสดง
สินคา้1 (ภาษาถ่ิน ภาพลกัษณ์สถานท่ี สภาพอากาศ เวลา ประสบการณ์คร้ังก่อน ความปลอดภยั 
และความเป็นมิตร) และปัจจยัดา้นการจดัแสดงสินคา้2 (ช่ือเสียง การสนบัสนุนทางการเงิน รางวลั 
การพบลูกคา้ปัจจุบนั 

อูโด อาร์ ก็อตเลียบ และคณะ (Udo R. Gottlieb et al., 2011) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของ
คุณภาพงานบริการ และประสิทธิผลของการจดังานแสดงสินค้าในการตั้งใจการซ้ือสินคา้หลงัการ
จดังาน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของงานจดัแสดงสินคา้ต่อความตั้งใจในการ
ซ้ือสินคา้ระหวา่งการจดังานหรือหลงัการจดังาน ใชก้ารวิจยัเอกสาร โดยเก็บตวัอย่างจากผูเ้ขา้ร่วม
งานจ านวน 592 คน ในงานจดัแสดงสินคา้ยานยนต ์ใชก้ารวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจยั
พบวา่ ลูกคา้สามารถรับรู้ไดถึ้งคุณภาพการบริการส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประสิทธิผลของการจดั
งานแสดงสินคา้ และทั้งประสิทธิผลของการจดังานและคุณภาพของการให้บริการส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการซ้ือสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมงาน 

แคททาลีน เอ โรสเตอร์ (Catherine et al., 2010) ไดศึ้กษาเร่ืองกิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วม
งานท่ีเกิดข้ึนในงานจดัแสดงสินค้า โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของ
ผู ้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ีได้แก่ ผู ้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อทัว่ไป มีจ านวน 39% 
ผูซ้ื้อท่ีมีความกระตือรือร้น มีจ านวน 17% ผูซ้ื้อเฉพาะ มีจ านวน 17% ผูซ้ื้อแบรนด์ มีจ  านวน 16% 
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และผูซ้ื้อท่ีไม่กระตือรือร้น มีจ านวน 11% ผูซ้ื้อเลือกเขา้บูธขนาดใหญ่และบูธท่ีมีสินคา้หลากหลาย
จ านวนมากท่ีสุด 

ดิเอโก รินลัโล และ คณะ (Diego Rinallo et al., 2010) ไดศึ้กษาเร่ือง การส ารวจ
ประสบการณ์ของผูเ้ขา้ชมงานท่ีงานแสดงนิทรรศการ โดยมีวตัถุประสงคต์รวจสอบพฤติกรรมผูเ้ขา้
ชมงานแสดงนิทรรศการ และมุมมองในดา้นการตลาด ใชว้ิธีการวิจยัชาติพันธ์วิทยา ด าเนินการใน
บริบทของ งานแสดงสินคา้นานาชาติ 10 แห่ง ในอุตสาหกรรมส่ิงทอในทวีปยุโรป ผลการศึกษา
พบว่า โดยทัว่ไปประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ท่ีไดจ้ากผูจ้ดังานและผูอ้อกงานจะ
ไดรั้บจากกิจกรรมในงาน ซ่ึงสามารถสร้างการจดจ าแก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
และการสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของนักการตลาด เปรียบเสมือนกันเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บังานจดัแสดงสินคา้อีกดว้ย 

แมนเฟรด เคิรชจอร์จ และ คาธริน ฟัง (Manfred Kirchgeorg and Kathrin Fung, 2010) 
ไดศึ้กษาอนาคตของการจดัแสดงสินคา้ : วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกจากสถานการณ์ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจรูปแบบของอนาคตในการจดังานแสดงสินคา้ โดยใชก้ารวเิคราะห์สถานการณ์แบบหลาย
ขั้นตอน ใช้วิธีวิจยัโดยท าการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูจ้ดังาน รวมทั้งส้ิน 50 คน โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นชาวเยอรมนั และใชก้าร
ประเมินจากผูจ้ดัการงานนิทรรศการการทั้งส้ิน 400 ท่าน ผลการศึกษาพบวา่ งานจดัแสดงสินคา้
ยงัคงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญัในอนาคต  และจากการคาดการณ์ยงัไม่มีส่ิงใดท่ีจะมา
แทนท่ีงานจดัแสดงสินคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่การจดังานแสดงสินคา้จะมีการแข่งขนัท่ีสูงอยา่งมาก
ในอนาคต 

ลี ลิง ยี (Li Ling-yee, 2010) ไดศึ้กษาเร่ืองเหตุและผลของการน าอินเทอร์เน็ตไปใช้
ส าหรับงานจดัแสดงสินคา้ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัผลของอิทธิพลของอินเตอร์เน็ต
ส าหรับการท าการตลาดงานจดัแสดงสินคา้ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือผูอ้อกงานจดัแสดงสินคา้ส่งออก
ของจีน โดยใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
สามารถสร้างการรับรู้แก่ผูอ้อกงานจดัแสดงสินคา้ได ้บริษทัสามารถใชเ้วปไซด์ของบริษทัน าเสนอ
โปรโมชนัก่อนงานแสดงสินคา้ และการน าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั รวมถึงสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับบริการลูกคา้ เพื่อการติดตามการออกงานแสดงสินคา้คร้ังต่อไป  

อลักู ยคูเซล และ รันจิต โวลา (Ulku Yuksel and Ranjit Voola, 2010) ไดศึ้กษาเร่ือง
การท่องเท่ียวงานจดัแสดงสินคา้ โดยศึกษาการรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อส ารวจแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงสินคา้นานาชาติ ใชว้ิธีการการสัมภาษณ์ ผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้มืออาชีพ ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสของการจดังานแสดงสินคา้ และบุคลาการภายในท่ีมีส่วน



75 
 

ร่วมในการจดังาน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสร้างรับรู้ ประเภทของสินค้าและบริการ 
ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า และช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินค้า ถือเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการเข้า
ร่วมงาน 

แมนเฟรด เคริสจอร์จ และคณะ  (Manfred Kirchgeorg, 2009). ได้ศึกษาเร่ือง
วตัถุประสงคส์ าหรับความส าเร็จในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาขอบเขตความเหมาะสมของงานจดัแสดงสินคา้ในการเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารส าหรับสร้าง
ความสัมพนัธ์กับลูกคา้ และศึกษาวิธีการส าหรับบรรลุวตัถุประสงค์ งานวิจยัน้ีใช้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คนกบัผูอ้อกงาน ใชก้ารวเิคราะห์ t-test และ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่  
งานจดัแสดงสินคา้เหมาะกบัการเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบรนด์และรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
โดยขั้นตอนการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมงานประกอบดว้ย ขั้นการสร้างการรับรู้ (เพิ่มการ
รับรู้ในแบรนด)์ ขั้นการสร้างความคุน้เคย (ปลูกฝังภาพลกัษณ์ของแบรนด์และสร้างความเช่ือถือใน
แบรนด์) ขั้นสร้างความพึงพอใจ (สร้างแบรนด์ให้เป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขนั, แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของแบรนด์ และส่งมอบประสบการณ์ของแบรนด์) ขั้นการซ้ือ (การเพิ่มยอดขายโดยตรง) 
และขั้นการสร้างความภกัดี (เพิ่มความภกัดีในแบรนด ์และการปรับปรุงการรักษาลูกคา้) 

คาร์เมน คามารีโร และคณะ (Camen Camarero et al., 2008) ได้ศึกษาเร่ือง 
ส่วนประกอบของตราสินค้าในการจดังานแสดงสินค้าด้านศิลปะ ส าหรับผูจ้ดังานภายในและ
ภายนอก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจปัจจยัของตราสินคา้ส าหรับกิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม จาก
มุมมองของนักจดังานภายในตลอดจนนักจดังานภายนอก จากการวิเคราะห์เป็นการสนับสนุน
องค์ประกอบทั้งส่ีส าหรับตราสินคา้ในกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม ได้แก่ ความซ่ือสัตยต่์อตรา
สินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ และ คุณค่าของตราสินคา้ ใช้การสังเกต
เพื่อท าการส ารวจขอ้มูลจากผูเ้ขา้ชมงาน 406 คน ใช้การวิเคราะห์ Partial Least Squared ผล
การศึกษาพบว่าผูเ้ขา้ร่วมงานจากภายในให้ความส าคญักบัความซ่ือสัตยต่์อตราสินคา้ และคุณค่า
ของตราสินคา้มากกว่าผูเ้ขา้ร่วมงานจากภายนอก ในด้านการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้และด้าน
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ผูเ้ขา้ร่วมงานจากภายนอกใหค้วามส าคญัมากกวา่ผูเ้ขา้ร่วมงานจากภายใน 

ว ีเอส แมคคาบี (McCabe, 2008) ไดศึ้กษาถึงกลยทุธ์ส าหรับการวางแผนทางดา้นอาชีพ
และการพฒันาอุตสาหกรรมการจดัประชุมแลการแสดงสินคา้ในออสเตรีย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรมการจดัประชุมและการแสดงสินคา้ กลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจยัคือ ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมจ านวน 126 คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาและการประเมิน โดยผลการวิจยัพบวา่ กลยุทธ์ 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายใน
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อุตสาหกรรม การเก็บรักษารูปแบบการจดัการของการท างานร่วมกนัภายใน การคน้หาขอ้มูลจาก
โฆษณา หนงัสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต และ การสร้างความน่าจดจ าในตลาด 

โคลิน บทัเล่อร์ และคณะ (Colin Bulter et al.,2007) ไดศึ้กษาการปรับปรุงห่วงโซ่
คุณค่าในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกของการจดังานนิทรรศการ ศึกษากรณีอุตสาหกรรมการจดังาน
นิทรรศการในประเทศดูไบ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมการจดังานในอดีตและ
ปัจจุบนัของประเทศดูไบ เพื่อระบุอุปสรรคและปัญหาเพื่อให้เกิดความกา้วหน้าของกิจกรรมและ
เป็นการสร้างมาตรฐานให้กบักิจกรรม โดยกลุ่มตวัอย่าง คือผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้จ านวน 
1,000 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ และ เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นตวัแทนผูจ้ดังานแสดงสินคา้มือ
อาชีพ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ประเทศดูไบควรสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน โดยเนน้ไปท่ีการสร้างความแตกต่างจากเมืองคู่แข่ง และสร้างนวตักรรมใน
ห่วงโซ่คุณค่าของการจดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการ 

ลี ลิง ยี (Li Ling-yee, 2007) ไดศึ้กษาเร่ือง ทรัพยากรการตลาดและสมรรถภาพของ
บริษทัผูอ้อกงานในการจดังานแสดงสินคา้ ในมุมมองทางดา้นความผกูพนั งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของทรัพยากรทางตลาดของการจดัแสดงสินคา้ว่าส่งผลต่อสมรรถภาพของงานจดั
แสดงสินคา้อยา่งไร โดยกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคือ บริษทัท่ีเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ จ  านวน 444 
บริษทั ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจยัพบวา่ทรัพยากร
ทางการตลาด (พนักงานขาย การส่งเสริมการขายของบูธ และการแสดง การติดตาม) ส่งผลต่อ
สมรรถภาพของงานแสดงสินคา้ โดยมีความสัมพนัธ์ภายนอกและพื้นฐานความรู้ภายใน เป็นตวัแปร
กลาง 

ฮานควนิ คิว ชาง, วิเวียน เหลียง และไฮริน คิว (Hanqin Qiu Zhang, Vivein Leung and 
Hailin, 2007) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานประชุม งานวิจยัเร่ืองน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโมเดลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมประชุมของ Opperman and 
Chon (1997) โดยผลการวิจยัพบวา่ การตดัสินใจเขา้ร่วมงานประชุมประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลกั ได้แก่  ปัจจยัด้านการประชุม (Conference factors) (การมีส่วนร่วม การรับรู้ การติดต่อผู
เช่ียวชาญ ปฏิกิริยาระหว่างบุคคล การส่ือสารระดบัโลก) ปัจจยัดา้นสถานท่ี(ความน่าดึงดูดของ
สถานท่ีประชุมประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี สภาพอากาศ ประสบการณ์คร้ังก่อน ความ
ปลอดภยั ภาษาถ่ิน ความเป็นมิตร โอกาสในการมองเห็นทศันียภาพ อาหาร ท่ีพกั สถานบนัเทิง
กลางคืน และการเขา้ถึงสถานท่ีประกอบดว้ย ระยะทาง ไฟล์บินตรงและ การขอวีซ่า) ปัจจยัดา้น
ธุรกิจหรือบุคคล (สุขภาพ การเงิน เวลาวา่ง ครอบครัว การระดมทุน ความกา้วหนา้ระดบัมืออาชีพ 
ต้องการเรียนรู้) และปัจจัยด้านราคา (ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ค่าขนส่ง ค่าท่ีพัก 
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ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมและ อตัราแลกเปล่ียน และต้นทุนทางเวลาประกอบด้วย การแลกเปล่ียน
ทางเลือกประชุมออนไลน์ การแลกเปล่ียนเวลาล่างเช่น เวลาในการท างาน เวลาในครอบครัว เวลา
อยูก่บัเพื่อน) 

บงกช รัตติชยันุวฒัน์ และ จูดิซ แมร์ (Bongkosh Rittchainuwat and Judith Mair, 2012) 
ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูบ้ริโภค งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ถึงแรงจูงใจส าคญัในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมงาน
จดัแสดงสินคา้จ านวน 1136 คน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจยัพบว่า 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัในการเขา้ร่วมไดแ้ก่ ปัจจยัการเขา้ร่วมประชุม (แลกเปล่ียนความคิดกบัผูอ่ื้น 
พบผูเ้ช่ียวชาญ และ เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ) ปัจจยัการจดัซ้ือ (ตรวจสอบสินคา้ก่อนการสั่งซ้ือ 
การรวบรวมขอ้มูลในการจดัซ้ือ ซ้ือสินคา้และบริการ หาส่วนลดและการส่งเสริมการขาย)  ปัจจยั
การคน้หาขอ้มูล (เรียนรู้แนวโนม้ สังเกตการณ์พฒันาสินคา้ และไดรั้บความรู้จากสินคา้ใหม่) ปัจจยั
รูปแบบการท่องเท่ียว (ส่ือดึงดูดให้เขา้ร่วม ความสนใจในรูปแบบของงานจดัแสดงสินคา้ และการ
ท่องเทียวท่ีพึงปรารถนา)  

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑก์ารประเมิน 
ธีระวฒัน์ จนัทึกและเสรี ชัดแช้ม (2557) ไดศึ้กษาการพฒันาเกณฑ์การประเมินการ

จดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเกณฑ์การประเมินการจดัการ
คุณภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เทคนิควิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) และเปรียบเทียบผลการใชเ้กณฑ์การประเมินการจดัการคุณภาพวิสาหกิจชุมชนระหวา่ง
วสิาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา้โอทอประดบัพื้นฐานกบัระดบักา้วหนา้โดย ผลการวจิยัพบวา่ เกณฑ์การ
ประเมินการจดัการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 6 มาตรฐานได้แก่ บริการพื้นฐาน 
ปัจจยัน าเข้า กระบวนการผลิต การรักษาและยกระดับคุณภาพผลิตภณัฑ์ คุณภาพการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ และความย ัง่ยืนของวิสาหกิจชุมชน โดยมีตวับ่งช้ีทั้งหมด 20 ตวับ่งช้ี นอกจากน้ีผลการ
ใช้เกณฑ์การประเมินเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา้โอทอประดับก้าวหน้ามี
คะแนนสูงกวา่ระดบัพื้นฐานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 

วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินการเรียนการสอนหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรค
เบ้ืองตน้) งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินการเรียนการสอน หลกัสูตร
การพยาบาลเฉาพะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) กลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารย์
พยาบาล จ านวน 32 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า พบว่าส่วนใหญ่นิยมใช้รูปแบบ Input Process-Output Model 
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แบ่งการประเมินออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาหลกัสูตร ดา้นวิธีการจดัการเรียนการสอน ดา้น
การสอนของอาจารย ์ด้านการวดัและการประเมินผล ด้านการสนับสนุนทางวิชาการ ด้านปัจจยั
สนับสนุนการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาส่วนบุคคล ด้านการบริการ/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
สามารถจ าแนกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการจดัการเรียนการ
สอน และความเป็นครู  

อรพร คมัภีรศาสตร์ (2550) ศึกษาเร่ืองการพฒันาเกณฑ์การประเมินพระตน้แบบดา้น
ส่ือการเรียนรู้ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาเกณฑ์การประเมิน
พระตน้แบบดา้นการส่ือการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหาพร้อมบรรยาย กลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้คณะพระสังฆาธิการ
จงัหวดันครปฐม จ านวน 10 รูป และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีปฏิบติัการสอนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจงัหวดันครปฐม จ านวน 300 รูป ผลการวิจยัพบวา่ เกณฑ์การประเมินพระตน้แบบดา้น
ส่ือการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) ดา้นการวเิคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียน พบวา่ 
2) ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 3) ด้านการเลือก ดดัแปลง หรือออกแบบส่ือใหม่                  
4) ดา้นการใชส่ื้อ 5) ดา้นการตรวจสอบการตอบสนองของผูเ้รียน 6) ดา้นการประเมินผล  

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
กนกกาญจน์ บุญยืน (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการดาวน์โหลดเพลงถูกลิขสิทธ์ิ กรณีศึกษา นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
วงัท่าพระ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการดาวน์
โหลดเพลงถูกลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัท่า
พระ จ านวน 320 ตวัอยา่ง โดยใชว้เิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อการดาวน์โหลดเพลงถูกลิขสิทธ์ิขงผูบ้ริโภค ดา้นหลกัฐานทางกายภาพอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา 
และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ธนทั สุขวฒันาวิทย ์(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ้ือสินคา้
ในงานแสดงสินคา้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นแบรนด์และปัจจยัทศันคติ และศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คือสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเพื่อ
รวบรวมขอ้มูล ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ คา้เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู ้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินค้ามากท่ีสุด คือ 
ครอบครัว และเดินทางไปงานแสดงสินคา้ท่ีอิมแพค็เมืองทองธานีมาท่ีสุด ปัจจยัดา้นส่วนผสมทาง
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การตลาด แบรนด์ ทศันคติ และการตดัสินใจซ้ือมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัคววาม
ส าคญัมาก 

จตุพร รัตน์เถลิงศกัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบ้ริการระบบจองหอ้งพกัออนไลน์ของธุรกิจท่ีพกัในประเทศไทย งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชร้ะบบจองห้องพกัออนไลน์ของธุรกิจท่ี
พกัในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ระกอบกาธุรกิจท่ีพกั จ  านวน 386 คนใชก้ารวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณา ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการระบบ
จองห้องพกัออนไลน์ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการคา้ส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากรและ
ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคา ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ณภทัร ตนักิตติวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ
ร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลนครนครปฐม งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลนครนครปฐม กลุ่ม
ตวัอยา่ง ประชากรท่ีพกัอยูใ่นเขตเทศบาลนครปฐม จ านวน 400 คน ใชก้ารวิเคราะห์แบบ One Way 
ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองค า
รูปพรรณในเขตเทศบาลนครนครปฐม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อนัดบัท่ี 1 คือปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ธนาภร บุญพุทธธรรม (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลี
ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ของผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูใ้ชง้าน
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ต จ านวน 400 คน โดยสุ่มแบบ
โควตา วิเคราะห์เน้ือหาประกอบการพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด และปัจจยัจิตวิทยาพฤติกรรมด้านการรับรู้ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลีพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทฤษฎีเกมส์ 
ตอร์คีล  บี จอร์นสกวั (Torkel Bjornskau, 2015) ไดศึ้กษาเร่ืองเกมส์ขา้มทางมา้ลาย 

การใชท้ฤษฎีเกมส์เพื่ออธิบายความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมผูใ้ชถ้นนและกฎจราจร  ในประเทศ
นอร์เวย์นักป่ันจกัรยานได้รับอนุญาตให้ป่ันบนทางเทา้ได้ และเส้นทางในเมืองจะถูกออกแบบ
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ส าหรับการใช้ทั้ งนักป่ันจักรยานและคนเดินเท้าใช้ร่วมกัน แต่ส าหรับทางข้ามถนนจะถูกท า
สัญลกัษณ์ดว้ยทางมา้ลาย ในทางขา้มน้ี กฎหมายจะคุม้ครองนกัป่ันจกัรยานและคนเดินเทา้ต่างกนั 
โดยนกัป่ันจกัรยานตอ้งหลีกทางให้กบัรถบนถนนก่อน และผูข้บัรถจะตอ้งให้ทางกบัคนเดินเทา้ 
การเผชิญหนา้บนถนนบนทางขา้มน้ี  นกัป่ันจกัรยานจะมี 3 ทางเลือก คือ a) ให้ทาง b)ป่ันจกัรยาน
ขา้มทางมา้ลาย (และการปะทะความเส่ียง) และ c) ผูข้บัข่ีจกัรยานยนิยอม โดยการลงจากรถและเดิน
ขา้มทางมา้ลาย  ในส่วนของผูข้บัรถยนตมี์ 2 ทางเลือก คือ x) ขบัไปตามท่ีกฎหมายแนะน า หรือ y) 
ให้ทางกบันกัป่ันจกัรยาน (y) โดยวิธีการแกปั้ญหาโดยใชท้ฤษฏีเกมส์ผลคือ การก าหนดกฎจราจร 
คือ a/x  หรือ c/y แต่อยา่งไรก็ตามการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีเกมส์กบัสถานการณ์น้ี สามารถแสดงให้
เห็นวา่ ไม่มีการแกปั้ญหาท่ีสมบูรณ์ ในความเป็นจริง b/y นัน่คือ นกัป่ันจกัรยานป่ันไปตามทางขา้ม
และผูข้บัรถยนิยอมใหน้กัป่ันจกัยานขา้ม ก็ตอ้งมีการก าหนดกฎจราจรดว้ย  ในการทดสอบคร้ังน้ี ได้
ศึกษา พฤติกรรมการขา้มทางมา้ลายจาก 3 ทางเลือกของนกัป่ันจกัรยาน และ 2 ทางเลือกของผูข้บั
รถยนตโ์ดยการใชท้ฤษฎีเกมส์ สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เขา้ใจการปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ชถ้นนได ้
และสามารถช่วยแก้ไขให้ปัญหาการจราจรมีความปลอดภยัมากข้ึนจากการทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปองคป์ระกอบท่ีใชใ้นงานวจิยัไดด้งัตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10  แสดงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไปก าหนดตวัแปร 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไป

ก าหนดตวัแปร 

ดา้
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ลิต
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ฐ 

สิ่ง
อ า
นว

ยค
วา
มส

ะด
วก

 

ดุษฎี ช่วยสุข และ                      

ดลฤทยั โกวรรธนะกลุ (2558) 

     √ √ √ √ √ √ 

ธีระวฒัน์ จนัทึกและเสรี ชัดแช้ม 

(2557) 

    √       

กนกกาญจน์ บุญยนื (2556) √ √ √ √ √   √    

ธนทั สุขวฒันาวิทย ์(2556) √           

จตุพร รัตน์เถลิงศกัด์ิ (2555) √ √ √ √ √   √    
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ตารางท่ี 10 แสดงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไปก าหนดตวัแปร (ต่อ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไป

ก าหนดตวัแปร 
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ณภทัร ตนักิตติวฒัน์ (2555) √ √ √ √ √       

ธนาภร บุญพทุธธรรม (2555) √   √        

อนนัต ์ฟักเยน็  (2555)   √ √        

กนัตภพ บวัทอง (2554) √ √ √ √  √  √    

วราภรณ์ ทิพยสุ์วรรณกุล (2554)    √    √   √ 

สิริวิภา จิรวฒัน์อนนัต ์(2553) √   √  √      

ณฐักานต ์รองทอง (2552)  √       √ √ √ 

มนสั ชยัสวสัด์ิ และคณะ (2552)   √    √ √  √  

วฒิุชยั สุนทรสมยัและคณะ (2552)       √ √  √  

อรพร คมัภีรศาสตร์ (2550)    √        

เทวีวรรณ ปทุมพร (2549) √  √     √ √  √ 

Norhidayah Mohd Rashid and 

Others (2015) 

  √   √      

Torkel Bjornskau (2015)     √       

J.Freitas Santos and P.B. 

Mendonca (2014) 

√ √      √    

Namho Chung, Chulmo Koo and 

Jae Kyeong Kim (2014) 

   √        
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ตารางท่ี 10 แสดงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไปก าหนดตวัแปร (ต่อ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไป
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Ni Putu Wiwiek Ary Susyarini 

and Others (2014) 

 √ √         

Ni Made Eka Mahadewi and 

Others (2014) 

√  √ √   √   √ √ 

Hyunjeong Spring Han and Rohit 

Verma (2014) 

√ √         √ 

Udo Gottlieb and others (2014)    √ √       

Wond Wesen Tafesse (2014)    √        

Xin Jin and Karin Weber (2013) √  √ √  √     √ 

Rong Wu and Mu Zhang (2013) √           

Anja Geigenmuller and Harriette 

Bettis- Outland (2012) 

√   √        

Bongkosh  Rittchainuwat and 

Judith Mair (2012) 

   √        

Harriette Bettis-Outland and 

others (2012) 

   √        

Ki-Kwan Yoon, So-Sun Lim and 

Mi-na Park (2012) 

 √          

Xin Jin, Karin Weber and 

Thomas Bauer (2012) 

   √        
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ตารางท่ี 10 แสดงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไปก าหนดตวัแปร (ต่อ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไป

ก าหนดตวัแปร 
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Xin Jin, Karin Weber and 

Thomas Bauer (2012) 

√  √   √ √    √ 

Noel Yee-Man Siu, Penny Yim 

King Wan and Ping Dong (2012) 

     √      

Yu-Fen Chen and Huai-en Mo 

(2012) 

√      √     

Julie Whitfield and Don J 

Webber (2011) 

√           

JuHee Kang and Thomas Schrier 

(2011) 

√           

Young Ki Lee (2011) √ √    √   √   

Udo R. Gottlieb and others 

(2011) 

   √        

Ulku Yuksel and Ranjit Woola 

(2010) 

√   √        

Diego Rinallo and others (2010)    √ √ √      

Catherine and others (2010) √           

Li Ling-yee (2010)    √    √    

Manfred Kirchgeorg and Kathrin 

fung (2010) 

√           
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ตารางท่ี 10 แสดงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไปก าหนดตวัแปร (ต่อ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับน าไป
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Manfred Kirchgeore and others 

(2009) 

    √       

Camen Camarero and others 

(2008) 

√           

McCabe (2008) √   √        

Colin Bulter and others (2007) √          √ 

Li Ling Yee (2007) √           

Hanqin Qiu Zhang, Vivein 

Leung and Hailin (2007) 

√ √ √ √   √     

 

จากตารางท่ี 10 สามารถสรุปตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ประกอบดว้ย  11 ตวัแปร 

ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน

กระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อม ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภยั ดา้น

นโยบายภาครัฐ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงทั้ง 11 ตวัแปรส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้งาน

ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 

และแนวทางการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปการใน

ไปใชป้ระโยชน์ส าหรับการวจิยัไดด้งัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสาร 

แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทางการศึกษาและการใชป้ระโยชน์ 
สนบัสนุน

ปัญหาและ

วตัถุประสงค ์

พฒันา

กรอบ

แนวคิด 

การสร้าง

เคร่ืองมือ

การวิจยั 

การเลือกใช้

สถิติส าหรับ

การวิจยั 

ใชเ้ป็นแบบ

แผนในการ

วิเคราะห์

ขอ้มูล 

สนบัสนุน

การอภิปราย

ผลการวิจยั 

1. แนวคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมไมซ์ √ √ √ √ √ √ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัแสดงสินคา้ √ √ √ √ √ √ 

4. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค √ √ √  √ √ 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด √ √ √ √ √ √ 

6. แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ ์ √ √ √ √ √ √ 

6. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีเชิงระบบ  √ √  √ √ 

7. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีเกมส์   √ √ √ √ 

8. แนวคิดเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมิน √ √ √ √ √ √ 

ท่ีมา: จากการสังเคราะห์ของผูว้จิยั 
จากตาราง 11 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการใช้ประโยชน์ของแนวคิด ทฤษฏี ขอ้มูล

สนับสนุน และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยเร่ิมจากแนวคิดอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรม จากนั้นจึงทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัการจดังานแสดงสินคา้เพื่อให้เขา้ใจ
คุณลกัษณะของบริบท  สนบัสนุนการนิยามศพัทต่์างๆท่ีใชใ้นงานวิจยั และทบทวนแนวคิดเก่ียวกบั
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงการศึกษาแนวคิด
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อใช้ วิเคราะห์ขอ้มูลถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินค้า นอกจากนั้นแนวคิดยงัใช้แนวคิดกลยุทธ์และแนวคิดการตลาด ส าหรับ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ส าหรับการพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั เป็น
แบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจยั อีกทั้งยงัศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีเชิงระบบ เพื่อพฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั สร้างเคร่ืองมือในการวิจยั รวมถึงใช้เป็นแบบ
แผนในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์เพื่อใชส้ าหรับการสร้างรูปแบบ
ของเกณฑ ์สุดทา้ยการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกมส์ใชส้ าหรับการคดัเลือกกลยทุธ์  
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำนวจัิย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงานแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยั
และพฒันา (Research and Development: R&D) มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาโมเดล
องค์ประกอบเชิงทฤษฎีของการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และพฒันาให้อยู่ในรูปของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงก าหนดกลยุทธ์จาก
เกณฑ์การตดัสินใจ และคดัเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารดว้ยทฤษฎีเกมส์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาโมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดว้ย
การวจิยัเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(CFA) 

 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจดว้ยการพฒันากลยุทธ์ TOWS 
Matrix ดว้ยเทคนิคการสนทนากลุ่ม จากนั้นคดัเลือกกลยทุธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฏีเกมส์  

 โดยสามารถแสดงรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำโมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเข้ำ

ร่วมงำนจัดแสดงสินค้ำระดับนำนำชำติของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรด้วยกำรวิจัยเอกสำร
และสัมภำษณ์เชิงลกึ 

ในขั้นตอนของการวจิยัเอกสาร ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจยัต่างๆ 
เพื่อส ารวจองค์ประกอบและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ เพื่อ
สังเคราะห์เป็นร่างแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20  แผนภาพแสดงขั้นตอนการประยกุตแ์นวทางการวจิยัเอกสารเพื่อร่างแนวโนม้ 
                 องคป์ระกอบเกณฑ ์
 

จากภาพ 20 การสังเคราะห์แนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์มาจากวิธีการวิจยัเอกสารโดย
สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ีคือ 

1.1 กำรวจัิยเอกสำร  
      เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลในรูปแบบต่างๆท่ีมีบุคคล

อ่ืนไดบ้นัทึกหรือตีพิมพเ์ผยแพร่ไว ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัทุติยภูมิ (Secondary data) จากหลากหลาย
แหล่ง โดยประกอบดว้ยขั้นตอน คือ การรวบรวมเอกสาร การคดัเลือกเอกสาร และการวิเคราะห์
เอกสาร 

ส้ินสุด 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การคดัเลือกเอกสาร 

การรวบรวมองคค์วามรู้ดว้ยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เร่ิมตน้ 

ร่างแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ ์
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      โดยการรวบรวมเอกสารเป็นขั้นตอนแรกของการวิจยัเร่ิมจากผูว้ิจยัศึกษารวบรวม
ข้อมูลจาก หนังสือ ผลงานวิจยั บทความทางวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ โดยเป็นข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางดา้น อุตสาหกรรมไมซ์ การจดัแสดงสินคา้ อุตสาหกรรมอาหาร ทฤษฏีเชิงระบบ 
แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ แนวคิดทางดา้นการตลาด รวมไปถึงตวัแบบต่างๆ โดยการศึกษาถึงแนวคิด
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม จากนั้นจึงทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัการจดั
งานแสดงสินคา้เพื่อให้เขา้ใจคุณลกัษณะของบริบท และสนับสนุนการนิยามศพัท์ต่างๆท่ีใช้ใน
งานวิจยั และทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย เพื่อใชใ้น
การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อใช้เป็นแนวคิดหลกัใน
การวิจยั นอกจากนั้นแนวคิดยงัใชแ้นวคิดทางดา้นการตลาดเป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบเกณฑ์
การตัดสินใจ อีกทั้ งยงัใช้แนวคิดทางด้านกลยุทธ์ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
นอกจากนั้นยงัศึกษาแนวคิดทฤษฏีเชิงระบบ เพื่อพฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั สร้างเคร่ืองมือใน
การวิจยั รวมถึงใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อใช้ส าหรับการสร้างรูปแบบของเกณฑ์การตดัสินใจ สุดทา้ยการศึกษาแนวคิดทฤษฏี
เกมส์เพื่อใช้หลกัเทคนิคทางทฤษฎีเกมส์มาประยุกต์ใช้ในการคดัเลือกกลยุทธ์และสนบัสนุนการ
อภิปรายผลการวจิยั 

      จากนั้นในขั้นตอนของการคดัเลือกเอกสารผูว้ิจยัมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคือ 
พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฏี ช่ือเร่ืองงานวิจยัหรือจุดประสงค์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของผูว้จิยั พร้อมทั้งพิจารณาความจริงแทข้องขอ้มูล โดยใชเ้ฉพาะเอกสารท่ีมีการอา้งอิงจาก
ผูเ้ขียนหรือวารสารท่ีได้รับการเผยแพร่หรือมีถึงความน่าเช่ือถือ นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเอกสารโดยเปรียบเทียบกบัเอกสารอ่ืนท่ีมีขอ้มูลประเภทเดียวกนัเพื่อยืนยนัความ
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

      และสุดทา้ยการวเิคราะห์เอกสาร ในการวจิยัน้ีผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
การเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอน
แรกคือการลดขอ้มูล (Data reduction) เป็นกระบวนการลดขอ้มูลดิบ ผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ ดา้นแบรนด์ของการ
จดังานแสดงสินคา้ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดง
สินค้า ด้านความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน ด้านกฎหมายและนโยบาย ด้านภาพลักษณ์และ
สภาพแวดลอ้มของเมือง และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

       และขั้นตอนท่ีสองการจดัรูปขอ้มูล (Data display) เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบ
หรือจดักลุ่มของตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยั เพื่อพิจารณาขอ้มูลท่ีมีความเหมือนกนั เพื่อยืนยนัความ
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ถูกตอ้งและพิจารณาถึงความแตกต่างกนัของขอ้มูลดงักล่าวเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้สรุปการวิจยั โดย
ผูว้ิจยัใชว้ิธีนิรนยั (Deductive) โดยการน าหลกัการของเหตุผลมาใชใ้นการหาความรู้ความจริง โดย
เร่ิมจากการน าแนวคิดหรือทฤษฎีเป็นเหตุใหญ่ และน าขอ้มูลหรือองค์ประกอบท่ีได้เป็นเหตุย่อย 
และน ามาหาความสัมพนัธ์ โดยผูว้ิจ ัยสามารถจัดกลุ่มของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยออกเป็น 7 
องค์ประกอบหลกั 17 องค์ประกอบย่อย ดงัน้ี ดา้นแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ ประกอบดว้ย 
รูปแบบของการจดังาน ความน่าเช่ือถือของการจดังาน และช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ ดา้น
สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ยการเขา้ถึงสถานท่ีจดังาน ความพร้อมของ
สถานท่ีจดังานและความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดง
สินคา้ ประกอบดว้ย การเตรียมงาน การประชาสัมพนัธ์และ การประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ด้านความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการเข้าร่วมงาน และ
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมในอดีต ด้านกฎหมายและนโยบายประกอบด้วย กฎระเบียบและ
นโยบาย ด้านภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมืองประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของ
เมือง และสภาพแวดลอ้มของเมือง ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ยความพร้อม
และมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

       และขั้นตอนสุดทา้ยคือการร่างขอ้สรุปและการยืนยนั (Conclusion drawing and 
verification) เป็นกระบวนการในการตีความและท าความเขา้ใจถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ี
ไดเ้ก็บรวบรวมมา ผูว้ิจยัท าการสรุปเป็นร่างแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
จัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย 7 
องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และจดัท าเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลในขั้นของการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

1.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลกึ 
      ขั้นตอนต่อมาเป็นการพฒันาแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์และสังเคราะห์ให้อยูใ่น

รูปขององค์ประกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยผ่านการวิเคราะห์แบบเทียบเคียงรูปแบบและตีความจาก
ผูว้จิยัซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 แผนภาพแสดงขั้นตอนการประยกุตแ์นวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อร่างองคป์ระกอบ 
             เชิงทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
             อาหาร 
 

      จากภาพ 21 การร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารมาจากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสามารถ
อธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ีคือ 

      การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้จิยัไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มผู ้
จดังานแสดงสินค้า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนักวิชาการในอุตสาหกรรมไมซ์ กลุ่มผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มองค์กรในประเทศไทยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ ทั้งหมด 24 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นแนวค าถามแบบปลายเปิด 

ยอมรับ 

ร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของ
การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

ยอมรับ 

สกดัข้ึนรูปโมเดล
องคป์ระกอบ 
เชิงทฤษฏี 

 

การสมัภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ร่างแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ ์

เร่ิมตน้ 

แนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ ์

A 

A 

ส้ินสุด 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 
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สร้างข้ึนจากร่างแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสาร โดยแนวค าถามเป็นไปตาม
แนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ท่ีได้จากการวิจยัเอกสารประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 17 
องค์ประกอบย่อย และแนวค าถามยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ และ ผูว้ิจยัใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียงเพื่อบนัทึกบทสนทนาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน โดยมีการแจง้ล่วงหน้า และใช้สมุดปากกา ใน
การจดบนัทึกความเห็นประเด็นต่างๆจากผูใ้หข้อ้มูล และน าไปถอดบทสนทนา จดัเรียงประเด็นตาม
แนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑท่ี์ไดจ้ากการวจิยัเอกสาร 

      เม่ือได้ขอ้มูลมาแล้ว ผูว้ิจยัใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
โดยตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อมูล
เปรียบเทียบจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 4 กลุ่มว่ามีความสอดคล้องหรือขดัแยง้กนั กรณีมีความขดัแยง้
ทางด้านข้อมูลผูว้ิจยัติดต่อสัมภาษณ์อีกคร้ังผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยนืยนัค าตอบอีกคร้ัง ในส่วนของขอ้มูลท่ีไม่สามารถพิสูจน์ถึงความถูกตอ้งหรือ
ขาดความน่าเช่ือถือ ผูว้จิยัจะไม่น าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นงานวจิยั 

      จากนั้นผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ 
(Yin, 2003) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การลดขอ้มูล จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะขอ้มูลองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงข้อมูลท่ีได้สอดคล้องกับแนวโน้ม
องค์ประกอบเกณฑ์ท่ีได้จากการวิจยัเอกสาร จากนั้นขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัจดัรูปของข้อมูล โดย
พิจารณาขอ้มูลท่ีมีความเหมือนกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยสามารถจดักลุ่มขององค์ประกอบได ้7 
องค์ประกอบหลกั และสุดทา้ยผูว้ิจยัท าการสกดัขอ้มูลเป็นโมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฎีของการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารได้ 7 องคป์ระกอบ
หลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี 

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำเกณฑ์กำรตัดสินใจเข้ำร่วมงำนจัดแสดงสินค้ำระดับนำนำชำติ

ของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
หลกังานจากท่ีได้องคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร มาแลว้ในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นต่อไปผูว้ิจยั
สังเคราะห์ข้ึนรูปเกณฑ์การประเมินการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยสามารถสรุปเป็น แผนภาพ ขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัภาพ
ท่ี 22 
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ภาพท่ี 22  แผนภาพแสดงขั้นตอนการพฒันาเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของ 
   ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 

จากภาพ 22 การพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร มาจากวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

เม่ือได้ตวัแปรหรือร่างองค์ประกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารแลว้ตามขั้นตอนท่ี 1 ขั้นต่อไปผูว้ิจยัน าไปสร้างเกณฑ์

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

เร่ิมตน้ 

ยนืยนัองคป์ระกอบ 
เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

(CFA) 

การประยกุตเ์ทคนิคการหา
ค่าความเท่ียงตรงของเกณฑ ์

(IOC) 

โมเดลองคป์ระกอบการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

เกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมอาหาร 

ส้ินสุด 

ทดสอบร่างเกณฑ ์

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 
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การตดัสินใจดว้ยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีพฒันามา
จากองค์ประกอบเชิงทฤษฏีของการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี เพื่อ
วดัระดบัความคิดเห็นและเป็นการยนืยนัความเหมาะสมขององคป์ระกอบในแต่ละดา้นและน าไปใช้
เป็นองคป์ระกอบในเกณฑก์ารตดัสินใจ 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปตรวจหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) กบัผูเ้ช่ียวชาญ 3 
คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 
มีการให้คะแนนในแต่ละรายการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ระดับประกอบด้วยค่า 1 หมายถึง                        
มีหลกัฐาน สามารถใชป้ระเมินได ้ค่า 0 หมายถึง ดชันีประเมินไม่ชดัเจน หรือผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจ 
และค่า -1 หมายถึง ไม่มีหลกัฐาน ไม่สามารถประเมินได ้หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล
กบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาผูว้จิยัไดก้  าหนดเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการอาหารท่ีเคย
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งนั้นผูว้จิยัใชห้ลกัของ Hair (2010) ท่ีมีขอ้เสนอวา่ควรพิจารณาจ านวนของพารามิเตอร์ท่ี
ตอ้งการน าไปวิเคราะห์ควบคู่ไปกบัการพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ย ดงันั้นถา้พารามิเตอร์ท่ีใช้
ในการวดัมีจ านวนมากก็ต้องใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากตามไปด้วย ซ่ึงจ านวนตวัแทนท่ี
เหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนันั้นจะตอ้งมีอตัราส่วนอย่างนอ้ย 10 ต่อ 1 
พารามิเตอร์ โดยในงานวิจยัมีตวัแปรท่ีสังเกตไดจ้  านวน 68 ตวั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 680 คน และใชว้ิธีเลือกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Selecting) 
ดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selecting) โดยคดัเลือกเฉพาะผูป้ระกอบการท่ี
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น 

ทั้งน้ีเม่ือไดผ้ลการวดัระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการจดัท าเกณฑ์แลว้จึงน า
ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรม LISREL เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบย่อย (Construct Validity) และพิจารณาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนของโครงสร้างองค์ประกอบเกณฑ์ ในการวดัความกลมกลืนขององคป์ระกอบ
ทั้งหมดพิจารณาไดจ้ากเง่ือนไขไดแ้ก่ 1) ค่า Chi-Square เม่ือหารกบัค่า Degree of freedom (df)                
ตอ้งไม่เกิน2  2) ค่า p-value ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.05 3) ค่า CFI, GFI และ AGFI ตอ้งเขา้ใกล ้1 โดยไม่
นอ้ยกวา่ 0.95 4)ค่า RMSEA ตอ้งเขา้ใกลศู้นย ์โดยมีค่าไม่เกิน 0.05 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) 

เม่ือยืนยนัองค์ประกอบของเกณฑ์ประเมินการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินค้า
ระดบันานาของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารด้วย CFA อนัดบัหน่ึงและอนัดบัท่ีสองแล้ว 
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ผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนรูปเป็นเกณฑ์การตดัสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 
ตวับ่งช้ี 

 
ขั้นตอนที ่3 กำรก ำหนดกลยุทธ์จำกเกณฑ์กำรตัดสินใจด้วยกำรพัฒนำกลยุทธ์ TOWS  

Matrix  ด้วยเทคนิคกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) จำกน้ันคัดเลอืกกลยุทธ์ด้วยทฤษฏีเกมส์  
หลังจากท่ีได้เกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร มาแลว้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นต่อไปผูว้ิจยัก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์
ประเมินการตดัสินใจ โดยสามารถสรุปเป็น แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี 23 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
ภาพท่ี 23  แผนภาพแสดงขั้นตอนการก าหนดกลยทุธ์จากเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง 

   สินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
จากภาพ 23 การก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

กลยทุธ์การจดังานแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร 

เร่ิมตน้ 

เกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้อุตสาหกรรมอาหาร 

สังเคราะห์รูปแบบกลยทุธ์ 
TOWS Matrix 

 

พฒันากลยทุธ์  
ดว้ยเทคนิคสนทนากลุ่ม  

กลยทุธ์ TOWS Matrix 

คดัเลือกกลยทุธ์ดว้ยเทคนิค 
ทฤษฏีเกมส์ 

แบบประเมินกลยทุธ ์

ปฏิเสธ 
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3.1 กำรสังเครำะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ด้วยเทคนิคกำรสนทนำกลุ่ม 
      เ ม่ือได้เกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 
68 ตวับ่งช้ี และจากขั้นตอนท่ี 2  ขั้นต่อไปผูว้ิจยัพฒันากลยุทธ์ TOWS Matrix ดว้ยการประยุกตใ์ช้
เทคนิควจิยัแบบสนทนากลุ่ม เพื่อรวบรวมแนวคิด และวพิากษเ์ก่ียวกบัการก าหนดกลยทุธ์จากเกณฑ์
การประเมิน 

      ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล คือผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการ จ านวน 6 คนท่ีมี
ประสบการณ์หรือความรู้ทางดา้นวิชาการดา้นการจดัการ การตลาด หรืออุตสาหกรรมไมซ์ ในการ
สนทนากลุ่มผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินรายการ (Moderator) โดยเร่ิมจากการอธิบายผลการวิจยัเบ้ืองตน้
ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม โดยน าองค์ประกอบของเกณฑ์การตดัสินใจทั้ง 7 องค์ประกอบเป็น
แนวทางส าหรับการวเิคราะห์ SWOT โดยแบ่งการวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากองคป์ระกอบท่ีผู ้
จดังานแสดงสินค้าควบคุมได้ คือ ด้านแบรนด์ของการจดังานแสดงสินค้า ด้านสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวก ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และด้านความคุม้ค่าในการเขา้
ร่วมงาน และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากองค์ประกอบท่ีผูจ้ดังานแสดงสินค้าไม่สามารถ
ควบคุมได้ คือ กฎหมายและนโยบาย ภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อม และความพร้อมทางด้าน
พื้นฐาน ระหว่างการสนทนากลุ่มผูว้ิจยัจุดประเด็นในขอบเขตท่ีก าหนดเพื่อให้ผูส้นทนาเกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้กนั หลงัจากนั้นผูว้ิจยัท าการสรุปในท่ีประชุม และเร่ิมสนทนา
กลุ่มอีกคร้ังในประเด็นของการสังเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ระหวา่งการสนทนากลุ่มผูว้ิจยัจุด
ประเด็นเร่ิมจากการสังเคราะห์กลยุทธ์ SO เป็นอนัดบัแรก กลยุทธ์ WO ล าดบัถดัมา ต่อดว้ยกลยุทธ์ 
ST และกลยุทธ์ WT เป็นล าดบัสุดทา้ย และสุดทา้ยท าการหาขอ้สรุปโดยการสรุปกลยุทธ์ TOWS 
Matrix ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มประกอบดว้ย 15 กลยทุธ์ 

3.2 กำรคัดเลอืกกลยุทธ์ด้วยเทคนิคทฤษฎเีกมส์ 
      หลงัจากไดก้ลยุทธ์ TOWS Matrix จากการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนสุดทา้ยผูว้ิจยั

คดัเลือกกลยุทธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ โดยการสร้างแบบประเมินกลยุทธ์ จากกลยุทธ์ TOWS 
Matrix ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 

      ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาหรือผู ้ประ เมินกลยุทธ์ ได้แ ก่  ผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารทั้งภายในและต่างประเทศ  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยคดัเลือกจากผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีเคยเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ในระดบันานาชาติ ในส่วนของขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยเลือกผู ้ประเมินกลยุทธ์ท่ีเป็นผู ้ประกอบการชาวไทยจ านวน 25 คน และ
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ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติจ านวน 25 คน ตามแนวทางของ Gratiela Ghic and Carmen Judith 
Grigorescu (2014) 

    หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าค่าคะแนนการประเมินกลยุทธ์ไปแสดงในตาราง Play off และ
ท าการคดัเลือกกลยทุธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฎีเกมส์ 3 หลกัการประกอบดว้ย 

1. หลกัการ Dominate Strategy 
    การคดัเลือกกลยทุธ์ในกรณีท่ีเป็นกลยุทธ์ผสม โดยคดัเลือกกลยุทธ์ท่ีมีค่าคะแนนสูง

กวา่กลยทุธ์อ่ืน และตดักลยทุธ์ท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใชอ้อก (Morris, 1994)  
โดยการนิยามให ้เมทริก M คือ m x n โดยแถวแนวนอน i dominate แถว k 

ถา้  mij ≥ mkj  ส าหรับ j ทั้งหมด 
และ แถว j dominate แถวแนวตั้ง  l   

ถา้ mij ≥ mil  ส าหรับ i ทั้งหมด 
    จากการสังเกตค่าท่ีไม่เท่ากนัตามค านิยามของการ dominate ของแถวแนวตั้ง คือ 

การเปรียบเทียบของค่าท่ีไม่เท่ากนัในแถวแนวนอน ซ่ึงควรสังเกตการณ์ dominate แถวแนวนอน 
โดยมองหาค่าท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใช้ และการ dominate แถวแนวตั้งท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใช้ในแถว
แนวตั้ง ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นการบ่งบอกถึงว่าก าลงัมาหากลยุทธ์ผสมท่ีดีท่ีสุด โดยพวกเราตอ้งการก าหนด
ความน่าจะเป็นให้เท่ากบัศูนยใ์นแถวใดแถวหน่ึง ในความจริงแลว้คือเป็นการลดขนาดของ Matrix 
โดยการลบแถวดว้ยหลกัการ dominate สามารถพิจารณาไดด้งัตวัอยา่ง (Morris, 1994) 

 1 -1 -2 
M =   2 -1  0 

-1  1  1 
เห็นไดว้า่แถวแนวนอน 1 ถูก dominate ดว้ยแถว 2 ดงันั้นตอ้งลบแถวออกจาก Matrix  

   2 -1  0 
M =  -1  1  1 

และแถวแนวตั้ง 3 ถูก dominate ดว้ยแถวแนวตั้ง 2 สามารแสดงไดด้งั Matrix 
   2 -1   
M =  -1  1   

        ซ่ึง Matrix ดงักล่าวไม่สามารถ dominate ไดอี้ก ดงันั้นการ dominate Strategy จึง
ใชส้ าหรับการตดักลยทุธ์ท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้งการใชอ้อก (Morris, 1994) 
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2. หลกัการหาค่าความน่าจะเป็นของการใชก้ลยทุธ์ผสม (Mix Strategies) กรณีไม่มีจุด
สมดุลของเกมส์ โดยมีเง่ือนไขใหผู้เ้ล่นทั้งสองฝ่ายมีกลยทุธ์หรือการตดัสินใจมากกกวา่ 2 ทางเลือก
ในกรณีท่ีเป็นเกมส์รูปแบบ 2x2 สามารถแสดงหลกัการพิจารณาไดด้งัตารางท่ี 12 
ตารางท่ี 12 แสดงผลตอบแทนของ A และ B 
 

 B 
Y1 Y2 

 

A X1 = Q a11 a12 
X2 = 1-Q a21 a22 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหาจุดสมดุลของเกมส์ได ้
ก าหนดให ้A   คือ ผูเ้ล่นฝ่ายท่ี 1 และ B คือ ผูเ้ล่นฝ่ายท่ี 2 

X1      คือ กลยทุธ์หรือการตดัสินใจ ของ A 
X2      คือ กลยทุธ์หรือการตดัสินใจ ของ A 
Y1      คือ กลยทุธ์หรือการตดัสินใจ ของ B 
Y2      คือ กลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ B 
Q       คือ โอกาสในการเลือกใชก้ลยทุธ์หรือตดัสินใจในทางเลือกท่ี 1 ของ A 
1-Q    คือ โอกาสในการเลือกใชก้ลยทุธ์หรือตดัสินใจในทางเลือกท่ี 2 ของ A 
ดงันั้น ก าหนดให ้A มี 2 กลยทุธ์ โดย X2 = 1 – X1 ; X1 ≥ 0, X2 ≥0 

โดยค่าผลไดจ้ากการตดัสินใจหรือใชก้ลยทุธ์ของ B สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13 แสดงผลไดข้อง A จากการตดัสินใจหรือการใชก้ลยทุธ์ของ B 

การใชก้ลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ B ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของ A 
1 
2 

(a11 – a21) X1 + a21 
(a12 – a22) X1 + a22 

จากตารางท่ี 13 เป็นการค านวณความน่าจะเป็นผลไดข้อง A โดยการน าค่าทั้งสอง
สมการจากการตดัสินใจของ B มาเท่ากนั เพื่อหาค่า X1 และ X2 ดงันั้นค่าตวัใดมากกว่า จึงเป็น      
กลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ A ท่ีควรเลือกใช ้(Taha, 1989) 

3. หลกัการหาค่าความน่าจะเป็นของการใช้กลยุทธ์ผสม (Mix Strategies) โดยใช้
แผนภาพ กรณีไม่มีจุดสมดุลของเกมส์ โดยมีเง่ือนไขให้ผูเ้ล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีกลยุทธ์หรือการ
ตดัสินใจมากกวา่ 2 ทางเลือก ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงมีกลยทุธ์หรือการตดัสินใจ 2 ทางเลือก 
ในกรณีท่ีเป็นเกมส์รูปแบบ 2xN สามารถแสดงหลกัการพิจารณาไดด้งัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าผลตอบแทนของ A และ B  
 
 

B 
Y1 Y2 

 
 
 
 

A 

X1 a11 a12 
X2 a21 a22 
: ... … 

Xn a1n a2n 
จากตารางท่ี 14 เห็นไดว้า่ผูเ้ล่นฝ่าย A มีกลยุทธ์หรือการตดัสินใจมากกวา่ 2 ทางเลือก 

ในขณะท่ีผูเ้ล่นฝ่าย B มีการตดัสินใจหรือกลยทุธ์เพียง 2 ทางเลือก โดยผลของการตดัสินใจสามารถ
แสดงไดด้งัตารางท่ี 15  
ตารางท่ี 15 แสดงผลท่ีไดข้อง A จากการตดัสินใจหรือใชก้ลยทุธ์ของ B 

การใชก้ลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ B ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของ A 
1 
2 
: 
n 

(a11 – a21) X1 + a21 
(a12 – a22) X1 + a22 

: 
(a1n – a2n) X1 + a2n 

จากตารางท่ี 15 ไดส้มการผลไดข้อง A จากการตดัสินใจหรือใชก้ลยุทธ์ของ B จากนั้น
น าแต่ละสมการท่ีไดแ้ทนค่าเท่ากบั 0 และ 1 เพื่อหาคู่อนัดบั จากนั้นจึงน าคู่อนัดบัไปวาดแผนภาพ 
และหาจุดตดัสูงสุด ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีผลตอบแทนสูงสุดของ A จากการตดัสินใจของ B ซ่ึงค าตอบท่ีได้
อยูใ่นรูปของอตัราส่วนของการใชก้ลยทุธ์หรือการตดัสินใจของ A (Taha, 1989) 

โดยเม่ือผูว้ิจ ัยคัดเลือกกลยุทธ์ด้วยเทคนิคทฤษฎีเกมส์แล้วสามารถจัดเรียงความ
เหมาะสมของกลยทุธ์การจดังานแสดงสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมอาหารได ้9 ล าดบั 

และจากการด าเนินงานวจิยัทั้ง 3 ขั้นตอนสามารถสรุปเป็นแผนภาพเช่ือมโยงได้ดงัภาพ
ท่ี 24 โดยเร่ิมตน้การวิจยัดว้ยการวิจยัเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสังเคราะห์ร่างโมเดล
องค์ประกอบเชิงทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร จากนั้น น าร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฎีไปจดัท าแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ รวมถึงน าเคร่ืองมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อรวบรวมความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ
องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร และสร้างรูปแบบของเกณฑก์ารตดัสินใจดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  
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ภาพท่ี 24 ส 
ภาพท่ี 24 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั  

จากนั้นน าเกณฑ์การตดัสินใจไปสร้างรูปแบบกลยุทธ์ TOWS Matrix และท าการ
คดัเลือกกลยทุธ์ดว้ยทฤษฎีเกมส์ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัแสดงสินคา้ประเภท
อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

กรอบการวจิยั 

เร่ิมตน้การวิจยั 
การวิจยัเอกสาร 

ร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิง
ทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้

ร่วมงานแสดงสินคา้ 

การสร้างและพฒันา

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ี

ของเกณฑก์ารตดัสินใจ 

 
การสร้างกลยทุธ์  
TOWs Matrix 

 
คดัเลือกกลยทุธ์ดว้ยทฤษฏีเกมส์  

กระบวนการ 
วจิยั 

ผลการวจิยั 

การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

พฒันาแบบสอบถาม 

ตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือ 

น าเคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่ง 

รวบรวมความคิดเห็น
เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติ

อุตสาหกรรมอาหาร  

องคป์ระกอบของเกณฑก์าร
ตดัสินใจดว้ยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 
 

กลยทุธ์การจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร  



 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D) มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฎีของการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และ
พฒันาให้อยู่ในรูปแบบของเกณฑ์การตดัสินใจในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจ และคดัเลือก
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารดว้ย
ทฤษฎีเกมส์ ทั้งน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. ผลการสังเคราะห์ร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

2. ผลการสังเคราะห์เกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

3. ผลการก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์ร่างโมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฏีของการตัดสินใจเข้า

ร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย              
2 ขั้นตอนย่อยได้แก่ 

1.1 การพฒันาแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ด้วยการวจัิยเอกสาร 
       การด าเนินการวิจัยเอกสารขั้นตอนน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ดว้ยเทคนิคการวิจยัเอกสาร เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ขอ้มูลสนบัสนุนของงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชส้ร้างแนวโนม้องคป์ระกอบของ
เกณฑ์การตดัสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร ทั้งน้ีเป็นการวิจยัเอกสารในระดบัทุติยภูมิเพื่อเช่ือมโยงให้เกิดแนวทางชดัเจนน าไปสู่การ
สร้างร่างโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

100 
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       ในดา้นของการศึกษาแนวคิดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจผูว้ิจยัเร่ิมศึกษาจากแนวคิด
พฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึงสามารถแบ่งองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออกเป็น 2 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางการตลาด และองคป์ระกอบอ่ืนๆ โดยองคป์ระกอบทางการตลาดสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดโดยประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นส่ิง
ท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงอยูใ่นรูปของสินคา้หรือบริการ โดย
สินค้าและบริการแต่ละประเภทมีตราสินคา้ รูปแบบสินคา้ คุณค่าของสินคา้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่ือ
ความหมายและความเขา้ใจแก่กลุ่มลูกคา้  ดา้นราคาเป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของสินคา้และบริการ 
ลูกค้าจะใช้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการท่ีจะได้รับ ด้านสถานท่ี
หมายถึงโครงสร้างช่องทางหรือกิจกรรมท่ีใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการขององคก์รไปสู่
ตลาด และ ดา้นของการส่งเสริมการตลาดเป็นการส่ือสารเก่ียวขอ้งกบัผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีองค์กรสามารถ
ควบคุมได ้โดยองค์ประกอบอ่ืนๆประกอบด้วย เศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวกบัรายไดข้องผูบ้ริโภค ภาวะ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ ดา้นกฎหมายและการเมือง เป็นขอ้ก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีองค์กรธุรกิจตอ้ง
ปฏิบติัตาม และดา้นวฒันธรรม ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรม
ของมนุษยซ่ึ์งอาจมาจากความแตกต่างในด้านของเช้ือชาติ ศาสนา โดยพฤติกรรมตอ้งได้รับการ
ยอมรับสังคม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีองคก์รไม่สามารถควบคุมได ้ 

       อีกทั้งยงัมีแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PESTEL) ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบการตัดสินใจของผู ้ประกอบการในการตัดสินใจเข้า ร่วมงานจัดแสดงสินค้า
ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ (People) เก่ียวขอ้งกบัจ านวนประชากร การ
กระจายตัวของรายได้ เพื่อท าความเข้าใจลักษณะกลุ่มลูกค้า ในส่วนของด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment) เก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศน์ ในดา้นของสังคมและวฒันธรรม 
(Social and Culture) เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ค่านิยม ธรรมเนียมท่ีถือปฏิบติั ในดา้น
ของเทคโนโลยี (Technology) เก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยี ระบบการติดต่อส่ือสาร โครงสร้าง
พื้นฐาน การวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ ในดา้นของเศรษฐกิจ (Economic) เก่ียวกบัเศรษฐกิจ
ทั้ งในระดับมหภาคและจุลภาค ทั้ งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราการจา้งงาน อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ 
สุดทา้ยเป็นดา้นกฎหมายและนโยบาย เก่ียวกบัขอ้ก าหนดหรือกฎเกณฑ์ท่ีองคก์รธุรกิจตอ้งปฏิบติั
ตาม ทั้งกฎหมายแรงงาน กฎหมายการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ นโยบายทางภาษี เป็นตน้ 

       นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์ในการด าเนินธุรกิจการจดั
แสดงสินคา้ไดแ้ก่ ทฤษฎีเชิงระบบ โดยงานจดัแสดงสินคา้เร่ิมตั้งแต่ ปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ผูจ้ดั
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งานแสดงสินค้า ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับ
นานาชาติ โดยเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมดเก่ียวกบัการด าเนินงานทั้งการวางแผนดา้นสถานท่ีจดังาน
แสดงสินค้า ด้านประเภทของสินค้าและบริการ และด้านงบประมาณ รวมถึงการวางแผนเพื่อ
จดัเตรียมงานแสดงสินคา้ให้ส าเร็จตามเป้าหมายของการจดังาน ในดา้นของกระบวนการ (Process) 
เป็นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้โดยประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมงาน การติดต่อ
ประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การประชาสัมพนัธ์ และการขายพื้นท่ีหลงัจากนั้นจะเป็นช่วง 
ผลลพัธ์  (Output) หมายถึง ช่วงการประเมินผลการจดังาน และสุดทา้ยเป็นช่วงการป้อนกลบั 
(Feedback) เป็นช่วงของการน าผลการประเมินไปพฒันาการด าเนินงานในคร้ังถดัไป 

       เม่ือผูว้ิจยัได้น าแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก รวมทั้งขอ้มูลสนบัสนุนและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการจดัหมวดหมู่ พบว่า แนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์การตดัสินใจเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถสังเคราะห์
ได ้7 องคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย แบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้  สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน กฎหมายและ
นโยบาย ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง และความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดย
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 25 แนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันาชาติ 

er 

กฏหมายและ
นโยบายของเมือง 

การด าเนินงาน
ของผู้จัดงาน
แสดงสินค้า 

แบรนด์ของงาน 
จัดแสดงสินค้า 

ความคุ้มค่าในการ 
เข้าร่วมงาน 

สถานท่ีจัดงาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

ภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อม

ของเมือง 

ความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 
แนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์การ

ตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
รับนานาชาติของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหาร 
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       จากภาพท่ี 25 ผูว้จิยัสามารถอธิบายความหมายของแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
       แบรนดข์องงานจดัแสดงสินคา้  
       ส าหรับแบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึง รูปแบบของการจดั

งาน ความน่าเช่ือถือของการจดังาน และช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ 
       สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก  

ส าหรับสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวกผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงความพร้อมของสถานท่ีจดังาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในงาน ทั้งในดา้นของการเขา้ถึงสถานท่ี ขนาดของสถานท่ี ความ
พร้อมและมาตรฐานของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ 

       การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้  
       ส าหรับการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ผูว้จิยัมุ่งศึกษาถึง การด าเนินการใน

ดา้นการวางแผน การประชาสัมพนัธ์และ การประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
       ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน  
       ส าหรับในดา้นของความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึง ผลท่ีไดรั้บจาก

การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยพิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกลบัมา 
       กฎหมายและนโยบายของเมือง 
       ส าหรับกฎหมายและนโยบายผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึง กฎระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัท่ีบริษทั

หรือผู ้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ทั้ งในด้านของกฎระเบียบการน าเข้าหรือส่งออกสินค้า 
กฎระเบียบทางดา้นภาษี และกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการลงทุน เป็นตน้  

       ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง  
       ส าหรับภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมืองผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึง ภาพลกัษณ์หรือ

ช่ือเสียงของเมือง สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรม 

       ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
       ส าหรับความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงความพร้อมและ

มาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
       จากข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัยเอกสารข้างต้นท าให้ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดแนวโน้ม

องคป์ระกอบเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ออกเป็น 7 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย แบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ สถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวก การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินค้า ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน กฎหมายและ
นโยบาย ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง และความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งน้ี
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ผูว้จิยัไดน้ าแนวโนม้องคป์ระกอบเกณฑ์การตดัสินใจไปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้จ านวน 20 คน โดยผลการด าเนินงานสามารถพิจารณา
ไดใ้นขั้นท่ี 1.2 

1.2 การสังเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงทฤษฎด้ีวยการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
       ผูว้ิจยัไดน้ าแนวโน้มองคป์ระกอบจากการวิเคราะห์เอกสารในขั้นแรก น ามาเป็น

แนวทางในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งผูใ้ห้ขอ้มูลออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่  กลุ่มผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหาร จ านวน 3 คน  กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มของนกัวิชาการทางดา้นการท่องเท่ียวและเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 5 คน กลุ่มท่ี 3 เป็นบุคลากรในหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบักบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ภายในประเทศหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการ
เข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยท่ีเคยเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 
จ านวน 11 คน รวมทั้งส้ิน 24 คน  

       โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการตัดสินใจเข้า
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการสอดคลอ้งกบัผลจากการวิจยัเอกสารโดยประกอบดว้ย
องค ์ 7 องค์ประกอบหลกัส าคญั ไดแ้ก่ แบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ สถานท่ีจดังานและส่ิง
อ านวยความสะดวก การด าเนินงานของผูจ้ ัดงานแสดงสินค้า ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน 
กฎหมายและนโยบายของเมืองท่ีจดังาน ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง และความพร้อม
ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยแต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. แบรนด์ของการจัดงานแสดงสินค้า 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติวา่ แบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา ช่ือเสียงของงาน
จดัแสดงสินคา้ตอ้งเป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศจึงสามารถดึงดูดผูอ้อกงานและผูท่ี้เขา้ร่วมงาน
ใหม้าเขา้ร่วมงานได ้งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติจ าเป็นตอ้งเป็นงานขนาดใหญ่ และประเภท
ของการจดังานตอ้งมีความเฉพาะในอุตสาหกรรม รวมถึงการมีภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือ
หรือมีส่วนร่วมในงานก็ท าให้งานมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน อีกทั้งผูจ้ดังานตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ 
ผลการด าเนินงานในอดีตสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการจดังาน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้
ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 



105 
 

   ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 นามสมมติ (2559) “การท่ีผูป้ระกอบการจะเขา้ร่วมออกบูธส่ิงท่ีเคา้จะ
ใชเ้ป็นเกณฑ ์   ในการตดัสินใจก็คือวตัถุประสงคใ์นการออกงานของบริษทัวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึง
อาจจะตอ้งการน าเสนอสินคา้ใหม่ แสดงตวัตนของบริษทั หรือการหานิวออฟชนั เคา้ก็จะมอง
หางานท่ีตอบสนองความตอ้งการของบริษทัของเคา้ได ้โดยเฉพาะงานท่ีมีช่ือเสียงก็จะมีผูใ้ห้
ความสนใจมาก ยิง่ถา้เป็นงานระดบันานาชาติจะมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
ผลงานของผูจ้ดังานในคร้ังก่อนๆจะเป็นส่ิงท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบังาน ซ่ึงท าให้เกิดการบอกต่อ
และกลบัมาเคา้ร่วมงานอีกในคร้ังถดัไป รวมทั้งการจดังานท่ีมีภาครัฐหรือเอกชนรองรับก็ถือ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บังานได ้ แต่ถา้พูดถึงจุดอ่อนของการจดังาน
แสดงสินคา้ในประเทศไทย ก็คือยงัขาดนวตักรรมท่ีเป็นของตวัเองทั้งในดา้นการผลิตและตวั
สินคา้ ซ่ึงนวตักรรมถือเป็นส่ิงท่ีสามารถดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมงานได”้ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ 
(2559) “ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ คือถา้แบรนด์ดีสามารถเป็นตวั
สร้างความมัน่ใจในการออกงานให้ Exhibitors ไดใ้นระดบัหน่ึง โดยส่วนใหญ่ Exhibitors            
จะพิจารณาแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้เป็นส าคญั” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 6 นามสมมติ (2559)   
“ในการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ผูป้ระกอบการจะดูประเภทของงานจดัแสดงสินคา้
ก่อนวา่เป็นงานเก่ียวกบัอะไร สอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการหรือไม่ ซ่ึงงานจดัแสดง
สินค้าในปัจจุบันมีทั้ งรูปแบบท่ีเป็นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม และงานท่ีรวมหลากหลาย
อุตสาหกรรมไวใ้นงานเดียว แต่ส่วนใหญ่แนวโนม้การจดังานจะเนน้ไปท่ีรูปแบบงานเฉพาะ
อุตสาหกรรม ” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “ในการเลือกงานส าหรับบริษทัเราจะ
พิจารณาท่ีประเภทของงานจดัแสดงสินคา้ก่อนวา่เนน้ผูอ้อกบูธและผูเ้ขา้ร่วมงานกลุ่มไหน ถา้
เป็นงานท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะก็จะอยูใ่นตวัเลือกของเรา แต่เราก็จะเลือก
งานท่ีเรารู้จกั หรือกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจของเรา เคยไปเขา้ร่วมมาแลว้ไดผ้ลตอบรับท่ีดี” ผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 17 นามสมมติ (2559) “ทางเราจะพิจารณาจากช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้ก่อน
วา่เป็นอยา่งไร อยา่งถา้เป็นงานจดัแสดงสินคา้ท่ีดีท่ีสุดก็น่าจะเป็นงาน Anuga ซ่ึงเป็นงานจดั
ข้ึนท่ีประเทศเยรมนั เราก็เคยไปเขา้ร่วมหลายคร้ังและก็ยงัไปอยู่เป็นประจ า แต่ถา้เป็นงาน
ระดบันานาชาติในประเทศไทยก็เป็นงาน Thai-fex ท่ีในภายหลงัเราไปเขา้ร่วมเกือบทุกปี” 
ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 22 นามสมมติ (2559) “การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้นั้นส่ิงแรกท่ี
ผู ้ประกอบการเค้าจะดูก็คือ ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีจัดงานว่าตรงกับธุรกิจของ
ผู ้ประกอบการหรือไม่ ถ้าตรงแล้วผู ้ประกอบจะพิจารณาต่อว่างานน้ีเป็นรูปแบบไหน 
Consumer show, Trade Show หรืองานแบบผสมกนั ซ่ึงถา้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการ
ตลาดของผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการก็มีแนวโนม้จะตตัสินใจเขา้ร่วมงาน” 

    แบรนด์ของงานแสดงสินคา้ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้เน่ืองจากแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้เป็นส่ิงท่ีสามารถให้ความพึงพอใจ
ทั้งทางดา้นกายภาพ และความพึงพอใจดา้นอารมณ์ต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร การเขา้
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ร่วมงานจัดแสดงสินค้าท่ีมีแบรนด์แตกต่างกัน ท าให้ได้รับผลตอบแทน และความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกนั 

2. สถานทีจั่ดงานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติวา่ สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวกถือเป็นหน่ึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
การงานจดัแสดงสินคา้ การเดินทางเขา้ถึงสถานท่ีจดังานตอ้งมีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทาง
เพื่อชักจูงให้ผูเ้ขา้ร่วมงานเดินทางมาเขา้ร่วมงาน การเขา้ถึงสถานท่ีจดังานควรสามารถเขา้ถึงได้
หลากหลายรูปแบบและใชเ้วลาไม่นาน และสถานท่ีจดังานตอ้งมีขนาดใหญ่ มีมาตรฐานระดบัสากล
สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานไดอ้ย่างเพียงพอ มีความพร้อมในดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวก ใน
การขนถ่ายสินคา้ ระบบแสงสีเสียงในสถานท่ีจดังาน รวมถึงหอ้งน ้า ท่ีจอดรถ บริเวณให้บริการดา้น
อาหาร ตอ้งมีให้บริการอย่างเพียงพอซ่ึงจะส่งผลถึงความพึงพอใจของทั้งผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วม
งาน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

     ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 นามสมมติ (2559) “การเลือกสถานท่ีในงานจดัแสดงสินคา้ตอ้ง
เลือกสถานท่ีการจดังานท่ีมีขนาดใหญ่ ตาม size ของงาน สถานท่ีตอ้งมีมาตรฐาน Hall แต่ละ
Hall ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั ส่ิงอ านวยความความสะดวกตอ้งมีอยา่งเพียงพอ และการเดินทาง
เขา้ถึงตอ้งมีความสะดวก โดยประเทศไทยถือเป็นศูนยก์ลางของอาเซียน มี Direct Flight มาก
ท่ีสุด” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 นามสมมติ (2559) “สถานท่ีจดังานควรอยูใ่นพ้ืนท่ีส าคญัของเมือง 
การเดินทางไปงานท่ีง่ายจะท าใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีเยอะข้ึน เม่ือผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีเยอะผูอ้อกบูธก็มี
โอกาสในการขายสินคา้มากข้ึน” ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ (2559) “สถานท่ีจดังานถือวา่มี
ความส าคญัต่อการจดังานแสดงสินคา้ ถา้สถานท่ีมีความพร้อมสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้
ตามความเหมาะสมของการจดังาน ผูจ้ดังานก็จะเลือกใช ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูจ้ดังานตอ้งเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้ Exhibitors เกิดความพอใจและประทบัใจ จึงเป็นเหตุผลท่ีว่า ท าไมตอ้งเลือก    
ไบเทค อิมแพค ทั้งน้ีตอ้งดูความตอ้งการและความเหมาะสมของอุตสาหกรรม โดยสถานท่ีจดั
งานก็ถือว่ามีส่วนในการตดัสินใจเขา้ร่วมของ Exhibitors ดว้ยเช่นกนั” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5   
นามสมมติ (2559) “ในการเลือกพ้ืนท่ีการจัดงานทางองค์กรจะเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากการจัดงานในแต่ละคร้ังมีผูเ้ข้าร่วมงานเป็นหลกัแสนคน และสถานจัดงานตอ้ง
สามารถเดินทางไดส้ะดวก โดยความสะดวกอาจจะดูจากช่องทางในการเดินทางว่ามีความ
หลากหลายแค่ไหน หรือใชเ้วลาเท่าไรในการเดินทาง” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 7 นามสมมติ (2559) 
“สถานท่ีจดังานถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการจดังานแสดงสินคา้ สถานท่ีจดังานตอ้งมีมาตรฐาน
และสามารถปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไดใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีจดั หรือสามารถแบ่งแยกโซนต่างๆได้
เป็นสัดส่วน แลว้ก็ส่ิงอ านวยความสะดวกก็มีความจ าเป็น ทั้งจุดบริเวณให้บริการดา้นอาหาร
ตอ้งมีคุณภาพ  สะอาด มีความหลากหลาย เพียงพอต่อผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน อีกทั้ ง
อุปกรณ์ภายในงานทั้งระบบแสง สี เสียง ตอ้งมีความสวา่ง และสวยงาม รวมถึงพวกห้องน ้ า 
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หอ้งพยาบาล ท่ีสูบบุร่ี ท่ีจอดรถ ทุกส่ิงลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจของผูอ้อกงาน” 
ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าร่วมงานของ
ผูป้ระกอบการส่ิงท่ีนึกถึงก็เป็นสถานท่ีของการจดังาน วา่จดัท่ีไหน อิมแพค ไบเท็ค ศูนยส์ริกิต 
เป็นตน้ ขนาดของสถานท่ีใหญ่เพียงพอสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานระดบันานาชาติไดห้รือไม่ 
การเข้าถึงเป็นอย่างไร มีความสะดวกหรือป่าว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยท่ีผูป้ระกอบการใช้
พิจารณา”ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 11 นามสมมติ (2559) “สถานท่ีจดังานก็เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีเราพิจารณา 
เน่ืองจากการไปเข้าร่วมงานเราไปเพ่ือโปรโมทสินคา้ และสร้างภาพลกัษณ์ให้กับบริษัท 
สถานท่ีจดังานก็ถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัการออกบูธของบริษทั และท่ี
ส าคญัสถานท่ีตอ้งมีจุดขนถ่ายสินคา้ท่ีมีความพร้อม มีอุปกรณ์ส าหรับการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ เน่ืองจากสินคา้ของเราเป็นสินคา้ขนาดใหญ่ ” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 19 นามสมมติ (2559) 
“สถานท่ีจัดงานถือเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ร่วมงานด้วยเหมือนกัน 
สถานท่ีตอ้งมีการเดินทางท่ีสะดวก  การเดินทางถา้การจราจรไม่ติดขดั ก็จะดี ระยะเวลาในการ
เดินทางเขา้ร่วมงานไม่ควรเกิน 2 ชัว่โมงจากภายในจงัหวดัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง และพวก 
หอ้งน ้ า ท่ีจอดรถ ท่ีสูบบุหร่ีควรมีอยา่งเพียงพอ” 

    สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวกถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้เน่ืองจากสถานท่ีจดังานถือเป็นสถานท่ีพบกนัระหวา่งผูอ้อกงาน
และผูเ้ขา้ร่วมงาน สถานท่ีออกงานท่ีมีมาตรฐานระดับสากลสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ
องค์กรผูอ้อกงาน และการเขา้ถึงสถานท่ีออกงานไดส้ะดวกท าให้ง่ายต่อการเขา้ร่วมงานของผูซ้ื้อ 
รวมถึงการมีความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกช่วยให้ผูอ้อกงานสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

3. การด าเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติวา่ การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการ ความสามารถในการจดังานของผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้ตอ้งมีคุณภาพ การวางแผนตารางเวลาของการจดังานตอ้งสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเขา้ร่วมได ้ระยะเวลาในการจดังานตอ้งเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไป การ
คดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดังานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  มีระบบการประสานงานระหวา่ง           
ผูจ้ดังานและผูอ้อกงานในการเตรียมงานท่ีชดัเจน การด าเนินการประชาสัมพนัธ์สามารถสร้างการ
รับรู้ใหก้บัผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานได ้รวมถึงตอ้งมีการให้บริการท่ีมีคุณภาพทั้งในดา้นของการ
รักษาความปลอดภยั การอ านวยความสะดวกในดา้นการติดต่อธุรกิจ การบริการดา้นขอ้มูล และการ
อ านวยความสะดวกกรณีเกิดปัญหาภายในงาน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั
ดงัน้ี 
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    ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 นามสมมติ (2559) “การจัดงานแสดงสินคา้ก็เหมือน Project 
management เราตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน ผูจ้ ัดงานแสดงสินคา้ก็
เหมือนกับการต่อจ๊ิกซอว ์ตอ้งคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดงานท่ีมีคุณภาพ ทั้ ง
ผูรั้บเหมาตกแต่งพ้ืนท่ี Official hotel ระบบขนส่ง เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด ระบบรักษาความ
ปลอดภยั บุคคลส าคญั และรถ Shuttle bus  เพ่ือให้งานในส่วนต่างๆออกมาดี รวมถึงการ
ส่ือสาร ตอ้งท าให้หลากหลายช่องทาง ทั้ง การจดัสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้มาเขา้ร่วม, 
Agentในต่างประเทศเพ่ือโปรโมทงาน Direct marketing ,PR Campaign  และการจดัท า Data 
base เพ่ือให้เป็นขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการ ” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 นามสมมติ (2559) “คุณภาพใน
การให้บริการ และความสามารถของการจดังานของ PEO ลว้นส่งผลต่อการท่ีผูอ้อกงานจะ
เลือกเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 นามสมมติ (2559) “การให้บริการของผู ้
จดังาน ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูอ้อกบูธ โดยงานท่ีจดัข้ึนโดย 
ททท. เรามีเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ าในบูธเพ่ือให้บริการขอ้มูลภายในงาน รวมถึงอ านวยความ
สะดวกในดา้นต่างๆ เช่น รถสุขาเคล่ือนท่ี รถรับส่งภายในงาน และท่ีส าคญัมีการประสานงาน
กบัส านกังานต ารวจ เพ่ือขอก าลงัในการดูแลรักษาความปลอดภยัในการจดังาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้กบัผูอ้อกบูธ เพ่ือให้กลบัมาเขา้ร่วมงานใน
คร้ังถดัไป” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 14 นามสมมติ (2559) “ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้บริษทั
ของพ่ีจะเขา้ร่วมงานจาก Connection ของบริษทัท่ีมีกบัผูจ้ดังาน ถา้เคา้มีหนังสือเชิญหรือมี 
Direct mail มาให้เราเราก็จะไป” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 16 นามสมมติ (2559) “การตดัสินใจในการ
เลือกไปออกงาน นอกจากจะดูช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้แลว้ การด าเนินงานของผูจ้ดังาน
ก็เป็นส่ิงส าคญั ทั้งในเร่ืองของช่วงเวลาในการจดังานตอ้งมีความเหมาะสมถา้จดัในช่วงเวลา
เดียวกนัของทุกปีก็จะดี และงานควรมีปีละคร้ังก็พอ เพราะการออกงานปีละคร้ังมนัเหมาะ
ส าหรับการไปโปรโมท Brand ถา้จดัปีนึงหลายคร้ังคนอาจเขา้ร่วมนอ้ยลง แต่การจดังานควร
จดัเป็นประจ าทุกปี เพ่ือท าใหลู้กคา้รู้จกั และเดินทางมาเขา้ร่วมงาน อยา่งงาน Thai-fex จดัเป็น
ประจ าทุกปี ใน 3 ปีหลงับริษทัเราไปเขา้ร่วมทุกคร้ัง พวกนกัท่องเท่ียว ผูเ้ขา้ร่วมงานให้ความ
สนใจมากข้ึนเร่ือยๆและเดินทางมาเขา้ร่วมเพ่ิมข้ึนทุกปี เพราะงานน้ีเป็นงานใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัประเทศ”  ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 18 นามสมมติ (2559) “ส่ิงท่ีใชใ้นการเลือกในการตดัสินใจ
เขา้ร่วมงานก็น่าจะเป็น ความสามารถของผูจ้ดังานน่ีแหละ วา่สามารถในท าการโฆษณาหรือ
ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมงานมาร่วมงานไดม้ากเท่าไร ถา้ท าการตลาดดี คนรู้จกัเยอะ คนเขา้ร่วมงานเยอะ 
ผูอ้อกบูธเยอะ อนัน้ีน่าสนใจท่ีจะไปเขา้ร่วม เพราะเรามองเห็นโอกาสในการขายสินคา้ เร่ือง
การใหบ้ริการก็ส าคญั ท่ีเคยเจอก็พวกปัญหาไฟท่ีบูธดบัน่ีแหละ”  

    การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินค้าถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ เน่ืองจากงานจดัแสดงสินคา้ท่ีมีการเตรียมงานท่ีดีส่งผลให้งาน
ท่ีออกมามีคุณภาพสามารถสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมงานของผูป้ระกอบการ และการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูอ้อกงานและกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงานท าให้งานจดัแสดงสินคา้เป็น
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ท่ีรู้จกั รวมถึงคุณภาพในการบริการเป็นส่ิงส าคญัสามารถสร้างความภกัดีในแบรนด์ของงานจดั
แสดงสินคา้ 

4. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดับนานาชาติว่า ความคุม้ค่าในการเข้าร่วมงานเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการใช้พิจารณาในการ
ตดัสินใจในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยพิจารณาท่ี ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงานและ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมงาน โดยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงานประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน ค่าใช้จ่ายทางออ้มเก่ียวกบั ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเดินทาง  
ค่าใช้จ่ายส าหรับการตกแต่งบูธ และค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งสินค้า  และในส่วนของ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมงาน ไดแ้ก่ โอกาสในการขายสินคา้ การโปรโมทสินคา้ และ
การติดต่อตวัแทนจ าหน่าย รวมถึงการพบลูกคา้เก่าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้
ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

    ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) “ตน้ทุนในการเขา้ร่วมงานถือเป็นปัจจยัท่ีผูอ้อก
งานใชพิ้จารณา ในการคดัเลือกงานท่ีจะไปเขา้ร่วม โดยงานแต่ละงานมีจ านวนค่าใช้จ่ายท่ี
แตกต่างกนั และมีโอกาสประสบความส าเร็จทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนั” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 9    
นามสมมติ (2559) “ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการใชพิ้จารณาในการออกงานก็คือความคุม้ค่าในการเขา้
ร่วมงาน โดยแบ่งเป็นตน้ทุนค่าใชจ่้าย และประสบการณ์ท่ีไดใ้นการเขา้ร่วมงานในอดีต โดย
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายก็คือพวกค่าลงทะเบียนเขา้ร่วม ค่าใชจ่้ายท่ีพกั ค่าเดินทาง ค่าตกแต่งบูธ ค่าการ
ขนส่งสินคา้ท่ีใชน้ ามาแสดงในงาน และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานในอดีต ว่าการเขา้
ร่วมงานในคร้ังก่อนเป็นอยา่งไร ถา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ก็มีแนวโนม้ท่ีกลบัมาเขา้ร่วมงาน
อีก ถา้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีไม่ดีก็มีแนวโนม้จะไม่กลบัมาอีก โดยผูป้ระกอบการหรือองคก์ร
ธุรกิจจะมองท่ีความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานเป็นส าคญั” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 10 นามสมมติ  
(2559) “การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้อยูใ่นแผนทางการตลาดของบริษทัเรา และเร่ิมด าเนิน
อยา่งจริงจงัใน 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัเราเขา้ร่วมงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใน
งานจดัแสดงสินคา้ท่ีต่างประเทศเรามีงบประมาณในการเขา้ร่วมไดปี้ละ 2-3 งาน โดยบางงาน
เป็นงานท่ีเราเคยไปมาแลว้และบางงานเป็นงานท่ีเรายงัไม่เคยไป ในส่วนของการพิจารณางาน
ท่ีเราเคยไปมาแลว้ในต่างประเทศ เราจะพิจารณาจากความส าเร็จในการเขา้ร่วมงานคร้ังก่อน
เป็นหลกั ความส าเร็จก็วดัจากจ านวนคนท่ีเขา้มาเยี่ยมชมบูธ หรือการไดพ้บกบัลูกคา้เก่าเพ่ือ
แสดงว่าบริษทัเรายงัอยู่ ถา้เป็นงานในต่างประเทศท่ีเราไปเป็นคร้ังแรก เราจะวดัความส าเร็จ
จากจ านวนผูเ้ขา้ชมบูธ และตวัแทนจ าหน่ายท่ีสามารถติดต่อได ้ในกรณีงานจดัแสดงสินคา้
ภายในประเทศเราจะเขา้ร่วมเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทั หรือขายปลีกมากกกวา่ โดย
ความส าเร็จวดัจากจ านวนสินคา้ท่ีขายได ้หรือ จ านวนคนท่ีเขา้มาร่วมชมบูธ” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 
24 นามสมมติ (2559) “การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ เร่ืองราคาก็มีส่วนส าคญั 
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เน่ืองจากบริษทัเราเป็นบริษทัเล็กๆ มีงบประมาณจ ากดั ดงันั้นการออกงานแต่ละคร้ังเราจะ
พิจารณาในเร่ืองของความคุม้ค่าเป็นหลกั ถา้ราคาสูงแต่ผลตอบรับดี เราก็จะไป แต่ถา้ราคาต ่า
แลว้ผลตอบรับไม่ดีเราก็ไม่ไป เพราะออกงานในต่างประเทศมีค่าใชจ่้ายเป็นหลกัแสน” 

ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ เน่ืองจากการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหารมีวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การน าเสนอสินคา้ใหม่ การขายสินคา้ การสร้างภาพลกัษณ์
บริษทั และการพบลูกคา้เก่าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ เป็นตน้ การออกงานท่ีประสบความส าเร็จ
จ าเป็นตอ้งบรรลุวตัถุประสงค์การออกงานตามเป้าหมายขององค์กร ถา้องคก์รประสบความส าเร็จ
ในการออกงาน ท าให้มีโอกาสสูงในการเขา้ร่วมงานคร้ังถดัไป นอกจากนั้นการท่ีผูป้ระกอบการ
ไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป ก็ถือเป็นความส าเร็จของการออกงานจดัแสดงสินคา้ 

5. กฎหมายและนโยบาย 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติวา่กฎหมายและนโยบายของเมืองเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินค้าในเมืองต่างๆ เน่ืองจากการเข้าร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการมีเป้าหมายเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ดงันั้นกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศถือเป็นองค์
ส าคญัท่ีผูป้ระกอบการใชเ้ลือกงานหรือประเทศท่ีจะไปเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ กฎระเบียบของ
ประเทศท่ีกีดกนัการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ หรือกฏหมาย
ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และมีระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีนาน มีก าแพงภาษีใน
อตัราท่ีสูง ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ไปร่วมออกงานเน่ืองจากไม่เห็นโอกาสทางธุรกิจ แต่ใน
ประเทศท่ีมีนโยบายสนบัสนุนการท าธุรกิจระหว่างประเทศ  สนบัสนุนการเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้หรือเปิดนโยบายเสรีทางการค้า ผูป้ระกอบการมีแนวโน้มท่ีจะเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
เน่ืองจากเห็นโอกาสทางธุรกิจ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

    ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 12 นามสมมติ (2559) “บริษทัเราไปออกงานมาหลายประเทศ ทั้งใน
ไทย อเมริกา   เยอรมนั จีนเราก็เคยไป ในการคดัเลือกงานท่ีจะไปเราพิจารณาจากโอกาสใน
การขายสินคา้ของเราก่อน อย่างบางประเทศเราไปร่วมออกงานจัดแสดงสินคา้ มีลูกคา้มา
ติดต่อหลายราย แต่เราไม่สามารถน าสินคา้ไปขายได ้เน่ืองจากบริษทัเราท าธุรกิจเก่ียวกบัขา้ว 
แต่ประเทศท่ีเราไปออกงานมีขอ้ก าหนดในการน าสินคา้เขา้เป็นแบบ โควตา ซ่ึงเรามีลูกคา้แต่
เราไม่สามารถขายได ้สินคา้ประเภทน้ีถูกจ ากดัการน าเขา้ และบางประเทศมีขั้นตอนซบัซอ้น
ยุง่ยาก ใชเ้วลานาน เวลามีปัญหาสินคา้เราไปคา้งท่ีท่าเรืออยูห่ลายเดือน บางคร้ังเสียหาย ไม่คุม้ 
ถา้มองแลว้ไปเขา้ร่วมงานไดแ้ต่ขายสินคา้ไม่ไดเ้ราก็จะไม่ไปประเทศเหล่านั้นอีก” ผูใ้ห้ขอ้มูล
คนท่ี 15 นามสมมติ (2559) “การเลือกประเทศท่ีจะไปก็ส าคญั บางประเทศมีกฎหมาย
ขอ้ก าหนดหลายอยา่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ จากประสบการณ์ในการเคยไปออกงาน มีตวัแทน
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จ าหน่ายสนใจในผลิตภณัฑข์องเรา แต่เราไม่สามารถขายใหไ้ดเ้น่ืองจากกฎระเบียบในประเทศ
ของตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการใบ Certificated ซ่ึงองคก์รเราซ่ึงอยูใ่นรูปแบบสหกรณ์นั้นไม่มี” 
ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 17 นามสมมติ  (2559) “การออกงานจดัแสดงสินคา้ในต่างประเทศเป็น
กิจกรรมทางการตลาดของบริษทัเราท่ีมีเป้าหมายทางธุรกิจ ท่ีตอ้งการน าสินคา้ออกไปจ าหน่าย 
หรือหาตวัแทนจ าหน่าย แต่การเลือกประเทศท่ีจะไปตอ้งดูใหดี้ บางประเทศเราไปออกงานได ้
แต่เราไม่สามารถน าสินคา้เราเขา้ไปขายไดบ้างตวั เน่ืองจากเกิดการกีดกนัทางดา้นผลิตภณัฑ ์
บางประเทศมีนโยบายการคา้แบบคุม้กนั ใชก้ารตั้งก าแพงภาษี ในอตัราท่ีสูงเพ่ือกีดกนัการ
น าเขา้ ถา้เป็นประเทศท่ีมีกฎหมายหรือนโยบายกีดกนัทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ในบริษทั
เรา เราก็จะไม่ไป” ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 23 นามสมมติ  (2559) “นโยบายของภาครัฐมีส่วนส าคญัท่ี
ท าให้งานจัดแสดงสินค้าประสบความส าเร็จมากข้ึน การสนับสนุนจากภาครัฐทางด้าน
นโยบายต่างๆ ช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กบัผูอ้อกงาน ดงันั้นนโยบายภาครัฐน่าจะเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าใหผู้อ้อกงานตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้มากข้ึน” 

    กฎหมายและนโยบายถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับการตดัสินใจเขา้ร่วมงาน
จดัแสดงสินคา้ เน่ืองจากการออกงานของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารมีวตัถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ ดงันั้นกฎหมายหรือนโยบายของเมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้ท่ีเอ้ือผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อ
ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการจะมีทศันคติทางดา้นบวกในการเขา้ร่วมงาน แต่ในทางกลบักนัหาก
กฎหมายหรือนโยบายมีแนวโน้มกีดกนัทางการคา้ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จทางธุรกิจของผู ้
ประกอบ ผูป้ระกอบการจะมีทศันคติทางดา้นลบในการเขา้ร่วมงานในประเทศหรือเมืองนั้นๆ  

6. ภาพลกัษณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติวา่ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมืองเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยเมืองท่ีเป็นผูน้ าหรือมีช่ือเสียงในดา้นอุตสาหกรรมอาหารหรือเป็นแหล่ง
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมของผูป้ระกอบเน่ืองจาก
เป็นโอกาสได้เห็นถึงการพฒันาในอุตสาหกรรม หรือไดรั้บขอ้มูลจากคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม 
รวมถึงยงัมีโอกาสในการขายสินคา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีอยูใ่นห่วงโซ่ของธุรกิจ แต่ท่ีส าคญั
ตอ้งเป็นเมืองท่ีปราศจากเหตุการณ์ไม่สงบหรือภยัธรรมชาติและมีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ร่วมงาน 
นอกจากนั้น สภาพแวดลอ้มของเมืองในดา้นของท าเลท่ีตั้งถา้มีลกัษณะเป็น Hub สามารถเป็นจุด
กระจายสินคา้ไปยงัภูมิภาคใกลเ้คียงได ้ก็ถือเป็นเมืองท่ีมีความน่าสนใจในการเขา้ร่วมงานเพื่อขยาย
โอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมทางอาหารและสภาพภูมิอากาศ ทุก
องค์ประกอบเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 
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    ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 นามสมมติ (2559) “ผูท่ี้เขา้ร่วมงานไม่เพียงแต่ตอ้งการมาขายของแค่
ประเทศท่ีไปออกงานเท่านั้น แต่ตอ้งการขายไปยงัประเทศขา้งเคียงดว้ย ดงันั้นปัจจยัอยา่งหน่ึง
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ก็คือช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมของเมือง
นั้น เช่น การท่ีเราเลือกกรุงเทพฯเป็นสถานท่ีจดังานเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความเหมาะสมกบั
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นตน้” ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 นามสมมติ (2559) ภาพลกัษณ์ของประเทศ
ท่ีจดังานก็มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจของผูอ้อกงาน โดยเฉพาะภาพลกัษณ์ทางดา้นความ
ปลอดภยั ทั้งดา้นภยัธรรมชาติ การประทว้งทางการเมือง ปริมาณอาชญากรรมท่ีสูง ส่งผลต่อ
ความเช่ือมัน่ในการเขา้ร่วมงานของผูอ้อกงาน ” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 8 นามสมมติ (2559) 
“ภาพลกัษณ์และมีความมีช่ือเสียงของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ถือเป็นปัจจยัท่ีสามารถ
ดึงดูดผูอ้อกงานทั้งในและต่างประเทศได”้ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 10 นามสมมติ (2559) “การเลือก
งานจัดแสดงสินคา้ท่ีเราจะไปเขา้ร่วม การวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้มของประเทศเป็นส่ิง
ส าคญั เพ่ือมองถึงโอกาสทางธุรกิจ ดา้นจ านวนของประชากรยิ่งมีเยอะยิ่งมีโอกาสขายสินคา้
ได ้แต่ประชากรในประเทศนั้นควรมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีซ้ือสินคา้ของเราได”้ ผูใ้หข้อ้มูล
คนท่ี 13 นามสมมติ (2559) “การท่ีเลือกประเทศท่ีจะไปเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้เราจะ
พิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจของสินคา้ของเราก่อน เน่ืองจากสินคา้เราเป็นน ้ าพริก เป็นสินคา้ท่ี
มีผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม เราจะเลือกไปยงัประเทศท่ีมีวฒันธรรมทางดา้นอาหารสอดคลอ้งกบั
ธุรกิจเรา เป็นกลุ่มคนท่ีสามารถบริโภคสินคา้ของเราได ้และเป็นประเทศขนาดใหญ่ในภูมิภาค 
ยิง่ถา้เป็นเมืองท่ีมีลกัษณะเป็น Hub ก็ยิง่ดี เพราะท าใหเ้ราสามารถเลือกใชเ้ป็นจุดกระจายสินคา้
ไปยงัประเทศหรือภูมิภาคใกลเ้คียงได”้ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 16 นามสมมติ (2559)  “การเลือกงาน
จดัแสดงสินคา้ในต่างประเทศท่ีเราจะไปเขา้ร่วม เราตอ้งดูก่อนวา่กลุ่มลูกคา้รู้จกัสินคา้หรือใช้
สินคา้เราหรือป่าว เพราะสินคา้เราคือน ้ าปลา บางประเทศไม่รู้จกั ลูกคา้เป้าหมายของเราจะอยู่
ในเอเชียใต้ พวก ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีนใต้ และลาว ถ้าประเทศท่ีเราไปมี
วฒันธรรมทางอาหารสอดคลอ้งกบัธุรกิจเรา ก็อยูใ่นตวัเลือกท่ีเราจะไปเขา้ร่วม” ผูใ้หข้อ้มูลคน
ท่ี 21 นามสมมติ (2559) “สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่ดี ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของ Exhibitors”  

    ภาพลกัษณ์และสภาพแวดล้อมของเมืองถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยเมืองท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีสภาพแวดลอ้มสอดคลอ้งกบั
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้ในการเขา้ร่วมงานท่ีสูง เน่ืองจากเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจ 

7. ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดบันานาชาติว่าความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเมืองท่ีจดังานเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา
เน่ืองจาก การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจเป็นส าคญั ดงันั้นระบบโครงสร้าง
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พื้นท่ีในดา้นการขนส่งสินคา้ถือมีบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการพิจารณาทั้ง
ระบบการขนส่งทั้ งภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้า
ประกอบดว้ย 4 ช่องทางไดแ้ก่ ทางถนน ทางน ้า ทางอากาศ และทางรถราง  โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้ห้
ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

    ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 10 นามสมมติ  (2559) “ระบบการขนส่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการท า
ธุรกิจ การเลือก Destination ท่ีเราจะไปตอ้งมีความพร้อมทางดา้นการขนส่ง ”ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 
15 นามสมมติ (2559) “ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นการขนส่งเป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีเราใช้
พิจารณาในการตดัสินใจไปเขา้ร่วมงานเน่ืองจากสินคา้เราเราบางชนิด เป็นสินคา้ท่ีมี Shelf life 
จ ากดั ดงันั้นการขนส่งสินคา้จึงมีความส าคญั โดยการระบบการขนส่งท่ีเราใชส่้วนใหญ่จะเป็น
ทางถนน และใชท้างเรือบา้งส าหรับบางประเทศ” ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 20 นามสมมติ (2559) 
“ระบบโลจิสติกส์ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาในประเทศท่ีเราจะไปเขา้ร่วมงานดว้ย การ
เขา้ร่วมงานเราไปเพ่ือขายสินคา้ ดงันั้นมนัตอ้งมีการขนสินคา้เพ่ือไปขาย พวกความพร้อมของ
ระบบพวกน้ีมนัส าคญั แลว้มนัก็ตอ้งแลว้แต่สินคา้ดว้ยว่าใชท้างไหน แต่ถา้เป็นนอกประเทศ
ส่วนใหญ่ก็เป็นทางเรือ มีทางเคร่ืองบินบา้งแต่ก็ไม่เยอะเพราะราคามนัสูง แต่ถา้ประเทศท่ีมี
ระบบรถไฟท่ีดีๆก็ถือเป็นช่องทางการขนสินคา้ภายในประเทศท่ีน่าสนใจ” ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 24 
นามสมมติ (2559) “การไปออกงานนั้นคือการท่ีบริษทัเราไปท าการตลาดเพื่อให้สามารถขาย
สินคา้ได ้นอกจากเราจะพิจารณาดา้นวตัถุประสงค์ของการจดังาน ประเภทของการจดังาน 
หรือกลุ่มลูกค้า ก็แล้วแต่ อีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีส่วนส าคัญก็คือพวกระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะพวกระบบขนส่ง พวกน้ีตอ้งมีคุณภาพไม่งั้นส่งของไปเกิดเสียหาย สูญหาย บางท่ี
ไม่มีคุณภาพไม่มีการการันตรี ส่ิงพวกน้ีก็ตอ้งพิจารณาดว้ยเหมือนกนั”  

    ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส าหรับการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้เน่ืองจากการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้มีวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
ดงันั้นเมืองหรือประเทศท่ีมีความพร้อมทางด้านระบบขนส่ง สามารถมีส่วนช่วยในการกระจาย
สินคา้ของผูป้ระกอบการสู่ตวัแทนจ าหน่ายหรือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

    ดงันั้นจากผลการศึกษาดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัสามารถน ามาสกดัข้ึนรูป
เพื่อเป็นโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฎีดงัไดภ้าพ 26 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 องคป์ระกอบเชิงทฤษฎีของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

กฎระเบียบ
ของประเทศ 

นโยบายของ
ประเทศ 

ภาพลกัษณ์
ของเมือง 

สภาพแวดล้อม
ของเมือง 

ความพร้อม
ทางด้านการ

ขนสง่
ภายในประเทศ 

ความพร้อม
ทางด้านการ
ขนสง่ระหวา่ง
ประเทศ 

องค์ประกอบเชิงทฤษฎีของการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

แบรนด์ของการจดั
งานแสดงสินค้า 

สถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

การด าเนินงาน
ของผู้จัดงาน 

ความคุ้มค่าในการ
เข้าร่วมงาน 

 

โครงสร้างพืน้ฐาน ภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อม 

กฎหมาย 

และนโยบาย 

ช่ือเสยีงของ
การจดังาน
แสดงสนิค้า 

การจดังานมี
การรองรับ
จากภาครัฐ
หรือเอกชน 

รูปแบบของ
การจดังาน
แสดงสนิค้า 

ความ
สะดวกใน
การเข้าถงึ 

ความพร้อม
ของสถานท่ี 

ความพร้อม
ของสิง่
อ านวย
ความ
สะดวก 

กระบวนการ
เตรียมงาน 

การด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ 

คณุภาพการ
ให้บริการ 

คา่ใช้จา่ยที่
เก่ียวข้องใน
การเข้า

ร่วมงานจดั
แสดงสนิค้า 

ประสบการณ์
ในการเข้า
ร่วมงานจดั
แสดงสนิค้าใน

อดีต 
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จากภาพท่ี 26 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้สามารถ
สรุปได ้7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี โดยผูว้ิจยัเสนอเกณฑ์ตามล าดบั
ดงัน้ี 

องค์ประกอบหลกัที ่1 แบรนด์ของการจัดงานแสดงสินค้า 
ในด้านขององค์ประกอบท่ี 1 แบรนด์ของการจดังานแสดงสินค้าประกอบด้วย 3 

องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ ช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ การจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือ
เอกชน และรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ช่ือเสียงของการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี 
ไดแ้ก่ 

1.1 ประวติัการท างานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ เป็นท่ีน่าเช่ือถือและมีความน่าสนใจ  
1.2 ช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.3 ผลการด าเนินงานในอดีตของผูจ้ดังานสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดังาน 
1.4 องคก์รของผูจ้ดังานแสดงสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การจัดงานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน ประกอบดว้ย 4 

ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
2.1 มีความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดังานแสดงสินคา้ 
2.2 มีความร่วมมือกบัภาครัฐในการจดังานแสดงสินคา้ 
2.3 มีองคก์ารของเอกชนใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ 
2.4 มีองคก์ารของภาครัฐใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ 
องค์ประกอบย่อยที ่3 รูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 มีนวตักรรมหรือไฮไลทภ์ายในงานเพื่อดึงดูดความสนใจผูเ้ขา้ร่วมงาน 
1.2 งานจดัแสดงสินคา้มีลกัษณะเป็นงานขนาดใหญ่ สามารถรองรับผูอ้อกงานระดบั

นานาชาติได ้
1.3 วตัถุประสงคข์องงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
1.4 ประเภทของงานจัดแสดงสินค้ามีความเก่ียวข้องโดยตรงกับธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการ 
องค์ประกอบหลกัที ่2 สถานทีจั่ดงานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ในดา้นขององคป์ระกอบท่ี 2 สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวกประกอบดว้ย 3 

องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเขา้ถึง ความพร้อมของสถานท่ีจดังานและความพร้อม
ของส่ิงอ านวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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องค์ประกอบย่อยที ่1 ความสะดวกในการเข้าถึง ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 ความสะดวกในการสู่เมืองหรือสถานท่ีจดังานของผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 

โดยวดัจากความถ่ีของจ านวนเท่ียวบินขาเขา้สู่เมือง 
1.2 ความสะดวกในการเขา้สู่สถานท่ีจดังานโดยวดัจากความหลากหลายของรูปแบบ

การเดินทาง เช่น รถส่วนตวั รถประจ าทาง รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 
1.3 ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเขา้สู่เมือง โดยวดัจากจ านวนถนน

หรือความหลากหลายของเส้นทางส าหรับการเดินทาง 
1.4 ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเดินทางจากภายในจงัหวดัหรือจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อเข้า

ร่วมงานในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
องค์ประกอบย่อยที ่2 ความพร้อมของสถานทีจั่ดงาน ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
2.1 สถานท่ีจดังานมีช่ือเสียงและมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีส าคญัของเมือง 
2.2 สถานท่ีจดังานสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยา่งหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกบั

งานจดัแสดงสินคา้ 
2.3 สถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรองรับการจดังานใน

ระดบันานาชาติได ้ 
 2.4 ความจุของสถานท่ีจัดงานแสดงสินค้าสามารถรองรับผูเ้ข้าร่วมงานระดับ

นานาชาติไดอ้ยา่งเพียงพอ 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี

ไดแ้ก่ 
3.1 ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ เช่น จุด

ขนถ่ายสินคา้ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ส าหรับขนถ่ายหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้  
3.2 ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณห้องสถานท่ีจดังาน 

เช่น หอ้งน ้า ท่ีจอดรถ ท่ีสูบบุหร่ี หอ้งส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 
3.3 ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจดังาน เช่น 

ระบบแสง สี เสียง ภายในงาน  
3.4 ความพร้อมและมาตรฐานของการบริการดา้นอาหาร ในสถานท่ีจดังานและบริเวณ

โดยรอบ 
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องค์ประกอบหลกัที ่3 การด าเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า 
ในดา้นขององคป์ระกอบท่ี 3 การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ประกอบดว้ย 3 

องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ กระบวนการเตรียมงาน การด าเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์และ คุณภาพ
การใหบ้ริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที ่1 กระบวนการเตรียมงาน ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 การคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดังานท่ีมีคุณภาพ เช่น ฝ่ายตกแต่งพื้นท่ี 
1.2 มีขั้นตอนหรือระบบการประสานงานระหวา่งผูจ้ดังานและผูอ้อกงานส าหรับการ

เตรียมงานท่ีมีคุณภาพ 
1.3 ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการจดังาน เช่น จดัเป็นประจ าในช่วงเวลาเดียวกนั

ของทุกปี 
1.4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการจดังาน 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี

ไดแ้ก่ 
2.1 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงานและ

ผูเ้ขา้ร่วมงาน ผา่นช่องทางเวปไซด ์โซเชียลมีเดีย และอีเมล ์
2.2 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงานและ

ผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นเครือข่าย หรือตวัแทน 
2.3 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงานและ

ผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์
2.4 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงานและ

ผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือทีว ี
องค์ประกอบย่อยที ่3 คุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
3.1 มีการให้บริการหรืออ านวยความสะดวกด้านการติดต่อธุรกิจภายในงาน เช่น 

เจา้หนา้ท่ีแปลภาษา เป็นตน้ 
3.2 มีการวางระบบรักษาความปลอดภยัภายในงานอยา่งมีมาตรฐาน 
3.3 มีการใหบ้ริการหรืออ านวยความสะดวกกรณีเกิดปัญหาภายในงาน 
3.4 มีจุดใหบ้ริการส าหรับการใหข้อ้มูลภายในงานแก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน 
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องค์ประกอบหลกัที ่4 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน 
ในด้านขององค์ประกอบท่ี 4 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงานประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบย่อยได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเข้าร่วมงาน และประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงาน ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี
ไดแ้ก่ 

1.1 ค่าใชจ่้ายโดยตรงในการออกงาน เช่น ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้มีความ
เหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดขององคก์าร 

1.2 ค่าใช้จ่ายทางออ้มในการออกงาน เช่น ค่าท่ีพกั ค่าเดินทางและค่าอาหารมีความ
เหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดขององคก์ร 

1.3 ค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งสินคา้มีความเหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาด
ขององคก์าร 

1.4 ค่าใชจ่้ายส าหรับการตกแต่งบูธมีความเหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดของ
องคก์าร 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า  ประกอบดว้ย               
4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 

2.1 สามารถบรรลุเป้าหมาย การออกงานโดยวดัจากการขายสินคา้จากการเขา้ร่วมงาน
ในอดีต 

2.2 สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดต่อตวัแทนจ าหน่ายจากการเขา้ร่วมงานในอดีต 
2.3 สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้เก่าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
2.4 สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อท าให้ธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการเป็นท่ีรู้จกั 
องค์ประกอบหลกัที ่5 กฎหมายและนโยบาย 
ในด้านขององค์ประกอบท่ี  5 กฎหมายและนโยบายของเมืองประกอบด้วย                         

2 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ กฎระเบียบของประเทศ และนโยบายของประเทศโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
องค์ประกอบย่อยที ่1 กฎระเบียบของประเทศ 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
1.1 ความยุง่ยากดา้นกฎหมายในการน าสินคา้เขา้หรือส่งออกระหวา่งประเทศ 
1.2 กฎ ระเบียบของประเทศไม่กีดกนัการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของผูป้ระกอบการ 
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1.3 มีกฎระเบียบท่ีชดัเจนส าหรับการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ประเภทอาหาร 
1.4 มีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนส าหรับการด าเนินการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ 
องค์ประกอบย่อยที ่2 นโยบายของประเทศ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
2.1 อตัราภาษีของการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 
2.2 นโยบายของประเทศสนบัสนุนการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2.3 นโยบายของประเทศสนบัสนุนธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 
2.4 นโยบายของประเทศเปิดเสรีทางการคา้ 
องค์ประกอบหลกัที ่6 ภาพลกัษณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง 
ในด้านขององค์ประกอบหลักท่ี 6 ภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของเมือง และสภาพแวดลอ้มของเมือง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที ่1 ภาพลกัษณ์ของเมือง ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
1.1 เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้มีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร 
1.2 เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้เป็นแหล่งงของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
1.3 เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยั ปราศจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง หรือภยั

ธรรมชาติ 
1.4 เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ร่วมงานและผูอ้อกงาน โดยวดัจากปริมาณ

ของอาชญากรรม เป็นตน้ 
องค์ประกอบย่อยที ่2 สภาพแวดล้อมของเมือง 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
2.1 ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสมต่อการเป็นจุดกระจายสินคา้ไปยงัภูมิภาคหรือประเทศ

ใกลเ้คียง 
2.2 ประชากรของประเทศมีจ านวนมาก และประชากรส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ี

ซ้ือสินคา้ได ้
2.3 มีวฒันธรรมทางอาหารสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
2.4 มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อรองรับการจดังานแสดงสินคา้ 
องค์ประกอบหลกัที ่7 ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ในดา้นขององคป์ระกอบหลกัท่ี 7 ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ย 

2 องค์ประกอบยอ่ยไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นการขนส่งภายในประเทศและความพร้อมทางดา้น
การขนส่งระหวา่งประเทศ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความพร้อมทางด้านการขนส่งภายในประเทศ ประกอบด้วย            
ตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 

1.1 มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางน ้ าท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 

1.2 มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางถนนท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 

1.3 มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางอากาศท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 

1.4 มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางรถรางท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 

 องค์ประกอบย่อยที ่2 ความพร้อมทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 

2.1 มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางน ้า ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 
2.2 มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางถนน ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 
2.3 มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางอากาศ ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 
2.4 มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางรถรางส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 
หลังจากได้องค์ประกอบเกณฑ์การตัดสินใจเข้า ร่วมงานจัดแสดงสินค้าของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผูว้ิจยัได้น า
ข้อมูลไปสร้างแบบสอบถามและน าไปตรวจวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของ
แบบสอบถาม โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คนช่วยพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ รวมถึงตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) ตามเทคนิค IOC เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าแบบสอบถาม ไปเก็บขอ้มูล
จริง โดยผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 0.5 ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงท่ี
ใชไ้ดแ้ละปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามให้มีความชดัเจนสามารถส่ือความหมายได้
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี  16  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 1 แบรนด์ของ
การจดังานแสดงสินคา้ 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC 
ความ

สอดคล้อง 
1. ดา้นแบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ 

1.1  ดา้นช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ 

1.1.1 ประวติัการท างานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ เป็น
ท่ีน่าเช่ือถือและมีความน่าสนใจ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.1.2 ช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินค้าเป็นท่ีรู้จกัทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.1.3 ผลการด าเนินงานในอดีตของผูจ้ ัดงานแสดง
สินค้าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการจัด
งาน 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.1.4 องค์กรของผูจ้ดังานแสดงสินค้าเป็นท่ีรู้จกัทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.2  ดา้นการจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน 

1.2.1 มีความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดังาน
แสดงสินคา้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.2.2 มีความร่วมมือกบัภาครัฐในการจดังานแสดง
สินคา้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.2.3 มีองคก์ารของเอกชนใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.2.4 มีองคก์ารของภาครัฐใหค้วามช่วยเหลือและ
สนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.3. ดา้นรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ 

1.3.1 มีนวตักรรมหรือไฮไลท์ภายในงานเพื่อดึงดูด
ความสนใจผูเ้ขา้ร่วมงาน 

3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  16  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 1 แบรนด์ของ
การจดังานแสดงสินคา้ (ต่อ) 

จากตารางท่ี 16 แสดงตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบหลกัท่ี 1 แบรนด์ของการ
จดังานแสดงสินคา้พบวา่ ทุกขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 แสดงให้
เห็นว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้น ผูว้ิจ ัยจึงน าข้อความท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์การ
พิจารณาน้ีไปจดัไวใ้นแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  17  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั 
                    นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 2 สถานท่ี           
                    จดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         

ระดับนานาชาติ 
ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

2. ดา้นสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก 

2.1 ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง 

2.1.1 ความสะดวกในการเขา้สู่เมืองหรือสถานท่ีจดังาน
ของผู ้เข้า ร่วมงานจัดแสดงสินค้า โดยวดัจาก
ความถ่ีของจ านวนเท่ียวบินขาเขา้สู่เมือง 

3 1 สอดคลอ้ง 

2.1.2 ความสะดวกในการเข้าสู่สถานท่ีจดังานโดยวดั
จากความหลากหลายของรูปแบบการเดินทาง  
เช่น รถส่วนตวั รถประจ าทาง รถไฟฟ้า รถไฟใต้
ดิน รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

1.3.2 งานจดัแสดงสินคา้มีลกัษณะเป็นงานขนาดใหญ่ 
สามารถรองรับผูอ้อกงานระดบันานาชาติได ้

3 0.67 สอดคลอ้ง 

1.3.3 วตัถุประสงค์ของงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

3 1 สอดคลอ้ง 

1.3.4 ประเภทของงานจดัแสดงสินคา้มีความเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  17  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั 
                    นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 2 สถานท่ี           
                    จดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 
ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         

ระดับนานาชาติ 
ความถี่ ค่า IOC 

ความ
สอดคล้อง 

2.1.3 ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการ
เข้าสู่เมือง โดยวดัจากจ านวนถนนหรือความ
หลากหลายของเส้นทางส าหรับการเดินทาง   

3 0.67 สอดคลอ้ง 

2.1.4 ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเดินทางจากภายในจงัหวดั
หรือจังหวัดใกล้  เ คียง เพื่ อ เข้า ร่วมงานใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

3 1 สอดคลอ้ง 

2.2 ดา้นความพร้อมของสถานท่ีจดังาน 

2.2.1 สถานท่ีจดังานมีช่ือเสียงและมีพื้นท่ีตั้งอยู่ใกล้
สถานท่ีส าคญัของเมือง 

3 1 สอดคลอ้ง 

2.2.2 สถานท่ีจดังานสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
หลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมกบังานท่ีจดั 

3 1 สอดคลอ้ง 

2.2.3 สถานท่ีจัดงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถ
รองรับการจดังานระดบันานาชาติได ้

3 0.67 สอดคลอ้ง 

2.2.4 ความจุของสถานท่ีจัดงานสามารถรองรับ
ผูเ้ขา้ร่วมงานระดบันานาชาติไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3 0.67 สอดคลอ้ง 

2.3 ดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก 

2.3.1 ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการขนถ่ายสินค้า เช่น จุดขนถ่าย
สินค้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์ส าหรับขนถ่ายหรือ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

2.3.2 ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความ
สะดวกบริเวณห้องสถานท่ีจดังาน เช่น ห้องน ้ า 
ท่ีจอดรถ ท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

 



124 
 

ตารางท่ี  17  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั 
                    นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 2 สถานท่ี           
                    จดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 
ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         

ระดับนานาชาติ 
ความถี่ ค่า IOC 

ความ
สอดคล้อง 

2.3.3 ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการจดังาน เช่น ระบบแสง สี 
เสียง ภายในงาน เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

2.3.4 ความพร้อมและมาตรฐานของการบริการด้าน
อาหาร ในสถานท่ีจดังานและบริเวณโดยรอบ 

3 0.67 สอดคลอ้ง 

จากตารางท่ี 17 แสดงตวับ่งช้ีท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 
ของผูป้ระกอบการในองคป์ระกอบหลกัท่ี 2 สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ทุก
ขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงน าขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาน้ีไปจดัไวใ้นแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  18  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ในองค์ประกอบหลกัท่ี 3 การ
ด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

3. ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 

3.1 ดา้นกระบวนการเตรียมงาน 

3.1.1 การคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดังานท่ีมี
คุณภาพ เช่น ฝ่ายตกแต่งพื้นท่ี เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

3.1.2 มีขั้นตอนหรือระบบประสานงานระหว่างผูจ้ ัด
งานและผู ้ออกงานส าหรับการเตรียมงานท่ีมี
คุณภาพ 

3 1 สอดคลอ้ง 

3.1.3 ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการจดังาน เช่น 
จดัเป็นประจ าในช่วงเวลาเดียวกนัของทุกปี 

3 0.67 สอดคลอ้ง 

3.1.4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการ
จดังาน 

3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  18  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั 
                     นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 3  
                     การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ (ต่อ) 
ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         

ระดับนานาชาติ 
ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

3.2 ดา้นการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

3.2.1 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
และใหข้อ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงาน ผา่น
ช่องทางเวบ็ไซต ์โซเชียลมีเดีย และอีเมล์ 

3 1 สอดคลอ้ง 

3.2.2 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
และให้ข้อมูลแก่ผู ้ออกงาน และผู ้เข้าร่วมงาน         
ผา่นเครือข่าย หรือตวัแทน โดยการจดังานสัมมนา 
หรือ การประชาสัมพนัธ์แคมเปญ 

3 1 สอดคลอ้ง 

3.2.3 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงานผา่น
ส่ือส่ิงพิมพ ์

3 1 สอดคลอ้ง 

3.2.4 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงานส่ือ
ทีว ี

3 1 สอดคลอ้ง 

3.3 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

3.3.1 มีการให้บริการหรืออ านวยความสะดวกดา้นการ
ติดต่อธุรกิจภายในงาน เช่น เจา้หน้าท่ีแปลภาษา 
เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

3.3.2 มีการวางระบบรักษาความปลอดภยัในงานอยา่งมี
มาตรฐาน 

3 0.67 สอดคลอ้ง 

3.3.3 มีการใหบ้ริการหรืออ านวยความสะดวก กรณีเกิด
ปัญหาภาย ในงาน 

3 1 สอดคลอ้ง 

3.3.4 มีจุดให้บริการส าหรับการให้ขอ้มูลภายในงานแก่
ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงาน 

3 1 สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 18 แสดงตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบหลกัท่ี 3 การด าเนินงาน
ของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ พบวา่ ทุกขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 
แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าขอ้ความท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์
การพิจารณาน้ีไปจดัไวใ้นแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี  19  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ความคุม้ค่า
ในการเขา้ร่วมงาน 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

4. ดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน 

4.1 ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน 

4.1.1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย โ ด ย ต ร ง ใ น ก า ร อ อ ก ง า น  เ ช่ น 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณทางการตลาดของ
องคก์าร 

3 1 สอดคลอ้ง 

4.1.2 ค่าใชจ่้ายทางออ้มในการออกงาน เช่น ค่าท่ีพกั ค่า
เดินทาง และค่าอาหาร มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณทางการตลาดขององคก์าร 

3 1 สอดคลอ้ง 

4.1.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยส าห รับการขนส่ง สินค้า  มีความ
เหมาะสมกับงบ ประมาณทางการตลาดของ
องคก์าร 

3 1 สอดคลอ้ง 

4.1.4 ค่าใชจ่้ายส าหรับการตกแต่งบูธ มีความเหมาะสม
กบังบประมาณทางการตลาดขององคก์าร 

3 0.67 สอดคลอ้ง 

4.2 ดา้นประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 

4.2.1 สามารถบรรลุเป้าหมายการออกงานโดยวดัจาก
การขายสินคา้จากการเขา้ร่วมงานในอดีต 

3 1 สอดคลอ้ง 

4.2.2 สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดต่อตัวแทน
จ าหน่ายจากการเขา้ร่วมงานในอดีต 

3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  19  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ความคุม้ค่า
ในการเขา้ร่วมงาน (ต่อ) 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

4.2.3 สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้เก่า
เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

3 1 สอดคลอ้ง 

4.2.4 สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้ใหม่
เพื่อท าใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการเป็นท่ีรู้จกั 

3 1 สอดคลอ้ง 

จากตารางท่ี 19 แสดงตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ความคุม้ค่าในการ
เขา้ร่วมงานพบวา่ ทุกขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 แสดงให้เห็นวา่
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาน้ีไป
จดัไวใ้นแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  20  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ในองค์ประกอบหลกัท่ี 5 ด้าน
กฎหมายและนโยบาย 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

5. ดา้นกฎหมายและนโยบาย 

5.1 ดา้นกฎระเบียบของประเทศ 

5.1.1 ความยุง่ยากดา้นกฎหมายในการน าสินคา้เขา้หรือ
ส่งออกระหวา่งประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

5.1.2 กฎ ระเบียบของประเทศไม่กีดกนัการน าเขา้หรือ
ส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบ 
การ 

3 1 สอดคลอ้ง 

5.1.3 กฎระเบียบท่ีชดัเจนส าหรับการน าเขา้หรือส่งออก
สินคา้ประเภทอาหาร 

3 1 สอดคลอ้ง 

5.1.4 มี ก าหนดระยะ เวล า ท่ีชัด เ จน  ส าห รับการ
ด าเนินงานการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  20  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ในองค์ประกอบหลกัท่ี 5 ด้าน
กฎหมายและนโยบาย (ต่อ) 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

5.2 ดา้นนโยบายของประเทศ 

5.2.1 อตัราภาษีการน าเข้า หรือส่งออกอยู่ในระดับท่ี
คุม้ค่าต่อการลงทุน 

3 1 สอดคลอ้ง 

5.2.2 นโยบายของประเทศสนับสนุนการท าธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

5.2.3 นโยบายของประเทศสนบัสนุนธุรกิจการจดังาน
แสดงสินคา้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

5.2.4 นโยบายของประเทศเปิดเสรีทางการคา้ 3 1 สอดคลอ้ง 

จากตารางท่ี 20 แสดงตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบหลกัท่ี 5 กฎหมายและนโยบาย พบวา่ ทุก
ขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงน าขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาน้ีไปจดัไวใ้นแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 21  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใช้เป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง   สินคา้
ระดบันานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ในองค์ประกอบหลกัท่ี 6                   
ดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

6. ดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวด ลอ้มของเมือง 

6.1 ดา้นภาพลกัษณ์ของเมือง 

6.1.1 เมืองท่ีจัดงานแสดงสินค้ามี ช่ือเสียงทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

3 1 สอดคลอ้ง 

6.1.2 เ มือง ท่ีจัดงานแสดงสินค้า เ ป็นแหล่งของผู ้
ประกอบอุตสาหกรรมอาหาร 

3 1 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  21  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใช้เป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง   สินคา้
ระดบันานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 6  ดา้น
ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง (ต่อ) 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

6.1.3 เ มื อง ท่ี จัดง าน มีความปลอดภัย  ปราศจาก
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง หรือภยัธรรมชาติ 

3 1 สอดคลอ้ง 

6.1.4 เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยั ต่อผูเ้ขา้ร่วมงาน 
แ ล ะ ผู ้ อ อ ก ง า น  โ ด ย วัด จ า กป ริ ม าณขอ ง
อาชญากรรม เป็นตน้ 

3 1 สอดคลอ้ง 

6.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มของเมือง 
6.2.1 ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสมต่อการเป็นจุดกระจาย

สินคา้ไปยงัภูมิภาคหรือประเทศใกลเ้คียง 
3 1 สอดคลอ้ง 

6.2.2 ประชากรของประ เทศ มีจ านวนมาก  และ
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับท่ีซ้ือ
สินคา้ได ้

3 1 สอดคลอ้ง 

6.2.3 มีวฒันธรรมทางอาหารสอดคล้องกบัธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ 

3 1 สอดคลอ้ง 

6.2.4 มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อ
รองรับการจดังานแสดงสินคา้ 

3 0.67 สอดคลอ้ง 

 

จากตารางท่ี 21 แสดงตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองค์ประกอบหลกัท่ี 6ภาพลกัษณ์และ
สภาพแวด ลอ้มของเมือง  พบวา่ ทุกขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 
แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าขอ้ความท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์
การพิจารณาน้ีไปจดัไวใ้นแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี  22  ผลค่า IOC ของขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในองคป์ระกอบหลกัท่ี 7ดา้นความ
พร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า         
ระดับนานาชาติ 

ความถี่ ค่า IOC ความสอดคล้อง 

7. ดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

7.1 ดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งภายในประเทศ 

7.1.1 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางน ้ า ท่ี
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ทัน ส มั ย ส า ห รั บ ก า ร ข น ส่ ง
ภายในประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.1.2 มีความพร้อมทางด้านการขนส่งทางถนนท่ี
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ทัน สมั ย  ส า ห รั บ ก า ร ขน ส่ ง
ภายในประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.1.3 มีความพร้อมทางด้านการขนส่งทางอากาศท่ี
รวดเร็วและทันสมัย ส าหรับการขนส่งภายใน 
ประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.1.4 มีความพร้อมทางด้านการขนส่งทางรถรางท่ี
รวดเร็วและทันสมัยส าหรับการขนส่งภายใน 
ประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.2 ดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

7.2.1 มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางน ้ าส าหรับ
การขนส่งระหวา่งประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.2.2 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางถนน
ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.2.3 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางอากาศ
ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 

7.2.4 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางรถราง
ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

3 1 สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 22 แสดงตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้
ระดับนานาชาติ ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองค์ประกอบหลักท่ี 7ความพร้อม
ทางดา้นโครง สร้างพื้นฐาน  พบวา่ ทุกขอ้ความท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาไดค้่า IOC สูงกวา่ 0.5 
แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าขอ้ความท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์
การพิจารณาน้ีไปจดัไวใ้นแบบสอบถาม 

 
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์เกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับ

นานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
จากขั้นตอนในส่วนท่ี 1 เม่ือไดข้อ้มูลขององคป์ระกอบการตดัสินใจมาจดัท าเกณฑ์การ

ตดัสินใจแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัในส่วนท่ี 2 โดยน าขอ้มูลองคป์ระกอบเกณฑ์การตดัสินใจไป
สร้างเป็นแบบสอบถามและน าไปแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ี
เคยเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติจ านวน 680 ราย เพื่อน าผลจากแบบสอบถามไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) อนัดบัหน่ึง (First order) และระดบัสอง (Second order) 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนด

และแปลความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
Mean หมายถึง  ค่าเฉล่ีย   
S.D. หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
Chi-Square  หมายถึง  ค่าไค-สแควร์ 
df  หมายถึง  ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ 
RMSEA  หมายถึง  ค่ารากก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 
CFI  หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
GFI  หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
AGFI หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
p-value หมายถึง   ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 
KMO หมายถึง  ค่าท่ีใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มูลตวัอยา่งท่ีวเิคราะห์ 

โดยเทคนิค Factor Analysis 
Barlett’Test หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
X1  หมายถึง  ประวติัการท างานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้เป็นท่ี 
    น่าเช่ือถือ และมีความน่าสนใจ 
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X2  หมายถึง  ช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและ 
    ต่างประเทศ 
X3  หมายถึง  ผลการด าเนินงานในอดีตของผูจ้ดังานสามารถบรรลุ 

วตัถุประสงคข์องการจดังาน 
X4  หมายถึง  องคก์รของผูจ้ดังานแสดงสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและ 
    ต่างประเทศ 
X5  หมายถึง  มีความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดังานแสดงสินคา้ 
X6  หมายถึง  มีความร่วมมือกบัภาครัฐในการจดังานแสดงสินคา้ 
X7  หมายถึง  มีองคก์รของเอกชนใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน 
    การจดังานแสดงสินคา้ 
X8  หมายถึง  มีองคก์ารของภาครัฐใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน 
    การจดังานแสดงสินคา้ 
X9  หมายถึง  มีนวตักรรมหรือไฮไลทภ์ายในงานเพื่อดึงดูดความสนใจ 
    ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
X10 หมายถึง  งานจดัแสดงสินคา้มีลกัษณะเป็นงานขนาดใหญ่  

สามารถรองรับผูอ้อกงานระดบันานาชาติได ้
X11 หมายถึง  มีวตัถุประสงคข์องงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกิจของ 

ผูป้ระกอบการ 
X12 หมายถึง  ประเภทของงานจดัแสดงสินคา้มีความเก่ียวขอ้งโดยตรง 

กบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
X13 หมายถึง  ความสะดวกในการเขา้สู่เมืองหรือสถานท่ีจดังานของ 

ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยวดัจากความถ่ีของ 
จ านวนเท่ียวบินขาเขา้สู่เมือง 

X14 หมายถึง  ความสะดวกในการเขา้สู่สถานท่ีจดังานโดยวดัจากความ 
หลากหลายของรูปแบบการเดินทาง เช่น รถส่วนตวั รถ 
ประจ าทาง รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น รถแทก็ซ่ี  

X15 หมายถึง  ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเขา้สู่ 
    เมือง โดยวดัจากจ านวนถนนหรือความหลากหลายของ 

เส้นทางส าหรับการเดินทาง 
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 X16 หมายถึง  ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเดินทางจากภายในจงัหวดัหรือ 
     จงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อเขา้ร่วมงานในระยะเวลาไม่เกิน  
        2 ชัว่โมง 

X17 หมายถึง  สถานท่ีจดังานมีช่ือเสียงและมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ี 
    ส าคญัของเมือง 
X18 หมายถึง  สถานท่ีจดังานสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยา่ง 

หลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมกบังานท่ีจดั 
 X19 หมายถึง  สถานท่ีจดังานผา่นเกณฑม์าตรฐานสามารถรองรับการ 
     จดังานในระดบันานาชาติได ้

X20 หมายถึง  ความจุของสถานท่ีจดังานสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงาน 
ระดบันานาชาติไดอ้ยา่งเพียงพอ 

X21 หมายถึง  ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
    การขนถ่ายสินคา้ เช่น จุด ขนถ่ายสินคา้ขนาดใหญ่  

อุปกรณ์ส าหรับขนถ่ายหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้  
X22 หมายถึง  ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวก 
    บริเวณหอ้งสถานท่ีจดังาน เช่น หอ้งน ้า ท่ีจอดรถเป็นตน้ 
X23 หมายถึง  ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี 

เอ้ือต่อการจดังาน เช่น ระบบแสง สี เสียง ภายในงาน  
X24 หมายถึง  ความพร้อมและมาตรฐานของการบริการดา้นอาหาร ใน 

สถานท่ีจดังานและบริเวณโดยรอบ 
X25 หมายถึง  การคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดังานท่ีมีคุณภาพ  
X26 หมายถึง  มีขั้นตอนหรือระบบประสานงานระหวา่งผูจ้ดังานและ 

ผูอ้อกงานส าหรับการเตรียมงานท่ีมีคุณภาพ 
 X27 หมายถึง  ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการจดังาน เช่น จดัเป็น 
     ประจ าในช่วงเวลาเดียวกนัของทุกปี 
 X28 หมายถึง  ความเหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการจดังาน 

X29 หมายถึง  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ 
    ใหข้อ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงาน ผา่นช่องทาง 
    เวบ็ไซต ์โซเชียลมีเดีย และอีเมล์ 
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X30 หมายถึง  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ 
    ใหข้อ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นเครือข่าย 

   หรือตวัแทนโดยการจดังานสัมมนา หรือ การ 
   ประชาสัมพนัธ์แคมเปญ 

X31 หมายถึง  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ 
ใหข้อ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์

X32 หมายถึง  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ 
ใหข้อ้มูลแก่ผูอ้อกงาน และผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือทีวี 

X33 หมายถึง  มีการใหบ้ริการหรืออ านวยความสะดวกดา้นการติดต่อ 
ธุรกิจภายในงาน เช่น เจา้หนา้ท่ีแปลภาษา  

X34 หมายถึง  มีการวางระบบรักษาความปลอดภยัในงานอยา่งมี 
มาตรฐาน 

X35 หมายถึง  มีการใหบ้ริการหรืออ านวยความสะดวก กรณีเกิดปัญหา 
    ภายในงาน 
X36 หมายถึง  มีจุดใหบ้ริการส าหรับการให้ขอ้มูลในงานแก่ผูอ้อกงาน 

และผูเ้ขา้ร่วมงาน 
X37 หมายถึง  ค่าใชจ่้ายโดยตรงในการออกงาน เช่น ค่าลงทะเบียนเขา้ 

ร่วมงานแสดงสินคา้ มีความเหมาะสมกบังบประมาณ 
ทางการตลาดขององคก์าร 

X38 หมายถึง  ค่าใชจ่้ายทางออ้มในการออกงาน เช่น ค่าท่ีพกั ค่า 
เดินทาง และค่าอาหาร มีความเหมาะสมกบังบประมาณ 
ทางการตลาดขององคก์าร 

X39 หมายถึง  ค่าใชจ่้ายส าหรับการขนส่งสินคา้ มีความเหมาะสมกบั 
    งบประมาณทางการตลาด ขององคก์าร 
X40 หมายถึง  ค่าใชจ่้ายส าหรับการตกแต่งบูธมีความเหมาะสมกบั 

งบประมาณทางการตลาดขององคก์าร 
X41 หมายถึง  สามารถบรรลุเป้าหมาย การออกงานโดยวดัจากการขาย 

สินคา้จากการเขา้ร่วมในอดีต 
X42 หมายถึง  สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดต่อตวัแทนจ าหน่าย 
    จากการเขา้ร่วมงานในอดีต 
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X43 หมายถึง  สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้เก่าเพื่อ 
รักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

X44 หมายถึง  สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้ใหม่เพื่อท า 
ใหธุ้รกิจขอผูป้ระกอบการเป็นท่ีรู้จกั 

X45 หมายถึง  ความยุง่ยากดา้นกฎหมายในการน าสินคา้เขา้หรืส่งออก 
    ระหวา่งประเทศ 
X46 หมายถึง  กฎ ระเบียบของประเทศไม่กีดกนัการน าเขา้หรือส่งออก 

สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ของผูป้ระกอบการ 
X47 หมายถึง  กฎระเบียบท่ีชดัเจนส าหรับการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

ประเภทอาหาร 
X48 หมายถึง  มีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนส าหรับการด าเนินงานการ 

น าเขา้หรือส่งออกสินคา้ 
X49 หมายถึง  อตัราภาษีของการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยูใ่นระดบัท่ี 

คุม้ค่าต่อการลงทุน 
X50 หมายถึง  นโยบายของประเทศสนบัสนุน การท าธุรกิจระหวา่ง 

ประเทศ 
X51 หมายถึง  นโยบายของประเทศสนบัสนุนธุรกิจการจดังานแสดง 

สินคา้ 
X52 หมายถึง  นโยบายของประเทศเปิดเสรีทางการคา้ 
X53 หมายถึง  เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้มีช่ือเสียงทางดา้น 

อุตสาหกรรมอาหาร 
X54 หมายถึง  เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้เป็นแหล่งของผูป้ระกอบ 

อุตสาหกรรมอาหาร 
X55 หมายถึง  เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยั ปราศจากเหตุการณ์ไม่ 

สงบทางการเมือง หรือภยั ธรรมชาติ 
X56 หมายถึง  เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ร่วมงาน และผู ้

ออกงาน โดยวดัจากปริมาณของอาชญากรรม  
X57 หมายถึง  ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสมต่อการเป็นจุดกระจายสินคา้ 

ไปยงัภูมิภาคหรือประเทศ ใกลเ้คียง 
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X58 หมายถึง  ประชากรของประเทศมีจ านวนมาก และประชากรส่วน 
ใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีซ้ือสินคา้ได ้

X59 หมายถึง  มีวฒันธรรมทางอาหารสอดคลอ้งกบัธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบการ 

X60 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อรองรับ 
การจดังานแสดงสินคา้ 

X61 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางน ้าท่ีรวดเร็ว 
และทนัสมยัส าหรับการขนส่งภายในประเทศ 

X62 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางถนนท่ีรวดเร็วและ 
ทนัสมยัส าหรับการขนส่ง ภายในประเทศ 

X63 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางอากาศท่ีรวดเร็วและ 
ทนัสมยั ส าหรับการขนส่งภายในประเทศ 

X64 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางรถรางท่ีรวดเร็วและ 
ทนัสมยัส าหรับการขนส่ง ภายในประเทศ 

X65 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางน ้า ส าหรับการ 
ขนส่งระหวา่งประเทศ 

X66 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางถนน ส าหรับการ 
ขนส่งระหวา่งประเทศ 

X67 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางอากาศ ส าหรับ 
การขนส่งระหวา่งประเทศ 

X68 หมายถึง  มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางรถราง ส าหรับ 
การขนส่งระหวา่งประเทศ 
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ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 23 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
ชาย 222 32.65 
หญิง 458 67.35 

รวม 680 100.0 
จากตารางท่ี 23 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ 67.35  และเป็นเพศชาย จ านวน 222  คน คิดเป็นร้อยละ 32.65 
 

ตารางท่ี 24 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                    อาย ุ

อาย ุ
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
20-29 ปี 144 21.18 
30-39 ปี 318 46.76 
40-49 ปี 175 25.74 
50 ปีข้ึนไป 43 6.32 

รวม 680 100.0 
จากตารางท่ี 24 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ส่วนใหญ่มีอาย ุ     

30-39 ปีจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76 อายุ 40-49 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74  และ
อาย ุ20-29 ปี จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 25 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 25 3.68 
ปริญญาตรี  428 62.94 
ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 227 33.38 

รวม 680 100.0 
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จากตารางท่ี 25 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ 62.94 ปริญญาโท จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.38 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 
 

ตารางท่ี 26 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                    ขนาดของธุรกิจ 

ขนาดของธุรกิจ 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจขนาดยอ่ม 217 31.91 
ธุรกิจขนาดกลาง 321 47.21 
ธุรกิจขนาดใหญ่  142 20.88 

รวม 680 100.0 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ส่วนใหญ่ธุรกิจ
ขนาดธุรกิจขนาดกลาง จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ47.21 ธุรกิจขนาดยอ่ม จ านวน 217 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.91 และ ธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม    
                   ประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 501 73.68 
เทคโนโลยอีาหาร 91 13.38 
อาหารส าหรับจดัเล้ียง 6 0.88 
คา้ปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ และ ร้านอาหารหรือ
ภตัตาคาร 

12 1.76 

อาหารฮาลาลและสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 70 10.29 
รวม 680 100.0 

 

จากตารางท่ี 27 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ส่วนใหญ่ประเภท
ของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน  501 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68  เทคโนโลยีอาหาร จ านวน  91 
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คน คิดเป็นร้อยละ 13.38  และอาหารฮาลาลและสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ  10.29 ตามล าดบั 
 
ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบว่ามีความส าคญัต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้มากนอ้ยเพียงใด 
 
ตารางท่ี 28 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                    เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้ (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ประวติัการท างานของผูจ้ดังานแสดง
สินค้า  เ ป็น ท่ี น่ า เ ช่ื อ ถือและ มีความ
น่าสนใจ 

4 19 72 337 248 4.19 0.78 มาก 

0.59 2.79 10.59 49.56 36.47 

    2. ช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้เป็นท่ี    
   รู้จกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

5 19 55 321 280 4.25 0.77 มากท่ีสุด 

0.74 2.79 8.09 47.21 41.18 

3. ผลการด าเนินงานในอดีตของผูจ้ดังาน
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการจัด
งาน 

5 24 71 338 242 4.16 0.80 มาก 

0.74 3.53 10.44 49.71 35.59 

4. องค์กรของผูจ้ดังานแสดงสินคา้เป็นท่ี
รู้จกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

7 27 93 314 239 4.10 0.85 มาก 
1.03 3.97 13.68 46.18 35.15 

รวมเฉล่ีย 4.18 0.80 มาก 

 
 

จากตารางท่ี 28 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้ 
พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.18 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ช่ือเสียง
ของงานจดัแสดงสินคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมา คือ ประวติัการท างานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
และมีความน่าสนใจ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และผลการด าเนินงานในอดีตของผูจ้ดังาน
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดังาน มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 29 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นการรองรับการจดังานจากภาครัฐและ 
                   เอกชน (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

5. มีความร่วมมือกบัเอกชนในการจดังาน
แสดงสินคา้ 

4 39 168 275 194 3.91 0.90 มาก 

0.59 5.74 24.71 40.44 28.53 

6. มีความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดงาน
แสดงสินคา้ 

7 29 124 282 238 4.05 0.89 มาก 

1.03 4.26 18.24 41.47 35.00 

7. มีองค์การของเอกชนให้ความช่วยเหลือ
และสนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ 

7 41 134 292 206 3.96 0.91 มาก 

1.03 6.03 19.71 42.94 30.29 

8. มีองค์การของภาครัฐให้ความช่วยเหลือ
และสนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ 

9 37 155 275 204 3.93 0.93 มาก 

1.32 5.44 22.79 40.44 30.00 

รวมเฉล่ีย 3.96 0.88 มาก 

 

จากตารางท่ี 29 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นการจดังานมีการรองรับจาก
ภาครัฐหรือเอกชนพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า มีความร่วมมือกบัภาครัฐในการจดังานแสดงสินคา้ มีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมา คือ มีองค์การของเอกชนให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนการจดังาน
แสดงสินค้า มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และมีองค์การของภาครัฐให้ความช่วยเหลือและ
สนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้            

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

9. มีนวตักรรมหรือไฮไลท์ภายในงานเพื่อ
ดึงดูดความสนใจผูเ้ขา้ร่วมงาน 

6 27 125 274 248 4.08 0.88 มาก 

0.88 3.97 18.38 40.29 36.47 

10. งานจัดแสดงสินค้ามีลักษณะเป็นงาน
ขนาดใหญ่ สามารถรองรับผูอ้อกงานระดบั
นานาชาติได ้

4 20 128 275 253 4.11 0.85 มาก 

0.59 2.94 18.82 40.44 37.21 

11. ว ัตถุประสงค์ของงานสอดคล้องกับ
เป้าหมายธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

3 17 119 267 265 4.15 0.83 มาก 

0.45 2.53 17.73 39.79 39.49 

12. ประเภทของงานจดัแสดงสินคา้มีความ
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง โ ด ย ต ร ง กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง
ผูป้ระกอบการ 

3 19 102 277 279 4.19 0.82 มาก 

0.44 2.79 15.00 40.74 41.03 

รวมเฉล่ีย 4.13 0.84 มาก 

 

จากตารางท่ี 30  องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารองคป์ระกอบดา้นรูปแบบการจดังานแสดงสินคา้
พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ประเภท
ของงานจดัแสดงสินคา้มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมา คือ วตัถุประสงคข์องงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และงานจดัแสดงสินคา้มีลกัษณะเป็นงานขนาดใหญ่ 
สามารถรองรับผูอ้อกงานระดบันานาชาติได ้มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 31 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อขององคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีจดังาน 

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

13.  ความสะดวกในการเข้า สู่ เ มืองหรือ
สถานท่ีจัดงานของผู ้เข้าร่วมงานจัดแสดง
สินคา้ โดยวดัจากความถ่ีของจ านวนเท่ียวบิน
ขาเขา้สู่เมือง 

3 24 112 308 233 4.09 0.82 มาก 

0.44 3.53 16.47 45.29 34.26 

14. ความสะดวกในการเขา้สู่สถานท่ีจดังาน
โดยวดัจากความหลากหลายของรูปแบบการ
เดินทาง เ ช่น รถส่วนตัว  รถประจ าทาง 
รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 

7 49 136 284 204 3.93 0.94 มาก 

1.03 7.21 20.00 41.76 30.00 

15. ความสะดวกของระบบคมนาคมทางบก
ในการเขา้สู่เมือง โดยวดัจากจ านวนถนนหรือ
ความหลากหลายของเส้นทางส าหรับการ
เดินทาง 

7 43 148 292 190 3.90 0.91 มาก 

1.03 6.32 21.76 42.94 27.94 

16. ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเดินทางจากภายใน
จงัหวดัหรือจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อเขา้ร่วมงาน
ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

6 36 151 286 201 3.94 0.90 มาก 

0.88 5.29 22.21 42.06 29.56 

รวมเฉล่ีย 3.97 0.86 มาก 

 

จากตารางท่ี 31 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารองคป์ระกอบดา้นความสะดวกในการเข้าถึงพบวา่

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความสะดวก

ในการเขา้สู่เมืองหรือสถานท่ีจดังานของผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ โดยวดัจากความถ่ีของจ านวน

เท่ียวบินขาเขา้สู่เมือง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.09 รองลงมา คือ ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถเดินทางจาก

ภายในจงัหวดัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อเขา้ร่วมงานในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่โมง มีค่าคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 3.94 และความสะดวกในการเขา้สู่สถานท่ีจดังานโดยวดัจากความหลากหลายของรูปแบบ
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การเดินทาง เช่น รถส่วนตวั รถประจ าทาง รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น รถแท็กซ่ี เป็นตน้ มีค่าคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อขององคป์ระกอบในการ     
                   ตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของสถานท่ีจดังาน 

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

17. สถานท่ีจดังานมีช่ือเสียงและมีพื้นท่ีตั้งอยู่
ใกลส้ถานท่ีส าคญัของเมือง 

3 41 119 276 241 4.05 0.90 มาก 

0.44 6.03 17.50 40.59 35.44 

18. สถานท่ีจดังานสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ี
ไดอ้ยา่งหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกบังาน
ท่ีจดั 

10 34 133 270 233 4.00 0.93 มาก 

1.47 5.00 19.56 39.71 34.26 

19. สถานท่ีจัดงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถรองรับการจดังานในระดบันานาชาติ
ได ้

- 18 97 303 262 4.19 0.77 มาก 

- 2.65 14.26 44.56 38.53 

20. ความจุของสถานท่ีจดังานสามารถรองรับ
ผูเ้ขา้ร่วมงานระดบันานาชาติไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4 31 109 308 228 4.06 0.85 มาก 

0.59 4.56 16.03 45.29 33.53 

รวมเฉล่ีย 4.08 0.87 มาก 

 

จากตารางท่ี 32 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของสถานท่ีจัดงาน

พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.08 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่สถานท่ี

จดังานผา่นเกณฑ์มาตรฐานสามารถรองรับการจดังานในระดบันานาชาติไดมี้ความคิดเห็นสูงท่ีสุด 

มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมา คือ ความจุของสถานท่ีจดังานสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงาน

ระดบันานาชาติไดอ้ย่างเพียงพอ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และสถานท่ีจดังานมีช่ือเสียงและมี

พื้นท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีส าคญัของเมือง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อขององคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก 

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

21. ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า  เ ช่น       
จุดขนถ่ายสินคา้ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ส าหรับ
ขนถ่ายหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้  

4 18 120 287 241 4.11 0.83 มาก 

 
 

0.60 2.69 17.91 42.84 35.97 

22. ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวย
ความสะดวกบริเวณหอ้งสถานท่ีจดังาน เช่น 
หอ้งน ้า ท่ีจอดรถ  ท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

3 14 87 304 272 4.22 0.78 มากท่ีสุด 

0.44 2.06 12.79 44.71 40.00 

23. ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจดังาน เช่น ระบบ
แสง สี เสียง ภายในงาน เป็นตน้ 

3 27 99 284 267 4.15 0.84 มาก 

0.44 3.97 14.56 41.76 39.26 

24. ความพร้อมและมาตรฐานของการ
บริการด้านอาหาร ในสถานท่ีจดังานและ
บริเวณโดยรอบ 

10 22 136 291 221 4.02 0.89 มาก 

1.47 3.24 20.00 42.79 32.50 

รวมเฉล่ีย 4.13 0.88 มาก 

 

จากตารางท่ี 33 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความ
สะดวกพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณห้องสถานท่ีจดังาน เช่น ห้องน ้ า ท่ีจอด
รถ  ท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ มีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมา คือ ความ
พร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจดังาน เช่น ระบบแสง สี เสียง ภายใน
งาน เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และความพร้อมและมาตรฐานของส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการขนถ่ายสินคา้ เช่น จุดขนถ่ายสินคา้ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ส าหรับขนถ่ายหรือเคล่ือนยา้ย
สินคา้ เป็นตน้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.11ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 34 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อขององคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นกระบวนการเตรียมงานของผูจ้ดังาน  

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

25. การคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั
งานท่ีมีคุณภาพ เช่น ฝ่ายตกแต่งพื้นท่ี เป็นตน้ 

3 12 94 347 224 4.14 0.75 มาก 

0.44 1.76 13.82 51.03 32.94 

26. มีขั้นตอนหรือระบบการประสานงาน
ระหว่างผูจ้ดังานและผูอ้อกงานส าหรับการ
เตรียมงานท่ีมีคุณภาพ 

7 17 100 333 223 4.10 0.81 มาก 

1.03 2.50 14.71 48.97 32.79 

27. ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการจดั
งาน เช่น จดัเป็นประจ าในช่วงเวลาเดียวกนั
ของทุกปี 

6 48 135 286 205 3.93 0.93 มาก 

0.88. 7.06 19.85 42.06 30.15 

28 . ความเหมาะสมของช่วงเวลาและ
ระยะเวลาในการจดังาน 

9 39 146 287 199 3.93 0.92 มาก 

1.32 5.74 21.47 42.21 29.26 

รวมเฉล่ีย 4.02 0.89 มาก 

 

จากตารางท่ี  34 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นกระบวนการเตรียมงานของผูจ้ดั
งานพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่การ
คดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดังานท่ีมีคุณภาพ เช่น ฝ่ายตกแต่งพื้นท่ี เป็นตน้มีความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.14 รองลงมา คือ มีขั้นตอนหรือระบบการประสานงานระหวา่งผูจ้ดั
งานและผูอ้อกงานส าหรับการเตรียมงานท่ีมีคุณภาพ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.10 และความ
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการจดังาน เช่น จดัเป็นประจ าในช่วงเวลาเดียวกนัของทุกปีและความ
เหมาะสมของช่วงเวลาและระยะเวลาในการจดังาน มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 35 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อความส าคญัขององคป์ระกอบ 
                   ในการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นการด าเนินการดา้น 
                    ประชาสัมพนัธ์ (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

29 .  ผู ้จ ัดงานแสดงสินค้า มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงาน
และผู ้เข้า ร่วมงาน ผ่านช่องทางเวปไซด ์
โซเชียลมีเดีย และอีเมล์ 

5 20 90 332 233 4.13 0.80 มาก 

0.74 2.94 13.24 48.82 34.26 

30 .  ผู ้จ ัดงานแสดงสินค้า มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงาน
และผูเ้ขา้ร่วมงานผ่านเครือข่าย หรือตวัแทน 
โ ด ย ก า ร จั ด ง า น สั ม ม น า  ห รื อ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์แคมเปญ 

7 14 100 374 185 4.05 0.77 มาก 

1.03 2.06 14.71 55.00 27.21 

31 .  ผู ้จ ัดงานแสดงสินค้า มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงาน
และผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์

- 13 128 335 204 4.07 0.75 มาก 

- 1.91 18.82 49.26 30.00 

32. ผู้จ ัดงานแสดงสินค้ามีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงาน
และผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือทีว ี

2 27 134 298 219 4.03 0.84 มาก 

0.29 3.97 19.71 43.82 32.21 

รวมเฉล่ีย 4.07 0.81 มาก 

 

จากตารางท่ี 35 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบด้านการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพนัธ์พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วม
งาน ผา่นช่องทางเวป็ไซด์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.13 รองลงมา คือ ผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ



147 
 

ใหข้อ้มูลแก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานผา่นเครือข่าย หรือตวัแทน โดยการจดังานสัมมนา หรือการ
ประชาสัมพนัธ์แคมเปญ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 36 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อขององคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

33. มีการใหบ้ริการหรืออ านวยความสะดวก
ดา้นการติดต่อธุรกิจภายในงาน เช่น 
เจา้หนา้ท่ีแปลภาษา เป็นตน้ 

8 25 155 284 208 3.97 0.89 มาก 

1.18 3.68 22.79 41.76 30.59 

34. มีการวางระบบรักษาความปลอดภยั
ภายในงานอยา่งมีมาตรฐาน 

9 24 131 264 252 4.06 0.90 มาก 

1.32 3.53 19.26 38.82 37.06 

35. มีการใหบ้ริการหรืออ านวยความสะดวก
กรณีเกิดปัญหาภายในงาน  

3 21 138 297 221 4.05 0.83 มาก 

0.44 3.09 20.29 43.68 32.50 

36. มีจุดใหบ้ริการส าหรับการใหข้อ้มูล
ภายในงานแก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน 

5 24 153 286 212 4.00 0.86 มาก 

0.74 3.53 22.50 42.06 31.18 

รวมเฉล่ีย 4.02 0.87 มาก 

 

จากตารางท่ี 36  องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบด้านคุณภาพการให้บริการพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการวาง
ระบบรักษาความปลอดภยัภายในงานอยา่งมีมาตรฐาน มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมา คือ 
มีการให้บริการหรืออ านวยความสะดวกกรณีเกิดปัญหาภายในงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.05 
และมีจุดใหบ้ริการส าหรับการใหข้อ้มูลภายในงานแก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 37 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อององคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน 

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

37. ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการออกงาน เช่น 
ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้มีความ
เหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดของ
องคก์าร 

4 41 119 275 241 4.04 0.91 มาก 

0.59 6.03 17.50 40.44 35.44 

38. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการออกงาน เช่น 
ค่าท่ีพัก ค่าเดินทางและค่าอาหารมีความ
เหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดของ
องคก์ร 

2 36 145 281 216 3.99 0.88 มาก 

0.29 5.29 21.32 41.32 31.76 

39. ค่าใชจ่้ายส าหรับการขนส่งสินคา้ส าหรับ
การ เข้า ร่วมงานจัดแสดงสินค้า มีความ
เหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดของ
องคก์าร 

10 34 133 270 233 4.00 0.93 มาก 

1.47 5.00 19.56 39.71 34.26 

40. ค่าใช้จ่ายส าหรับการตกแต่งบูธมีความ
เหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดของ
องคก์าร 

2 36 141 294 207 3.98 0.87 มาก 

0.29 5.29 20.74 43.24 30.44 

รวมเฉล่ีย 4.00 0.91 มาก 
 

จากตารางท่ี 37 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้
ร่วมงานพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการออกงาน เช่น ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้มีความเหมาะสมกบั
งบประมาณทางการตลาดขององคก์าร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมา คือค่าใชจ่้ายส าหรับ
การขนส่งสินคา้ส าหรับการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้มีความเหมาะสมกบังบประมาณทางการ
ตลาดขององคก์าร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และค่าใชจ่้ายทางออ้มในการออกงาน เช่น ค่าท่ีพกั 
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ค่าเดินทางและค่าอาหารมีความเหมาะสมกบังบประมาณทางการตลาดขององคก์ร มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 38 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อขององคป์ระกอบการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดง 
                   สินคา้ (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

41. สามารถบรรลุเป้าหมาย การออกงานโดย
วดัจากการขายสินคา้จากการเขา้ร่วมงานใน
อดีต 

11 36 138 277 218 3.96 0.94 มาก 

1.62 5.29 20.29 40.74 32.06 

42. สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดต่อ
ตวัแทนจ าหน่ายจากการเขา้ร่วมงานในอดีต 

2 29 128 308 213 4.03 0.84 มาก 

0.29 4.26 18.82 45.29 31.32 

43. สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่ม
ลูกคา้เก่าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

- 31 79 303 267 4.19 0.81 มาก 

- 4.56 11.62 44.56 39.26 

44.สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่เพื่อท าใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบการ
เป็นท่ีรู้จกั 

10 34 133 270 233 4.00 0.93 มาก 

1.47 5.00 19.56 39.71 34.26 

รวมเฉล่ีย 4.05 0.81 มาก 

 

จากตารางท่ี 38 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารองคป์ระกอบดา้นประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงาน
จดัแสดงสินคา้พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้เก่าเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจมีความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมา คือ สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดต่อ
ตวัแทนจ าหน่ายจากการเข้าร่วมงานในอดีต มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.03 และสามารถบรรลุ
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เป้าหมายในการพบกลุ่มลูกคา้ใหม่เพื่อท าให้ธุรกิจของผูป้ระกอบการเป็นท่ีรู้จกั มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 39 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตดัสินใจเขา้ 
                   ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นกฎระเบียบของประเทศ (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

45. ความยุง่ยากดา้นกฎหมายในการน า
สินคา้เขา้หรือส่งออกระหวา่งประเทศ 

8 31 153 279 209 3.96 0.90 มาก 

1.18 4.56 22.50 41.03 30.74 

46. กฎระเบียบของประเทศไม่กีดกนัการ
น าเขา้หรือส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการ 

4 25 135 275 241 4.06 0.87 มาก 

0.59 3.68 19.85 40.44 35.44 

47. กฎระเบียบท่ีชดัเจนส าหรับการน าเขา้
หรือส่งออกสินคา้ประเภทอาหาร 

8 26 142 294 210 3.99 0.88 มาก 

1.18 3.82 20.88 43.24 30.88 

48. มีก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนส าหรับการ
ด าเนินการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

10 25 142 270 233 4.02 0.91 มาก 

1.47 3.68 20.88 39.71 34.26 

รวมเฉล่ีย 4.01 0.90 มาก 
 

จากตารางท่ี 39 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นกฎระเบียบการน าเขา้-ส่งออก
สินคา้ประเภทอาหารพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ กฎระเบียบของประเทศไม่กีดกนัการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.06 รองลงมา คือ มีก าหนด
ระยะเวลาท่ีชัดเจนส าหรับการด าเนินการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02 
และกฎระเบียบท่ีชัดเจนส าหรับการน าเข้าสินคา้ประเภทอาหาร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.99 
ตามล าดบั 
 
 



151 
 

ตารางท่ี 40 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจเขา้ 
                   ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นนโยบายของประเทศ (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

49. อตัราภาษีของการน าเขา้หรือส่งออก
สินคา้อยูใ่นระดบัท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 

5 19 135 300 221 4.04 0.84 มาก 

0.74 2.79 19.85 44.12 32.50 

50. นโยบายของประเทศสนบัสนุนการท า
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

8 15 156 304 201 3.99 0.85 มาก 

1.17 2.19 22.81 44.44 29.39 

   51. นโยบายของประเทศสนบัสนุนธุรกิจการ
จดังานแสดงสินคา้ 

 

11 26 137 297 209 3.98 0.89 มาก 

1.62 3.82 20.15 43.68 30.74 

52. นโยบายของประเทศเปิดเสรีทางการคา้ 7 15 145 295 218 4.03 0.84 มาก 

1.03 2.21 21.32 43.38 32.06 

รวมเฉล่ีย 4.01 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 40 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นกฎระเบียบดา้นการลงทุนพบวา่
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อตัราภาษีของ
การน าเขา้หรือส่งออกสินคา้อยู่ในระดบัท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมา คือ นโยบายของประเทศเปิดเสรีทางการคา้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
4.03 และนโยบายของประเทศสนบัสนุนการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 41 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์ของเมือง (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

53. เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้มีช่ือเสียง
ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร 

3 23 134 316 204 4.02 0.82 มาก 

0.44 3.38 19.71 46.47 30.00 

54. เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้เป็นแหล่งของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

2 26 145 306 201 4.00 0.83 มาก 

0.29 3.82 21.32 45.00 29.56 

55. เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยั ปราศจาก
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง หรือภยั
ธรรมชาติ 

1 21 149 298 219 4.04 0.82 มาก 

0.15 3.05 21.66 43.31 31.83 

56. เมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยัต่อ
ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูอ้อกงาน โดยวดัจาก
ปริมาณของอาชญากรรม เป็นตน้ 

1 20 154 298 207 4.01 0.81 มาก 

0.15 2.94 22.65 43.82 30.44 

รวมเฉล่ีย 4.02 0.90 มาก 

 

จากตารางท่ี 41 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารองคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์ของเมืองพบวา่โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เมืองท่ีจดังานมี
ความปลอดภยั ปราศจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง หรือภยัธรรมชาติมีความคิดเห็นสูงท่ีสุด มี
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมา คือ เมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้มีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรม
อาหารมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และเมืองท่ีจดังานมีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ร่วมงานและผูอ้อก
งาน โดยวดัจากปริมาณของอาชญากรรม เป็นตน้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



153 
 

ตารางท่ี 42 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของเมือง (n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

57. ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสมต่อการเป็นจุด
กระจายสินคา้ไปยงัภูมิภาคหรือประเทศ
ใกลเ้คียง 

2 23 162 281 212 4.00 0.84 มาก 

0.29 3.38 23.82 41.32 31.18 

58. ประชากรของประเทศมีจ านวนมาก และ
ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีซ้ือ
สินคา้ได ้

2 18 149 295 216 4.04 0.82 มาก 

0.29 2.65 21.91 43.38 31.76 

59. มีวฒันธรรมทางอาหารสอดคลอ้งกบั
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

2 24 139 302 213 4.03 0.83 มาก 

0.59 3.53 20.44 44.41 31.32 

60. มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั เพื่อรองรับการจดังานแสดงสินคา้ 

- 20 157 299 204 4.01 0.81 มาก 

- 2.94 23.09 43.97 30.00 

รวมเฉล่ีย 4.02 0.89 มาก 
 

จากตารางท่ี 42 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของเมืองพบว่า
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ประชากรของ
ประเทศมีจ านวนมาก และประชากรส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีซ้ือสินคา้ไดมี้ความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมา คือ มีวฒันธรรมทางอาหารสอดคลอ้งกบัธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และมีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อ
รองรับการจดังานแสดงสินคา้ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 43 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในการตดัสินใจ 
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของการขนส่งภายในประเทศ 

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

61. มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางน ้า
ท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 

7 14 163 314 182 3.96 0.83 มาก 

1.03 2.06 23.97 46.18 26.76 

62. มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทาง
ถนนท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการ
ขนส่งภายในประเทศ 

- 14 128 334 204 4.07 0.75 มาก 

- 2.06 18.82 49.12 30.00 

63. มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทาง
อากาศท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการ
ขนส่งภายในประเทศ 

2 22 154 301 201 4.00 0.82 มาก 

0.29 3.24 22.65 44.26 29.56 

64. มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทาง
รถรางท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการ
ขนส่งภายในประเทศ 

3 26 136 330 185 3.98 0.82 มาก 

0.44 3.82 20.00 48.53 27.21 

รวมเฉล่ีย 4.00 0.85 มาก 

 

จากตารางท่ี 43 องคป์ระกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่ง
ในประเทศพบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางถนนท่ีรวดเร็วและทันสมัยส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 รองลงมา คือ มีความพร้อมทางดา้นการขนส่งทาง
อากาศท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่งภายในประเทศ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และมี
ความพร้อมทางดา้นการขนส่งทางรถรางท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส าหรับการขนส่งภายในประเทศ มี
ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 44 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบในการตดัสินใจ           
                   เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของการขนส่งระหวา่งประเทศ 

(n = 680) 

ขอ้ความ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

Mean S.D. ความหมาย 
1 2 3 4 5 

65. มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางน ้า 
ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

7 22 133 285 233 4.05 0.87 มาก 

1.03 3.24 19.56 41.91 34.26 

66. มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทางถนน 
ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

6 23 146 313 192 3.97 0.84 มาก 

0.88 3.38 21.47 46.03 28.24 

67. มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทาง
อากาศ ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

3 19 146 303 209 4.02 0.82 มาก 

0.44 2.79 21.47 44.56 30.74 

68. มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทาง
รถรางส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ 

10 27 148 308 187 3.93 0.88 มาก 

1.47 3.97 21.76 45.29 27.50 

รวมเฉล่ีย 3.99 0.85 มาก 

 

จากตารางท่ี 44 องค์ประกอบของเกณฑ์การตดัสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่ง
ระหว่างประเทศพบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่ามีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางน ้ า ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศมีความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมา คือ  มีความพร้อมทางดา้นการคมนาคมทาง
อากาศ ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และ มีความพร้อมทางดา้น
การคมนาคมทางถนน ส าหรับการขนส่งระหวา่งประเทศ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 
 
 
 
 



ตารางท่ี 45 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหาร 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
Mean 4.19 4.25 4.16 4.10 3.91 4.05 3.96 3.93 4.08 4.11 4.15 4.19 4.09 3.93 3.90 3.94 4.05 4.00 4.19 4.06 4.11 4.22 4.15 
SD 0.78 0.77 0.80 0.85 0.90 0.89 0.91 0.93 0.88 0.85 0.83 0.82 0.82 0.94 0.91 0.90 0.90 0.93 0.77 0.85 0.83 0.78 0.84 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
X1 1                       
X2 0.708 1                      
X3 0.697 0.698 1                     
X4 0.559 0.672 0.654 1                    
X5 0.570 0.504 0.512 0.600 1                   
X6 0.305 0.355 0.449 0.375 0.455 1                  
X7 0.307 0.302 0.334 0.295 0.409 0.548 1                 
X8 0.432 0.444 0.484 0.570 0.466 0.497 0.458 1                
X9 0.210 0.311 0.370 0.280 0.328 0.165 0.126 0.315 1               

X10 0.462 0.458 0.599 0.465 0.402 0.225 0.231 0.427 0.682 1              
X11 0.466 0.481 0.602 0.497 0.468 0.293 0.240 0.497 0.620 0.750 1             
X12 0.490 0.461 0.504 0.456 0.451 0.273 0.200 0.519 0.626 0.775 0.844 1            
X13 0.636 0.600 0.386 0.591 0.558 0.467 0.504 0.617 0.500 0.426 0.674 0.586 1           
X14 0.614 0.564 0.438 0.428 0.500 0.411 0.496 0.511 0.327 0.469 0.625 0.587 0.646 1          
X15 0.386 0.437 0.231 0.477 0.383 0.447 0.415 0.563 0.383 0.369 0.468 0.611 0.555 0.622 1         
X16 0.591 0.663 0.496 0.605 0.536 0.553 0.475 0.546 0.460 0.430 0.599 0.529 0.497 0.512 0.423 1        
X17 0.651 0.614 0.571 0.496 0.662 0.607 0.416 0.393 0.602 0.645 0.659 0.551 0.400 0.422 0.503 0.310 1       
X18 0.691 0.687 0.461 0.427 0.656 0.731 0.481 0.431 0.691 0.601 0.687 0.555 0.441 0.420 0.491 0.381 0.788 1      
X19 0.289 0.379 0.233 0.433 0.355 0.382 0.483 0.424 0.353 0.399 0.444 0.567 0.546 0.405 0.523 0.375 0.680 0.676 1     
X20 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.450 0.390 0.455 0.359 0.565 0.543 0.691 1    
X21 0.655 0.654 0.538 0.386 0.644 0.548 0.550 0.513 0.568 0.516 0.617 0.490 0.422 0.375 0.435 0.330 0.461 0.401 0.580 0.674 1   
X22 0.706 0.751 0.642 0.520 0.624 0.651 0.545 0.579 0.558 0.599 0.688 0.573 0.395 0.391 0.436 0.331 0.443 0.476 0.432 0.518 0.647 1  
X23 0.427 0.418 0.353 0.486 0.386 0.270 0.331 0.305 0.246 0.231 0.382 0.377 0.353 0.424 0.399 0.266 0.478 0.367 0.422 0.421 0.511 0.636 1 
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ตารางท่ี 45 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
Mean 4.19 4.25 4.16 4.10 3.91 4.05 3.96 3.93 4.08 4.11 4.15 4.19 4.09 3.93 3.90 3.94 4.05 4.00 4.19 4.06 4.11 4.22 4.15 
SD 0.78 0.77 0.80 0.85 0.90 0.89 0.91 0.93 0.88 0.85 0.83 0.82 0.82 0.94 0.91 0.90 0.90 0.93 0.77 0.85 0.83 0.78 0.84 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
X24 0.489 0.560 0.382 0.458 0.499 0.520 0.614 0.557 0.444 0.420 0.464 0.486 0.420 0.444 0.439 0.592 0.334 0.461 0.395 0.398 0.466 0.515 0.327 
X25 0.662 0.723 0.552 0.497 0.616 0.697 0.489 0.460 0.634 0.659 0.664 0.488 0.551 0.446 0.294 0.515 0.687 0.757 0.237 0.261 0.536 0.568 0.272 
X26 0.686 0.613 0.492 0.528 0.653 0.598 0.547 0.493 0.637 0.507 0.629 0.550 0.552 0.508 0.282 0.548 0.706 0.687 0.197 0.429 0.560 0.616 0.344 
X27 0.470 0.516 0.574 0.458 0.349 0.344 0.561 0.381 0.239 0.272 0.459 0.484 0.356 0.411 0.365 0.458 0.483 0.388 0.442 0.367 0.500 0.552 0.526 
X28 0.571 0.548 0.423 0.650 0.405 0.425 0.604 0.507 0.346 0.391 0.647 0.488 0.576 0.565 0.466 0.655 0.417 0.498 0.499 0.365 0.390 0.554 0.594 
X29 0.595 0.597 0.451 0.384 0.515 0.640 0.617 0.623 0.445 0.486 0.559 0.677 0.599 0.608 0.459 0.509 0.518 0.559 0.495 0.307 0.654 0.700 0.379 
X30 0.770 0.682 0.637 0.525 0.649 0.653 0.569 0.522 0.592 0.676 0.701 0.572 0.637 0.672 0.401 0.533 0.658 0.681 0.414 0.347 0.699 0.711 0.450 
X31 0.712 0.689 0.487 0.556 0.573 0.679 0.452 0.669 0.644 0.554 0.615 0.588 0.613 0.516 0.387 0.513 0.633 0.731 0.370 0.369 0.661 0.743 0.407 
X32 0.452 0.498 0.341 0.543 0.375 0.452 0.633 0.428 0.367 0.386 0.479 0.423 0.499 0.519 0.499 0.508 0.342 0.365 0.489 0.528 0.434 0.546 0.446 
X33 0.429 0.477 0.370 0.526 0.374 0.424 0.618 0.296 0.408 0.490 0.461 0.437 0.599 0.496 0.439 0.460 0.415 0.543 0.451 0.343 0.563 0.466 0.478 
X34 0.736 0.708 0.482 0.455 0.557 0.677 0.565 0.548 0.654 0.645 0.708 0.658 0.542 0.492 0.454 0.367 0.623 0.716 0.440 0.451 0.619 0.666 0.277 
X35 0.289 0.379 0.233 0.433 0.355 0.382 0.483 0.424 0.353 0.399 0.444 0.567 0.409 0.402 0.895 0.423 0.339 0.336 0.488 0.546 0.341 0.354 0.620 
X36 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.478 0.406 0.313 0.405 
X37 0.684 0.655 0.393 0.495 0.646 0.608 0.633 0.667 0.623 0.644 0.652 0.665 0.604 0.578 0.610 0.447 0.635 0.670 0.568 0.505 0.674 0.683 0.460 
X38 0.740 0.702 0.543 0.518 0.610 0.615 0.632 0.650 0.655 0.552 0.690 0.599 0.613 0.572 0.498 0.480 0.599 0.603 0.457 0.525 0.661 0.627 0.392 
X39 0.289 0.379 0.233 0.433 0.355 0.382 0.483 0.424 0.353 0.399 0.444 0.567 0.409 0.402 0.495 0.423 0.339 0.336 0.533 0.546 0.341 0.354 0.620 
X40 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.416 0.406 0.313 0.405 
X41 0.717 0.746 0.561 0.505 0.561 0.667 0.629 0.555 0.634 0.625 0.747 0.720 0.612 0.528 0.442 0.549 0.678 0.770 0.424 0.326 0.720 0.766 0.350 
X42 0.772 0.693 0.673 0.498 0.609 0.598 0.633 0.540 0.554 0.736 0.769 0.666 0.644 0.709 0.451 0.510 0.730 0.635 0.437 0.365 0.649 0.730 0.327 
X43 0.638 0.610 0.574 0.373 0.484 0.385 0.601 0.388 0.478 0.546 0.623 0.443 0.670 0.681 0.427 0.432 0.544 0.568 0.427 0.353 0.724 0.601 0.272 
X44 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 .297** .435** 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.315 0.406 0.313 0.344 
X45 0.565 0.589 0.406 0.458 0.413 .397** .613** 0.406 0.471 0.473 0.708 0.466 0.671 0.529 0.388 0.549 0.523 0.572 0.400 0.296 0.557 0.534 0.526 
X46 0.644 0.661 0.683 0.560 0.644 .509** .564** 0.566 0.632 0.600 0.677 0.539 0.617 0.533 0.499 0.597 0.736 0.633 0.449 0.437 0.590 0.644 0.594 
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ตารางท่ี 45 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) 

 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 
Mean 4.02 4.14 4.10 3.93 3.93 4.13 4.05 4.07 4.03 3.97 4.06 4.05 4.00 4.04 3.99 4.00 3.98 3.96 4.03 4.19 4.00 3.96 4.06 
SD 0.89 0.75 0.81 0.93 0.92 0.80 0.77 0.75 0.84 0.89 0.90 0.83 0.86 0.91 0.88 0.93 0.87 0.94 0.84 0.81 0.93 0.90 0.87 

 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 
X24 1                       
X25 0.491 1                      
X26 0.503 0.608 1                     
X27 0.342 0.519 0.511 1                    
X28 0.597 0.511 0.534 0.691 1                   
X29 0.465 0.323 0.375 0.612 0.650 1                  
X30 0.411 0.258 0.261 0.458 0.543 0.642 1                 
X31 0.433 0.353 0.389 0.349 0.542 0.574 0.451 1                
X32 0.540 0.232 0.244 0.284 0.570 0.466 0.497 0.458 1               
X33 0.464 0.210 0.311 0.370 0.280 0.328 0.265 0.226 0.315 1              
X34 0.376 0.362 0.358 0.459 0.465 0.402 0.225 0.231 0.427 0.682 1             
X35 0.395 0.266 0.381 0.402 0.497 0.468 0.293 0.240 0.497 0.520 0.450 1            
X36 0.398 0.390 0.261 0.404 0.456 0.451 0.273 0.200 0.519 0.526 0.475 0.544 1           
X37 0.527 0.612 0.632 0.458 0.538 0.659 0.663 0.709 0.465 0.565 0.857 0.568 0.505 1          
X38 0.581 0.680 0.653 0.515 0.589 0.638 0.718 0.648 0.491 0.507 0.797 0.457 0.525 0.580 1         

X39 0.395 0.237 0.197 0.442 0.499 0.495 0.414 0.370 0.489 0.451 0.440 0.468 0.546 0.448 0.370 1        

X40 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.420 0.372 0.384 0.44 1       

X41 0.498 0.591 0.593 0.573 0.523 0.675 0.618 0.749 0.483 0.624 0.810 0.424 0.326 0.351 0.593 0.383 0.297 1      

X42 0.479 0.670 0.639 0.546 0.597 0.718 0.819 0.673 0.432 0.592 0.768 0.437 0.365 0.455 0.472 0.485 0.347 0.584 1     

X43 0.361 0.570 0.422 0.532 0.444 0.617 0.668 0.531 0.436 0.665 0.674 0.427 0.353 0.321 0.302 0.412 0.352 0.434 0.506 1    

X44 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.395 0.379 0.394 0.448 0.468 0.375 0.483 0.378 1   

X45 0.439 0.524 0.433 0.543 0.655 0.506 0.540 0.509 0.484 0.634 0.553 0.400 0.296 0.627 0.693 0.400 0.296 0.677 0.605 0.518 0.296 1  
X46 0.439 0.614 0.549 0.573 0.571 0.504 0.649 0.646 0.395 0.544 0.643 0.449 0.437 0.694 0.696 0.449 0.437 0.695 0.700 0.731 0.437 0.550 1 
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 ตารางท่ี 45 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) 

 

 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 
Mean 4.02 4.14 4.10 3.93 3.93 4.13 4.05 4.07 4.03 3.97 4.06 4.05 4.00 4.04 3.99 4.00 3.98 3.96 4.03 4.19 4.00 3.96 4.06 
SD 0.89 0.75 0.81 0.93 0.92 0.80 0.77 0.75 0.84 0.89 0.90 0.83 0.86 0.91 0.88 0.93 0.87 0.94 0.84 0.81 0.93 0.90 0.87 

 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 
X47 0.395 0.237 0.197 0.442 0.499 0.495 0.414 0.370 0.489 0.451 0.440 0.533 0.546 0.568 0.457 0.540 0.546 0.424 0.437 0.427 0.546 0.400 0.449 
X48 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.423 0.505 0.525 0.546 0.410 0.326 0.365 0.353 0.430 0.296 0.437 
X49 0.507 0.553 0.405 0.491 0.675 0.436 0.536 0.480 0.421 0.637 0.563 0.500 0.272 0.636 0.591 0.500 0.272 0.623 0.503 0.554 0.272 0.530 0.460 
X50 0.479 0.618 0.531 0.497 0.534 0.593 0.712 0.713 0.408 0.600 0.727 0.369 0.398 0.657 0.541 0.369 0.398 0.528 0.400 0.487 0.398 0.533 0.517 
X51 0.395 0.237 0.197 0.442 0.499 0.495 0.414 0.370 0.489 0.451 0.440 0.473 0.546 0.568 0.457 0.425 0.546 0.424 0.437 0.427 0.546 0.400 0.449 
X52 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.531 0.505 0.525 0.546 0.435 0.326 0.365 0.353 0.436 0.296 0.437 
X53 0.545 0.666 0.690 0.401 0.545 0.495 0.656 0.658 0.448 0.572 0.626 0.223 0.401 0.588 0.622 0.223 0.401 0.618 0.499 0.514 0.401 0.597 0.667 
X54 0.565 0.713 0.674 0.451 0.601 0.527 0.724 0.622 0.457 0.564 0.646 0.325 0.388 0.612 0.590 0.325 0.388 0.649 0.447 0.541 0.388 0.542 0.744 
X55 0.553 0.621 0.576 0.509 0.611 0.537 0.677 0.635 0.461 0.702 0.681 0.443 0.348 0.691 0.652 0.443 0.348 0.652 0.436 0.662 0.348 0.548 0.687 
X56 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.475 0.505 0.525 0.546 0.397 0.326 0.365 0.353 0.415 0.296 0.437 
X57 0.519 0.589 0.632 0.411 0.567 0.483 0.681 0.583 0.544 0.507 0.626 0.450 0.417 0.483 0.595 0.450 0.417 0.656 0.485 0.471 0.417 0.477 0.560 
X58 0.419 0.685 0.637 0.498 0.531 0.596 0.723 0.623 0.456 0.563 0.771 0.428 0.491 0.523 0.482 0.428 0.491 0.658 0.481 0.470 0.491 0.473 0.564 
X59 0.395 0.237 0.197 0.442 0.499 0.495 0.414 0.370 0.489 0.451 0.440 0.504 0.546 0.568 0.457 0.489 0.546 0.424 0.437 0.427 0.546 0.400 0.449 
X60 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.487 0.505 0.525 0.546 0.452 0.326 0.365 0.353 0.345 0.296 0.437 
X61 0.555 0.601 0.604 0.380 0.537 0.603 0.666 0.573 0.558 0.659 0.619 0.496 0.434 0.452 0.403 0.496 0.434 0.606 0.487 0.588 0.434 0.490 0.645 
X62 0.551 0.643 0.674 0.626 0.670 0.636 0.726 0.525 0.506 0.695 0.738 0.452 0.430 0.678 0.503 0.452 0.430 0.565 0.439 0.420 0.430 0.419 0.509 
X63 0.433 0.591 0.619 0.419 0.517 0.666 0.702 0.546 0.380 0.555 0.781 0.370 0.369 0.609 0.548 0.370 0.369 0.549 0.473 0.531 0.369 0.509 0.546 
X64 0.540 0.323 0.408 0.539 0.560 0.464 0.458 0.380 0.462 0.462 0.418 0.489 0.528 0.465 0.491 0.489 0.528 0.483 0.432 0.436 0.528 0.484 0.395 
X65 0.589 0.619 0.650 0.606 0.603 0.656 0.659 0.628 0.531 0.680 0.630 0.482 0.400 0.472 0.545 0.482 0.400 0.500 0.473 0.457 0.400 0.453 0.534 
X66 0.377 0.615 0.518 0.490 0.583 0.496 0.671 0.457 0.368 0.574 0.645 0.489 0.423 0.486 0.561 0.489 0.423 0.605 0.458 0.514 0.423 0.471 0.446 
X67 0.530 0.686 0.563 0.527 0.614 0.638 0.682 0.504 0.466 0.641 0.706 0.403 0.400 0.429 0.513 0.403 0.400 0.620 0.477 0.451 0.400 0.482 0.595 
X68 0.398 0.261 0.429 0.367 0.365 0.307 0.347 0.369 0.528 0.343 0.451 0.546 0.475 0.505 0.525 0.546 0.415 0.326 0.365 0.353 0.342 0.296 0.437 
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ตารางท่ี 45 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
Mean 4.19 4.25 4.16 4.10 3.91 4.05 3.96 3.93 4.08 4.11 4.15 4.19 4.09 3.93 3.90 3.94 4.05 4.00 4.19 4.06 4.11 4.22 4.15 
SD 0.78 0.77 0.80 0.85 0.90 0.89 0.91 0.93 0.88 0.85 0.83 0.82 0.82 0.94 0.91 0.90 0.90 0.93 0.77 0.85 0.83 0.78 0.84 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
X47 0.289 0.379 0.233 0.433 0.355 0.382 0.483 0.424 0.353 0.399 0.444 0.567 0.409 0.402 0.895 0.423 0.339 0.336 0.514 0.546 0.341 0.354 0.620 
X48 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.464 0.406 0.313 0.405 
X49 0.499 0.580 0.391 0.538 0.406 0.408 0.534 0.480 0.375 0.499 0.658 0.537 0.598 0.516 0.532 0.593 0.526 0.572 0.500 0.272 0.446 0.486 0.500 
X50 0.776 0.712 0.703 0.468 0.575 0.527 0.480 0.487 0.622 0.549 0.721 0.556 0.688 0.604 0.420 0.474 0.658 0.636 0.369 0.398 0.679 0.658 0.405 
X51 0.289 0.379 0.233 0.433 0.355 0.382 0.483 0.424 0.353 0.399 0.444 0.567 0.409 0.402 0.895 0.423 0.339 0.336 0.465 0.546 0.341 0.354 0.620 
X52 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.457 0.406 0.313 0.405 
X53 0.744 0.659 0.601 0.442 0.481 0.460 0.494 0.470 0.505 0.524 0.721 0.411 0.653 0.652 0.334 0.545 0.550 0.631 0.223 0.401 0.645 0.633 0.347 
X54 0.714 0.646 0.627 0.428 0.478 0.549 0.612 0.483 0.536 0.554 0.749 0.514 0.655 0.652 0.417 0.585 0.584 0.687 0.325 0.388 0.663 0.611 0.348 
X55 0.664 0.645 0.509 0.574 0.491 0.599 0.567 0.373 0.560 0.583 0.612 0.416 0.481 0.426 0.467 0.556 0.637 0.676 0.443 0.348 0.562 0.591 0.508 
X56 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.397 0.406 0.313 0.405 
X57 0.582 0.640 0.453 0.512 0.586 0.662 0.551 0.473 0.629 0.553 0.645 0.481 0.538 0.504 0.505 0.504 0.630 0.652 0.450 0.417 0.591 0.642 0.422 
X58 0.687 0.672 0.553 0.466 0.596 0.567 0.595 0.568 0.635 0.626 0.674 0.512 0.559 0.559 0.501 0.361 0.655 0.629 0.428 0.491 0.621 0.659 0.445 
X59 0.289 0.379 0.233 0.433 0.355 0.382 0.483 0.424 0.353 0.399 0.444 0.567 0.409 0.402 0.895 0.423 0.339 0.336 0.478 0.546 0.341 0.354 0.620 
X60 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 0.476 0.276 0.379 0.307 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.475 0.406 0.313 0.405 
X61 0.575 0.591 0.376 0.551 0.544 0.542 0.605 0.568 0.570 0.574 0.659 0.473 0.698 0.603 0.573 0.509 0.554 0.603 0.496 0.434 0.676 0.617 0.453 
X62 0.764 0.753 0.650 0.604 0.607 0.611 0.593 0.656 0.600 0.565 0.753 0.656 0.710 0.660 0.533 0.608 0.705 0.720 0.452 0.430 0.716 0.760 0.524 
X63 0.712 0.689 0.487 0.556 0.573 0.679 0.452 0.669 0.644 0.554 0.615 0.588 0.613 0.516 0.387 0.513 0.633 0.731 0.370 0.369 0.661 0.743 0.407 
X64 0.452 0.498 0.341 0.543 0.375 0.452 0.633 0.428 0.367 0.386 0.479 0.423 0.499 0.519 0.499 0.508 0.342 0.365 0.489 0.528 0.434 0.546 0.446 
X65 0.714 0.726 0.651 0.481 0.568 0.609 0.627 0.530 0.578 0.520 0.761 0.618 0.680 0.659 0.523 0.589 0.679 0.694 0.482 0.400 0.716 0.695 0.535 
X66 0.653 0.598 0.584 0.511 0.424 0.405 0.487 0.546 0.442 0.435 0.635 0.546 0.666 0.658 0.524 0.459 0.547 0.524 0.489 0.423 0.539 0.541 0.599 
X67 0.678 0.690 0.605 0.522 0.506 0.567 0.584 0.592 0.529** .483** .684** .524** 0.671 0.601 0.460 0.562 0.591 0.626 0.403 0.400 0.654 0.661 0.472 
X68 0.338 0.352 0.300 0.270 0.417 0.297 0.435 0.420 .476** .276** .379** .307** 0.363 0.350 0.498 0.219 0.291 0.256 0.546 0.537 0.406 0.313 0.405 
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ตารางท่ี 45 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวับ่งช้ีเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ)  

 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 
Mean 3.99 4.02 4.04 3.99 3.98 4.03 4.02 4.00 4.04 4.01 4.00 4.04 4.03 4.01 3.96 4.07 4.00 3.98 4.05 3.97 4.02 3.93 
SD 0.88 0.91 0.84 0.85 0.89 0.84 0.82 0.83 0.82 0.81 0.84 0.82 0.83 0.81 0.83 0.75 0.82 0.82 0.87 0.84 0.82 0.88 

 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 
X47 1                      
X48 0.451 1                     

X49 0.497 0.458 1                    

X50 0.265 0.226 0.615 1                   

X51 0.225 0.231 0.527 0.682 1                  

X52 0.293 0.240 0.497 0.520 0.450 1                 

X53 0.223 0.401 0.576 0.807 0.223 0.401 1                
X54 0.325 0.388 0.628 0.795 0.325 0.388 0.628 1               

X55 0.443 0.348 0.655 0.658 0.443 0.348 0.526 0.655 1              

X56 0.546 0.378 0.272 0.398 0.546 0.396 0.531 0.527 0.532 1             

X57 0.450 0.417 0.583 0.574 0.450 0.417 0.240 0.497 0.51 0.450 1            

X58 0.428 0.491 0.656 0.719 0.428 0.491 0.258 0.261 0.458 0.543 0.642 1           

X59 0.550 0.546 0.500 0.369 0.476 0.546 0.353 0.389 0.349 0.542 0.574 0.451 1          

X60 0.546 0.476 0.272 0.398 0.546 0.543 0.232 0.244 0.284 0.570 0.466 0.497 0.458 1         

X61 0.496 0.434 0.688 0.646 0.496 0.434 0.657 0.707 0.766 0.434 0.731 0.807 0.496 0.434 1        
X62 0.452 0.430 0.757 0.810 0.452 0.430 0.746 0.755 0.717 0.430 0.725 0.793 0.452 0.430 0.610 1       

X63 0.370 0.369 0.480 0.713 0.370 0.369 0.658 0.622 0.635 0.369 0.583 0.623 0.370 0.369 0.562 0.682 1      

X64 0.489 0.528 0.421 0.408 0.489 0.528 0.448 0.457 0.461 0.528 0.544 0.456 0.489 0.528 0.466 0.520 0.44 1     

X65 0.482 0.400 0.702 0.802 0.482 0.400 0.740 0.766 0.691 0.400 0.662 0.744 0.482 0.400 0.390 0.426 0.335 0.544 1    

X66 0.489 0.423 0.698 0.747 0.489 0.423 0.661 0.724 0.588 0.423 0.540 0.714 0.489 0.423 0.365 0.423 0.375 0.580 0.576 1   

X67 0.403 0.400 0.738 0.840 0.403 0.400 0.733 0.778 0.705 0.400 0.628 0.769 0.403 0.400 0.390 0.455 0.359 0.465 0.543 0.591 1  

X68 0.546 0.419 0.272 0.398 0.546 0.413 0.401 0.388 0.348 0.436 0.417 0.491 0.546 0.436 0.336 0.331 0.343 0.376 0.432 0.518 0.507 1 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor Analysis) 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั

แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นช่ือเสียงของ
งานจดัแสดงสินคา้ปรากฏดงัภาพท่ี 27 

 

�        
             

X1

0.77
X2

X3

X4

0.92

0.90

0.73

Chi-Square=0.08, df=1, P-value=0.77997, RMSEA=0.000

0.41

0.15

0.18

0.47

1.00

 
ภาพท่ี 27 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                 จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                 ช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้ 
 

ตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนด
กลยุทธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร องคป์ระกอบดา้นช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.08 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.78 - 

X2/df X2/df <2 0.08 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ ์

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.695 ผา่นเกณฑ ์
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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จากตารางท่ี 46 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองค์ประกอบดา้นช่ือเสียงของงานจดัแสดงสินคา้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-

สแควร์ (X2) มีค่า 0.08 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.77 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์           

(X2/df) = 0.08 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นการรองรับ
จากภาครัฐและเอกชนปรากฏดงัภาพท่ี 28 

 

�          �
            �� 

X5

0.65
X6

X7

X8

0.70

0.63

0.72

Chi-Square=0.09, df=1, P-value=0.76699, RMSEA=0.000

0.58

0.52

0.60

0.49

1.00

 
ภาพท่ี 28 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                 จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                 การจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน 
 

ตารางท่ี 47 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นการจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.09 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.77 - 

X2/df X2/df<2 0.09 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 47 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
              กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
              อาหาร องคป์ระกอบดา้นการจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.516 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 47 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นการจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.09 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.76 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.09 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึง
ผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นรูปแบบของ
งานจดัแสดงสินคา้ปรากฏดงัภาพท่ี 29 
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X9

0.68
X10

X11

X12

0.83

0.91

0.93

Chi-Square=0.82, df=2, P-value=0.36608, RMSEA=0.000

0.54

0.31

0.18

0.13

1.00

 
ภาพท่ี 29 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วม 
                  งานจดัแสดงสินคา้องคป์ระกอบดา้นรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ 
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ตารางท่ี 48 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                    กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                    อาหาร องคป์ระกอบดา้นรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.82 - 

df - 2 - 
p-value P>0.05 0.37 - 

X2/df X2/df<2 0.41 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.526 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 48 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองค์ประกอบดา้นรูปแบบการจดังานแสดงสินคา้  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-

สแควร์ (X2) มีค่า 0.82 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.36  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์              

(X2/df) = 0.41 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุก
ค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นความสะดวก
ในการเขา้ถึงสถานท่ีจดังานปรากฏดงัภาพท่ี 30 
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X13

0.80
X14

X15

X16

0.87

0.71

0.60

Chi-Square=1.70, df=1, P-value=0.19268, RMSEA=0.032

0.36

0.24
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1.00

 
ภาพท่ี 30 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วม 
                 งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  
                 องคป์ระกอบดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีจดังาน 
 

ตารางท่ี 49 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงสถานท่ีจดังาน 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.17 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.19 - 

X2/df X2/df<2 1.17 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.03 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.535 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 49 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ 

(X2) มีค่า 1.17  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.19 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 1.17          
ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน                  
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(GFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นความพร้อม
ของสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ปรากฏดงัภาพท่ี 31 
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X20

0.73
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Chi-Square=1.04, df=2, P-value=0.30707, RMSEA=0.008
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ภาพท่ี 31 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                ความพร้อมของสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ 
 

ตารางท่ี 50 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                    กลยทุธ์เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการ ดา้นองคป์ระกอบดา้นความ 
                    พร้อมของสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.04 - 

df - 2 - 
p-value P>0.05 0.30 - 

X2/df X2/df<2 0.52 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ ์

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.498 ผา่นเกณฑ ์
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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จากตารางท่ี 50 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองค์ประกอบด้านความพร้อมของสถานท่ีจดังานแสดงสินค้า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.04 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.30 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.52 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึง
ผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นความพร้อม
ของส่ิงอ านวยความสะดวกปรากฏดงัภาพท่ี 32 

 

                
              �
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X24
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ภาพท่ี 32 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                 จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบ 
                 ดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ตารางท่ี 51 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.54 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.46 - 

X2/df X2/df<2 0.54 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี 51 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ 
                   อุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก (ต่อ) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ ์

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.497 ผา่นเกณฑ ์
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 

จากตารางท่ี 51 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่า

ไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.54 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.46 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) 
= 0.54 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ
เตรียมงานของผูจ้ดังานปรากฏดงัภาพท่ี 33 
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ภาพท่ี 33 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                กระบวนการเตรียมงานของผูจ้ดังาน 



170 
 

ตารางท่ี 52 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                    กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                    อาหาร องคป์ระกอบดา้นกระบวนการเตรียมงานของผูจ้ดังาน 
 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.29 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.25 - 

X2/df X2/df<2 1.29 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.02 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.495 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 52 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองค์ประกอบดา้นช่วงเวลาของการจดังาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ 

(X2) มีค่า 1.29 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.25 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 1.29 ค่า
ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 
1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  องค์ประกอบด้านการ
ด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ปรากฏดงัภาพท่ี 34 
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ภาพท่ี 34 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                 การด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 

ตารางท่ี 53 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.14 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.70 - 

X2/df X2/df<2 0.14 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.691 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 53 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่

ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.14 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.70 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์     

(X2/df) = 0.14 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
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กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นการคุณภาพ
การใหบ้ริการปรากฏดงัภาพท่ี 35 
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ภาพท่ี 35 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                คุณภาพการใหบ้ริการ 
 

ตารางท่ี 54 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.50 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.47 - 

X2/df X2/df<2 0.50 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ ์

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.473 ผา่นเกณฑ ์
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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จากตารางท่ี 54 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองค์ประกอบดา้นคุณภาพการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์         

(X2) มีค่า 0.50 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.47 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.50 ค่า
ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 
1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน ปรากฏดงัภาพท่ี 36 

 

    �         �          
�             

X37

0.62
X38

X39

X40

0.53

0.71

0.62

Chi-Square=1.29, df=1, P-value=0.25607, RMSEA=0.021

0.62

0.72
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1.00

 
ภาพท่ี 36 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                 จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน 
 

ตารางท่ี 55 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด  
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.29 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.25 - 

X2/df X2/df<2 1.29 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 55 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด  
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน (ต่อ) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.02 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.519 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 55 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่า

ไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.29 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.25 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์         

(X2/df) = 1.29 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ ปรากฏดงัภาพท่ี 37 
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ภาพท่ี 37 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 
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ตารางท่ี 56 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.29 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.59 - 

X2/df X2/df<2 0.29 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.680 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 56 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 0.29 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.59 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.29 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึง
ผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นกฎระเบียบ
ของประเทศ ปรากฏดงัภาพท่ี 38 
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ภาพท่ี 38 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                กฎระเบียบของประเทศ 
 

ตารางท่ี 57 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด  
                  กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                  อาหาร องคป์ระกอบดา้นกฎระเบียบของประเทศ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.68 - 

df - 2 - 
p-value P>0.05 0.19 - 

X2/df X2/df<2 0.84 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.03 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.500 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 
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จากตารางท่ี 57 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองค์ประกอบดา้นกฏระเบียบของประเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์      

(X2) มีค่า 1.68 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.19 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.84 ค่า
ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 
1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นนโยบายของ
ประเทศ ปรากฏดงัภาพท่ี 39 
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Chi-Square=0.03, df=1, P-value=0.87041, RMSEA=0.000
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ภาพท่ี 39 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                นโยบายของประเทศ 
 

ตารางท่ี 58 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นนโยบายของประเทศ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.03 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.87 - 

X2/df X2/df<2 0.03 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 58 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                    กลยทุธ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการ 
                    อุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นนโยบายของประเทศ (ต่อ) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.500 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 58 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นนโยบายของประเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (X2) 
มีค่า 0.09 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.76 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.09 ค่าดชันี
วดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นภาพลกัษณ์
ของเมือง ปรากฏดงัภาพท่ี 40 

 

     �           
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ภาพท่ี 40 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
               จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
               ภาพลกัษณ์ของเมือง 
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ตารางท่ี 59 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์ของเมือง 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.40 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.52 - 

X2/df X2/df<2 0.40 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.618 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 59 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์ของเมือง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (X2) มี
ค่า 0.40 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.52 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.40 ค่าดชันีวดั
ความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบด้าน
สภาพแวดลอ้มของเมือง ปรากฏดงัภาพท่ี 41 
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ภาพท่ี 41 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                สภาพแวดลอ้มของเมือง 
 

ตารางท่ี 60 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นสภาแวดลอ้มของเมือง 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 0.14 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.70 - 

X2/df X2/df<2 0.14 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.513 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 60 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของเมือง  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์     

(X2) มีค่า 0.14 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.70 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.14 ค่า
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ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 
1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 1.00 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบด้าน
สภาพแวดลอ้มของเมือง ปรากฏดงัภาพท่ี 42 
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ภาพท่ี 42 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                ความพร้อมทางดา้นการขนส่งในประเทศ 
 

ตารางท่ี 61 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                   กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งในประเทศ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.54 - 

df - 1 - 
p-value P>0.05 0.21 - 

X2/df X2/df<2 1.54 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.02 ผา่นเกณฑ ์

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.549 ผา่นเกณฑ ์
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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จากตาราง 61 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งในประเทศ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่

ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.54 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.21 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์     

(X2/df) = 1.54 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.02 ซ่ึงผา่นเกณฑ ์

 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอบัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นความพร้อม
ทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศปรากฏดงัภาพท่ี 43 
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ภาพท่ี 43 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงาน 
                จดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้น 
                ความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 
 

ตารางท่ี 62 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                    กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1.95 - 

df - 2 - 
p-value P>0.05 0.16 - 

X2/df X2/df<2 0.98 ผา่นเกณฑ์ 

 



183 
 

ตารางท่ี 62 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัหน่ึงของเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนด 
                    กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  
                   อาหาร องคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ (ต่อ) 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 
CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.03 ผา่นเกณฑ์ 

KMO ค่ามากกวา่ 0.50 0.709 ผา่นเกณฑ์ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 62 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัหน่ึงองคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 1.95 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.16 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.98 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) =0.99 และ
ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.03 ซ่ึงผา่น
เกณฑทุ์กค่า 

 
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสอง เพื่อแสดงความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างวา่องคป์ระกอบทั้งหมด สามารถรวมกนัเป็นองคป์ระกอบเดียวกนัได ้ดว้ยการวิเคราะห์
เพื่อยืนยนัองค์ประกอบอนัดบัท่ีสองขององค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินเพื่อก าหนดกลยุทธ์
การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
ปรากฏผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองดงัแสดงในภาพท่ี 44 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นแบรนด์ของ
งานจดัแสดงสินคา้ ดงัภาพท่ี 44 
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ภาพท่ี 44  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั 
                 แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบดา้น 
                 แบรนดข์องงานจดัแสดงสินคา้ 
 

ตารางท่ี 63 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบดา้นแบรนดข์องงานจดั 
                 แสดงสินคา้ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 17.93 - 

df - 20 - 
p-value P>0.05 0.59 - 

X2/df X2/df<2 0.90 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 63 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององค์ประกอบดา้น แบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่า

ไค-สแควร์ (X2) มีค่า 17.93 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.59 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์       
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(X2/df) = 0.90 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่า
แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 64 ตารางสรุปองคป์ระกอบดา้นแบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 

ช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ 0.78 1 
การจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน 0.75 3 
รูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ 0.77 2 

 

จากตาราง 64  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นแบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบว่า องค์ประกอบดา้นแบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ ไดรั้บ
อิทธิพลรวมสูงสุดจาก รูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ รองลงมาคือช่ือเสียงของงานจดัแสดง
สินคา้ และการจดังานมีการรองรับจากภาครัฐและเอกชน ตามล าดบั 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก ดงัภาพท่ี 45 
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ภาพท่ี 45 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั 
               แสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการ  องคป์ระกอบดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
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ตารางท่ี 65 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยสะดวก 
รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 20.88 - 

df - 24 - 
p-value P>0.05 0.65 - 

X2/df X2/df<2 0.87 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 65 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององคป์ระกอบดา้น สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่

ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 20.88 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value =0.65 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์    

(X2/df) = 0.87 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)=0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่า
แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 66 ตารางสรุปองคป์ระกอบดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 
ความสะดวกในการเขา้ถึง 0.74 3 
ความพร้อมของสถานท่ีจดังาน 0.98 1 
ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก 0.84 2 
 

จากตารางท่ี 66 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบว่า องค์ประกอบดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ไดรั้บ
อิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ ความพร้อมของ
สถานท่ีจดังานและความสะดวกในการเขา้ถึง ตามล าดบั 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบด้านการ
ด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ดงัภาพท่ี 46 
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ภาพท่ี 46 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั 
                แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบดา้น 
                การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 
 

ตารางท่ี 67 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานของ 
                  ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 13.72 - 

df - 20 - 
p-value P>0.05 0.84 - 

X2/df X2/df<2 0.68 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
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จากตารางท่ี 67 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององค์ประกอบดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 13.72 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.84 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.68 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 
และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)= 0.00 ซ่ึง
ผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 68 ตารางสรุปองคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 

กระบวนการเตรียมงาน 0.58 3 
การด าเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 0.78 2 
คุณภาพการใหบ้ริการ 0.93 1 
 

ตาราง 68 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้
ไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุดจาก คุณภาพการใหบ้ริการ รองลงมาคือ กระบวนการเตรียมงาน และ การ
ด าเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าใน
การเขา้ร่วมงาน ดงัภาพท่ี 47 
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ภาพท่ี 47 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจในการเขา้ 
                ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน 
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ตารางท่ี 69 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าในการ 
                   เขา้ร่วมงาน 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 6.55 - 

df - 10 - 
p-value P>0.05 0.76 - 

X2/df X2/df<2 0.65 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 69 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-

สแควร์ (X2) มีค่า 6.55 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.76 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 
0.65 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.99 และค่ารากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่าแสดงวา่
โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 70 สรุปองคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน 0.94 2 
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 1.00 1 

 

จากตาราง 70 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน ซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานไดรั้บอิทธิพลรวม
สูงสุดจาก ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
เขา้ร่วมงาน 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องคป์ระกอบดา้นกฎหมายและ
นโยบายของเมือง ดงัภาพท่ี 48 
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ภาพท่ี 48 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนด  
                 กลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  
                 อาหาร ดา้นองคป์ระกอบดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง 
 

ตารางท่ี 71 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบดา้นกฎหมายและ 
                   นโยบายของเมือง 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4.46 - 

df - 5 - 
p-value P>0.05 0.48 - 

X2/df X2/df<2 0.89 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 71 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององคป์ระกอบดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่า

ไค-สแควร์ (X2) มีค่า 4.46 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.48 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์         
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(X2/df) = 0.89 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)= 0.99 และค่ารากท่ี
สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.00 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่า
แสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 72 สรุปองคป์ระกอบดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง 

ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 
กฎระเบียบของประเทศ 1.00 1 
นโยบายของประเทศ 0.67 2 

 

จากตาราง 72 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง ซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบดา้นกฎหมายและนโยบายของเมืองไดรั้บอิทธิพล
รวมสูงสุดจาก กฎระเบียบของประเทศ รองลงมาคือนโยบายของประเทศ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นภาพลกัษณ์
และสภาพแวดลอ้มของเมือง ดงัภาพท่ี 49 
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ภาพท่ี 49 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั 
               แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบดา้น 
               ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง 
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ตารางท่ี 73 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์และ 
                  สภาพแวดลอ้มของเมือง 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4.42 - 

Df - 7 - 
p-value P>0.05 0.73 - 

X2/df X2/df<2 0.63 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

 

จากตารางท่ี 73 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององค์ประกอบดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 4.42 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value =0.73 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.63 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.99 และ
ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.00 ซ่ึงผ่าน
เกณฑทุ์กค่าแสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 74 สรุปองคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 

ภาพลกัษณ์ของเมือง 1.00 1 
สภาพแวดลอ้มของเมือง 0.69 2 

 

จากตาราง 74 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง 
ซ่ึงเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง
ไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ภาพลกัษณ์ของเมือง รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มของเมือง 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั 2 ของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร องค์ประกอบดา้นความพร้อม
ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดงัภาพท่ี 50 
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ภาพท่ี 50 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั 
                แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในองคป์ระกอบดา้น 
                ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ตารางท่ี 75 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบดา้นความพร้อม 
                  ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

รายการ เกณฑ ์ ค่าท่ีค  านวณได ้ ผลการพิจารณา 

X2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 7.03 - 

Df - 8 - 
p-value P>0.05 0.53 - 

X2/df X2/df<2 0.87 ผา่นเกณฑ์ 

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
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จากตารางท่ี 75 พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
อนัดบัสอง ขององค์ประกอบดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

พบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 7.03 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.53 ค่าไค-สแควร์

สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.87 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.99 และ
ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.00 ซ่ึงผ่าน
เกณฑทุ์กค่าแสดงวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางท่ี 76 สรุปองคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ตวัแปรเชิงสาเหตุ ค่าอิทธิพล อนัดบั 

ความพร้อมทางดา้นการขนส่งในประเทศ 0.81 2 
ความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 1.00 1 

 

จากตาราง 76 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบดา้นความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานไดรั้บ
อิทธิพลรวมสูงสุดจาก ความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ รองลงมาคือ ความพร้อม
ทางดา้นการขนส่งภายในประเทศ 
 

ตอนที่ 3 ผลการก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
ระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยได้แก่ 

3.1 การก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตัดสินใจด้วยการสนทนากลุ่ม 
       หลงัจากได้เกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารแลว้ ผูป้ระกอบการน าเกณฑ์ดงักล่าวไปน าเสนอในการสนทนา
กลุ่ม ซ่ึงการจดัสนทนากลุ่มเป็นการจดัข้ึนเพื่อพฒันากลยุทธ์จากเกณฑ์การประเมินในลกัษณะของ
รูปแบบกลยุทธ์ TOWS Matrix กบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการจ านวน 6 คนท่ีมีความรู้ทางดา้น
การจดัการ การตลาด หรืออุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อหาฉนัทมติเก่ียวกบัการพฒันากลยุทธ์การจดังาน
แสดงสินคา้ระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมอาหารโดยผลการสนทนากลุ่มมีรายละเอียดดงัน้ี 

       ผลการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย โดยเร่ิมจากการวเิคราะห์จุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สามารถวิเคราะห์
จากองคป์ระกอบท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถควบคุมไดป้ระกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้น
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แบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน 
และการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีรายละเอียดดงัน้ี 

       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
จุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยในดา้นของแบรนดข์องงานจดัแสดงสินคา้ดงัตารางท่ี 80 
ตารางท่ี 77 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนดา้นแบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย
ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ 
S2 การจดังานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหาร
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือเอกชน 

W1 งานจดัแสดงสินคา้ขาดนวตักรรมหรือ
ไฮไลท์ภายในงาน เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยงัขาด 
นวตักรรมการผลิตและนวตักรรมดา้นสินคา้ท่ี
เป็นของตนเอง 
 

 

       จากตารางท่ี 77 แสดงให้เห็นวา่จุดแข็งในดา้นของแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้
ประกอบดว้ย งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดัข้ึนในประเทศ
ไทยมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ เช่น งานThai-Fex World of Food Asia  และ  
การจดังานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหารไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชน จากหลากหลายองค์กร เช่น กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ หอการคา้ไทย สถาบนั
อาหาร สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป ท าให้มีความน่าเช่ือถือและส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการเขา้
ร่วมงานของผูป้ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       ในส่วนของจุดอ่อนในดา้นของแบรนดข์องงานจดัแสดงสินคา้พบวา่ งานจดัแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยงัขาดนวตักรรมหรือไฮไลท์
ภายในงาน เน่ืองจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยงัขาดนวตักรรมการผลิต
และนวตักรรมดา้นสินคา้ท่ีเป็นของตนเอง 

       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
จุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยในดา้นของสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความดงัตารางท่ี 78 
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ตารางท่ี 78 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S3 ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านของ
สถานท่ีจดังานแสดงสินค้าซ่ึงมีมาตรฐานใน
ระดับสากลและสามารถรองรับงานระดับ
นานาชาติได้และมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า เช่น 
ห้องน ้ าห้องพยาบาล  บริเวณส าหรับสูบบุหร่ีท่ี
เพียงพอ เป็นตน้ และสถานท่ีจ าหน่ายอาหารอยู่
ภายในอาคารจัดแสดงสินค้าท าให้มีความ
สะดวก และอาหารท่ีจ าหน่ายมีคุณภาพใน
ระดบัสากล 
S4 สถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมี
ความสะดวกในการ เข้า ถึงโดย มีจ านวน
เท่ียวบินเขา้สู่เมืองจ านวนมากและหลากหลาย
สายการบินมากท่ีสุดในอาเซียน 

W2 การเข้าถึงสถานท่ีจัดงานขาดความ
หลากหลายในรูปแบบของการเดินทางเข้าสู่
สถานท่ีจดังาน เช่น การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
หรือรถไฟใตดิ้นไม่ครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีการ
จดังาน 
W3 การจราจรมีความหนาแน่ส าหรับ
การจราจรทางบกในเมืองท่ีจดังาน 
 
 
 

 

       จากตารางท่ี 78 แสดงให้เห็นว่าจุดแข็งในดา้นของสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกของการจดังานแสดงสินค้าในประเทศไทยประกอบด้วย ความพร้อมในด้านของ
สถานท่ีจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยมีมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับงานระดับ
นานาชาติได้ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า เช่น ห้องน ้ าห้อง
พยาบาล  บริเวณส าหรับสูบบุหร่ีท่ีเพียงพอ รวมถึงความพร้อมทางดา้นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารซ่ึงอยู่
ภายในตวัอาคารท่ีมีงานจดัแสดงสินคา้ท าให้มีความสะดวกต่อผูอ้อกงาน และอาหารท่ีจ าหน่ายมี
คุณภาพในระดบัสากล และสถานท่ีจดังาน และการเขา้ถึงสถานท่ีจดังานสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้
ในประเทศไทยมีความมีจ านวนเท่ียวบินเขา้สู่เมืองจ านวนมากท่ีสุดในอาเซียน 

       ในส่วนของจุดอ่อนดา้นสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยประกอบดว้ย 
การเขา้ถึงสถานท่ีจดังานยงัขาดความหลากหลายในรูปแบบของการเดินทางเขา้สู่สถานท่ีจดังาน 
เช่น การเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าหรือรถไฟใตดิ้นไม่ครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีการจดังาน ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วม
งานส่วนมากจึงใช้การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลจ านวนมาก น าไปสู่ปัญหาการจราจรท่ีติดขดั
ภายในเมืองท่ีจดังาน 
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       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
จุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยในดา้นของการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ดงัตารางท่ี 79 
ตารางท่ี 79 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S5 ผูจ้ ัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยมี
เ ค รื อ ข่ า ย ห รื อ ตั ว แ ท น ท่ี มี คุ ณ ภ า พ ใ น
ต่างประเทศ 
S6 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีความรู้ ความสามารถ
ในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 
S7 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมีความ
เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการจดังาน
แสดงสินคา้ประเภทอาหาร 

W4 บุคลากรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า มี ค ว า ม รู้
ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจจัดแสดง
สินค้า ทั้ งในระดับผู ้บริหารและปฏิบัติการ
จ า น ว น ไ ม่ เ พี ย ง พ อ เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ก า ร
เจริญเติบโตของธุรกิจ 
 

 

       จากตารางท่ี 79 แสดงให้เห็นว่าจุดแข็งในดา้นของการด าเนินงานของผูจ้ดังาน
แสดงสินค้าประกอบด้วย ผู ้จ ัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยมีความเป็นมืออาชีพ และมี
ประสบการณ์ทางดา้นการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร และมี
เครือข่ายตวัแทนท่ีมีคุณภาพในต่างประเทศส าหรับการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกงาน รวมถึงผูจ้ดั
งานมีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงองค์กรในต่างประเทศ และ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศ 

       ในส่วนของจุดอ่อนในดา้นการด าเนินการจดัแสดงสินคา้ของผูจ้ดังานแสดงสินคา้
ในประเทศไทยพบว่า บุคลากรของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการจดัแสดงสินคา้มีความรู้
ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัแสดงสินคา้ ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและปฏิบติัการจ านวนไม่
เพียงพอเม่ือเทียบกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
จุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยในดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ดงัตารางท่ี 80 
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ตารางท่ี 80 ผลการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S8 ค่าใช้จ่ายโดยตรงท่ีเก่ียวข้องในการเข้า
ร่วมงานมีราคาถูกเม่ือเทียบกับงานจัดแสดง
สินคา้ระดบัเดียวกนัในต่างประเทศ 
S9 ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารมีอัตราเพิ่มข้ึน
ต่อเน่ืองทุกปี 

 
 
 

 

       จากตารางท่ี 80 แสดงให้เห็นวา่จุดแข็งในดา้นของความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน
ของผูอ้อกงานจดัแสดงสินคา้ในประเทศไทยประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกงานมี
ราคาถูกเม่ือเทียบกบังานจดัแสดงสินคา้ระดบัเดียวกนัในต่างประเทศ และงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในเทศไทยมีผูใ้ห้ความสนใจและเขา้ร่วมงานจ านวนมากก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการออกงาน 

       ในส่วนของผลการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจจัดแสดงสินค้าประเภท
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ส าหรับการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) สามารถวิเคราะห์จากองค์ประกอบท่ีผูจ้ ัดงานแสดงสินค้าไม่สามารถควบคุมได้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ ด้านกฎหมายและนโยบายของเมือง ด้านภาพลกัษณ์และ
สภาพแวดลอ้มของเมือง และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจจดัแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทยในดา้นกฎหมายและนโยบายของเมืองดงัตารางท่ี 81 

 

ตารางท่ี 81 ผลการวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1 นโยบายของภาครัฐให้ความส าคญัและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 
O2 นโยบายของภาครัฐให้ความส าคญัและ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

T1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดง
สินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหารมีความซบัซอ้นและขั้นตอนจ านวนมาก 
T2 หน่วยงานภาครัฐมีระบบการท างานท่ี
ซบัซอ้น ขาดความเช่ือมโยง 
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       จากตาราง 81 แสดงให้เห็นวา่โอกาสในดา้นของกฎหมายและนโยบายของการจดั
งานแสดงสินคา้ในประเทศไทยประกอบด้วย ภาครัฐได้ให้ความส าคญัและมีนโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะ รวมถึงมีนโยบายใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย 

       ในส่วนของจุดอ่อนดา้นกฎหมายและนโยบายของเมืองส าหรับการจดังานแสดง
สินคา้ในประเทศไทยประกอบดว้ย กฎหมายเก่ียวกบัการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ประเภทอาหาร
ของประเทศไทยมีความซับซ้อนและขั้นตอนจ านวนมาก รวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีระบบการ
ท างานท่ีขาดความเช่ือมโยง 

       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจจดัแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทยในดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมืองดงัตารางท่ี 82 

 

ตารางท่ี 82 ผลการวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O3 การเขา้ร่วมกลุ่มAEC ของประเทศไทยท า
ให้เป็นกลุ่มตลาดใหม่ท่ีมีประชากรมากกว่า 
600 ลา้นคน ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัธุรกิจ
ในต่างประเทศ 
O4 ประ เทศไทยมี ช่ือ เ สียงทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 
O5 ประเทศไทยเป็นแหล่งของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร 
O6 ประเทศมีท าเลท่ีตั้ งเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค 

T3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมี
ไม่แน่นอนส่งผลต่อการเขา้ร่วมงานของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 
T4 ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีท าให้นกั
ลงทุนให้ความสนใจกบั Digital Economy ซ่ึง
เป็นคู่แข่งของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ 
T5 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือขายผา่น 
E-commerce มากข้ึนส่งผลให้การเดินทาง
ลดลง 
T6 การจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ (Virtual 
Exhibitions) เป็นทางเลือกและคู่แข่งส าคญั
ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ 

 

       จากตาราง 82 แสดงให้เห็นวา่โอกาสในดา้นของภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้ม
ของการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยประกอบดว้ย การเขา้ร่วมกลุ่ม AEC ของประเทศไทย ท า
ให้เป็นกลุ่มตลาดใหม่ท่ีมีประชากรมากกว่า 600 ลา้นคน ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัธุรกิจใน
ต่างประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงเป็นแหล่ง
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ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยงัมีท าเลท่ีตั้งเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคและมีลกัษณะ
เป็น Hub ซ่ึงท าให้มีความได้เปรียบเชิงพื้นท่ีสามารถเป็นโอกาสแก่การกระจายสินค้าของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีตอ้งการท าธุรกิจในประเทศไทย 

       ในส่วนของอุปสรรคดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยของการ
จดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยประกอบดว้ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีความไม่
แน่นอนส่งผลต่อการเขา้ร่วมงานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง อีกทั้งความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีท า
ให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือขายผ่าน E-commerce มากข้ึนส่งผลให้การเดินทางลดลง 
รวมถึงท าให้นกัลงทุนให้ความสนใจกบั Digital Economy และ การจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ 
(Virtual Exhibitions) ซ่ึงเป็นคู่แข่งส าคญัส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ 

       จากการถอดบทสนทนาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการไดค้วามเห็นเก่ียวกบั
โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจจดัแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทยในดา้นโครงสร้างพื้นฐานดงัตารางท่ี 83 

 

ตารางท่ี 83 ผลการวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O8 ประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นระบบ
การขนส่งท่ีมีมาตรฐานภายในประเทศส าหรับ
ทางถนน ทางน ้า และทางอากาศ 
O9 ประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นระบบ
การขนส่ง ท่ี มีมาตรฐานระหว่างประเทศ
ส าหรับทางถนน ทางน ้า และทางอากาศ 

T7 ประเทศไทยขาดความพร้อมทางดา้นระบบ
การขนส่งทางรถไฟ 
T8 ขาดความเช่ือมโยงทางด้านระบบ            
โลจิสติกส์ในบางพื้นท่ี 

 

       จากตารางท่ี 83 แสดงให้เห็นวา่โอกาสในดา้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
ประกอบดว้ย ประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นระบบการขนส่งท่ีมีมาตรฐานทั้งภายในประเทศ 
และระหวา่งประเทศ ส าหรับการขนส่งทางถนน การขนส่งทางน ้า และการขนส่งทางอากาศ 

       ในส่วนของจุดอ่อนแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย ประกอบดว้ยประเทศไทยขาดความพร้อมทางดา้นระบบขนส่งทางรถไฟ ซ่ึงยงัขาด
การพฒันาให้เทียบเท่ากบัประเทศคู่แข่งขนั รวมถึง ยงัขาดความเช่ือมโยงทางดา้นระบบโลจิสติกส์
ในบางพื้นท่ี 

       โดยผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจจดัแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติอุตสาหกรรมอาหาร ไดด้งัตารางท่ี 84 
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ตารางท่ี 84 สรุปการวเิคราะห์ SWOT ธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติอุตสาหกรรมอาหาร 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดัข้ึนใน
ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ 
S2 การจดังานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหารไดรั้บความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน 
S3 ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านของสถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ซ่ึงมี
มาตรฐานในระดบัสากลและสามารถรองรับงานระดบันานาชาติไดแ้ละมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบถว้นตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ห้องน ้ าห้อง
พยาบาล  บริเวณส าหรับสูบบุหร่ีท่ีเพียงพอ และสถานท่ีจ าหน่ายอาหารอยู่
ภายในอาคารจดัแสดงสินคา้ท าให้มีความสะดวก และอาหารท่ีจ าหน่ายมี
คุณภาพในระดบัสากล 
S4 สถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมีความสะดวกในการเขา้ถึงโดย
มีจ านวนเท่ียวบินเขา้สู่เมืองจ านวนมากและหลากหลายสายการบินมากท่ีสุด
ในอาเซียน 
S5 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมีเครือข่ายหรือตวัแทนท่ีมีคุณภาพใน
ต่างประเทศ 
S6 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์และ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 
S7 ผู ้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยมีความเป็นมืออาชีพและมี
ประสบการณ์ในการจดังานแสดงสินคา้ประเภทอาหาร 
S8 ค่าใชจ่้ายโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงานมีราคาถูกเม่ือเทียบกบังาน
จดัแสดงสินคา้ระดบัเดียวกนัในต่างประเทศ 
S9 ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารมี
อตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

W1 งานจดัแสดงสินคา้ขาดนวตักรรมหรือไฮไลท์ภายในงาน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยงัขาด นวตักรรมการผลิต
และนวตักรรมดา้นสินคา้ท่ีเป็นของตนเอง 
W2 การเขา้ถึงสถานท่ีจดังานขาดความหลากหลายในรูปแบบของการเดิน
ทางเขา้สู่สถานท่ีจดังาน เช่น การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟใตดิ้นไม่
ครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีการจดังาน 
W3 การจราจรมีความหนาแน่ส าหรับการจราจรทางบกในเมืองท่ีจดังาน 
W4 บุคลากรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการด าเนินการจดัแสดงสินคา้มีความรู้
ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจจดัแสดงสินคา้ ทั้ งในระดับผูบ้ริหารและ
ปฏิบติัการจ านวนไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1 นโยบายของภาครัฐให้ความส าคญัและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ 
O2 ภาครัฐให้ความส าคญัและสนบัสนุนอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
O3 การเข้าร่วมกลุ่มAEC ของประเทศไทยท าให้เป็นกลุ่มตลาดใหม่ท่ีมี
ประชากรมากกว่า 600 ล้านคน ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักธุรกิจใน
ต่างประเทศ 
O4 ประเทศไทยมีช่ือเสียงทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร 
O5 ประเทศไทยเป็นแหล่งของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
O6 ประเทศมีท าเลท่ีตั้งเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค 
O7 ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านระบบการขนส่งท่ีมีมาตรฐาน
ภายในประเทศส าหรับทางถนน ทางน ้ า และทางอากาศ 
O8 ประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นระบบการขนส่งท่ีมีมาตรฐานระหว่าง
ประเทศส าหรับทางถนน ทางน ้ า และทางอากาศ 

T1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารมีความซับซ้อนและขั้นตอนจ านวนมาก 
T2 หน่วยงานภาครัฐมีระบบการท างานท่ีซับซ้อน ขาดความเช่ือมโยง 
T3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีไม่แน่นอนส่งผลต่อการเขา้
ร่วมงานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
T4 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้นักลงทุนให้ความสนใจกับ 
Digital Economy ซ่ึงเป็นคู่แข่งของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ 
T5 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือขายผ่าน E-commerce มากข้ึนส่งผลให้
การเดินทางลดลง 
T6 การจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ (Virtual Exhibitions) เป็นทางเลือกและ
คู่แข่งส าคญัส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ 
T7 ประเทศไทยขาดความพร้อมทางดา้นระบบการขนส่งทางรถไฟ 
T8 ขาดความเช่ือมโยงทางดา้นระบบโลจิสติกส์ในบางพื้นท่ี 

 

       จากตารางท่ี 84 แสดงใหเ้ห็นวา่การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยพบวา่ประกอบดว้ยจุดแข็ง 9 ประการ 
คือ S1) งานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดัข้ึนในประเทศไทย
ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ S2) การจดังานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหารไดรั้บความ
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ร่วมมือและการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน S3) ประเทศไทยมีความพร้อมในดา้นของสถานท่ี
จดังานแสดงสินคา้ซ่ึงมีมาตรฐานในระดบัสากลและสามารถรองรับงานระดบันานาชาติไดแ้ละมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบถว้นตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ห้องน ้ าห้องพยาบาล  บริเวณส าหรับ
สูบบุหร่ีท่ีเพียงพอ เป็นตน้ และสถานท่ีจ าหน่ายอาหารอยูภ่ายในอาคารจดัแสดงสินคา้ท าให้มีความ
สะดวก และอาหารท่ีจ าหน่ายมีคุณภาพในระดบัสากล S4) สถานท่ีจดังานแสดงสินคา้ในประเทศ
ไทยมีความสะดวกในการเขา้ถึงโดยมีจ านวนเท่ียวบินเขา้สู่เมืองจ านวนมากและหลากหลายสายการ
บินมากท่ีสุดในอาเซียน S5) ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมีเครือข่ายหรือตวัแทนท่ีมีคุณภาพ
ในต่างประเทศ S6) ผูจ้ดังานแสดงสินคา้มีความรู้ ความสามารถในการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ S7) ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการ
จดังานแสดงสินคา้ประเภทอาหาร S8) ค่าใชจ่้ายโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงานมีราคาถูกเม่ือ
เทียบกบังานจดัแสดงสินคา้ระดบัเดียวกนัในต่างประเทศ S9) ผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารมีจ านวนมาก 

       จุดอ่อนของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศไทยประกอบดว้ย 6 ประการไดแ้ก่ W1) งานจดัแสดงสินคา้ขาดนวตักรรมหรือไฮไลท์
ภายในงาน เน่ืองจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยงัขาด นวตักรรมการผลิต
และนวตักรรมดา้นสินคา้ท่ีเป็นของตนเอง W2) การเขา้ถึงสถานท่ีจดังานขาดความหลากหลายใน
รูปแบบของการเดินทางเข้าสู่สถานท่ีจดังาน เช่น การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟใตดิ้นไม่
ครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีการจดังาน W3) การจราจรมีความหนาแน่ส าหรับการจราจรทางบกในเมืองท่ี
จดังาน W4) บุคลากรของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการจัดแสดงสินค้ามีความรู้
ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัแสดงสินคา้ ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและปฏิบติัการจ านวนไม่
เพียงพอเม่ือเทียบกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ  

       โอกาสของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศไทยประกอบดว้ย 9 ประการไดแ้ก่ O1) นโยบายของภาครัฐให้ความส าคญัและส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์  O2) นโยบายของภาครัฐให้ความส าคญัและสนบัสนุนอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย O4) การเขา้ร่วมกลุ่มAEC ของประเทศไทยท าให้เป็นกลุ่มตลาดใหม่ท่ีมีประชากร
มากกวา่ 600 ลา้นคน ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัธุรกิจในต่างประเทศ O5) ประเทศไทยมีช่ือเสียง
ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร O6) ประเทศไทยเป็นแหล่งของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

O7) ประเทศมีท าเลท่ีตั้งเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค O8) ประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นระบบการ
ขนส่งท่ีมีมาตรฐานภายในประเทศส าหรับทางถนน ทางน ้ า และทางอากาศ O9) ประเทศไทยมี
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ความพร้อมทางดา้นระบบการขนส่งท่ีมีมาตรฐานระหวา่งประเทศส าหรับทางถนน ทางน ้ า และทาง
อากาศ 

       และอุปสรรคของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยประกอบดว้ย 9 ประการไดแ้ก่ T1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารมีความซับซ้อนและขั้นตอนจ านวนมาก T2) 
หน่วยงานภาครัฐมีระบบการท างานท่ีซบัซ้อน ขาดความเช่ือมโยง T3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และการเมืองท่ีมีไม่แน่นอนส่งผลต่อการเขา้ร่วมงานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งT4) ความก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยีท าให้นกัลงทุนให้ความสนใจกบั Digital Economy ซ่ึงเป็นคู่แข่งของธุรกิจการ
จดัแสดงสินคา้ T5) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือขายผา่น E-commerce มากข้ึนส่งผลให้การ
เดินทางลดลง T6) การจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ (Virtual Exhibitions) เป็นทางเลือกและคู่แข่ง
ส าคญัส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ T7) ประเทศไทยขาดความพร้อมทางดา้นระบบการขนส่ง
ทางรถไฟ T8) ขาดความเช่ือมโยงทางดา้นระบบโลจิสติกส์ในบางพื้นท่ี 

       จากการวเิคราะห์ขอ้มูล SWOT ดงักล่าว เห็นไดว้า่ จุดอ่อน ถือเป็นปัจจยัท่ีผูจ้ดังาน
แสดงสินค้าจ าเป็นต้องพฒันาเพื่อเพิ่มโอกาสความส าเร็จทางด้านธุรกิจ โดยวิธีการ Transpose 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขจุดอ่อน โดยการ Transpose จุดอ่อนสามารถ
แสดงไดด้งัตาราง 85 

 

ตารางท่ี 85 แสดงการ Transpose จุดอ่อน 
จุดอ่อน (W) Transpose จุดอ่อน (Wt) 

W1 งานจดัแสดงสินค้าขาดนวตักรรม
หรือไฮไลท์ภายในงาน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศไทยขาดนวตักรรมการ
ผลิตและสินคา้ท่ีเป็นของตนเอง 

Wt1 
 

การสร้างนวตักรรมทางดา้นการผลิตหรือสินคา้
ให้กับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย 

W2 การเขา้ถึงสถานท่ีจดังานขาดความ
หลากหลายของรูปแบบการเดินทาง 

Wt2 
 

การพฒันาระบบโลจิสติกส์ หรือการเพิ่มรถ
ใหบ้ริการรับส่ง  

W3 การจราจรทางบกมีความหนาแน่น
ในเมืองท่ีจดังาน 

Wt3 
 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์หรือการเพิ่มรถ
ใหบ้ริการรับส่ง  

W4 บุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับธุรกิจ
การจดัแสดงสินคา้มีจ านวนนอ้ย 

Wt4 
 

การพฒันาบุคลากรส าหรับธุรกิจการจดัแสดง
สินคา้ 
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       จากตารางท่ี 85 แสดงการ Transpose จุดอ่อน โดยเร่ิมจากจุดอ่อน W1 การจดังาน
แสดงสินคา้ในประเทศไทยยงัขาดไฮไลท์ หรือนวตักรรมภายในงาน  เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ขาดนวตักรรมทางดา้นสินคา้หรือการผลิตท่ีเป็นของตนเอง ดงันั้นการ
แกไ้ขปัญหา ดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการมุ่งผลกัดนั ส่งเสริม การสร้างนวตักรรมทางด้านการ
ผลิตหรือสินคา้ประเภทอาหารให้แก่ผูป้ระกอบการ ในส่วนของจุดอ่อน W2 และ W3 การเขา้ถึง
สถานท่ีจดังานยงัขาดความหลากหลายในการเดินทางเขา้สู่สถานท่ีจดังาน โดยผูเ้ขา้ร่วมงานส่วน
ใหญ่เดินทางโดยรถส่วนตวั ท าให้การจราจรทางบกในสถานท่ีจดังานมีความหนาแน่น ดงันั้นการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว สามารถท าไดโ้ดยการพฒันาระบบโลจิสติกส์ หรือการเพิ่มรถให้บริการรับส่ง 
เช่น Shuttle bus เป็นตน้ และสุดทา้ยคือจุดอ่อน W4 เป็นจุดอ่อนดา้นบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ยงัมีจ  านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ดงันั้นการ
แกปั้ญหาดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการพฒันาบุคลากรส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

       นอกจากนั้นอุปสรรค ถือเป็นส่ิงท่ีลดโอกาสของความส าเร็จทางธุรกิจการจดั
แสดงสินคา้ ดงันั้นผูจ้ดังานแสดงสินคา้จ าเป็นตอ้งลดอุปสรรคหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดย
วธีิการ Transpose สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อหาแนวทางการลดอุปสรรคหรือสร้างโอกาสให้แก่
ธุรกิจ โดยการ Transpose อุปสรรคสามารถแสดงไดด้งัตาราง 86 

 

ตารางท่ี 86 แสดงการ Transpose อุปสรรค 
อุปสรรค (T) Transpose จุดอ่อน (Tt) 

T1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดั
แสดงสินค้ามีความซับซ้อนและ
ขั้นตอนจ านวนมาก 

Tt1 
 

ลดกระบวนการและขั้นตอน เพื่อส่งเสริมการ
จดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทย 

T2 หน่วยง านภาค รัฐ มี ระบบการ
ท า ง า น ท่ี ทั บ ซ้ อ น ข า ด ค ว า ม
เช่ือมโยง 

Tt2 
 

สร้างความเช่ือมโยงของระบบการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ
จดังานแสดงสินคา้ 

T3 สถานการณ์ทาง เศรษฐกิจและ
การเมืองมีความไม่แน่นอน 

Tt3 
 

สร้างความเช่ือมัน่ทางด้านธุรกิจให้กับผูอ้อก
งานและผูเ้ขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 

T4 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย ี
ท าให้ Digital Economy เป็นท่ี
สนใจของนกัลงทุน 

Tt4 
 

น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการงานจดั
แสดงสินคา้ 
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ตารางท่ี 86 แสดงการ Transpose อุปสรรค (ต่อ) 
อุปสรรค (T) Transpose จุดอ่อน (Tt) 

T5 พฤติกรรมผู ้บ ริโภคซ้ือขายผ่าน    
E-commerce มากข้ึนท าให้การ
เดินทางลดนอ้ยลง 

Tt5 
 

ใช้เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางการส่ือสารทางการ
ตลาดส าหรับธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 

T6 การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์
เป็นคู่แข่งส าหรับธุรกิจการจดังาน
แสดงสินคา้ 

Tt6 
 

ใช้การจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ควบคู่การ
จดังานแสดงสินคา้ในรูปแบบปกติ 

T7 ขาดพร้อมทางดา้นการขนส่งระบบ
ราง 

Tt7 
 

พฒันาระบบขนส่งทางระบบราง 

T8 ข า ด ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ท า ง ด้ า น         
โลจิสติกส์ในบา้งพื้นท่ี 

Tt8 
 

สร้างความเช่ือมโยงทางดา้นโลจิสติกส์ 

 

       จากตารางท่ี 86 แสดงการ Transpose อุปสรรค โดยเร่ิมจากอุปสรรค T1 กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนจ านวนมาก 
ดงันั้นการแกปั้ญหาดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยลดกระบวนการ และขั้นตอนเพื่อส่งเสริมการจดังาน
แสดงสินคา้ในประเทศไทย ในส่วนของอุปสรรค T2 หน่วยงานภาครัฐมีระบบการท างานท่ีทบัซ้อน
และขาดความเช่ือมโยงในการด าเนินงาน โดยการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยสร้างความ
เช่ือมโยงของระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ ในส่วนของอุปสรรค T3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอน การแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการสร้างความเช่ือมัน่ทางดา้นธุรกิจให้กบัผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วม
งาน ในส่วนของอุปสรรค T4 ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี ท าให้ Digital Economy เป็นท่ี
สนใจของนกัลงทุน การลดอุปสรรคดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดยการน าความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดังานแสดงสินคา้ ในส่วนของอุปสรรค T5 พฤติกรรมผูบ้ริโภคซ้ือขาย
ผา่น E-commerce มากข้ึนท าให้การเดินทางลดนอ้ยลง การลดอุปสรรคดงักล่าวสามารถท าไดโ้ดย 
การน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการส่ือสารทางการตลาด ในส่วนของอุปสรรค T6 การ
จดังานแสดงสินคา้ออนไลน์เป็นคู่แข่งส าหรับธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ การแกปั้ญหาสามารถท า
ไดโ้ดยการจดังานแสดงสินคา้แบบปกติควบคู่กบัการจดังานแสดงสินคา้แบบออนไลน์ ในส่วนของ
อุปสรรค T7 การขาดความพร้อมทางดา้นการขนส่งระบบราง การแกปั้ญหาสามารถท าไดโ้ดยการ
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พฒันาระบบขนส่งราง และสุดทา้ยอุปสรรค T8 การขาดความเช่ือมโยงทางดา้นโลจิสติกส์ในบาง
พื้นท่ี สามารถแกไ้ขไดโ้ดยสร้างความเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 

       จากนั้นผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์ข้ึนเป็นกลยุทธ์ 
TOWS Matrix ดว้ยขอ้มูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย สามารถสรุปเป็นกลยุทธ์ TOWS Matrix ประกอบดว้ย กลยุทธ์ 
SO (Strength – Opportunity)  กลยุทธ์ WtO (Weaknesst- Opportunity) กลยุทธ์ STt (Strength - 
Threatt) และกลยทุธ์ WTt (Weaknesst - Threatt) ไดด้งัน้ี 

       ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจจดัแสดงสินค้าประเภท
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยเร่ิมจากการกลยทุธ์ SO สามารถแสดงไดด้งัตาราง 87 

 

ตารางท่ี 87 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ SO  
รหสั องคป์ระกอบ ความหมายกลยทุธ์ 
SO-1 S1/S2/S5/S6/O1/O2/

O4/O5/O6/O7 
กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร (Alliances Strategy) เป็นการเร่งสร้าง
ความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายกบัองค์การระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการจดังานแสดงสินคา้ 

SO-2 S2/S6/S7/O1/O2 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ (Partner Strategy) เป็นการสร้าง
ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนโดยการวางบทบาทหรือตวัตน
ขององคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วนไดส่้วนเสียกบั
การจดังาน 

SO-3 S1/S3/S4/S5/S6/S7/ 
S8/S9/O3/O4/O5/O6/
O7 

กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy)  เป็นการขยาย
ขนาดของการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อรองรับความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการและการเติบโตของอุตสาหกรรม 

SO-4 S1/S6/S7/S8/O1/O4/
O7/O8 

กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader  Strategy) การ
ด าเนินการจดังานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการประหยดั
จากขนาด (Economic of Scale) โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาร่วม
การบริหารจดัการ 

SO-5 S1/S5/S6/S7/O1/O4/
O5/O6/O7 

กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่โดยใช้การส่ือสารทางการตลาดเชิง
รุก  (Approach  Strategy) มุ่งท าการประชาสัมพนัธ์ไปกลุ่มนกั
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น กลุ่ม 
BRICS  
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       จากตารางท่ี 87 แสดงให้เห็นวา่ กลยุทธ์ SO ส าหรับธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การสร้าง
พนัธมิตร (Alliances Strategy)  เป็นการเร่งสร้างความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายกบัองคก์ารระดบัโลกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการจดังานแสดงสินคา้ เช่น UFI (Union of International Fairs) และ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศต่างๆ เพื่อให้แบรนด์
ของการจดังานแสดงสินคา้ของประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกั 2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ (Partner 
Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนโดยการวางบทบาทหรือตวัตนของ
องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดังาน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของ
การจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy)  เป็นการ
ขยายขนาดของการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อรองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการและการเติบโต
ของอุตสาหกรรม 4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader  Strategy) การด าเนินการจดังาน
แสดงสินคา้ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economic of Scale) โดยการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาร่วมการบริหารจดัการ 5) การใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก (Approach  Strategy) 
การมุ่งท าการประชาสัมพนัธ์ไปกลุ่มนกัธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น 
กลุ่ม BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) 

        ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยกลยทุธ์ STt สามารถแสดงไดด้งัตาราง 88 

 

ตารางท่ี 88 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ STt  
รหสั องคป์ระกอบ ความหมายกลยทุธ์ 

STt-1 S2/S7/Tt1/Tt2 กลยุทธ์การประสานงาน (Cooperation Strategy) เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรผูจ้ดังานแสดงสินคา้และภาครัฐใน
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในธุรกิจ และหาแนวทางร่วมกนัส าหรับสร้างความ
เช่ือมโยงของระบบการด าเนินงานของภาครัฐ 

STt-2 S1/S2/S4/S5/S6/ 
/Tt3/Tt4/Tt5/Tt6 

กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication Strategy ) 
เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเมืองท่ีจดังาน
แสดงสินคา้ให้เห็นถึงความเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาค โดยมีความพร้อมส าหรับมาตรการรักษาความ
ปลอดภยั 
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ตารางท่ี 88 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ STt  (ต่อ) 
รหสั องคป์ระกอบ ความหมายกลยทุธ์ 

STt-3 S3/S5/S6/S7/S8/S9 
/Tt3/Tt4/Tt5/Tt6/Tt7   
/Tt8 

กลยุทธ์การสร้างความผกูพนั (Customer Relationship Strategy) 
เป็นการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

STt-4 S1/S7/Tt3/Tt4/Tt5/Tt6 กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ (Identity Strategy) เป็นการมุ่งสร้าง
เอกลกัษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของการจดังานแสดงสินคา้ 

 

       จากตารางท่ี 88 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ WTt ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ได้แก่ 1) กลยุทธ์การ
ประสานงาน (Cooperation Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งองคก์รผูจ้ดังานแสดงสินคา้
และภาครัฐในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อสร้างความเขา้ใจในธุรกิจ 
และหาแนวทางร่วมกนัส าหรับสร้างความเช่ือมโยงของระบบการด าเนินงานของภาครัฐภายใต้
วตัถุประสงค์เดียวกนัเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการด าเนินงาน 2) กลยุทธ์การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication Strategy ) เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของเมืองท่ี
จดังานแสดงสินคา้ใหเ้ห็นถึงความเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยมีความพร้อม
ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภยั 3) กลยุทธ์การสร้างความผูกพนั (Customer Relationship 
Strategy) เป็นการพฒันาการจดังานแสดงสินคา้ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดความผกูพนัในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้  4) กลยุทธ์
การสร้างเอกลกัษณ์ (Identity Strategy) เป็นการมุ่งสร้างเอกลกัษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของการจดั
งานแสดงสินคา้ เช่น การสร้างรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้สีเขียว (Green Exhibitions) เป็น
ตน้ 

       ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยกลยทุธ์ WtO  สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 89 

 

ตารางท่ี 89 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ WtO  
รหสั องคป์ระกอบ ความหมายกลยทุธ์ 
WtO-1 Wt1/O1/O2/O5 กลยุท ธ์ก า รส ร้ า งคว าม ร่ วม มือของผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วน เ สี ย 

(Collaboration Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้ องคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร 
และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  
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ตารางท่ี 89 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ WtO (ต่อ) 
รหสั องคป์ระกอบ ความหมายกลยทุธ์ 
WtO-2 Wt4/O1 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังานแสดง
สินคา้ องค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ และ
องค์กรการศึกษา ส าหรับการจดัท าหลกัสูตร หรือคอร์สอบรม 
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

WtO-3 Wt2/Wt3/O7 กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  (Domestic 
Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดั
ง านแสดง สินค้า  กับผู ้ประกอบการทางด้านโล จิส ติก ส์
ภายในประเทศ ส าหรับการพฒันาระบบขนส่งภายในประเทศ 

WtO-4 Wt2/O8 กลยุทธ์การพฒันาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International 
Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้ และผูป้ระกอบการทางด้านโลจิสติกส์ส าหรับ
การพฒันาระบบขนส่งระหวา่งประเทศ 

 

       จากตารางท่ี 89 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ WtO ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การสร้าง
ความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Collaboration Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผู ้
จดังานแสดงสินคา้ และองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับการสนบัสนุนดา้น
การให้ความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือ สถานท่ี หรืองบประมาณ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถ
สร้างนวตักรรมทางดา้นการผลิตและสินคา้ได้ 2) กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ องคก์รภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ และองคก์รการศึกษา ส าหรับการจดัท าหลกัสูตร หรือคอร์สอ
บรม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการรองรับการขยายตวัของธุรกิจการจดัแสดง
สินคา้ 3) กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  (Domestic Logistic Development) 
เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังานแสดงสินค้า กับผูป้ระกอบการทางด้านโลจิสติกส์
ภายในประเทศ ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง รวมถึงสร้างความเช่ือมโยงของระบบโลจิสติกส์ตาม
เส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของประเทศ  4) กลยุทธ์การพฒันาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
(International Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และ
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ผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง และสร้างความเช่ือมโยงของระบบ
โลจิกติกส์ระหวา่งประเทศ 

       ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กลยทุธ์ WtTt สามารถแสดงไดด้งัตาราง 90 

 

ตารางท่ี 90 ผลการวเิคราะห์กลยทุธ์ WtTt  
รหสั องคป์ระกอบ ความหมายกลยทุธ์ 
WtTt-1 Wt1/Wt2/Wt3/Wt4/

Wt5/ Tt5/ Tt6/ Tt7 
กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า (Product 
Development) เป็นการพฒันารูปแบบการจดังานแสดงสินคา้โดย
การน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในงานแสดงสินคา้ ให้อยู่ในรูปของ
การจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ (Virtual Exhibition) 

WtTt-2 Wt1/Wt2/Wt3/Wt4/ 
Tt8/Tt9 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด 
(Communication Marketing Strategy) เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารทางการตลาดโดยการสร้างแอพพลิเคชันส าหรับการ
น าเสนอขอ้มูลใหแ้ก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน 

 

       จากตารางท่ี 90 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ WtTt ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การพฒันา
รูปแบบการจดังานแสดงสินคา้ (Product Development) เป็นการพฒันารูปแบบการจดังานแสดง
สินคา้โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในงานแสดงสินคา้ ให้อยู่ในรูปของการจดังานแสดงสินคา้
ออนไลน์ (Virtual Exhibition) ควบคู่กบัการจดังานแสดงสินคา้รูปแบบปกติ 2) กลยุทธ์การเพิ่มช่อง
ทางการส่ือสารทางการตลาด (Communication Marketing Strategy) เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารทางการตลาดโดยการสร้างแอพพลิเคชันส าหรับการน าเสนอขอ้มูลให้แก่ผูอ้อกงานและ
ผูเ้ขา้ร่วมงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งช่วงก่อนเร่ิมงาน ระหวา่งงาน และ
ภายหลงังาน  

       โดยผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์ TOWS Matrix ประกอบด้วย กลยุทธ์ SO                            
กลยทุธ์ WtO  กลยทุธ์ STt และกลยทุธ์ WtTt ไดด้งัตารางท่ี 91 
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ตารางท่ี 91 สรุปกลยทุธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภท 
                   อุตสาหกรรมอาหาร 

กลยุทธ์ SO (Strength-Opportunity) กลยุทธ์ WO (Weakness-Opportunity) 
SO-1 กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร (Alliances Strategy) เป็นการเร่งสร้าง
ความสัมพันธ์หรือเครือข่ายกับองค์การระดับโลกท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการจดังานแสดงสินคา้ 
SO-2 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ (Partner Strategy) เป็นการสร้าง
ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนโดยการวางบทบาทหรือตวัตนของ
องค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัการจัด
งาน 
SO-3 กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy)  เป็นการขยาย
ขนาดของการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของ
ผูป้ระกอบการและการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ST-4 กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader  Strategy) การ
ด าเนินการจดังานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการประหยดัจาก
ขนาด (Economic of Scale) โดยการใช้เทคโนโลยีเขา้มาร่วมการ
บริหารจดัการ 
SO-5 กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ โดยใชก้ารส่ือสารทางการตลาดเชิง
รุก  (Approach  Strategy) มุ่งท าการประชาสัมพนัธ์ไปกลุ่มนกัธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น กลุ่ม BRICS 

WtO-1 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Collaboration Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ และองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร 
WtO-2 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 
องค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการจัดแสดงสินค้า และองค์กร
การศึกษา ส าหรับการจัดท าหลกัสูตร หรือคอร์สอบรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร 
WtO-3 กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  (Domestic 
Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังาน
แสดงสินค้า กับผู ้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
ส าหรับการพฒันาระบบขนส่งภายในประเทศ 
WtO-4 กลยุทธ์การพฒันาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International 
Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ และผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันา
ระบบขนส่งระหวา่งประเทศ 

กลยุทธ์ ST (Strength-Threat) กลยุทธ์ WT (Weakness-Threat) 
STt-1 กลยุทธ์การประสานงาน (Cooperation Strategy) เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองคก์รผูจ้ัดงานแสดงสินคา้และภาครัฐในส่วน
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ในธุรกิจ และหาแนวทางร่วมกันส าหรับสร้างความเช่ือมโยงของ
ระบบการด าเนินงานของภาครัฐ 
STt-2 กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication Strategy ) 
เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของเมืองท่ีจดังานแสดง
สินคา้ให้เห็นถึงความเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค 
โดยมีความพร้อมส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภยั 
STt-3 กลยุทธ์การสร้างความผูกพนั (Customer Relationship Strategy) 
เป็นการพฒันาการจดังานแสดงสินคา้ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
STt-4 กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ (Identity Strategy) เป็นการมุ่งสร้าง
เอกลกัษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของการจดังานแสดงสินคา้ 
 

WtTt-1 กลยุทธ์การพฒันารูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า (Product 
Development) เป็นการพฒันารูปแบบการจดังานแสดงสินคา้โดยการ
น าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นงานแสดงสินคา้ ให้อยู่ในรูปของการจดังาน
แสดงสินคา้ออนไลน ์(Virtual Exhibition) 
WtTt-2 กลยุทธ์การเพิ่ ม ช่องทางการส่ือสารทางการตลาด 
(Communication Marketing Strategy) เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสาร
ทางการตลาดโดยการสร้างแอพพลิเคชันส าหรับการน าเสนอขอ้มูล
ใหแ้ก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน 
 
 

 

       จากตารางท่ี 91 สามารถสรุปกลยุทธ์ TOWS Matrix ทั้ง 15 กลยุทธ์มีรายละเอียด
คือ  กลยุทธ์ SO ส าหรับธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร 
ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ SO-1) กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร (Alliances Strategy) เป็นการเร่ง
สร้างความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายกบัองคก์ารระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการจดังานแสดง
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สินคา้ เช่น UFI (Union of International Fairs) และองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการส่งออกสินคา้
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศต่างๆ เพื่อให้แบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ของประเทศไทย
เป็นท่ีรู้จกั SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ (Partner Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนโดยการวางบทบาทหรือตวัตนขององคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วน
ไดส่้วนเสียกบัการจดังาน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ SO-3) กล
ยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy)  เป็นการขยายขนาดของการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อ
รองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการและการเติบโตของอุตสาหกรรม SO-4) กลยุทธ์การเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader  Strategy) การด าเนินการจดังานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิด
การประหยดัจากขนาด (Economic of Scale) โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาร่วมการบริหารจดัการ 
SO-5) การพฒันาตลาดใหม่โดยใชก้ารส่ือสารทางการตลาดเชิงรุก (Approach  Strategy) มุ่งท าการ
ประชาสัมพนัธ์ไปกลุ่มนกัธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น กลุ่ม BRICS  

       กลยทุธ์ STt ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหาร ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ไดแ้ก่ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน (Coordinate Strategy) เป็น
การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรผูจ้ดังานแสดงสินคา้และภาครัฐในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อสร้างความเขา้ใจในธุรกิจ และหาแนวทางร่วมกนัส าหรับสร้าง
ความเช่ือมโยงของระบบการด าเนินงานของภาครัฐภายใต้วตัถุประสงค์เดียวกันเพื่อลดความ
ซับซ้อนของขั้นตอนการด าเนินงาน STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication 
Strategy ) เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของเมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้ให้เห็นถึงความ
เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยมีความพร้อมส าหรับมาตรการรักษาความ
ปลอดภยั STt-3) กลยุทธ์การสร้างความผูกพนั (Customer Relationship Strategy) เป็นการ
พฒันาการจดังานแสดงสินคา้ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดความผูกพนัในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้  STt-4) กลยุทธ์การสร้าง
เอกลกัษณ์ (Identity Strategy) เป็นการมุ่งสร้างเอกลกัษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของการจดังานแสดง
สินคา้ 

       กลยุทธ์  WtO ส าหรับธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ไดแ้ก่ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (Collaboration Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังานแสดงสินคา้ 
และองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับการสนบัสนุนดา้นการให้ความรู้โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือ สถานท่ี หรืองบประมาณ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างนวตักรรม
ทางด้านการผลิตและสินคา้ได้ WtO-2) กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 
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development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ องคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ และองค์กรการศึกษา ส าหรับการจดัท าหลกัสูตร หรือคอร์สอบรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการรองรับการขยายตวัของธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ WtO-3) 
กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  (Domestic Logistic Development) เป็นการ
สร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ กบัผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง รวมถึงสร้างความเช่ือมโยงของระบบโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของประเทศ  WtO-4) กลยุทธ์การพัฒนาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
(International Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และ
ผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง และสร้างความเช่ือมโยงของระบบ
โลจิกติกส์ระหวา่งประเทศ 

       กลยุทธ์ WtTt ส าหรับธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ไดแ้ก่ WtTt-1) กลยุทธ์การพฒันารูปแบบการจดังาน
แสดงสินคา้ (Product Development) เป็นการพฒันารูปแบบการจดังานแสดงสินคา้โดยการน า
เทคโนโลยีเขา้มาใช้ในงานแสดงสินคา้ ให้อยู่ในรูปของการจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ (Virtual 
Exhibition) ควบคู่กบัการจดังานแสดงสินคา้รูปแบบปกติ WtTt-2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการ
ส่ือสารทางการตลาด (Communication Marketing Strategy) เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสาร
ทางการตลาดโดยการสร้างแอพพลิเคชนัส าหรับการน าเสนอขอ้มูลให้แก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วม
งาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งช่วงก่อนเร่ิมงาน ระหวา่งงาน และภายหลงั
งาน  

      หลงัจากท่ีไดก้ลยุทธ์ทั้งหมด 15 กลยุทธ์ ผูว้ิจยัน ากลยุทธ์ไปคดัเลือกดว้ยเทคนิค
ทฤษฎีเกมส์ในขั้นต่อไป 

3.2 การคัดเลอืกกลยุทธ์ด้วยทฤษฏีเกมส์ (Game Theory) 
       น ากลยทุธ์ท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3.1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บ

ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารจ านวน 50 คน โดยแบ่งเป็นผูป้ระกอบการในประเทศ
ไทย 25 คน และผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 25 คน ท าการประเมินกลยุทธ์ทั้ง 15 กลยุทธ์ เพื่อ
คดัเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
โดยผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 92 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
23 
27 

 
46 
54 

รวม 50 100 
อาย ุ

นอ้ยกวา่ 30 ปี 
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกวา่ 60 ปี 

 
8 

28 
12 
2 

 
16 
56 
24 
4 

รวม 50 100 
ขนาดของธุรกิจ 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

 
21 
26 
3 

 
42 
52 
6 

รวม 50 100 
 

       จากตารางท่ี 92 พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีจ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นเพศชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ
30-40 ปี จ  านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาเป็นเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี 
จ  านวน ร้อยละ24 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี จ  านวน 16 คน ตามล าดบั ในส่วน
ของขนาดของธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางจ านวน 26 คนคิด
เป็นร้อยละ 52 รองลงมาเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และ
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพของกลยทุธ์การจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภท 
               อุตสาหกรรมอาหาร จากความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ 
ตารางท่ี 93 ค่าคะแนนจากการประเมินกลยทุธ์การจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภท 
                    อุตสาหกรรมอาหาร จากความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ (n = 50) 

 
 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

ผู้ประกอบการชาวไทย ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดงาน
แสดงสินค้า 

กลยทุธ์ SO-1 25 25 
กลยทุธ์ SO-2 21 24 
กลยทุธ์ SO-3 23 22 
กลยทุธ์ SO-4 23 24 
กลยทุธ์ SO-5 25 25 
กลยทุธ์ WtO-1 24 21 
กลยทุธ์ WtO-2 22 23 
กลยทุธ์ WtO-3 17 21 
กลยทุธ์ WtO-4 20 18 
กลยทุธ์ STt-1 22 23 
กลยทุธ์ STt-2 23 22 
กลยทุธ์ STt-3 24 24 
กลยทุธ์ STt-4 23 23 
กลยทุธ์ WtTt-1 19 18 
กลยทุธ์ WtTt-2 25 25 

 

       จากตารางท่ี 93 พบวา่ค่าคะแนนจากแบบประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การจดังาน
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมอาหาร ในความเห็นของผูป้ระกอบการชาวไทย      
กลยทุธ์ท่ีมีผูป้ระกอบการชาวไทยเห็นดว้ยมากท่ีสุดไดแ้ก่ กลยทุธ์ SO-1) กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร 
SO-5) กลยทุธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก WtTt-2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทาง
ส่ือสารการตลาด มีค่าคะแนนเท่ากบั 25 รองลงมาไดแ้ก่กลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือ STt-3) กลยทุธ์การสร้างความผกูพนั มีค่าคะแนนเท่ากบั 24 และ กลยุทธ์ SO-3) กลยุทธ์การ
ขยายขนาดธุรกิจ SO-4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี 
และSTt-4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของการจดังาน มีค่าคะแนนเท่ากบั 23 ตามล าดบั ในส่วน
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ของความเห็นผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ กลยุทธ์ท่ีมีผูป้ระกอบการชาวต่างชาติเห็นดว้ยมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ กลยทุธ์ SO-1) กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตร SO-5) กลยทุธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสาร
การตลาดเชิงรุก และ WtTt-2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาด มีค่าคะแนนเท่ากบั 25 
รองลงมาไดแ้ก่กลยทุธ์ SO-2) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ SO-4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 
และ STt-3) กลยทุธ์การสร้างความผกูพนั มีค่าคะแนนเท่ากบั 24 และกลยุทธ์ WtO-2) กลยุทธ์พฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์STt-1) กลยทุธ์การประสานงาน STt-4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของการจดังาน 
มีค่าคะแนน 23 ตามล าดบั  

 

ตารางท่ี 94 แสดงค่าคะแนนจากการประเมินกลยทุธ์ในรูปของร้อยละ (n = 50) 
 
 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

ผู้ประกอบการชาวไทย ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดงาน
แสดงสินค้า 

กลยทุธ์ SO-1 1.00 1.00 
กลยทุธ์ SO-2 0.84 0.96 
กลยทุธ์ SO-3 0.92 0.88 
กลยทุธ์ SO-4 0.92 0.96 
กลยทุธ์ SO-5 1.00 1.00 
กลยทุธ์ WtO-1 0.96 0.84 
กลยทุธ์ WtO-2 0.88 0.92 
กลยทุธ์ WtO-3 0.68 0.84 
กลยทุธ์ WtO-4 0.80 0.72 
กลยทุธ์ STt-1 0.88 0.92 
กลยทุธ์ STt-2 0.92 0.88 
กลยทุธ์ STt-3 0.96 0.96 
กลยทุธ์ STt-4 0.92 0.92 
กลยทุธ์ WtTt-1 0.76 0.72 
กลยทุธ์ WtTt-2 1.00 1.00 

 

       จากตารางท่ี 94 พบว่าค่าคะแนนจากแบบประเมินกลยุทธ์การจดังานแสดงสินคา้
ระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมอาหาร ในความเห็นของผูป้ระกอบการชาวไทยเม่ือคิดเป็นค่าร้อย
ละ กลยุทธ์ท่ีมีผูป้ระกอบการชาวไทยเห็นดว้ยมากท่ีสุดได้แก่ กลยุทธ์ SO-1) กลยุทธ์การสร้าง
พนัธมิตร SO-5) กลยทุธ์การพฒันาตลาดใหม่ WTt-2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาดมีค่า
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ร้อยละ 1.00 รองลงมาไดแ้ก่กลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ STt-3) กลยุทธ์การสร้าง
ความผกูพนั มีค่าร้อยละ 0.96 และ กลยุทธ์ SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ  SO-4) กลยุทธ์การ
เป็นผูน้ าด้านตน้ทุน STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี และSTt-4) กลยุทธ์การสร้าง
เอกลักษณ์ของการจดังาน มีค่าร้อยละ 0.92 ตามล าดับ ในส่วนของความเห็นผูป้ระกอบการ
ชาวต่างชาติ กลยุทธ์ท่ีมีผูป้ระกอบการชาวต่างชาติเห็นดว้ยมากท่ีสุดไดแ้ก่ กลยุทธ์ SO-1) กลยุทธ์
การสร้างพนัธมิตร  SO-5) กลยทุธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก และWtTt-2) 
กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาด มีค่าร้อยละ 1 รองลงมาไดแ้ก่กลยุทธ์ SO-2)  กลยุทธ์การ
สร้างความร่วมมือ SO-4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน และ STt-3) กลยุทธ์การสร้างความผกูพนั 
มีค่าร้อยละ 0.96 และกลยุทธ์ WtO-2) กลยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ STt-1) กลยุทธ์การ
ประสานงาน STt-4) กลยทุธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของการจดังานมีค่าร้อยละ 0.92 ตามล าดบั  

       จากนั้นเป็นขั้นตอนของการน ากลยุทธ์ไปค านวณหาค่าความเหมาะสมของการใช้
กลยทุธ์ดว้ยทฤษฎีเกมส์ โดยมีสามารถแสดงอนัดบัและค่าคะแนนตามทฤษฎีเกมส์ไดด้งัตารางท่ี 95 
ตารางท่ี 95 แสดงอนัดบัและค่าคะแนนของกลยทุธ์ตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์ (n = 50) 
อนัดบัของ
กลยทุธ ์

 
กลยทุธ ์

ผูป้ระกอบการชาวไทย 
(ค่าคะแนน) 

ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 
(ค่าคะแนน) 

 
1 

SO-1 1.00 1.00 
SO-5 1.00 1.00 

WtTt-2 1.00 1.00 
2 STt-3 0.96 0.96 
3 SO-4 0.92 0.96 
4 STt-4 0.92 0.92 
 
 
 

5 

STt-1 0.88 0.92 
SO-3 0.92 0.88 
STt-2 0.92 0.88 
WtO-2 0.88 0.92 

 

6 
WtO-1 0.96 0.84 
SO-2 0.84 0.96 

 

7 WtO-4 0.80 0.72 
WtO-3 0.68 0.84 

8 WtTt-1 0.76 0.72 
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       จากตารางท่ี 95 แสดงอนัดบัและค่าคะแนนของกลยุทธ์ตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์ 
สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

       ค่าคะแนนของกลยทุธ์ SO-1) กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตร SO-5) กลยุทธ์การพฒันา
ตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก และ WtT-2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาด มี
ค่าคะแนนของกลยุทธ์จากคะแนนการประเมินมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์
ดงักล่าวทั้ง 3 กลยุทธ์ ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดงันั้นกลยุทธ์    
SO-1) กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร SO-5) กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิง
รุก และ WtTt-2) กลยทุธ์การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาด จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการจดั
งานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 

       จากนั้นเป็นการเปรียบเทียบค่าคะแนนกลยุทธ์ด้วยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ โดย
พิจารณาจากหลกัการ Dominate Strategy  ระหวา่งกลยุทธ์อนัดบั 1 และกลยุทธ์อนัดบั 2 ดงัตารางท่ี 
96 

 

ตารางท่ี 96 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ SO-1,SO-5 และ WtTt-2 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
 

1 
SO-1 1.00 1.00 
SO-5 1.00 1.00 

WtTt-2 1.00 1.00 
2 STt-3 0.96 0.96 

 

       จากตารางท่ี 96 แสดงให้เห็นวา่ ค่าของกลยุทธ์ SO-1) กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร     
SO-5) กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก และ WtTt-2) กลยุทธ์การเพิ่ม
ช่องทางส่ือสารการตลาด มีค่าคะแนนของกลยุทธ์เท่ากบัร้อยละ 1 ทั้งจากผูป้ระกอบการชาวไทย
และชาวต่างชาติ ซ่ึงมากกว่ากลยุทธ์ STt-3) กลยุทธ์การสร้างความผูกพนั ซ่ึงมีค่าคะแนนจาก
ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติเท่ากบั 0.96 ดงันั้น กลยุทธ์ SO-1) กลยุทธ์การสร้าง
พนัธมิตร SO-5) กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก และ WtTt-2) กลยุทธ์
การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาด มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์มากกวา่กลยุทธ์ STt-3) กล
ยทุธ์การสร้างความผกูพนั 
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       ในท านองเดียวกนัการเปรียบเทียบค่าคะแนนกลยุทธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ โดย
พิจารณาจากหลกัการ Dominate Strategy  ระหวา่งกลยุทธ์อนัดบั 2 และกลยุทธ์อนัดบั 3 ดงัตาราง             
ท่ี 98 

 

ตารางท่ี 97 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ STt-3 และ SO-4 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
2 STt-3 0.96 0.96 
3 SO-4 0.92 0.96 

 

       จากตารางท่ี 97 แสดงให้เห็นว่า ค่าของกลยุทธ์ ST-3) กลยุทธ์การสร้างความ
ผกูพนัมีค่าคะแนนของกลยุทธ์เท่ากบัร้อยละ 0.96 ทั้งจากผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซ่ึงมากกวา่กลยุทธ์ SO-4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน ซ่ึงมีค่าคะแนนจากผูป้ระกอบการชาว
ไทย เท่ากบั 0.92 และชาวต่างชาติเท่ากบั 0.96 ดงันั้น กลยุทธ์ SO-1) กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร SO-
5) กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก และ STt-3) กลยุทธ์การสร้างความ
ผกูพนั มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์มากกวา่กลยทุธ์ SO-4) กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 

ในท านองเดียวกันการเปรียบเทียบค่าคะแนนกลยุทธ์ด้วยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ โดย
พิจารณาจากหลกัการ Dominate Strategy  ระหวา่งกลยุทธ์อนัดบั 3 และกลยุทธ์อนัดบั 4 ดงัตารางท่ี 
98 
ตารางท่ี 98 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ SO-4 และ STt-4 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
3 SO-4 0.92 0.96 
4 STt-4 0.92 0.92 

 

       จากตารางท่ี 98 แสดงให้เห็นวา่ ค่าของกลยุทธ์ SO-4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้น
ตน้ทุน มีค่าคะแนนของกลยุทธ์เท่ากบัร้อยละ 0.92 จากผูป้ระกอบการชาวไทยและค่าคะแนน 0.96 
จากผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ ซ่ึงมากกวา่กลยทุธ์ ST-4) กลยทุธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของการจดังาน 
ซ่ึงมีค่าคะแนนจากผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ เท่ากบั 0.92  ดงันั้น กลยุทธ์ SO-4) กล
ยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์มากกวา่กลยุทธ์ STt-4) กลยุทธ์การ
สร้างเอกลกัษณ์ของการจดังาน 
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ในท านองเดียวกนัการเปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ โดยพิจารณา
จากหลกัการ Dominate Strategy  ระหวา่งกลยทุธ์อนัดบั 4 และกลยทุธ์อนัดบั 5 ดงัตารางท่ี 99 

 

ตารางท่ี 99 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ STt-4 และ STt-1, SO-3, STt-2, WtO-2 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
4 STt-4 0.92 0.92 
 
 

5 

STt-1 0.88 0.92 
SO-3 0.92 0.88 
STt-2 0.92 0.88 

WtO-2 0.88 0.92 
 

       จากตารางท่ี 99 แสดงให้เห็นวา่ ค่าของกลยุทธ์ ST-4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์
ของการจดังาน มีค่าคะแนนของกลยุทธ์เท่ากบัร้อยละ 0.92 ทั้งจากผูป้ระกอบการชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซ่ึงมากกวา่หรือกลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาด
ธุรกิจ ST-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี และ WO-2) กลยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงมีค่า
คะแนนจากผูป้ระกอบการชาวไทย เท่ากบั 0.88, 0.92, 0.92 และ 0.88 ตามล าดบั และชาวต่างชาติ
เท่ากบั 0.92, 0.88, 0.88 และ 0.92 ตามล าดบั ดงันั้น กลยุทธ์ STt-4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของ
การจดังาน มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์มากกว่ากลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน  
SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี และ WtO-2) กลยุทธ์
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

       การพิจารณาค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์ของกลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์พฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี และ 
WtO-2) กลยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงไม่สามารถใชห้ลกัการ Dominate Strategy ได ้ดงันั้นจึง
ตอ้งค านวณค่าความน่าจะเป็นตามหลกัการตามทฤษฎีเกมส์ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 100 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ STt-1 , WtO-2 และ SO-3,  STt-1 
กลยทุธ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
STt-1 และ WtO-2 0.88 0.92 
SO-3 และ STt-1 0.92 0.88 
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       จากตารางท่ี 100 กลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน และ WtO-2) กลยุทธ์
พฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ มีค่าคะแนนเท่ากนั และกลยุทธ์ SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ และ          
STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี มีค่าคะแนนเท่ากนั ดงันั้นสามารถค านวณตามเทคนิค
ทฤษฎีเกมส์ระหวา่งกลยทุธ์ STt-1) กลยทุธ์การประสานงาน WtO-2) กลยทุธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
และ SO-3) กลยทุธ์การขยายขนาดธุรกิจ STt-2) กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี ไดด้งัน้ี 

ให ้ Q   =  อตัราส่วนท่ี ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ควรใชก้ลยทุธ์ STt-1 หรือ WO-2 
                         1-Q  =  อตัราส่วนท่ี ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ควรใชก้ลยทุธ์ SO-3 หรือ ST-1 
จากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย ผลไดข้องผูจ้ดังานจากการคาดคะเน 

     = 0.88Q + 0.92 (1-Q) 
= 0.88Q + 0.92 – 0.92Q 

                   = 0.92 – 0.04Q 
จากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ ผลไดข้องผูจ้ดังานจากการคาดคะเน 

     = 0.92Q + 0.88 (1-Q) 
= 0.92Q + 0.88 – 0.88Q 

     = 0.88 + 0.04Q 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการ ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของผูจ้ดังาน 

การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

0.92 – 0.04Q  
0.88 + 0.04Q 

 

แกส้มการหาค่า Q 
0.92 – 0.04Q = 0.88 + 0.04Q 

0.04  = 0.08Q 
          Q        =              0.5 

          1-Q       =               0.5 
       ดงันั้นผูจ้ดังานแสดงสินคา้ควรใชก้ลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน หรือ     

WtO-2) กลยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ในอตัราส่วน 0.5 และควรใชก้ลยุทธ์ SO-3) กลยุทธ์การ
ขยายขนาดธุรกิจ หรือ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน ในอตัรา 0.5 แสดงให้เห็นวา่ค่าความน่าจะ
เป็นในการใชก้ลยุทธ์ท่ีไดจ้ากค่าคะแนนการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ
ของกลยุทธ์  STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน WtO-2) กลยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ 
SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ และ STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี มีค่าคะแนนตาม
เทคนิคทฤษฎีเกมส์เท่ากนั จึงจดัทั้งส่ีกลยทุธ์เป็นกลยทุธ์ล าดบัท่ี 5 
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       การพิจารณาค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์ระหวา่งกลยุทธ์ในล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่   
STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ STt -2 ) กลยุทธ์การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ท่ีดี WtO-2) กลยทุธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และกลยุทธ์ล าดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ WtO-1) กลยุทธ์
การสร้างความร่วมมือ SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ ซ่ึงไม่สามารถใชห้ลกัการ Dominate 
Strategy ได ้ดงันั้นจึงตอ้งค านวณค่าความน่าจะเป็นตามหลกัการตามทฤษฎีเกมส์ไดด้งัตารางท่ี 101 
ตารางท่ี 101 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ STt-1,SO-3,STt-2, WtO-2 และ WtO-1 , SO-2 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
 
 

5 

ST-1 0.88 0.92 
SO-3 0.92 0.88 
ST-2 0.92 0.88 

WtO-2 0.88 0.92 
6 WtO-1 0.96 0.84 

SO-2 0.84 0.96 
      จากตารางท่ี 101 กลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน SO-3) กลยุทธ์การขยาย

ขนาดธุรกิจ STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี WtO-2) กลยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีค่า
คะแนนเท่ากนั และกลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ และ SO-2) กลยุทธ์การสร้าง
ความร่วมมือ มีค่าคะแนนเท่ากนั ดงันั้นสามารถค านวณตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์โดยใชค้่าคะแนน
ของตวัแทนอนัดบัดบัท่ี 5 คือค่าคะแนนของกลยุทธ์ SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ และค่า
คะแนนตวัแทนของกลยทุธ์อนัดบัดบัท่ี 6 คือ SO-2) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ 

ให ้ Q   =  อตัราส่วนท่ี ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ควรใชก้ลยทุธ์ SO-2 
                         1-Q  =  อตัราส่วนท่ี ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ควรใชก้ลยทุธ์ SO-3  
จากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย ผลไดข้องผูจ้ดังานจากการคาดคะเน 

     = 0.92Q + 0.84 (1-Q) 
= 0.92Q + 0.84 – 0.84Q 

                   = 0.84 + 0.08Q 
จากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ ผลไดข้องผูจ้ดังานจากการคาดคะเน 

     = 0.88Q + 0.96 (1-Q) 
= 0.88Q + 0.96 – 0.96Q 

     = 0.96 - 0.08Q 
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การตดัสินใจของผูป้ระกอบการ ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของผูจ้ดังาน 

การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

0.84 + 0.08Q  
0.96 - 0.08Q 

 

แกส้มการหาค่า Q 
0.84 + 0.08Q =  0.96 - 0.08Q 

0.16Q =  0.12 
          Q        =            0.75 

          1-Q        =            0.25 
       ดงันั้นผูจ้ดังานแสดงสินคา้ควรใชก้ลยุทธ์ STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน หรือ 

SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ หรือ STt-2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี หรือWtO-2) กล
ยุทธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ในอตัราส่วน 0.75ซ่ึงมากกวา่ กลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือ หรือ SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ ท่ีควรใชใ้นอตัรา 0.25 ซ่ึงหมายความวา่กลยุทธ์          
STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ STt-2) กลยุทธ์การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ท่ีดี WtO-2) กลยทุธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย  ์มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์มากกวา่ 
และกลยทุธ์ WO-1) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ และ SO-2) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ  

 

       การพิจารณาค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์ของกลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การ
สร้างความร่วมมือ และ SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ ซ่ึงไม่สามารถใชห้ลกัการ Dominate 
Strategy ได ้ดงันั้นจึงตอ้งค านวณค่าความน่าจะเป็นตามหลกัการตามทฤษฎีเกมส์ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 102 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ WtO-1 และ SO-2 
กลยทุธ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
WtO-1 0.96 0.84 
SO-2 0.84 0.96 
 

       จากตารางท่ี 102 กลยุทธ์ WtO-1 และกลยุทธ์ SO-2 สามารถค านวณตามเทคนิค
ทฤษฎีเกมส์ ไดด้งัน้ี 

ให ้ Q   =  อตัราส่วนท่ี ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ควรใชก้ลยทุธ์ WO-1 
                         1-Q  =  อตัราส่วนท่ี ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ ควรใชก้ลยทุธ์ SO-2 
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จากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย ผลไดข้องผูจ้ดังานจากการคาดคะเน 
     = 0.96Q + 0.84 (1-Q) 

= 0.96Q + 0.84 – 0.84Q 
                   = 0.84 + 0.12Q 

จากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ ผลไดข้องผูจ้ดังานจากการคาดคะเน 
     = 0.84Q + 0.96 (1-Q) 

= 0.84Q + 0.96 – 0.96Q 
     = 0.96 - 0.12Q 

การตดัสินใจของผูป้ระกอบการ ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของผูจ้ดังาน 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

0.84 + 0.12Q  
0.96 - 0.12Q 

 

แกส้มการหาค่า Q 
                  0.84 + 0.12Q            =       0.96 -0.12Q 

0.12      = 0.24Q 
          Q            =       0.5 

ดงันั้น          1-Q            =       0.5 
       ดงันั้นค่าความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์ท่ีได้จากค่าคะแนนการตดัสินใจของ

ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติของกลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ และกล
ยทุธ์ SO-2) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์เท่ากนั จึงจดัทั้งสอง
กลยทุธ์เป็นกลยทุธ์อนัดบัท่ี 6 

       การเปรียบเทียบค่าคะแนนกลยุทธ์ด้วยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ โดยพิจารณาจาก
หลกัการ Dominate Strategy  ระหวา่งกลยทุธ์อนัดบั 6 และกลยทุธ์อนัดบั 7 ดงัตารางท่ี 103 

 

ตารางท่ี 103 เปรียบเทียบค่าคะแนนกลยทุธ์ WtO-1,SO-2 และ WtO-4 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
6 WtO-1 0.96 0.84 

SO-2 0.84 0.96 
7 WtO-4 0.84 0.84 
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  จากตารางท่ี 103 แสดงให้เห็นว่า ค่าของกลยุทธ์ WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือ และ SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ มีค่าคะแนนของกลยุทธ์เท่ากบัร้อยละ 0.96 และ 
0.84 ตามล าดบั จากผูป้ระกอบการชาวไทย และ 0.84 และ 0.96 จากผูป้ระกอบการชาวต่างชาติและ
ชาวต่างชาติ ซ่ึงมากกว่ากลยุทธ์ WtO-4) กลยุทธ์การพฒันาโลจิสิติกสระหว่างประเทศ ซ่ึงมีค่า
คะแนนจากผูป้ระกอบการชาวไทย เท่ากบั 0.84 และชาวต่างชาติเท่ากบั 0.84 ดงันั้น กลยุทธ์ WtO-1) 
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎี
เกมส์มากกวา่กลยทุธ์ WtO-4) กลยทุธ์การพฒันาโลจิสิติกสระหวา่งประเทศ 

       การหาค่าความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฏีเกมส์ ดว้ยวิธีการใช้
แผนภาพ โดยกลยุทธ์ WO-4) กลยุทธ์การพฒันาโลจิสิติกสระหวา่งประเทศ กลยุทธ์ WtO-3) กล
ยทุธ์การพฒันาโลจิสิติกส์ในประเทศ และ กลยทุธ์ WtTt-1) กลยทุธ์การพฒันารูปแบบการจดังาน ไม่
สามารถใชห้ลกัการ Dominate Strategy ได ้ดงันั้นจึงตอ้งค านวณค่าความน่าจะเป็นตามหลกัการ
ตามทฤษฎีเกมส์โดยใชแ้ผนภาพไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 104 แสดงค่าคะแนนกลยทุธ์ (WtO-4, WtO-3) และ WtTt-1 
อนัดบัของกลยทุธ์ กลยทุธ ์ ผูป้ระกอบการชาวไทย 

(ค่าคะแนน) 
ผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

(ค่าคะแนน) 
 

7 
WtO-4 0.80 0.72 
WtO-3 0.68 0.84 

8 WtTt-1 0.76 0.72 
 

จากตารางท่ี 104 กลยทุธ์ WO-1 และกลยทุธ์ SO-2 สามารถค านวณตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์ ไดด้งัน้ี 
 

กลยทุธ์ท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้เลือก ผลตอบแทนจากการตดัสินใจของผูป้ระกอบการ 
X1 =  WtO-4  0.72 Y1 + 0.80 (1- Y1)   =    0.80 - 0.08Y1 
X2 =  WtO-3 0.84 Y1 + 0.68 (1- Y1)   =    0.68 + 0.16Y1 
X3 = WtTt-1 0.80 Y1 + 0.76 (1- Y1)   =    0.76 - 0.04Y1 

       
 หลงัจากนั้นแทนค่า Y = 0 และ Y = 1 เพื่อหาคู่อนัดบัไปวาดกราฟได ้คู่อนัดบัของ X1  

คือ (0.8 , 0.72) คู่อนัดบัของ X2 =  คือ (0.68 , 0.84) และคู่อนัดบัของ X3 คือ (0.76 , 0.72) สามารถน า
ค่าจากคู่อนัดบัจากทั้ง 3 กลยทุธ์มาวาดกราฟไดด้งัภาพท่ี 51 
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. 
 
  

 

ภาพท่ี  51 แผนภาพแสดงทางเลือกของกลยทุธ์ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ในกรณีของกลยทุธ์ผสม 
       จากการท่ีเส้นตรงของ X1  และ X2 ตดักนัผา่นจุดท่ีมีค่าผลตอบแทนสูงสุด แสดงวา่    

X3 =  0 และ X1 = 1 - X2 ดงันั้นค่าคาดหวงัของผลตอบแทนผูจ้ดังานแสดงสินคา้ เม่ือผูป้ระกอบการ
ตดัสินใจสามารถแสดงไดด้งัตาราง 

 

การตดัสินใจของผูป้ระกอบการ ผลท่ีไดต้ามหลกัความน่าจะเป็นของผูจ้ดังาน 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวไทย 
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

0.80 - 0.08X1 
0.68 + 0.16X1 

 

แกส้มการหาค่า Q 
                  0.80 - 0.08X1           =      0.68 +0.16X1 

0.12     = 0.24X1 
        X1           =       0.5 

            X2           =       0.5 
ดงันั้นความน่าจะเป็นในการใชก้ลยทุธ์ WtO-4 และ กลยทุธ์ WtO-3 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากนัท่ี 0.5 

       โดยค่าความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์ท่ีได้จากค่าคะแนนการตัดสินใจของ
ผูป้ระกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติของกลยุทธ์ WtO-4) กลยุทธ์การพฒันาโลจิสิติกสระหวา่ง
ประเทศ และกลยุทธ์ กลยุทธ์การพฒันาโลจิสิติกส์ในประเทศ มีค่าคะแนนตามเทคนิคทฤษฎีเกมส์
เท่ากนั จึงจดัทั้งสองกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์อนัดบัท่ี 7 และกลยุทธ์ WtTt-1 กลยุทธ์การพฒันารูปแบบ

 

 0.84 - 

0.82 - 

0.80 - 

0.78 - 

0.76 - 

0.74 - 

0.72 - 

0.70 - 

0.68 - 

 

- 0.84- 

- 0.82 

- 0.80- 

- 0.78 

- 0.76- 

- 0.74 

- 0.72 

- 0.70 

- 0.68 

Y=0 0.5 Y=1 
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การจดังาน เป็นกลยุทธ์ท่ีไม่ผ่านจุดเส้นตดั ดงันั้นเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับธุรกิจการ
จดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารล าดบัท่ี 8 

       ดงันั้นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 15 กลยุทธ์สามารถจดัอนัดบักลยุทธ์ดว้ยเทคนิคทฤษฎีเกมส์ได ้ 
9 อนัดบั สามารถแสดงไดด้งัตาราง 105 

 

ตารางท่ี 105 แสดงอนัดบัของกลยทุธ์การจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอาหาร 
อนัดบักลยทุธ์ รหสักลยทุธ์ กลยทุธ์ 

 
1 

SO-1 กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตร (Alliances Strategy) 
SO-5 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดใหม่ด้วยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก 

(Approach Strategy) 
WtTt-2 กลยุท ธ์การเพิ่ม ช่องทาง ส่ือสารการตลาด (Communication 

Marketing Strategy) 
2 STt-3 กลยทุธ์การสร้างความผกูพนั (Customer Relationship Strategy) 
3 SO-4 กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader Strategy) 
4 STt-4 กลยทุธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของการจดังาน (Identity Strategy) 
 
 

5 

STt-1 กลยทุธ์การประสานงาน (Cooperation Strategy) 
SO-3 กลยทุธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy) 
STt-2 กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication Strategy) 

WtO-2 กลยทุธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
 

6 WtO-1 กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ (Collaboration Strategy) 
SO-2 กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ (Partner Strategy) 

 
 

7 
 

WtO-4 กลยุทธ์การพฒันาโลจิสิติกสระหว่างประเทศ (International 
Logistic Development) 

WtO-3 กลยุทธ์การพฒันาโลจิสิติกส์ในประเทศ  (Domestic Logistic 
Development) 

8 WtTt-1 กลยทุธ์การพฒันารูปแบบการจดังาน (Product Development) 
 

       จากตารางท่ี 105 กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเป็นอนัดบัท่ี 1 ประกอบดว้ย   SO-1) กลยุทธ์
การสร้างพนัธมิตร SO-5) กลยทุธ์การพฒันาตลาดใหม่ดว้ยการส่ือสารการตลาดเชิงรุก และ WtTt-2) 
กลยทุธ์การเพิ่มช่องทางส่ือสารการตลาด อนัดบัท่ี 2 คือ STt-3) กลยุทธ์การสร้างความผกูพนั อนัดบั
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ท่ี 3 คือ SO-4) กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน อนัดบัท่ี 4 คือ ST-4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ของ
การจดังาน อนัดบัท่ี 5 ประกอบดว้ย STt-1) กลยุทธ์การประสานงาน SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาด
ธุรกิจ STt-2) กลยทุธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี และWtO-2) กลยทุธ์พฒันาทรัพยากรมนุษย  ์อนัดบัท่ี 
6 ประกอบดว้ย WtO-1) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ  และ SO-2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ 
อนัดบัท่ี 7 คือ WtO-4) กลยุทธ์การพฒันาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ WtO-3) กลยุทธ์การ
พฒันาโลจิสติกส์ในประเทศ และล าดบัสุดทา้ยคือ WtTt-1) กลยทุธ์การพฒันารูปแบบการจดังาน 
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บทที ่5 

สรุปและอภิปรายผล 
 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยทุธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินค้าระดับนานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ใช้รูปแบบการวิจัยและพฒันา 
(Research and Development) มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี
ของการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
และพฒันาให้อยูใ่นรูปแบบของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจ และคดัเลือก    
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารดว้ย
ทฤษฎีเกมส์ โดยผูว้จิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ดว้ยการวิจยัเอกสาร โดยการวิจยัเอกสาร
ผู ้วิจ ัยสังเคราะห์เอกสารในประเด็นท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในการ               
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  ประกอบด้วยทฤษฎีแนวคิด
พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก รวมทั้ง
ขอ้มูลสนับสนุนและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการจดัหมวดหมู่ 
พบว่า แนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถสังเคราะห์ได้ 7 องค์ประกอบ ซ่ึงประกอบด้วย            
แบรนดข์องงานจดัแสดงสินคา้  สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของผูจ้ดั
งานแสดงสินค้า  ความคุ้มค่าในการเข้า ร่วมงาน กฎหมายและนโยบาย ภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อมของเมือง และความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากนั้นผูว้ิจยัน าแนวโน้ม
องค์ประกอบเกณฑ์ไปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดั
แสดงสินคา้จ านวน 20 คน โดยผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนักวิชาการ กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีเคยเข้า
ร่วมงาน และกลุ่มเจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมการจดัแสดงสินค้า  โดยจากการ
สัมภาษณ์ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบเชิงทฤษฏีของการตัดสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินค้าระดับนานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารได้ 7 องค์ประกอบหลัก 17 
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องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี จากนั้นผูว้จิยัน าองคป์ระกอบเชิงทฤษฏีของการตดัสินใจไปสร้าง
เป็นแบบสอบถามและใหผู้เ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบแบบถาม และสามารสรุปเป็นองคป์ระกอบเกณฑ์
การตัดสินใจได้ดังน้ี องค์ประกอบท่ี 1 แบรนด์ของการจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย                   
3 องคป์ระกอบย่อยไดแ้ก่ ช่ือเสียงของการจดังานแสดงสินคา้ การจดังานมีการรองรับจากภาครัฐ
หรือเอกชน และรูปแบบของการจดังานแสดงสินคา้ องคป์ระกอบท่ี 2 สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเขา้ถึง ความพร้อมของ
สถานท่ีจดังานและความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงานของ      
ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ กระบวนการเตรียมงาน การด าเนินการ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์และ คุณภาพการใหบ้ริการ องคป์ระกอบท่ี 4 ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน
ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงาน และประสบการณ์
ในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ องคป์ระกอบท่ี 5  กฎหมายและนโยบายของเมืองประกอบดว้ย    
2 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ กฎระเบียบของประเทศ และนโยบายของประเทศ องคป์ระกอบหลกัท่ี 6 
ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมืองประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบย่อยไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของ
เมือง และสภาพแวดล้อมของเมือง และองค์ประกอบหลกัท่ี 7 ความพร้อมทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นการขนส่งภายในประเทศและ
ความพร้อมทางดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis 
:CFA) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นแบรนด์ของงานจดัแสดงสินคา้ พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล

องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 17.93             

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.59 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.90 ค่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันี
วดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียงล าดบั 3 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 ช่ือเสียงของ
งานจดัแสดงสินคา้มีค่าท่ี 0.78 อนัดบั 2 รูปแบบของานจดัแสดงสินคา้มีค่าท่ี 0.77 และอนัดบัท่ี 3 
ไดแ้ก่ การจดังานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน มีค่าท่ี 0.75 
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ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 20.88 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value =0.65 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.87 ค่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.99 ค่าดชันี
วดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.98 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียงล าดบั 3 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 ความพร้อม
ของสถานท่ีจดังานมีค่าท่ี 0.98 อนัดบั 2 ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าท่ี 0.84 และ
อนัดบั 3 ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเขา้ถึงมีค่าท่ี 0.74 

ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของ

โมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 13.72 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.84 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.68 ค่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียง 3 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 คุณภาพการให้บริการ
มีค่าท่ี 0.93 อนัดบัท่ี 2 การด าเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์มีค่าท่ี 0.78 และอนัดบัท่ี 3 กระบวนการ
เตรียมงานมีค่าท่ี 0.58 

ดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน พบว่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 6.55 มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.76 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.65 ค่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียง 2 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 ประสบการณ์ในการ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้มีค่า 1.00 และอนัดบั 2 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วมงานมีค่า 0.94 



232 

 

ดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล

องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 4.46 มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.48 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.89 ค่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียง 2 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 ดา้นกฎระเบียบมีค่าท่ี 
1.00 และ อนัดบัท่ี 2 นโยบายมีค่าท่ี 0.67 

ดา้นภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของ

โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 4.42 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value = 0.73 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.63 ค่าดชันีวดัความ
สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียง 2 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 ดา้นภาพลกัษณ์ของ
เมืองมีค่าท่ี 1.00 และ อนัดบัท่ี 2 สภาพแวดลอ้มของเมืองมีค่าท่ี 0.69 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน พบวา่ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบ

เชิงยนืยนัอนัดบัสอง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า 7.03 มีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั p-value = 0.53 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (X2/df) = 0.87 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืน
เชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง
ของการประมาณ (RMSEA) = 0.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

นอกจากน้ียงัมีสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเรียง 2 อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบั 1 ความพร้อมทางดา้น
การขนส่งระหวา่งประเทศมีค่า 1.00 และอนัดบั 2 ความพร้อมทางดา้นการขนส่งภายในประเทศมี
ค่า 0.81 
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ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์จากเกณฑ์การตดัสินใจด้วยการสนทนากลุ่มกับ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาฉันทมติเก่ียวกบัการพฒันากลยุทธ์การจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติของ
อุตสาหกรรมอาหารโดยสามารถสรุปกลยทุธ์ได ้15 กลยทุธ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

กลยุทธ์ SO (Strength - Opportunity)ส าหรับธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบั
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การสร้างพนัธมิตร 
(Alliances Strategy) เป็นการเร่งสร้างความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายกบัองค์การระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมการจดังานแสดงสินคา้ เช่น UFI (Union of International Fairs) และองค์การท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศต่างๆ เพื่อให้แบรนด์ของการจดั
งานแสดงสินคา้ของประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกั 2) กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือ (Partner Strategy) เป็น
การสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนโดยการวางบทบาทหรือตวัตนขององคก์รภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัการจดังาน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการจดังานแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติ 3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy)  เป็นการขยายขนาดของ
การจัดงานแสดงสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของผู ้ประกอบการและการเติบโตของ
อุตสาหกรรม 4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader  Strategy) การด าเนินการจดังาน
แสดงสินคา้ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economic of Scale) โดยการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาร่วมการบริหารจดัการ 5) การใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก (Approach  Strategy) 
การมุ่งท าการประชาสัมพนัธ์ไปกลุ่มนกัธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น 
กลุ่ม BRICS  

กลยุทธ์ STt (Strength - Threatt) ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การประสานงาน (Coordinate 
Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองคก์รผูจ้ดังานแสดงสินคา้และภาครัฐในส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อสร้างความเขา้ใจในธุรกิจ และหาแนวทางร่วมกนั
ส าหรับสร้างความเช่ือมโยงของระบบการด าเนินงานของภาครัฐภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนัเพื่อลด
ความซับซ้อนของขั้นตอนการด าเนินงาน 2) กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication 
Strategy ) เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของเมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้ให้เห็นถึงความ
เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยมีความพร้อมส าหรับมาตรการรักษาความ
ปลอดภยั 3) กลยุทธ์การสร้างความผกูพนั (Customer Relationship Strategy) เป็นการพฒันาการจดั
งานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ประกอบการ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการเกิดความผูกพนัในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้  4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ 
(Identity Strategy) เป็นการมุ่งสร้างเอกลกัษณ์หรือรูปแบบเฉพาะของการจดังานแสดงสินคา้ 
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กลยุทธ์ WtO (Weaknesst - Opportunity) ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Collaboration Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดั
งานแสดงสินคา้ และองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับการสนบัสนุนดา้น
การให้ความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือ สถานท่ี หรืองบประมาณ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถ
สร้างนวตักรรมทางดา้นการผลิตและสินคา้ได้ 2) กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ องคก์รภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ และองคก์รการศึกษา ส าหรับการจดัท าหลกัสูตร หรือคอร์สอ
บรม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการรองรับการขยายตวัของธุรกิจการจดัแสดง
สินคา้ 3) กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  (Domestic Logistic Development) 
เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูจ้ดังานแสดงสินค้า กับผูป้ระกอบการทางด้านโลจิสติกส์
ภายในประเทศ ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง รวมถึงสร้างความเช่ือมโยงของระบบโลจิสติกส์ตาม
เส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของประเทศ  4) กลยุทธ์การพฒันาโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
(International Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และ
ผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง และสร้างความเช่ือมโยงของระบบ
โลจิกติกส์ระหวา่งประเทศ 

กลยุทธ์ WtTt (Weaknesst- Threatt) ส าหรับธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์การพฒันารูปแบบการจดังาน
แสดงสินคา้ (Product Development) เป็นการพฒันารูปแบบการจดังานแสดงสินคา้โดยการน า
เทคโนโลยีเขา้มาใช้ในงานแสดงสินคา้ ให้อยู่ในรูปของการจดังานแสดงสินคา้ออนไลน์ (Virtual 
Exhibition) ควบคู่กบัการจดังานแสดงสินคา้รูปแบบปกติ 2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการส่ือสาร
ทางการตลาด (Communication Marketing Strategy) เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารทางการตลาด
โดยการสร้างแอพพลิเคชนัส าหรับการน าเสนอขอ้มูลให้แก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งช่วงก่อนเร่ิมงาน ระหวา่งงาน และภายหลงังาน  

เม่ือไดก้ลยุทธ์แลว้ผูว้ิจยัน าไปคดัเลือกกลยุทธ์ด้วยเทคนิคทฤษฎีเกมส์ พบว่าสามารถ
จดัเรียงกลยุทธ์ได ้9 ล าดบั ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ SO-1, SO-5 และ WtTt-2 ล าดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ STt-3 
ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ SO-4 ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ STt-4 ล าดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ STt-1, SO-3, STt-2 และ WtO-2 ล าดบั
ท่ี 6 ไดแ้ก่ WtO-1 และ StO-2 ล าดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ WtO-4 และ WtO-3 และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ WtTt-1  
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การอภิปรายผล 
จากการพฒันาเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธ์การเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้

ระดับนานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคนิคการวิจยัเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผลท่ีไดคื้อร่างองคป์ระกอบเกณฑจ์ านวน 7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย 
และ 40 ตวับ่งช้ี ซ่ึงทั้ง 7 องค์ประกอบหลกัสอดคลอ้งตามแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Kotler, 1997) ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจหรือส่ิงกระตุน้ประกอบข้ึนจาก 2 
ปัจจยัไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูง้านจดัแสดงสินคา้สามารถควบคุมได ้คือ แบรนด์
ของการจดังานแสดงสินคา้ สถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ และความคุม้ค่าในการเขา้ร่วม และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆเป็นส่ิงท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้ไม่
สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ กฎหมายและนโยบายของเมือง ภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้มของเมือง และ 
โครงสร้างพื้นฐาน โดยแต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบายความสอดคลอ้งทางวิชาการไดโ้ดยเร่ิม
จาก 1) แบรนด์ของการจดังานแสดงสินคา้ ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานของผูป้ระกอบการสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภค
ประเมินผลจากทางเลือกต่างๆโดยพิจารณาผลิตภณัฑ์จากตราสินคา้และผูข้ายเป็นส าคญั 2) สถานท่ี
จัดงานและส่ิงอ านวยความสะดวกถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน
สอดคลอ้งตามงานวิจยัของ Yoon et al. (2012) ท่ีแสดงให้เห็นวา่คุณภาพของสถานท่ีจดังานส่งผล
ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมของผูอ้อกงานโดยพิจารณาจากส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงสถานท่ี 
จัดงานซ่ึงคุณภาพของสถานท่ีจัดงานจะส่งผลต่อผลงานทางธุรกิจของผู ้ประกอบการด้วย                   
3) การด าเนินงานของผูจ้ดังานแสดงสินคา้ถือเป็นองค์ประกอบท่ีมีส่วนต่อการตดัสินใจของผูอ้อก
งานสอดคล้องตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 8Ps ของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2557)             
ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ กระบวนการด าเนินงานมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการจดังาน เน่ืองจากผูจ้ดังาน
ตอ้งประสานงานกบัหลายหน่วยงาน รวมทั้งการให้บริการทั้งก่อนงานและหลงังานกบัผูอ้อกงาน
เพื่อสร้างความภกัดีแก่กลุ่มลูกคา้ 4) ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงานถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้ง
ตามงานวิจยัของ Santos and Mendonca (2014) ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมงานและ
ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานถือเป็นองค์ประกอบท่ีผูอ้อกงานใช้ส าหรับในการตดัสินใจเขา้
ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ 5) กฎหมายและนโยบายของเมือง ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีตอ้ง
พิจารณาสอดคล้องตามแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจยัภาพนอก (PESTEL) ของ Evans (2013)              
ท่ีช้ีให้เห็นว่ากฎหมายและนโยบายของเมืองเป็นส่ิงท่ีองค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม ทั้ ง
กฎหมายทางดา้นภาษีและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 6) ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีดึงดูดผูป้ระกอบการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Xin  and  Weber (2013)      
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ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ เมืองท่ีเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งของผูป้ระกอบการ จะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมงานของผูอ้อกงาน 7) ความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี
ผูป้ระกอบการใช้พิจารณาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mahadewi et al. (2014) ท่ีแสดงให้เห็นว่า 
โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการเดินทางมาเขา้ร่วมงาน โดยองคป์ระกอบท่ี
กล่าวมาสามารถสรุปได ้ดงัภาพท่ี 52 
ภาพท่ี 52 องคป์ระกอบของเกณฑก์ารตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 

จากภาพท่ี 52 สามารถสรุปเกณฑ์การตดัสินใจเข้าร่วมงานจดัแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารได ้7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย 68 
ตวับ่งช้ี นอกจากนั้นผูว้ิจยัน าองค์ประกอบของเกณฑ์การตดัสินใจไปวิเคราะห์ SWOT และ
สังเคราะห์ให้อยูใ่นรูปของกลยุทธ์ TOWS Matrix ดว้ยเทคนิคการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 15  
กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ SO (Strength - Opportunity) ประกอบดว้ย 5 กลยุทธ์ไดแ้ก่ SO-1) กลยุทธ์
การสร้างพนัธมิตร (Alliances Strategy) เป็นการเร่งสร้างความสัมพนัธ์หรือเครือข่ายกบัองค์การ
ระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการจดังานแสดงสินคา้ เช่น UFI (Union of International 
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Fairs) และองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศต่างๆ 
เพื่อใหแ้บรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ของประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกั SO-2) กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือ (Partner Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนโดยการวางบทบาท
หรือตวัตนขององค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดังาน เพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธ์ิของการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ ซ่ึงทั้งสองกลยุทธ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Wheelen And Hunger (2012) ท่ีเสนอกลยุทธ์ระดบัองคก์ารคือการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยจบั
มือพนัธมิตรทางการคา้หรือหน่วยงาน ตั้งแต่ 2 องค์การข้ึนไป เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั 
และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั SO-3) กลยุทธ์การขยายขนาดธุรกิจ (Growth Strategy)  เป็นการ
ขยายขนาดของการจดังานแสดงสินคา้เพื่อรองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการและการเติบโต
ของอุตสาหกรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีเสนอกลยุทธ์การเติบโตเน้นความ
เขม้ขน้ (Intensive Growth) เป็นกลยทุธ์การขยายตวัเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางการตลาด ดว้ยการ
พฒันาการด าเนินธุรกิจให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ของส านกังานส่งเสริม
การจดัประชุมและนิทรรศการ (2559) ท่ีเสนอกลยุทธ์กระตุน้การเติบโตของตลาดไมซ์ในประเทศ 
SO-4) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leader Strategy) การด าเนินการจดังานแสดงสินคา้
ขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด (Economic of Scale) โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาร่วม
การบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter (1980) ท่ีเสนอกลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน
ดว้ยการสร้างสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากว่าคู่แข่งขนั เพื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั SO-5) การพฒันาตลาดใหม่ (Approach  Strategy) มุ่งท าการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกไปกลุ่มนกัธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น กลุ่ม 
BRICS สอดคลอ้งกบัแนวทางกลยุทธ์ของ David (2001) ท่ีเสนอการกลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่ 
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้เพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต โดยใช้สินค้าและบริการในปัจจุบนั
ออกจ าหน่ายตลาดใหม่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (2559) ท่ีเสนอกลยุทธ์ดึงงานเขา้ประเทศ โดยการควบรวมตลาดเดิมและขยายไปยงั
ตลาดเป้าหมายใหม่ 

กลยุทธ์ STt (Strength - Threatt) ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ไดแ้ก่ STt-1) กลยุทธ์การ
ประสานงาน (Coordinate Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งองคก์รผูจ้ดังานแสดงสินคา้
และภาครัฐในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อสร้างความเขา้ใจในธุรกิจ 
และหาแนวทางร่วมกนัส าหรับสร้างความเช่ือมโยงของระบบการด าเนินงานของภาครัฐภายใต้
ว ัต ถุประสงค์ เ ดียวกันเพื่ อลดความซับซ้อนของขั้ นตอนการด า เ นินงาน สอดคล้องกับ                     
Thompson et al. (2012) ท่ีเสนอกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือในการออกแบบแนวทางการ
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ด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงหรือเพิ่มโอกาสส าหรับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ STt-2) กลยุทธ์
การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี (Communication Strategy) เป็นการประชาสัมพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของเมืองท่ีจดังานแสดงสินคา้ให้เห็นถึงความเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยมี
ความพร้อมส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
ฉบบั 2555-2559 ท่ีตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่แก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของส านกังานส่งเสริมการจดัประชุม
และนิทรรศการ (2559) ท่ีเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับ
การจดังานไมซ์ STt-3) กลยุทธ์การสร้างความผกูพนั (Customer Relationship Strategy) เป็นการ
พฒันาการจดังานแสดงสินคา้ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกิดความผูกพนัในการเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดกล
ยุทธ์การมุ่งเนน้ตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ (Focus Strategy) ของ Porter (1998) ท่ีเสนอการมุ่งตลาด
โดยเฉพาะ โดยองค์การมุ่งเนน้การใชค้วามสามารถหลกัขององคก์ารส าหรับการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม รวมถึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นการมุ่งเนน้
ให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกคา้ โดยผา่นวิธีการส่ือสาร การตลาด วิธีการให้บริการทั้งในดา้น สินคา้ ราคา 
การส่งเสริมการขาย และสถานท่ีจดัน าหน่าย โดยลูกคา้ไม่ไดม้องตวัสินคา้และราคาในการตดัสินใจ
ซ้ือเท่านั้น แต่มองถึงประสบการณ์โดยรวมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัสินคา้และราคา ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์
ต่างๆกบัผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ โดยการสร้างความต่อเน่ืองทางดา้นการตลาดและการขาย การ
ใหบ้ริการและลูกคา้สัมพนัธ์ได ้องคก์รหรือบริษทัก็จะไดรั้บความภกัดีและคุณค่าจากลูกคา้ โดยการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ถือเป็นพื้นฐานของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (เมลินดา             
ไนแคมป์, 2546) STt-4) กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์ (Identity Strategy) เป็นการมุ่งสร้างเอกลกัษณ์
หรือรูปแบบเฉพาะของการจดังานแสดงสินค้า  สอดคล้องกบัแนวคิดกลยุทธ์การแข่งขนัของ           
Porter (1980) ในของการสร้างความแตกต่างทางดา้นสินคา้หรือบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
สินคา้หรือบริการ ดว้ยการน าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

กลยทุธ์ WtO (Weaknesst- Opportunity) ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ไดแ้ก่ WtO-1) กลยุทธ์
การสร้างความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Collaboration Strategy) เป็นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผูจ้ดังานแสดงสินคา้ และองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับการ
สนับสนุนด้านการให้ความรู้โดยผู ้เ ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือ สถานท่ี หรืองบประมาณ เ พื่อให้
ผู ้ประกอบการสามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านการผลิตและสินค้าได้  สอดคล้องกับ                       
Thompson et al. (2012) ท่ีเสนอกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือส าหรับการพฒันาสินคา้และ
นวตักรรมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั WtO-2) กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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(Human Resource development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังานแสดงสินคา้ องคก์ร
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดัแสดงสินคา้ และองค์กรการศึกษา ส าหรับการจดัท าหลกัสูตร 
หรือคอร์สอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการรองรับการขยายตวัของธุรกิจการ
จดัแสดงสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวฒันาท่ีเสนอเร่ืองการพฒันาบุคลากร
ทางดา้นอุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่ิงส าคญั ภาครัฐควรสนบัสนุนการอบรม สัมมนา ให้กบับุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อยกระดบัคุณภาพของบุคลากร ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จของอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทย  WtO-3) กลยุทธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  (Domestic Logistic 
Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู ้จ ัดงานแสดงสินค้า กับผูป้ระกอบการ
ทางดา้นโลจิสติกส์ภายในประเทศ ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง รวมถึงสร้างความเช่ือมโยงของ
ระบบโลจิสติกส์ตามเส้นทางยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศ  WtO-4) กลยทุธ์การพฒันาโลจิสติกส์
ระหวา่งประเทศ  (International Logistic Development) เป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ และผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ส าหรับการพฒันาระบบขนส่ง และสร้างความ
เช่ือมโยงของระบบโลจิกติกส์ระหวา่งประเทศ ซ่ึงทั้งสองกลยุทธ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดใจ 
ดิลกฑรรศนนท์ (2558) ท่ีเสนอว่ากลยุทธ์ทางโลจิสติกส์เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้แก่องคก์าร รวมถึงก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัแก่องคก์าร 
โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของระบบโลจิสติกส์มีส่วนในการท าให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและลม้เหลว ดงันั้นกลยุทธ์ควรมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556) และสอดคล้องกบักลยุทธ์ของ
ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (2559) ท่ีเสนอกลยุทธ์การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับการรองรับการจดังานไมซ์ท่ีแข็งแกร่ง เพื่อคงความได้เปรียบทางการแข่งขนัใน
ระดบัสากล 

กลยุทธ์ WtTt (Weaknesst- Threatt) ประกอบดว้ย 2 กลยุทธ์ไดแ้ก่ WtTt-1) กลยุทธ์การ
พฒันารูปแบบการจดังานแสดงสินคา้ (Product Development) เป็นการพฒันารูปแบบการจดังาน
แสดงสินคา้โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในงานแสดงสินคา้ ให้อยู่ในรูปของการจดังานแสดง
สินคา้ออนไลน์ (Virtual Exhibition) ควบคู่กบัการจดังานแสดงสินคา้รูปแบบปกติ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดกลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) ของ David (2001) ท่ีเสนอกลยุทธ์การ
ปรับปรุงหรือดดัแปลงสินคา้และบริการ เพื่อดึงดูดลูกคา้ปัจจุบนัในตลาด และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ของส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (2559) ท่ีเสนอกลยุทธ์การพฒันา โดยการ
สร้างความแตกต่างให้กบัตลาดไมซ์ของประเทศไทย และเพิ่มมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์และ
ความคิดแปลกใหม่ WtTt-2) กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการส่ือสารทางการตลาด (Communication 
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Strategy) เป็นการเพิ่มช่องทางการส่ือสารทางการตลาดโดยการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเขา้
มาร่วม เช่น การสร้างแอพพลิเคชนัส าหรับการน าเสนอขอ้มูลใหแ้ก่ผูอ้อกงานและผูเ้ขา้ร่วมงาน เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งช่วงก่อนเร่ิมงาน ระหว่างงาน และภายหลงังาน 
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การวิจยัและพฒันา ท่ีเป็นการน าความรู้ดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาในใช้ใน
อ ง ค์ ก า ร  เ พื่ อ พัฒน า สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า รห รื อส ร้ า ง ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ เห นื อ คู่ แ ข่ ง ขัน                          
(สุดใจ ดิลกฑรรศนนท,์ 2558) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
    จากการศึกษาการพฒันาเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อก าหนดการเขา้ร่วมงานจดังานแสดง

สินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ท าให้เกิดขอ้เสนอแนะว่าในการจดั
งานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารนั้น ผูจ้ดังานจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึง
องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นแบรนด์ของ
การจดังานแสดงสินคา้ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการด าเนินงานของผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ ดา้นความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน ดา้นกฎหมายและนโยบายของเมือง ดา้นภาพลกัษณ์
และสภาพแวดล้อมของเมือง และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าหากทั้ง 7 องค์ประกอบสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารไดแ้ลว้นั้น ย่อมท าให้การจดังาน
แสดงสินคา้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะองคป์ระกอบท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถควบคุมไดผู้ ้
จดังานสามารถท าตามท่ีผูว้ิจยัเสนอ ในส่วนขององค์ประกอบท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้ไม่สามารถ
ควบคุมได้นั้ น ควรสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรม ส าหรับกลยุทธ์ท่ีผูว้ิจยัเสนอนั้นประกอบดว้ย 15 กลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีพฒันาการจดั
แสดงสินคา้ในดา้นต่างๆ โดยกลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรเป็นกลยุทธ์ท่ีเนน้การสร้างแบรนด์ของการ
จดังานแสดงสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั กลยุทธ์สร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการจดังาน
แสดงสินคา้เป็นกลยุทธ์ท่ีเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัการจดังานแสดงสินคา้ กลยุทธ์การขยายขนาด
ของการจดังานแสดงสินคา้เป็นกลยุทธ์ส าหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ กลยุทธ์การเป็น
ผูน้ าด้านต้นทุนเป็นกลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีจัดงานแสดงสินค้าให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการ
ประหยดัจากขนาด โดยน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการ กลยุทธ์การพฒันาตลาดใหม่
เป็นกลยุทธ์การขยายตลาดเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า โดยเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีมีคุณภาพ กลยุทธ์การ
ประสานงานภาครัฐในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้จ ากดัหรือจุดอ่อนในการด าเนินงานจดัแสดงสินคา้เพื่อ
หาแนวทางท างานร่วมกนัท่ีมีคุณภาพ กลยุทธ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นกลยุทธ์ท่ีดึงดูดผูเ้ขา้
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ออกงานและผูเ้ขา้ร่วมงานรวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ของการเป็นศูนยก์ารจดังานแสดงสินคา้ของ
ประเทศไทย กลยทุธ์สร้างความผกูพนัเป็นกลยทุธ์ในการตอบสนองความตอ้งการของผูอ้อกงานใน
ดา้นต่างๆ เพื่อสร้างความภกัดี กลยุทธ์สร้างเอกลกัษณ์เป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างลกัษณะเฉพาะของการจดั
งานแสดงสินคา้เพื่อดึงดูดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ร่วมงาน กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกบั
องคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อผลกัดนัการสร้างนวตักรรมการผลิตและสินคา้ของ
ตนเอง กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นกลยุทธ์ส าหรับการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน
อุตสาหกรรม กลยทุธ์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างความ
พร้อมทางด้านระบบขนส่งเพื่อรองรับการเขา้มาท าธุรกิจของผูป้ระกอบการ กลยุทธ์การพฒันา
รูปแบบการจดังานโดยน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในยคุดิจิตอล และกลยทุธ์การเพิ่มช่องทางการส่ือสารการตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยี เป็นกลยุทธ์ท่ี
ใชเ้ทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด โดยแต่ละกลยุทธ์มีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการน า
กลยทุธ์ไปใชใ้นแต่ละองคก์รควรค านึงสภาพแวดลอ้มขององคก์รและความเหมาะสมของการใชก้ล
ยุทธ์ เพื่อให้การใช้กลยุทธ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และน าไปสู่การจดังานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช ้
2.1 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้ควรน าเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารในส่วนของปัจจยัท่ีผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถควบคุมได้
ประกอบดว้ย ดา้นแบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้น
การด าเนินงานของผูจ้ดังาน และดา้นความคุม้ค่า ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดังานแสดง
สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

2.2 ผูจ้ดังานแสดงสินคา้สามารถน ากลยุทธ์การจดังานแสดงสินคา้ไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อความส าเร็จของธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

2.3 ผลจากเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคบางประการในดา้นของกฎหมายและ
นโยบายของเมือง ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มของเมือง รวมถึง ความพร้อมทางดา้นโครงสร้าง 
ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา
เพื่อให้ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในต่างประเทศท่ีสนใจจะเดินทางเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า 
ตดัสินใจมาเขา้ร่วมงาน 
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2.4 ผลจากเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีสนใจจะเดินทางไปเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้ในต่างประเทศสามารถน าเกณฑ์การตดัสินใจไปใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกงานจดัแสดง
สินค้าท่ีจะไปออกงาน เพื่อความส าเร็จของการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังถดัไป 
3.1 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเพียงการจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ

ประเภทอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยมีงานจัดแสดงสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายทั้งระดบัของการจดังาน และประเภทของการจดังาน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังถดัไปควร
ศึกษาถึงเกณฑ์การตดัสินใจหรือกลยุทธ์การจดังานแสดงสินค้าในประเภทหรือระดบัอ่ืนๆเพื่อ
เปรียบเทียบผลซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จของการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยต่อไป 

3.2 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพียงเกณฑ์การตดัสินใจเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้ของผูอ้อกงานเท่านั้น แต่องคป์ระกอบของการจดัแสดงสินคา้ประกอบดว้ยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบังานจดัแสดงสินคา้ท่ีส าคญั 3 ฝ่าย ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังถดัไปควรศึกษาถึงเกณฑ์การตดัสินใจ
เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ของผูเ้ขา้ร่วมงาน 

3.3 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบวา่เกณฑ์การตดัสินใจในการเขา้ร่วมงานจดัแสดง
สินคา้ระดบันานาชาติของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั คือ 
แบรนดข์องการจดังานแสดงสินคา้ สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของผูจ้ดังาน
แสดงสินคา้ ความคุม้ค่าในการเขา้ร่วมงาน กฎหมายและนโยบาย ภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้ม
ของเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงทุกองคป์ระกอบมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมงานของ
ผูป้ระกอบการ ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังถดัไปควรศึกษาถึงการสร้างมาตรฐาน หรือกลยุทธ์ของทั้ง 7 
องค์ประกอบ เพื่อน าไปสู่การพฒันาการจดังานแสดงสินคา้ท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

3.4 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพียงธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้เท่านั้น โดย
ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมไมซ์ ซ่ึงอุตสาหกรรมไมซ์ถือเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีผลก าไรสูง มีมูลค่ามหาศาลในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ โดย
ประกอบดว้ย การประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั การจดัประชุมระดบันานาชาติ และการจดั
แสดงสินคา้ ดงันั้นในงานวิจยัถดัไปควรศึกษาถึงเกณฑ์การตดัสินใจในการเลือกหรือการเขา้ร่วม 
การจดัประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และการจดัประชุมระดบันานาชาติ เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยต่อไป 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การพฒันาเกณฑ์การประเมินเพือ่ก าหนดกลยุทธ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
………………………………………………… 

ค ำช้ีแจง 
1. แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำกำรพฒันำเกณฑ์กำรประเมินเพื่อก ำหนดกำร
ตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
2. แบบสอบถำมฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 1) แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 2) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นในกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
 3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
3. แบบสอบถำมฉบบัน้ีใช้ส ำหรับกำรศึกษำวิจยัเท่ำนั้น กำรตอบแบบสอบถำมไม่มีผลกระทบต่อ
ท่ำนแต่อยำ่งใด 

………………………………………………… 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ( ) ท่ีตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงของท่ำน 

1.  เพศ  ( ) ชำย  ( ) หญิง 
2. อำย ุ________ ปี 

 ( ) นอ้ยกวำ่ 20 ปี ( ) 20-29 ปี ( ) 30-39 ปี ( ) 40-49 ปี ( ) 50 ปีข้ึนไป 
3. ระดบักำรศึกษำ   

 ( ) ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี ( ) ปริญญำตรี ( ) ปริญญำโท ( ) ปริญญำเอก 
4. ขนำดของธุรกิจ  

 ( ) ธุรกิจขนำดยอ่ม  ( ) ธุรกิจขนำดกลำง ( ) ธุรกิจขนำดใหญ่ 
5. ประเภทของธุรกิจ 

 ( ) อำหำรและเคร่ืองด่ืม ( ) เทคโนโลยอีำหำร ( ) อำหำรส ำหรับจดัเล้ียง 
 ( ) คำ้ปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ และ ร้ำนอำหำรหรือภตัตำคำร 
 ( ) อำหำรฮำลำลและสินคำ้และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเพือ่วดัองค์ประกอบต่อไปนีว่้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจของท่านในการ
เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้ามากน้อยเพยีงใด 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีท่ำนพิจำรณำเป็นปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้
ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
1.แบรนด์
ของกำรจดั
งำนแสดง
สินคำ้ 

1.1 ช่ือเสียง
ของกำรจดังำน
แสดงสินคำ้ 

1.1.1 ประวติักำรท ำงำนของผู ้
จดังำนแสดงสินคำ้ เป็นท่ี
น่ำเช่ือถือและมีควำมน่ำสนใจ 

    

  1.1.2 ช่ือเสียงของงำนจดัแสดง
สินคำ้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

    

  1.1.3 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต
ของผูจ้ดังำนสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกำรจดังำน 

    

  1.1.4 องคก์รของผูจ้ดังำนแสดง
สินคำ้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

    

 1.2 กำรจดังำน
มีกำรรองรับ
จำกภำครัฐหรือ
เอกชน 

1.2.1 มีควำมร่วมมือกบั
ภำคเอกชนในกำรจดังำนแสดง
สินคำ้ 

    

  1.2.2 มีควำมร่วมมือกบัภำครัฐ
ในกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 

    

  1.2.3 มีองคก์ำรของเอกชนให้
ควำมช่วยเหลือและสนบัสนุน
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  1.2.4 มีองคก์ำรของภำครัฐให้

ควำมช่วยเหลือและสนบัสนุน
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ 

    

 1.3 รูปแบบ
ของกำรจดังำน
แสดงสินคำ้ 

1.3.1 มีนวตักรรมหรือไฮไลท์
ภำยในงำนเพื่อดึงดูดควำม
สนใจผูเ้ขำ้ร่วมงำน 

    

  1.3.2 งำนจัดแสดงสินค้ำมี
ลักษณะเป็นงำนขนำดใหญ่ 
สำมำรถรองรับผูอ้อกงำนระดบั
นำนำชำติได ้

    

  1.3.3 วตัถุประสงค์ของงำน
สอดคล้องกับเป้ำหมำยธุรกิจ
ของผูป้ระกอบกำร 

    

  1.3.4 ประเภทของงำนจดัแสดง
สินคำ้มีควำมเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 

    

2. สถำนท่ีจดั
งำนและส่ิง
อ ำนวยควำม
สะดวก 

2.1 ควำม
สะดวกในกำร
เขำ้ถึง 

2.1.1 ควำมสะดวกในกำรเขำ้สู่
เมืองหรือสถำนท่ีจดังำนของผู ้
เขำ้ ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ โดย
วดัจำกควำมถ่ีของจ ำนวน
เท่ียวบินขำเขำ้สู่เมือง 

    

  2.1.2 ควำมสะดวกในกำรเขำ้สู่
สถำนท่ีจดังำนโดยวดัจำกควำม
หลำกหลำยของรูปแบบกำร
เดินทำง  เช่น รถส่วนตวั รถ
ประจ ำทำง รถไฟฟ้ำ รถไฟใต้
ดิน รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  2.1.3 ควำมสะดวกของระบบ

คมนำคมทำงบกในกำรเขำ้สู่
เมือง โดยวดัจำกจ ำนวนถนน
หรือควำมหลำกหลำยของ
เส้นทำงส ำหรับกำรเดินทำง   

    

  2.1.4 ผูเ้ขำ้ร่วมงำนสำมำรถ
เดินทำงจำกภำยในจงัหวดัหรือ
จงัหวดัใกล ้เคียงเพื่อเขำ้
ร่วมงำนในระยะเวลำไม่เกิน 2 
ชัว่โมง 

    

 2.2 ควำมพร้อม
ของสถำนท่ีจดั
งำน 

2.2.1 สถำนท่ีจดังำนมีช่ือเสียง
และมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถำนท่ี
ส ำคญัของเมือง 

    

  2.2.2 สถำนท่ีจดังำนสำมำรถ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยำ่ง
หลำกหลำย เพื่อใหเ้หมำะสม
กบังำนท่ีจดั 

    

  2.2.3 สถำนท่ีจดังำนผำ่นเกณฑ์
มำตรฐำนสำมำรถรองรับกำร
จดังำนระดบันำนำชำติได ้

    

  2.2.4 ควำมจุของสถำนท่ีจดังำน
สำมำรถรองรับผูเ้ขำ้ร่วมงำน
ระดบันำนำชำติไดอ้ยำ่ง
เพียงพอ 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
 2.3 ควำมพร้อม

ของส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก 

2.3.1 ควำมพร้อมและมำตรฐำน
ของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรขนถ่ำยสินคำ้ เช่น จุดขน
ถ่ำยสินคำ้ขนำดใหญ่ อุปกรณ์
ส ำหรับขนถ่ำยหรือเคล่ือนยำ้ย
สินคำ้ เป็นตน้ 

    

  2.3.2 ควำมพร้อมและมำตรฐำน
ของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
บริเวณหอ้งสถำนท่ีจดังำน เช่น 
หอ้งน ้ำ ท่ีจอดรถ ท่ีสูบบุหร่ี 
เป็นตน้ 

    

  2.3.3 ควำมพร้อมและมำตรฐำน
ของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ี
เอ้ือต่อกำรจดังำน เช่น ระบบ
แสง สี เสียง ภำยในงำน เป็นตน้ 

    

  2.3.4 ควำมพร้อมและมำตรฐำน
ของกำรบริกำรดำ้นอำหำร ใน
สถำนท่ีจดังำนและบริเวณ
โดยรอบ 

    

3. กำรด ำเนิน 
งำนของผูจ้ดั
งำนแสดง
สินคำ้ 

3.1 กระบวน 
กำรเตรียมงำน 

3.1.1 กำรคดัเลือกผูท่ี้มีส่วน
เก่ียว ขอ้งในกำรจดังำนท่ีมี
คุณภำพ เช่น ฝ่ำยตกแต่งพื้นท่ี 
เป็นตน้ 

    

  3.1.2 มีขั้นตอนหรือระบบ
ประสำน งำนระหวำ่งผูจ้ดังำน
และผูอ้อกงำนส ำหรับกำร
เตรียมงำนท่ีมีคุณภำพ 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  3.1 3 ควำมต่อเน่ืองและ

สม ่ำเสมอในกำรจดังำน เช่น 
จดัเป็นประจ ำในช่วงเวลำ
เดียวกนัของทุกปี 

    

  3.1.4 ควำมเหมำะสมของ
ช่วงเวลำและระยะเวลำในกำร
จดังำน 

    

 3.2 กำรด ำเนิน 
งำนดำ้นกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

3.2.1 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำร
โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้
ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำน และ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำน ผำ่นช่องทำง
เวบ็ไซต ์โซเชียลมีเดีย และ
อีเมล์ 

    

  3.2.2 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำร
โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้
ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำน และ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นเครือข่ำย หรือ
ตวัแทน โดยกำรจดังำนสัมมนำ 
หรือ กำรประชำสัมพนัธ์
แคมเปญ 

    

  3.2.3 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำร
โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้
ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำน และ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นส่ือส่ิงพิมพ ์
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  3.2.4 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำร

โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้
ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำน และ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนส่ือทีวี 

    

 3.3 คุณภำพ
กำรใหบ้ริกำร 

3.3.1 มีกำรใหบ้ริกำรหรือ
อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำร
ติดต่อธุรกิจภำยในงำน เช่น 
เจำ้หนำ้ท่ีแปลภำษำ เป็นตน้ 

    

  3.3.2 มีกำรวำงระบบรักษำ
ควำมปลอดภยัในงำนอยำ่งมี
มำตรฐำน 

    

  3.3.3 มีกำรใหบ้ริกำรหรือ
อ ำนวยควำมสะดวก กรณีเกิด
ปัญหำภำย ในงำน 

    

  3.3.4 มีจุดใหบ้ริกำรส ำหรับกำร
ใหข้อ้มูลภำยในงำนแก่ผูอ้อก
งำนและผูเ้ขำ้ร่วมงำน 

    

4. ควำม
คุม้ค่ำในกำร
เขำ้ร่วมงำน 

4.1 ค่ำใชจ่้ำยท่ี
เก่ียวขอ้งใน
กำรเขำ้ร่วมงำน 

4.1.1 ค่ำใชจ่้ำยโดยตรงในกำร
ออกงำน เช่น ค่ำลงทะเบียนเขำ้
ร่วมงำนแสดงสินคำ้ มีควำม
เหมำะสมกบังบประมำณ
ทำงกำรตลำดขององคก์ำร 

    

  4.1.2 ค่ำใชจ่้ำยทำงออ้มในกำร
ออกงำน เช่น ค่ำท่ีพกั ค่ำ
เดินทำง และค่ำอำหำร มีควำม
เหมำะสมกบังบประมำณ
ทำงกำรตลำดขององคก์ำร 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  4.1.3 ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำร

ขนส่งสินคำ้ มีควำมเหมำะสม
กบังบ ประมำณทำงกำรตลำด
ขององคก์ำร 

    

  4.1.4 ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำร
ตกแต่งบูธมีควำมเหมำะสมกบั
งบประมำณทำงกำรตลำดของ
องคก์ำร 

    

 4.2 ประสบ 
กำรณ์ในกำร
เขำ้ร่วมงำนจดั
แสดงสินคำ้ 

4.2.1 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
กำรออกงำนโดยวดัจำกกำรขำย
สินคำ้จำกกำรเขำ้ร่วมงำนใน
อดีต 

    

  4.2.2 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ในกำรติดต่อตวัแทนจ ำหน่ำย
จำกกำรเขำ้ร่วมงำนในอดีต 

    

  4.2.3 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ในกำรพบกลุ่มลูกคำ้เก่ำเพื่อ
รักษำควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 

    

  4.2.4 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ในกำรพบกลุ่มลูกคำ้ใหม่เพื่อ
ท ำใหธุ้รกิจของผูป้ระกอบกำร
เป็นท่ีรู้จกั 

    

5. กฎหมำย
และนโยบำย 

5.1 กฎระเบียบ
ของประเทศ 

5.1.1 ควำมยุง่ยำกดำ้นกฎหมำย
ในกำรน ำสินคำ้เขำ้หรือส่งออก
ระหวำ่งประเทศ 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  5.1.2 กฎระเบียบของประเทศ

ไม่กีดกนักำรน ำเขำ้สินคำ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของผู ้
ประกอบ กำร 

    

  5.1.3 กฎระเบียบท่ีชดัเจน
ส ำหรับกำรน ำเขำ้หรือส่งออก
สินคำ้ประเภทอำหำร 

    

  5.1.4 มีก ำหนดระยะเวลำท่ี
ชดัเจน ส ำหรับกำรด ำเนินงำน
กำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 

    

 5.2 นโยบำย
ของประเทศ 

5.2.1 อตัรำภำษีของกำรน ำเขำ้
หรือส่งออกสินคำ้อยูใ่นระดบัท่ี
คุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 

    

  5.2.2 นโยบำยของประเทศสนบั 
สนุนกำรท ำธุรกิจระหวำ่ง
ประเทศ 

    

  5.2.3 นโยบำยของประเทศสนบั 
สนุนธุรกิจกำรจดังำนแสดง
สินคำ้ 

    

  5.2.4 นโยบำยของประเทศเปิด
เสรีทำงกำรคำ้ 

    

6. ภำพลกัษณ์
และสภำพ
แวด ลอ้ม
ของเมือง 

6.1 ภำพลกัษณ์
ของเมือง 

6.1.1 เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้
มีช่ือเสียงทำงดำ้นอุตสำหกรรม
อำหำร 

    

  6.1.2 เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้
เป็นแหล่งของผูป้ระกอบกำร 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  6.1.3 เมืองท่ีจดังำนมีควำม

ปลอด ภยั ปรำศจำกเหตุกำรณ์
ไม่สงบทำงกำรเมือง หรือภยั
ธรรมชำติ 

    

  6.1.4 เมืองท่ีจดังำนมีควำม
ปลอด ภยั ต่อผูเ้ขำ้ร่วมงำน และ
ผูอ้อกงำน โดยวดัจำกปริมำณ
ของอำชญำ กรรม เป็นตน้ 

    

 6.2 สภำพแวด 
ลอ้มของเมือง 

6.2.1 ท ำเลท่ีตั้งมีควำม
เหมำะสมต่อกำรเป็นจุดกระจำย
สินคำ้ไปยงัภูมิภำคหรือ
ประเทศใกลเ้คียง 

    

  6.2.2 ประชำกรของประเทศมี
จ ำนวนมำก และประชำกรส่วน
ใหญ่มีรำยไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีซ้ือ
สินคำ้ได ้

    

  6.2.3 มีวฒันธรรมทำงอำหำร
สอด คลอ้งกบัธุรกิจของ
ผูป้ระกอบกำร 

    

  6.2.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นเทค
โน โลย ีท่ีทนัสมยั เพื่อรองรับ
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ 

    

7. ควำม
พร้อม
ทำงดำ้นโครง 
สร้ำงพื้นฐำน 

7.1 ควำมพร้อม
ทำงดำ้นกำร
ขนส่งภำยใน 
ประเทศ 

7.1.1 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร
คมนำคมทำงน ้ำท่ีรวดเร็วและ
ทนัสมยัส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ 
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องคป์ระกอบ
เกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ
เกณฑย์อ่ย 

ตวับ่งช้ี ระดบั               
ควำมคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

1 0 -1 
  7.1.2 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร

ขนส่งทำงถนนท่ีรวดเร็วและ
ทนัสมยั ส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ 

    

  7.1.3 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร
ขนส่งทำงอำกำศท่ีรวดเร็วและ
ทนัสมยั ส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยใน ประเทศ 

    

  7.1.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร
ขนส่งทำงรถรำงท่ีรวดเร็วและ
ทนัสมยัส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยใน ประเทศ 

    

 7.2 ควำมพร้อม
ทำงดำ้นกำร
ขนส่งระหวำ่ง
ประเทศ 

7.2.1 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร 
คมนำคมทำงน ้ำ ส ำหรับกำร
ขนส่งระหวำ่งประเทศ 

    

  7.2.2 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร
คมนำคมทำงถนน ส ำหรับกำร
ขนส่งระหวำ่งประเทศ 

    

  7.2.3 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร
คมนำคมทำงอำกำศ ส ำหรับ
กำรขนส่งระหวำ่งประเทศ 

    

  7.2.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร
คมนำคมทำงรถรำง ส ำหรับกำร
ขนส่งระหวำ่งประเทศ 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
             ขอขอบพระคุณ 
        นายประพนธ์ เลก็สุมา 
                    ผู้วจัิย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจ IOC 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การพฒันาเกณฑ์การตัดสินใจเพือ่ก าหนดกลยุทธ์การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
………………………………………………… 

ค ำช้ีแจง 
1. แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำกำรพฒันำเกณฑก์ำรตดัสินใจเพื่อก ำหนดกลยุทธ์กำร 
เขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
2. แบบสอบถำมฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 1) แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 2) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นในกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
 3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
3. แบบสอบถำมฉบบัน้ีใชส้ ำหรับกำรศึกษำวจิยัเท่ำนั้น กำรตอบแบบสอบถำมไม่มีผลกระทบต่อ  
ท่ำนแต่อยำ่งใด 

………………………………………………… 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ( ) ท่ีตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงของท่ำน 

1.  เพศ  ( ) ชำย  ( ) หญิง 
2. อำย ุ________ ปี 

( ) นอ้ยกวำ่ 20 ปี ( ) 20-29 ปี ( ) 30-39 ปี ( ) 40-49 ปี ( ) 50 ปีข้ึนไป 
3. ระดบักำรศึกษำ   

( ) ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี ( ) ปริญญำตรี ( ) ปริญญำโท ( ) ปริญญำเอก 
4. ขนำดของธุรกิจ  

( ) ธุรกิจขนำดยอ่ม  ( ) ธุรกิจขนำดกลำง ( ) ธุรกิจขนำดใหญ่ 
5. ประเภทของธุรกิจ 

( ) อำหำรและเคร่ืองด่ืม ( ) เทคโนโลยอีำหำร ( ) อำหำรส ำหรับจดัเล้ียง                                   
( ) คำ้ปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ และ ร้ำนอำหำรหรือภตัตำคำร 
( ) อำหำรฮำลำลและสินคำ้และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเพือ่วดัองค์ประกอบต่อไปนีว่้ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจของท่านในการ 
               เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้ามากน้อยเพยีงใด 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีท่ำนพิจำรณำเป็นปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้  
               ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 

ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ดำ้นแบรนดข์องกำรจดังำนแสดงสินคำ้  
1.1  ดำ้นช่ือเสียงของกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
1.1.1 ประวติักำรท ำงำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ เป็นท่ีน่ำเช่ือถือและมี

ควำมน่ำสนใจ 
     

1.1.2 ช่ือเสียงของงำนจดัแสดงสินคำ้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภำยในและต่ำงประเทศ      
1.1.3 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของผูจ้ดังำนสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์

ของกำรจดังำน 
     

1.1.4 องคก์รของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภำยในและต่ำงประเทศ      
1.2  ดำ้นกำรจดังำนมีกำรรองรับจำกภำครัฐหรือเอกชน 
1.2.1 มีควำมร่วมมือกบัภำคเอกชนในกำรจดังำนแสดงสินคำ้      
1.2.2 มีควำมร่วมมือกบัภำครัฐในกำรจดังำนแสดงสินคำ้      
1.2.3 มีองคก์ำรของเอกชนใหค้วำมช่วยเหลือและสนบัสนุนกำรจดังำน

แสดงสินคำ้ 
     

1.2.4 มีองคก์ำรของภำครัฐใหค้วำมช่วยเหลือและสนบัสนุนกำรจดังำน
แสดงสินคำ้ 

     

1.3. ดำ้นรูปแบบของกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
1.3.1 มีนวตักรรมหรือไฮไลทภ์ำยในงำนเพื่อดึงดูดควำมสนใจผูเ้ขำ้ร่วม

งำน 
     

1.3.2 งำนจดัแสดงสินคำ้มีลกัษณะเป็นงำนขนำดใหญ่ สำมำรถรองรับผู ้
ออกงำนระดบันำนำชำติได ้

     

1.3.3 วตัถุประสงคข์องงำนสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยธุรกิจของ
ผูป้ระกอบกำร 
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ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1.3.4 ประเภทของงำนจดัแสดงสินคำ้มีควำมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

ธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 
     

2. ดำ้นสถำนท่ีจดังำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
2.1 ดำ้นควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึง 
2.1.1 ควำมสะดวกในกำรเขำ้สู่เมืองหรือสถำนท่ีจดังำนของผูเ้ขำ้ 

ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ โดยวดัจำกควำมถ่ีของจ ำนวนเท่ียวบิน
ขำเขำ้สู่เมือง 

     

2.1.2 ควำมสะดวกในกำรเขำ้สู่สถำนท่ีจดังำนโดยวดัจำกควำม
หลำกหลำยของรูปแบบกำรเดินทำง  เช่น รถส่วนตวั รถประจ ำ
ทำง รถไฟฟ้ำ รถไฟใตดิ้น รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 

     

2.1.3 ควำมสะดวกของระบบคมนำคมทำงบกในกำรเขำ้สู่เมือง โดย
วดัจำกจ ำนวนถนนหรือควำมหลำกหลำยของเส้นทำงส ำหรับ
กำรเดินทำง   

     

2.1.4 ผูเ้ขำ้ร่วมงำนสำมำรถเดินทำงจำกภำยในจงัหวดัหรือจงัหวดัใกล ้
เคียงเพื่อเขำ้ร่วมงำนในระยะเวลำไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

     

2.2 ดำ้นควำมพร้อมของสถำนท่ีจดังำน 
2.2.1 สถำนท่ีจดังำนมีช่ือเสียงและมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถำนท่ีส ำคญัของ

เมือง 
     

2.2.2 สถำนท่ีจดังำนสำมำรถปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยำ่งหลำกหลำย 
เพื่อใหเ้หมำะสมกบังำนท่ีจดั 

     

2.2.3 สถำนท่ีจดังำนผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนสำมำรถรองรับกำรจดังำน
ระดบันำนำชำติได ้

     

2.2.4 ควำมจุของสถำนท่ีจดังำนสำมำรถรองรับผูเ้ขำ้ร่วมงำนระดบั
นำนำชำติไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

     

2.3 ดำ้นควำมพร้อมของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
2.3.1 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขน

ถ่ำยสินคำ้ เช่น จุดขนถ่ำยสินคำ้ขนำดใหญ่ อุปกรณ์ส ำหรับขน
ถ่ำยหรือเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ เป็นตน้ 
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ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
2.3.2 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณ

หอ้งสถำนท่ีจดังำน เช่น ห้องน ้ำ ท่ีจอดรถ ท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ 
     

2.3.3 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
กำรจดังำน เช่น ระบบแสง สี เสียง ภำยในงำน เป็นตน้ 

     

2.3.4 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของกำรบริกำรดำ้นอำหำร ในสถำนท่ี
จดังำนและบริเวณโดยรอบ 

     

3. ดำ้นกำรด ำเนินงำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ 
3.1 ดำ้นกระบวนกำรเตรียมงำน 
3.1.1 กำรคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรจดังำนท่ีมีคุณภำพ เช่น 

ฝ่ำยตกแต่งพื้นท่ี เป็นตน้ 
     

3.1.2 มีขั้นตอนหรือระบบประสำนงำนระหวำ่งผูจ้ดังำนและผูอ้อก
งำนส ำหรับกำรเตรียมงำนท่ีมีคุณภำพ 

     

3.1.3 ควำมต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอในกำรจดังำน เช่น จดัเป็นประจ ำใน
ช่วงเวลำเดียวกนัของทุกปี 

     

3.1.4 ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำและระยะเวลำในกำรจดังำน      
3.2 ดำ้นกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ 
3.2.1 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และใหข้อ้มูล

แก่ผูอ้อกงำน และผูเ้ขำ้ร่วมงำน ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต ์โซเชียล
มีเดีย และอีเมล์ 

     

3.2.2 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และใหข้อ้มูล
แก่ผูอ้อกงำน และผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นเครือข่ำย หรือตวัแทน โดย
กำรจดังำนสัมมนำ หรือ กำรประชำสัมพนัธ์แคมเปญ 

     

3.2.3 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และใหข้อ้มูล
แก่ผูอ้อกงำน และผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นส่ือส่ิงพิมพ ์

     

3.2.4 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และใหข้อ้มูล
แก่ผูอ้อกงำน และผูเ้ขำ้ร่วมงำนส่ือทีวี 
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ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
3.3 ดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
3.3.1 มีกำรใหบ้ริกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรติดต่อธุรกิจ

ภำยในงำน เช่น เจำ้หนำ้ท่ีแปลภำษำ เป็นตน้ 
     

3.3.2 มีกำรวำงระบบรักษำควำมปลอดภยัในงำนอยำ่งมีมำตรฐำน      
3.3.3 มีกำรใหบ้ริกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวก กรณีเกิดปัญหำภำย ใน

งำน 
     

3.3.4 มีจุดใหบ้ริกำรส ำหรับกำรให้ขอ้มูลภำยในงำนแก่ผูอ้อกงำน และ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำน 

     

4. ดำ้นควำมคุม้ค่ำในกำรเขำ้ร่วมงำน 
4.1 ดำ้นค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรเขำ้ร่วมงำน 
4.1.1 ค่ำใชจ่้ำยโดยตรงในกำรออกงำน เช่น ค่ำลงทะเบียนเขำ้ร่วมงำน

แสดงสินคำ้ มีควำมเหมำะสมกบังบประมำณทำงกำรตลำดของ
องคก์ำร 

     

4.1.2 ค่ำใชจ่้ำยทำงออ้มในกำรออกงำน เช่น ค่ำท่ีพกั ค่ำเดินทำง และ
ค่ำอำหำร มีควำมเหมำะสมกบังบประมำณทำงกำรตลำดของ
องคก์ำร 

     

4.1.3 ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้ มีควำมเหมำะสมกบังบ 
ประมำณทำงกำรตลำดขององคก์ำร 

     

4.1.4 ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรตกแต่งบูธ มีควำมเหมำะสมกบังบประมำณ
ทำงกำรตลำดขององคก์ำร 

     

4.2 ดำ้นประสบกำรณ์ในกำรเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ 
4.2.1 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรออกงำนโดยวดัจำกกำรขำยสินคำ้

จำกกำรเขำ้ร่วมงำนในอดีต 
     

4.2.2 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรติดต่อตวัแทนจ ำหน่ำยจำกกำรเขำ้
ร่วมงำนในอดีต 

     

4.2.3 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรพบกลุ่มลูกคำ้เก่ำเพื่อรักษำ
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 
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ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
4.2.4 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรพบกลุ่มลูกคำ้ใหม่เพื่อท ำใหธุ้รกิจ

ของผูป้ระกอบกำรเป็นท่ีรู้จกั 
     

5. ดำ้นกฎหมำยและนโยบำย 
5.1 ดำ้นกฎระเบียบของประเทศ 
5.1.1 ควำมยุง่ยำกดำ้นกฎหมำยในกำรน ำสินคำ้เขำ้หรือส่งออก

ระหวำ่งประเทศ 
     

5.1.2 กฎ ระเบียบของประเทศไม่กีดกนักำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 

     

5.1.3 กฎระเบียบท่ีชดัเจนส ำหรับกำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ประเภท
อำหำร 

     

5.1.4 มีก ำหนดระยะเวลำท่ีชดัเจน ส ำหรับกำรด ำเนินงำนกำรน ำเขำ้
หรือส่งออกสินคำ้ 

     

5.2 ดำ้นนโยบำยของประเทศ 
5.2.1 อตัรำภำษีของกำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้อยูใ่นระดบัท่ีคุม้ค่ำ

ต่อกำรลงทุน 
     

5.2.2 นโยบำยของประเทศสนบัสนุนกำรท ำธุรกิจระหวำ่งประเทศ      
5.2.3 นโยบำยของประเทศสนบัสนุนกำรจดังำนแสดงสินคำ้      
5.2.4 นโยบำยของประเทศเปิดเสรีทำงกำรคำ้      
6. ดำ้นภำพลกัษณ์และสภำพแวด ลอ้มของเมือง 
6.1 ดำ้นภำพลกัษณ์ของเมือง 
6.1.1 เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้มีช่ือเสียงทำงดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร      
6.1.2 เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้เป็นแหล่งของผูป้ระกอบอุตสำหกรรม

อำหำร 
     

6.1.3 เมืองท่ีจดังำนมีควำมปลอดภยั ปรำศจำกเหตุกำรณ์ไม่สงบทำง
กำรเมือง หรือภยัธรรมชำติ 

     

6.1.4 เมืองท่ีจดังำนมีควำมปลอดภยั ต่อผูเ้ขำ้ร่วมงำน และผูอ้อกงำน 
โดยวดัจำกปริมำณของอำชญำกรรม เป็นตน้ 
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ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
6.2 ดำ้นสภำพแวด ลอ้มของเมือง      
6.2.1 ท ำเลท่ีตั้งมีควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นจุดกระจำยสินคำ้ไปยงั

ภูมิภำคหรือประเทศใกลเ้คียง 
     

6.2.2 ประชำกรของประเทศมีจ ำนวนมำก และประชำกรส่วนใหญ่มี
รำยไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีซ้ือสินคำ้ได ้

     

6.2.3 มีวฒันธรรมทำงอำหำรสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบกำร      
6.2.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อรองรับกำรจดั

งำนแสดงสินคำ้ 
     

7. ดำ้นควำมพร้อมทำงดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
7.1 ดำ้นควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งภำยในประเทศ 
7.1.1 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงน ้ำท่ีรวดเร็วและทนัสมยั

ส ำหรับกำรขนส่งภำยในประเทศ 
     

7.1.2 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งทำงถนนท่ีรวดเร็วและทนัสมยั 
ส ำหรับกำรขนส่งภำยในประเทศ 

     

7.1.3 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งทำงอำกำศท่ีรวดเร็วและ
ทนัสมยั ส ำหรับกำรขนส่งภำยใน ประเทศ 

     

7.1.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งทำงรถรำงท่ีรวดเร็วและทนัสมยั
ส ำหรับกำรขนส่งภำยใน ประเทศ 

     

7.1.1 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงน ้ำท่ีรวดเร็วและทนัสมยั
ส ำหรับกำรขนส่งภำยในประเทศ 

     

7.2 ดำ้นควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งระหวำ่งประเทศ 
7.2.1 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำร คมนำคมทำงน ้ำ ส ำหรับกำรขนส่ง

ระหวำ่งประเทศ 
     

7.2.2 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงถนน ส ำหรับกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 

     

7.2.3 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงอำกำศ ส ำหรับกำรขนส่ง
ระหวำ่งประเทศ 
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ปัจจยัส ำหรับกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 
ระดบัควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
7.2.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงรถรำง ส ำหรับกำรขนส่ง

ระหวำ่งประเทศ 
     

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

            ขอขอบพระคุณ 
                           นายประพนธ์ เลก็สุมา 
                          ผู้วจัิย 
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Questionnaire for Research 

Development of Evaluative Criteria for Determining Decision Strategies in Participation of 
International Exhibition of Food Industry Entrepreneur 

Doctor of Philosophy Program in Management Silpakorn University 
………………………………………………………………..……………………………… 

Explanation 
1. The questionnaire aims to study suitable strategies for developing evaluative criterion for 

determining decision strategies in participation of international exhibition of food industry entrepreneur 
2. The questionnaire is divided into 3 categories; 

1) General information of respondents 
2) Opinions of deciding to participate in the international exhibition of food industry 

entrepreneur 
3) Suggestion 

3. The questionnaire is only for research, there is no effect on respondents 
………………………………………………………………..……………………………… 

Part 1: General information of respondents  
Explanation  Please mark  in parentheses that matches reality  
1. Sex   ( ) Male                         ( ) Female 
2. Age ……………Years 

( ) Less than 20 year old ( ) 20-29 years old ( ) 30-39 year old   ( ) 40-49 years old                        
( ) 50 years old and above 

3. Education Level 
( ) Less than Bachelor’s Degree ( ) Bachelor’s Degree  ( ) Master’s Degree ( ) Doctoral Degree 

4. Business size 
 ( ) Small Enterprise     ( ) Medium Enterprise       ( ) Large Enterprise 

5. Type of Business 
( ) Foods and Beverages ( ) Food Technology  ( ) Catering   ( ) Retail / Franchise / Restaurant  
( ) Halal Food and related products and services 
 



284 
 

Part 2 Opinions of deciding to participate in the international exhibition of food industry 
            Entrepreneur 
Explanation  Please mark  in the box considering to be factors for deciding to participate 
                       in the international exhibition 

Factors for deciding to participate in the international exhibition 
Level of comment 

1 2 3 4 5 
1. Exhibition Brand 
1.1  Exhibition Reputation 
1.1.1 Career history of organizer is credible and interesting      
1.1.2 Exhibition reputation is well known in Thailand and abroad      
1.1.3 Performance of organizer in the past achieved objectives      
1.1.4 Organization of organizer is well known in Thailand and abroad      
1.2 Approval from public and private sectors 
1.2.1 Cooperation with private sector      
1.2.2 Cooperation with public sector      
1.2.3 Private organization supports the exhibition      
1.2.4 Public organization supports the exhibition      
1.3. Exhibition Format 
1.3.1 Innovations or highlights attracts visitors      
1.3.2 Large exhibition can support international exhibitors      
1.3.3 Exhibition objectives conform to entrepreneur’s target      
1.3.4 Exhibition type is directly related to entrepreneur business      
2. Exhibition Venue and Facilities 
2.1 Convenience to Access 
2.1.1 Convenience to access exhibition venue by measuring 

frequency of arrival flights 
     

2.1.2 Convenience to access exhibition venue by measuring variety of 
travelling types      such as personal car, bus, BTS, MRT, taxi, 
etc. 
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Factors for deciding to participate in the international exhibition 
Level of comment 

1 2 3 4 5 
2.1.3 Convenience of land transportation to access city by measuring 

the number of roads or various routes 
     

2.1.4 Local participants and nearby spend time within 2 hours to 
exhibition venue 

     

2.2 Readiness of Venue Exhibition 
2.2.1 Exhibition venue is well known and located near city area      
2.2.2 Area space can be adjusted variously to be suitable for 

exhibition venue 
     

2.2.3 Exhibition passes benchmark and can support international 
exhibition 

     

2.2.4 Venue capacity can support international participants      
2.3 Readiness of Facilities 
2.3.1 Readiness and standard of facilities to transfer goods such as 

large transfer goods point, equipment for transferring or moving 
goods, etc. 

     

2.3.2 Readiness and standard of facilities in venue such as restroom, 
parking space, smoking area, etc. 

     

2.3.3 Readiness and standard of facilities to contribute exhibition 
such as light and sound system 

     

2.3.4 Readiness and standard of food service in venue and nearby      
3. Organizer Operation  
3.1 Working Procedure  
3.1.1 Selecting qualified staffs and interior designers      
3.1.2 Qualified coordinating system between organizers and 

exhibitors 
     

3.1.3 Continuity and regularity in event such as setting the event in 
the same time of each year 

     

3.1.4 Appropriateness of the timing and duration of the event      
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Factors for deciding to participate in the international exhibition 
Level of comment 

1 2 3 4 5 
3.2 Public Relations      
3.2.1 The organizer advertises, PR and provides information to 

exhibitors and visitors through website, social media and e-mail 
     

3.2.2 The organizer advertises, PR and provides information to 
exhibitors and visitors through agencies by setting seminars or 
campaign PR 

     

3.2.3 The organizer advertises, PR and provides information to 
exhibitors and visitors through printing media 

     

3.2.4 The organizer advertises, PR and provides information to 
exhibitors and visitors through television 

     

3.3 Quality of Services 
3.3.1 Facilitating doing business in the event by providing interpreters      
3.3.2 Standard safety system in the event      
3.3.3 Facilitating backup plan in case of emergency event      
3.3.4 Providing information point for exhibitors and visitors      
4. Value of Participation 
4.1 Participating Expenses 
4.1.1 Event direct expenses; register fee is proper with marketing 

budget’s companies 
     

4.1.2 Event indirect expenses; accommodation, transportation cost 
and food are proper with marketing budget’s companies 

     

4.1.3 Transfer goods expenses is proper with marketing budget’s 
companies 

     

4.1.4 Decorating booth expenses proper with marketing budget’s 
companies 

     

4.2 Participating Experiences 
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Factors for deciding to participate in the international exhibition 
Level of comment 

1 2 3 4 5 
4.2 Participating Experiences 
4.2.1 Achieving the target by measuring sales of products in the event 

in the past 
     

4.2.2 Achieving the target to contact distributors in the event in the 
past 

     

4.2.3 Achieving the target to meet clients to maintain business 
relationship 

     

4.2.4 Achieving the target to meet new customer group to expand 
business 

     

5.  Laws and Policies 
5.1  Rules of Country 
5.1.1 Complexity of imports and exports      
5.1.2 No barrier for import and export related entrepreneurs’ goods      
5.1.3 Obvious rules of import and export food goods      
5.1.4 Obvious duration for operating import and export      
5.2 Policy of Country 
5.2.1 An import and export duty is worth the investment      
5.2.2 Country policy support international trade      
5.2.3 Country policy support exhibition business      
5.2.4 Country policy have international free trade      
6. Image and Environment 
6.1 Image 
6.1.1 The city has reputation for food industry      
6.1.2 The city is the center of food industry entrepreneur      
6.1.3 The city is safe without political unrest or natural disaster      
6.1.4 The city is safe for visitors and exhibitors by measuring the 

number of crimes 
     



288 
 
 

Factors for deciding to participate in the international exhibition 
Level of comment 

1 2 3 4 5 
6.2 Environment 
6.2.1 Location is suitable for distributing goods to other regions or 

nearby countries 
     

6.2.2 Population is large, most of their incomes can afford goods      
6.2.3 Food culture conforms to entrepreneurs’ businesses      
6.2.4 Readiness of modern technology to support the exhibition      
7. Infrastructure 
7.1 Domestic Transportation 
7.1.1 Readiness of fast and modern domestic water transportation      
7.1.2 Readiness of fast and modern domestic land transportation      
7.1.3 Readiness of fast and modern domestic air transportation      
7.1.4 Readiness of fast and modern domestic train transportation      
7.2 International Transportation 
7.2.1 Readiness of fast and modern international water transportation      
7.2.2 Readiness of fast and modern international land transportation      
7.2.3 Readiness of fast and modern international air transportation      
7.2.4 Readiness of fast and modern international train transportation      
 

Part 3:  Suggestion 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

           Thank you and Best Rgds, 
                            Mr.Prapon Leksuma 
                       Researcher 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั และภาพการเข้าสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกัในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 24 คน ประกอบดว้ยกลุ่มผูจ้ดั

งานแสดงสินคา้จ านวน 3 คน กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้
จ านวน 5 คน กลุ่มนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมไมซ์จ านวน 5 คน และกลุ่ม
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีเคยเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารจ านวน 11 คน สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตาราง 
ตารางแสดงรายช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
กลุ่มผูจ้ดังานแสดงสินคา้ (PEO) 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง องคก์ร 

1 คุณภูษิต ศศิธรานนท์ Managing Director Expolink Global Network Ltd. 

2 คุณกฤษฏา ธีรธราธร Group Manager Marketing Reed Tradex 
3 คุณศิตา สงวนช่ือ Senior Public Relations 

Excutive 
Reed Tradex 

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 
4 คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ Director Thailand Convention & 

Exhibition Bureau (TCEB) 
5 คุณอเนกพร เกษมสุข Senior Trade Office Department of International 

Trade Promotion (DITP) 
6 คุณธีรศานต ์สหสัสพาศน์ คณะท างานรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 

7 คุณกนกวรรณ ดาษเสถียร พนกังานการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
8 คุณปาริชาติ เยพิทกัษ ์ เลขานุการผูอ้  านวยการ องคก์ารตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 
กลุ่มนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ 

9 ผูช่้วยศาสตราจารยร้์อยโทหญิง 
ดร. เกิดศิริ เจริญวศิาล 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

10 รองศาสตราจารย ์ 
ดร. อศัวนิ แสงพิกลุ 

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรธุรกิจ
มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

11 อาจารยก์ลัยา สวา่งคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
12 ดร. กฤป จุระกะนิตย ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว คณะ
ศิลปะศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 
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ตารางแสดงรายช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกั (ต่อ) 
กลุ่มนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมไมซ์ 

13 ดร. ณรงค ์ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัโมเดิร์นคาส อินเตอร์
เนชัน่แนล คอสเมติกส์ จ ากดั 

กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีเคยเขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง องคก์ร 

14 คุณตุลย ์มหาวจัน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจ บริษทั บุญรอดเทรดด้ิง จ ากดั 

15 คุณมงคล จิตตวสุิทธิกลุ กรรมการบริษทั บริษทัสยามฟาร์มม่ิงเอก็ซ์พอร์ท 
จดักดั 

16 คุณแกว้กานดา นิยมทรัพย ์ Marketing Coordinator ห.จ.ก. น ้าพริกแม่ศรี 
17 คุณรัฐกิตต์ิ วสุพิทกัษเ์มธี Territory Manager 

Food & Beverage 
Ecolab Ltd. 

18 คุณอภิวชัญ ์ศาลา Marketing Supervisor สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
จ ากดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 

19 คุณวรัิตน์ ชยัภูวภทัร Deputy General Manager บริษทัอุตสาหกรรมน ้ าปลา
ระยอง จ ากดั 

20 คุณเจษฎา สิริแสนยากร ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 

บริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั 

21 คุณพิจกัษณ์ จารุวงศข์จร Managing Director บริษทั พาวเวอร์ อี พลสั จ ากดั 
22 คุณวโิรจน์ เบญจศิริโรจน ์ Managing Director บริษทั ซีเอสพีซีพลาสเทคอินดสั

เทรียล จ ากดั 
23 คุณธนากร ภทัรพนูสิน General Manager หา้งหุน้ส่วน กิจธนา จ ากดั 
24 คุณชาลิดา จิตตวสุิทธิกลุ Managing Director Siam Farming Export Co Ltd. 
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ภาพท่ี 53 การสัมภาษณ์ คุณภูษิต ศศิธรานนท ์ต าแหน่ง: Managing Director   
องคก์ร: Expolink Global Network Ltd.  

 

 

ภาพท่ี 54 การสัมภาษณ์ คุณกฤษฎา ธีรธราธร ต าแหน่ง: Group Manager Marketing 
  และคุณศิตา สงวนซ่ือ ต าแหน่ง: Senior Public Relations Executive 
  องคก์ร Reed Tradex  
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ภาพท่ี 55 การสัมภาษณ์ คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ต าแหน่ง: Director   
องคก์ร: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)  
 
 

 
ภาพท่ี 56 การสัมภาษณ์ คุณอเนกพร เกษมสุข ต าแหน่ง: Senior Trade Office  

องคก์ร: Department of International Trade Promotion (DITP)  
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ภาพท่ี 57 การสัมภาษณ์ คุณธีรศานต ์สหสัสพาศน์ ต าแหน่ง: คณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
  ท่องเท่ียวและกีฬา องคก์ร: กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 

 

ภาพท่ี 58 การสัมภาษณ์ คุณกนกวรรณ ดาษเสถียร ต าแหน่ง: พนกังานการตลาด 
  องคก์ร: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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ภาพท่ี 59 การสัมภาษณ์ คุณปาริชาติ เยพิทกัษ ์ต าแหน่ง: เลขานุการผูอ้  านวยการ 
  องคก์ร: องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 60 การสัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารยร้์อยโทหญิง ดร. เกิดสิริ เจริญวศิาล  
  ต  าแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  องคก์ร: มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาพท่ี 61 การสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. อศัวนิ แสงพิกุล  
  ต  าแหน่ง: ผูอ้  านวยการหลกัสูตรธุรกิจมหาบณัฑิต  องคก์ร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

 

 

ภาพท่ี 62 การสัมภาษณ์ อาจารยก์ลัยา สวา่งคง ต าแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  
   องคก์ร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
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ภาพท่ี 63 การสัมภาษณ์ ดร. กฤป จุระกะนิตย ์ต าแหน่ง: อาจารยป์ระจ าภาควชิาการโรงแรมและ  
  การท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ องคก์ร: มหาวทิยาลยัสยาม 

 

 

 

ภาพท่ี 64 การสัมภาษณ์ คุณตุลย ์มหาวจัน์ ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจ 
  องคก์ร: บริษทั บุญรอด เทรดด้ิง จ  ากดั 
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ภาพท่ี 65 การสัมภาษณ์ คุณมงคล จิตตวสุิทธิกุล ต าแหน่ง: กรรมการบริษทั 
  องคก์ร: บริษทั สยามฟาร์มม่ิงเอก็ซ์พอร์ท จ ากดั 
 
 

 

ภาพท่ี 66 การสัมภาษณ์ คุณแกว้กานดา นิยมทรัพย ์ต าแหน่ง: Marketing Coordinator 
  องคก์ร: ห.จ.ก. น ้าพริกแม่ศรี 
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ภาพท่ี 67 การสัมภาษณ์ คุณรัฐกิตต์ิ วสุพิทกัษเ์มธี ต าแหน่ง: Territory Manager Food & Beverage 
  องคก์ร: ห.จ.ก. น ้าพริกแม่ศรี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 68 การสัมภาษณ์ คุณอภิวชัน์ ศาลา ต าแหน่ง: Marketing Supervisor 
  องคก์ร: สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ  ากดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
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ภาพท่ี 68 การสัมภาษณ์ คุณวิรัตน์ ชยัภูวภทัร ต าแหน่ง: Deputy General Manager 
  องคก์ร: บริษทั อุตสาหกรรมน ้าปลาระยอง จ ากดั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 68 การสัมภาษณ์ คุณเจษฎา สิริแสนยากร ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  องคก์ร: บริษทั ดชัมิลล ์จ  ากดั 
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ภาพท่ี 68 การสัมภาษณ์ คุณพิจกัษณ์ จารุวงศข์จร ต าแหน่ง: Managing Director 
  องคก์ร: บริษทั พาวเวอร์ อี พลสั จ ากดั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 68 การสัมภาษณ์ คุณวิโรจน์ เบญจศิริโรจน์  ต าแหน่ง: Managing Director 
  องคก์ร: บริษทั ซีเอสพีซี พลาสเทคอินดสัเทรียล จ ากดั 
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ภาพท่ี 68 การสัมภาษณ์ คุณชาลิดา จิตตวสุิทธิกุล  ต าแหน่ง: Managing Director 
  องคก์ร: Siam Farming Export Co Ltd. 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารและภาพการสนทนากลุ่ม 
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ก ำหนดกำรจดัสนทนำกลุ่ม 
กำรก ำหนดกลยทุธ์จำกเกณฑก์ำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติของ

ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
 ณ ชั้น 8 ตึก 50 ปี คณะอกัษรศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร จงัหวดันครปฐม

 ……………………………………………………………. 
 
13.00 - 13.30 น.  น ำเสนอท่ีมำของงำนวิจยั และผลกำรวจิยัเบ้ืองตน้ โดยสรุป 
   โดยผูว้จิยั (นำยประพนธ์ เล็กสุมำ) 
13.30 - 14.30 น.  ประเด็นสนทนำกลุ่ม เพื่อหำขอ้สรุปเก่ียวกบั 
   1. กำรวเิครำะห์ SWOT ของธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 

ประเภทอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทย  
2. กำรสังเครำะห์ กลยทุธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ 

ระดบันำนำชำติประเภทอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทย 
3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรพฒันำกลยทุธ์ 

14.30 - 15.00 น.  ขอ้สรุปจำกกำรสนทนำกลุ่ม และปิดกำรประชุม   
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ตอนที ่1 

 
 
 
 

 
 

R1: กำรวจิยัเชิงคุณภำพ 
กำรวจิยัเอกสำร & 

 กำรสมัภำษณ์เชิงลึก 
 

 

R2: กำรวจิยัเชิงปริมำณ 
กำรวเิครำะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนั (CFA)ของ

องคป์ระกอบกำรตดัสินใจ
เขำ้ร่วมงำนจดัแสดง

สินคำ้ระดบันำนำชำติของ
ผูป้ระกอบกำร

อุตสำหกรรมอำหำร 
 

D2: โมเดลองคป์ระกอบกำร
ตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนแสดง
สินคำ้ระดบันำนำชำติของ
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม

อำหำร   
 

เกณฑก์ำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำน
จดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ

ของผูป้ระกอบกำร
อุตสำหกรรมอำหำร 

แนวโนม้ และ
องคป์ระกอบ
ของเกณฑ ์

 
 
 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 กำรพฒันำเกณฑ์กำรตดัสินใจเพื่อก ำหนดกลยุทธ์กำรเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบั
นำนำชำติของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร  ผูว้ิจยัใช้กำรวิจยัและพฒันำ (Research and 
Development: R&D) โดยกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำรวจิยัเป็นดงัภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตอนที ่3 

 
 
   

 

สงัเครำะห์ 

ล ำดบัท่ี 1 

ล ำดบัท่ี 2 

องคป์ระกอบ

ของเกณฑห์ลกั 

องคป์ระกอบ

ของเกณฑร์อง 

แบบสอบถำม 

กำรสงัเครำะห์ข้ึนรูปเกณฑ ์

ทดสอบเกณฑเ์ชิงสถำนกำรณ์ 

D1: ร่ำงโมเดลองคป์ระกอบเชิงทฤษฏี

ของกำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดง

สิ น ค้ ำ ร ะ ดั บ น ำ น ำ ช ำ ติ ข อ ง

ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 

สกดั 

ข้ึนรูป 

IOC 

ตอนที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

R3: กำรวจิยัเชิงคุณภำพ 
พฒันำกลยทุธ์เชิง

สถำนกำรณ์ TOWS Matrix 
ดว้ยเทคนิคกำรสนทนำกลุ่ม 

 

D3: กลยทุธ์จำกเกณฑก์ำร
ตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนแสดงสินคำ้

ระดบันำนำชำติของ
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม

อำหำร   

คดัเลือกกลยทุธ์ดว้ย 

เทคนิคทฤษฏีเกมส์  

แบบประเมินกลยทุธ ์

รูปภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
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วตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 
1. เพื่อวิเครำะห์ SWOT จำกองค์ประกอบเกณฑ์กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดง

สินคำ้ระดบันำนำชำติของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
2. ก ำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix ส ำหรับธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ

ประเภทอุตสำหกรรมอำหำร 
 

ผลการวจัิยเบือ้งต้น 
ผูว้ิจยัน ำแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด แนวคิดกำร

วิเครำะห์ปัจจยัภำยนอก รวมทั้งขอ้มูลสนับสนุนและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมำวิเครำะห์ เช่ือมโยง
ควำมสัมพนัธ์ในกำรจดัหมวดหมู่ พบว่ำ องค์ประกอบเกณฑ์กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดง
สินคำ้ระดบันำนำชำติของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรสำมำรถสังเครำะห์ได ้7 องคป์ระกอบ
หลกั โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบภำยในท่ีผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้สำมำรถควบคุมได ้4 องค์ประกอบ 
และองคป์ระกอบภำยนอกท่ีผูจ้ดัไม่สำมำรถควบคุมได ้3 องคป์ระกอบดงัน้ี 

องค์ประกอบภายในทีผู้่จัดงานแสดงสินค้าสามารถควบคุมได้  
1) แบรนดข์องกำรจดังำนแสดงสินคำ้  
2) สถำนท่ีจดังำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
3) กำรด ำเนินงำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้  
4) ควำมคุม้ค่ำในกำรเขำ้ร่วมงำน     
องค์ประกอบภายนอกทีผู้่จัดงานแสดงสินค้าไม่สามารถควบคุมได้ 
5) ภำพลกัษณ์และสภำพแวดลอ้มของเมือง  
6) กฎหมำยและนโยบำยของเมือง  
7) ควำมพร้อมทำงดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
จำกนั้นผูว้จิยัน ำ 7 องคป์ระกอบท่ีไดจ้ำกกำรวจิยัเอกสำรไปสัมภำษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสียในธุรกิจกำรจดัแสดงสินค้ำประกอบด้วย กลุ่มผูจ้ ัดงำนแสดงสินค้ำ 3 คน กลุ่ม
นกัวชิำกำรหรือผูเ้ช่ียวชำญ 4 คน กลุ่มองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 3 คน และกลุ่มผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม
อำหำรท่ีเคยเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน โดยผลกำรวิจยัสำมำรถ
สังเครำะห์องค์ประกอบของเกณฑ์กำรตดัสินใจเข้ำร่วมงำนจดัแสดงสินค้ำของผูป้ระกอบกำร
อุตสำหกรรมอำหำรได ้7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี ดงัภำพ 
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ภำพท่ี 2 แสดงองค์ประกอบเกณฑ์กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติของ
ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 

จำกภำพท่ี 2 องคป์ระกอบของเกณฑ์กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้สำมำรถ
สรุปได ้7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย และ 68 ตวับ่งช้ี โดยผูว้ิจยัเสนอเกณฑ์ตำมล ำดบั
ดงัน้ี 
องค์ประกอบหลกัที ่1 แบรนด์ของการจัดงานแสดงสินค้า 

ในด้ำนขององค์ประกอบท่ี 1 แบรนด์ของกำรจดังำนแสดงสินค้ำประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ ช่ือเสียงของกำรจดังำนแสดงสินคำ้ กำรจดังำนมีกำรรองรับจำกภำครัฐหรือ
เอกชน และรูปแบบของกำรจดังำนแสดงสินคำ้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ช่ือเสียงของการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี 
ไดแ้ก่ 

1.1 ประวติักำรท ำงำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ เป็นท่ีน่ำเช่ือถือและมีควำมน่ำสนใจ  
1.2 ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของผูจ้ดังำนสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรจดังำน  
1.3 ช่ือเสียงของงำนจดัแสดงสินคำ้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
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1.4 องคก์รของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้เป็นท่ีรู้จกัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การจัดงานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน ประกอบดว้ย 4 

ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
2.1 มีองคก์ำรของภำครัฐใหค้วำมช่วยเหลือและสนบัสนุนกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
2.3 มีองคก์ำรของเอกชนใหค้วำมช่วยเหลือและสนบัสนุนกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
2.3 มีควำมร่วมมือกบัภำครัฐในกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
2.4 มีควำมร่วมมือกบัเอกชนในกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
องค์ประกอบย่อยที ่3 รูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 งำนจดัแสดงสินคำ้มีลกัษณะเป็นงำนขนำดใหญ่ สำมำรถรองรับผูอ้อกงำนระดบั

นำนำชำติได ้
1.2 ประเภทของงำนจดัแสดงสินคำ้มีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 
1.3 มีนวตักรรมหรือไฮไลทภ์ำยในงำนเพื่อดึงดูดควำมสนใจผูเ้ขำ้ร่วมงำน 
1.4 วตัถุประสงคข์องงำนสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 

องค์ประกอบหลกัที ่2 สถานทีจั่ดงานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ในดำ้นขององคป์ระกอบท่ี 2 สถำนท่ีจดังำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 3 

องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึง ควำมพร้อมของสถำนท่ีจดังำนและควำมพร้อม
ของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที ่1 ความสะดวกในการเข้าถึง ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 ควำมสะดวกในกำรสู่เมืองหรือสถำนท่ีจดังำนของผูเ้ขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ 

โดยวดัจำกควำมถ่ีของจ ำนวนเท่ียวบินขำเขำ้สู่เมือง 
1.2 ควำมสะดวกในกำรเขำ้สู่สถำนท่ีจดังำนโดยวดัจำกควำมหลำกหลำยของรูปแบบ

กำรเดินทำง เช่น รถส่วนตวั รถประจ ำทำง รถไฟฟ้ำ รถไฟใตดิ้น รถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 
1.3 ควำมสะดวกของระบบคมนำคมทำงบกในกำรเขำ้สู่เมือง โดยวดัจำกจ ำนวนถนน

หรือควำมหลำกหลำยของเส้นทำงส ำหรับกำรเดินทำง 
1.4 ผูเ้ขำ้ร่วมงำนสำมำรถเดินทำงจำกภำยในจงัหวดัหรือจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อเข้ำ

ร่วมงำนในระยะเวลำไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
องค์ประกอบย่อยที ่2 ความพร้อมของสถานทีจั่ดงาน ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
2.1 ควำมจุของสถำนท่ีจดังำนสำมำรถรองรับผูเ้ขำ้ร่วมงำนระดบันำนำชำติไดอ้ย่ำง

เพียงพอ 
2.2 สถำนท่ีจดังำนผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนสำมำรถรองรับกำรจดังำนในระดบันำนำชำติได ้
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2.3 สถำนท่ีจดังำนมีช่ือเสียงและมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถำนท่ีส ำคญัของเมือง 
2.4 สถำนท่ีจดังำนสำมำรถปรับเปล่ียนพื้นท่ีไดอ้ยำ่งหลำกหลำย เพื่อให้เหมำะสมกบั

งำนท่ีจดั 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี

ไดแ้ก่ 
3.1 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนถ่ำยสินคำ้ เช่น จุด

ขนถ่ำยสินคำ้ขนำดใหญ่ อุปกรณ์ส ำหรับขนถ่ำยหรือเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ เป็นตน้ 
3.2 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของกำรบริกำรดำ้นอำหำร ในสถำนท่ีจดังำนและบริเวณ

โดยรอบ 
3.3 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรจดังำน เช่น 

ระบบแสง สี เสียง ภำยในงำน เป็นตน้ 
3.4 ควำมพร้อมและมำตรฐำนของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณห้องสถำนท่ีจดังำน 

เช่น หอ้งน ้ำ ท่ีจอดรถ ท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ 
องค์ประกอบหลกัที ่3 การด าเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า 

ในดำ้นขององคป์ระกอบท่ี 3 กำรด ำเนินงำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ กระบวนกำรเตรียมงำน กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์และ คุณภำพ
กำรใหบ้ริกำร โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที ่1 กระบวนการเตรียมงาน ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
1.1 กำรคดัเลือกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรจดังำนท่ีมีคุณภำพ เช่น ฝ่ำยตกแต่งพื้นท่ี เป็น

ตน้ 
1.2 มีขั้นตอนหรือระบบกำรประสำนงำนระหวำ่งผูจ้ดังำนและผูอ้อกงำนส ำหรับกำร

เตรียมงำนท่ีมีคุณภำพ 
1.3 ควำมต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอในกำรจดังำน เช่น จดัเป็นประจ ำในช่วงเวลำเดียวกนั

ของทุกปี 
1.4 ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำและระยะเวลำในกำรจดังำน 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี

ไดแ้ก่ 
2.1 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำนและ

ผูเ้ขำ้ร่วมงำน ผำ่นช่องทำงเวปไซด ์โซเชียลมีเดีย และอีเมล์ 



310 
 

 
 

2.2 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำนและ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นเครือข่ำย หรือตวัแทน 

2.3 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำนและ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นส่ือส่ิงพิมพ ์

2.4 ผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้มีกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกงำนและ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำนผำ่นส่ือทีว ี

องค์ประกอบย่อยที ่3 คุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 
3.1 มีกำรให้บริกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรติดต่อธุรกิจภำยในงำน เช่น 

เจำ้หนำ้ท่ีแปลภำษำ เป็นตน้ 
3.2 มีกำรวำงระบบรักษำควำมปลอดภยัภำยในงำนอยำ่งมีมำตรฐำน 
3.3 มีกำรใหบ้ริกำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกกรณีเกิดปัญหำภำยในงำน 
3.4 มีจุดใหบ้ริกำรส ำหรับกำรใหข้อ้มูลภำยในงำนแก่ผูอ้อกงำนและผูเ้ขำ้ร่วมงำน 

องค์ประกอบหลกัที ่4 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน 
ในด้ำนขององค์ประกอบท่ี 4 ควำมคุ้มค่ำในกำรเข้ำร่วมงำนประกอบด้วย 2 

องค์ประกอบย่อยได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรเข้ำร่วมงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำ
ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงาน ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี
ไดแ้ก่ 

1.1 ค่ำใชจ่้ำยโดยตรงในกำรออกงำน เช่น ค่ำลงทะเบียนเขำ้ร่วมงำนแสดงสินคำ้มีควำม
เหมำะสมกบังบประมำณทำงกำรตลำดขององคก์ำร 

1.2 ค่ำใช้จ่ำยทำงออ้มในกำรออกงำน เช่น ค่ำท่ีพกั ค่ำเดินทำงและค่ำอำหำรมีควำม
เหมำะสมกบังบประมำณทำงกำรตลำดขององคก์ร 

1.3 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้มีควำมเหมำะสมกบังบประมำณทำงกำรตลำด
ขององคก์ำร 

1.4 ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรตกแต่งบูธมีควำมเหมำะสมกบังบประมำณทำงกำรตลำดของ
องคก์ำร 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า ประกอบดว้ย 4 
ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ 

2.1 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย กำรออกงำนโดยวดัจำกกำรขำยสินคำ้จำกกำรเขำ้ร่วมงำน
ในอดีต 
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2.2 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรติดต่อตวัแทนจ ำหน่ำยจำกกำรเขำ้ร่วมงำนในอดีต 
2.3 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรพบกลุ่มลูกคำ้เก่ำเพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ 
2.4 สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรพบกลุ่มลูกค้ำใหม่เพื่อท ำให้ธุรกิจของ

ผูป้ระกอบกำรเป็นท่ีรู้จกั 
องค์ประกอบหลกัที ่5 กฎหมายและนโยบาย 

ในด้ำนขององค์ประกอบท่ี 5  กฎหมำยและนโยบำยของเมืองประกอบด้วย 2 
องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ กฎระเบียบของประเทศ และนโยบำยของประเทศโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที ่1 กฎระเบียบของประเทศ 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
1.1 ควำมยุง่ยำกดำ้นกฎหมำยในกำรน ำสินคำ้เขำ้หรือส่งออกระหวำ่งประเทศ 
1.2 กฎ ระเบียบท่ีชดัเจนส ำหรับกำรน ำเขำ้สินคำ้ประเภทอำหำร 
1.3 กฎ ระเบียบของประเทศไม่กีดกนักำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของผูป้ระกอบกำร 
1.4 มีก ำหนดระยะเวลำท่ีชดัเจนส ำหรับกำรด ำเนินกำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 
องค์ประกอบย่อยที ่2 นโยบายของประเทศ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
2.1 อตัรำภำษีของกำรน ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้อยูใ่นระดบัท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 
2.2 นโยบำยของประเทศสนบัสนุนกำรท ำธุรกิจระหวำ่งประเทศ 
2.3 นโยบำยของประเทศสนบัสนุนธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 
2.4 นโยบำยของประเทศเปิดเสรีทำงกำรคำ้ 

องค์ประกอบหลกัที ่6 ภาพลกัษณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง 
ในด้ำนขององค์ประกอบหลักท่ี 6 ภำพลักษณ์และสภำพแวดล้อมของเมือง

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก่ ภำพลกัษณ์ของเมือง และสภำพแวดลอ้มของเมือง โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที ่1 ภาพลกัษณ์ของเมือง ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
1.1 เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้มีช่ือเสียงทำงดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร 
1.2 เมืองท่ีจดังำนแสดงสินคำ้เป็นแหล่งงของผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
1.3 เมืองท่ีจดังำนมีควำมปลอดภยั ปรำศจำกเหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง หรือภยั

ธรรมชำติ 
1.4 เมืองท่ีจดังำนมีควำมปลอดภยัต่อผูเ้ขำ้ร่วมงำนและผูอ้อกงำน โดยวดัจำกปริมำณ

ของอำชญำกรรม เป็นตน้ 



312 
 

 
 

องค์ประกอบย่อยที ่2 สภาพแวดล้อมของเมือง ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 
2.1 ท ำเลท่ีตั้งมีควำมเหมำะสมต่อกำรเป็นจุดกระจำยสินคำ้ไปยงัภูมิภำคหรือประเทศ

ใกลเ้คียง 
2.2 ประชำกรของประเทศมีจ ำนวนมำก และประชำกรส่วนใหญ่มีรำยไดอ้ยูใ่นระดบัท่ี

ซ้ือสินคำ้ได ้
2.3 มีวฒันธรรมทำงอำหำรสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 
2.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อรองรับกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 

องค์ประกอบหลกัที ่7 ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ในดำ้นขององคป์ระกอบหลกัท่ี 7 ควำมพร้อมทำงดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนประกอบดว้ย 

2 องค์ประกอบยอ่ยไดแ้ก่ ควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งภำยในประเทศและควำมพร้อมทำงดำ้น
กำรขนส่งระหวำ่งประเทศ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความพร้อมทางด้านการขนส่งภายในประเทศ ประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 

1.1 มีควำมพร้อมทำงด้ำนกำรคมนำคมทำงถนนท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส ำหรับกำร
ขนส่งภำยในประเทศ 

1.2 มีควำมพร้อมทำงด้ำนกำรขนส่งทำงน ้ ำท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ 

1.3 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งทำงอำกำศท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ 

1.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรขนส่งทำงรถรำงท่ีรวดเร็วและทนัสมยัส ำหรับกำรขนส่ง
ภำยในประเทศ 

 องค์ประกอบย่อยที ่2 ความพร้อมทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ประกอบดว้ยตวั
บ่งช้ี 4 ตวัไดแ้ก่ 

2.1 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงน ้ำ ส ำหรับกำรขนส่งระหวำ่งประเทศ 
2.2 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงถนน ส ำหรับกำรขนส่งระหวำ่งประเทศ 
2.3 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงอำกำศ ส ำหรับกำรขนส่งระหวำ่งประเทศ 
2.4 มีควำมพร้อมทำงดำ้นกำรคมนำคมทำงรถรำงส ำหรับกำรขนส่งระหวำ่งประเทศ 
ดงันั้นองค์ประกอบเกณฑ์กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ของผูป้ระกอบกำร

อุตสำหกรรมอำหำรประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั 17 องคป์ระกอบยอ่ย 68 ตวับ่งช้ี 
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ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
1. กำรวิเครำะห์ SWOT ของธุรกิจกำรจัดแสดงสินค้ำระดับนำนำชำติประเภท

อุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทย  เป็นกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค จำก
องคป์ระกอบของเกณฑ์กำรตดัสินใจเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติของผูป้ระกอบกำร
อุตสำหกรรมอำหำร โดยมีแนวทำงส ำหรับกำรวเิครำะห์ดงัน้ี 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน พิจำรณำจำกองค์ประกอบภำยในท่ีผูจ้ดังำนแสดง
สินคำ้สำมำรถควบคุมได ้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ  

1) แบรนดข์องงำนจดัแสดงสินคำ้  
2) สถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
 3) กำรด ำเนินงำนของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้  
4) ควำมคุม้ค่ำในกำรเขำ้ร่วมงำน 
กำรวเิครำะห์โอกำส และอุปสรรค พิจำรณำจำกองคป์ระกอบภำยนอกท่ีผูจ้ดังำนแสดง

สินคำ้ไม่สำมำรถควบคุมได ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
1) ภำพลกัษณ์และสภำพแวดลอ้มของเมือง 
2) กฎหมำยและนโยบำยของเมือง 
3) โครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. กำรสังเครำะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix ของธุรกิจกำรจดัแสดงสินค้ำระดับ

นำนำชำติประเภทอุตสำหกรรมอำหำรในประเทศไทย เป็นขอ้มูลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT มำ
พฒันำสังเครำะห์ให้อยูใ่นรูปแบบของกลยุทธ์ TOWS Matrix โดยแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 4 รูปแบบ 
คือ 1) กลยทุธ์ SO (Strength – Opportunity) เป็นกำรสร้ำงกลยทุธ์จำกจุดแข็งและโอกำส  2) กลยุทธ์ 
ST (Strength – Threat) เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์จำกจุดแข็งและอุปสรรค 3) กลยุทธ์ WO (Weakness- 
Opportunity) เป็นกำรสร้ำงกลยุทธ์จำกกจุดอ่อนและโอกำส และ 4) กลยุทธ์ WT (Weakness- 
Threat) เป็นกำรสร้ำงกลยทุธ์จำกจุดอ่อนและอุปสรรค 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. จนัทนำ  วฒันกำญจนะ  
2. อำจำรย ์ดร. สุชำดำ  แสงดวงดี 
3. อำจำรย ์ดร. ปำริชำติ  ข  ำเรือง 
4. อำจำรย ์ดร. พจนำ  บุญคุม้ 
5. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. สมศกัด์ิ  อมรสิริพงศ ์
6. อำจำรย ์ดร. ชยัวชิญ ์ม่วงหมี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 69 กำรด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
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ภำพท่ี 70 กำรด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภำพท่ี 71 กำรด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
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ภำพท่ี 72 กำรด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินกลยุทธ์ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การพฒันาเกณฑ์การตัดสินใจเพือ่ก าหนดกลยุทธ์การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
………………………………………………… 

ค ำช้ีแจง 
1. แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำกลยุทธ์ท่ีเหมำะส ำหรับกำรจดังำนแสดงสินคำ้ 

ระดบันำนำชำติประเภทอุตสำหกรรมอำหำร 
2. แบบสอบถำมฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

1) แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
2) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์กำรจดังำนแสดงสินค้ำระดับนำนำชำติ

ประเภทอุตสำหกรรมอำหำรของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ 
3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3. แบบสอบถำมฉบบัน้ีใชส้ ำหรับกำรศึกษำวจิยัเท่ำนั้น กำรตอบแบบสอบถำมไม่มีผลกระทบ
ต่อท่ำนแต่อยำ่งใด 

………………………………………………… 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ( ) ท่ีตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงของท่ำน 
1.  เพศ  ( ) ชำย  ( ) หญิง 
2. อำย ุ________ ปี 

( ) นอ้ยกวำ่ 30 ปี ( ) 30-40 ปี ( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) 60 ปีข้ึน
ไป 

3. ขนำดของธุรกิจ  
( ) ธุรกิจขนำดยอ่ม  ( ) ธุรกิจขนำดกลำง ( ) ธุรกิจขนำดใหญ่ 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบักลยุทธ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารของผู้จัดงานแสดงสินค้า 

ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่องท่ีท่ำนพิจำรณำเห็นดว้ยกบักลยทุธ์กำรจดัแสดงสินคำ้ 
               ระดบันำนำชำติอุตสำหกรรมอำหำรของผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ 
ล าดับ กลยุทธ์การพฒันาการจัดงานแสดงสินค้า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. กลยุทธ์กำรเร่งสร้ำงควำมสัมพันธ์หรือเครือข่ำยกับองค์กำร
ระดับโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมกำรจัดงำนแสดงสินคำ้ 
เช่น UFI (Union of International Fairs) และองคก์ำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจกำรส่งออกสินคำ้อุตสำหกรรมอำหำรในประเทศต่ำงๆ 
เพื่อให้แบรนด์ของกำรจดังำนแสดงสินคำ้ของประเทศไทยเป็น
ท่ีรู้จกั 

  

2. กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกภำครัฐและเอกชนโดยกำรวำง
บทบำทหรือตวัตนขององคก์รภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
มีส่วนไดส่้วนเสียกบักำรจดังำน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของกำรจดั
งำนแสดงสินคำ้ระดบันำนำชำติ 

  

3. กลยุทธ์กำรขยำยขนำดของกำรจดังำนแสดงสินคำ้ เพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรของผู ้ประกอบกำรและกำร เ ติบโตของ
อุตสำหกรรม 

  

4. กลยทุธ์กำรด ำเนินกำรจดังำนแสดงสินคำ้ขนำดใหญ่ เพื่อให้เกิด
กำรประหยดัจำกขนำด โดยกำรใช้เทคโนโลยีเขำ้มำร่วมกำร
บริหำรจดักำร 

  

5. กลยุทธ์กำรมุ่งประชำสัมพนัธ์ไปกลุ่มนักธุรกิจอุตสำหกรรม
อำหำรท่ีมีคุณภำพในกลุ่มตลำดใหม่ เช่น กลุ่ม BRICS (Brazil, 
Russia, India, China and South Africa) 

  

6. กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรผูจ้ัดงำนแสดง
สินคำ้และภำครัฐในส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรจัดงำน
แสดงสินคำ้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในธุรกิจ และหำแนวทำง
ร่วมกนัส ำหรับสร้ำงควำมเช่ือมโยงของระบบกำรด ำเนินงำน
ของภำครัฐภำยใตว้ตัถุประสงค์เดียวกนัเพื่อลดควำมซับซ้อน
ของขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบักลยุทธ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารของผู้จัดงานแสดงสินค้า (ต่อ) 

 

ล าดับ กลยุทธ์การพฒันาการจัดงานแสดงสินค้า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
7. กลยทุธ์กำรประชำสัมพนัธ์เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีของเมืองท่ีจดั

งำนแสดงสินคำ้ให้เห็นถึงควำมเป็นศูนยก์ลำงของอุตสำหกรรม
ไมซ์ในภูมิภำค โดยมีควำมพร้อมส ำหรับมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภยั 

  

8. กลยุทธ์กำรพฒันำกำรจดังำนแสดงสินคำ้ให้มีคุณภำพสำมำรถ
ตอบสนองคว ำมต้อ งก ำ รของผู ้ป ร ะ กอบก ำร  เ พื่ อ ให้
ผูป้ระกอบกำรเกิดควำมผกูพนัในกำรเขำ้ร่วมงำนจดัแสดงสินคำ้ 

  

9. กลยุทธ์มุ่งสร้ำงเอกลักษณ์หรือรูปแบบเฉพำะของกำรจัดงำน
แสดงสินคำ้ เช่น กำรสร้ำงรูปแบบของกำรจดังำนแสดงสินคำ้สี
เขียว  

  

10. กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ และ
องค์กรภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสำหกรรมอำหำร ส ำหรับกำร
สนับสนุนดำ้นกำรให้ควำมรู้โดยผูเ้ช่ียวชำญ  เคร่ืองมือ สถำนท่ี 
หรืองบประมำณ เพื่อให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถสร้ำงนวตักรรม
ทำงดำ้นกำรผลิตและสินคำ้ได ้

  

11. กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู ้จัดงำนแสดงสินค้ำ 
องคก์รภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ และองคก์ร
กำรศึกษำ ส ำหรับกำรจัดท ำหลักสูตร หรือคอร์สอบรม เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรส ำหรับกำรรองรับกำรขยำยตวั
ของธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้ 

  

12. กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผูจ้ัดงำนแสดงสินคำ้ กบั
ผูป้ระกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ภำยในประเทศ ส ำหรับกำร
พฒันำระบบขนส่ง รวมถึงสร้ำงควำมเช่ือมโยงของระบบโลจิ
สติกส์ตำมเส้นทำงยทุธศำสตร์ท่ีส ำคญัของประเทศ 

  

13. กลยทุธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ และ
ผูป้ระกอบกำรทำงดำ้นโลจิสติกส์ส ำหรับกำรพฒันำระบบขนส่ง 
และสร้ำงควำมเช่ือมโยงของระบบโลจิกติกส์ระหว่ำงประเทศ 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบักลยุทธ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภท
อุตสาหกรรมอาหารของผู้จัดงานแสดงสินค้า (ต่อ) 

 

ล าดับ กลยุทธ์การพฒันาการจัดงานแสดงสินค้า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
14. กลยุทธ์กำรพฒันำรูปแบบกำรจัดงำนแสดงสินคำ้ โดยกำรน ำ

เทคโนโลยีเขำ้มำใช้ในงำนแสดงสินคำ้ ให้อยู่ในรูปของกำรจัด
งำนแสดงสินค้ำออนไลน์ ควบคู่กับกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
รูปแบบปกติ 

  

15. กลยุทธ์กำรเพิ่มช่องทำงกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดโดยกำรสร้ำง           
แอพพลิเคชันส ำหรับกำรน ำเสนอขอ้มูลให้แก่ผูอ้อกงำนและ
ผูเ้ขำ้ร่วมงำน เพื่ออ  ำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปล่ียนขอ้มูล
ทั้งช่วงก่อนเร่ิมงำน ระหว่ำง และภำยหลงังำน  

  

 

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

             ขอขอบพระคุณ 
        นายประพนธ์ เลก็สุมา 
                                ผู้วจัิย 
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Questionnaire for Research 

Development of Evaluative Criteria for Determining Decision Strategies in Participation of 
International Exhibition of Food Industry Entrepreneur 

Doctor of Philosophy Program in Management Silpakorn University 
………………………………………………… 

Explanation 
1. The questionnaire aims to study suitable strategies for developing evaluative criterion for 

determining decision strategies in participation of international exhibition of food industry 
entrepreneur 

2. The questionnaire is divided into 3 categories; 
1) General information of respondents 
2) Opinions of deciding to participate in the international exhibition of food industry 

entrepreneur 
3) Suggestion 

3. The questionnaire is only for research, there is no effect on respondents 
………………………………………………… 

Part 1: General information of respondents  
Explanation  Please mark  in parentheses that matches reality  
1. Sex  ( ) Male                         ( ) Female 
2. Age ……………Years 

( ) Less than 30 year old ( ) 30-40  years old ( ) 41-50 year old 
( ) 51-60  years old ( ) 60 years old and above 

3. Business size 
 ( ) Small Enterprise     ( ) Medium Enterprise       ( ) Large Enterprise 
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Part 2 Opinions of deciding to participate in the international exhibition of food industry 
            Entrepreneur 
Explanation  Please mark  in the box considering to be factors for deciding to participate             
                       in the international exhibition 

No. Strategy of food exhibition’s  Industry development Agree Disagree 
1. The Strategy’s build up relationship or networking with 

global exhibition industry organization such as UFI (Union 
of International Fairs) and food export business in various 
countries for brand of Thai’s exhibition is famous. 

  

2. The Strategy’s making partnerships between public and 
private sectors by involvement between role and identity for 
getting interest with event to achievement of the 
international exhibition. 

  

3. The Strategy’s expand the size of the exhibition for 
supporting the needs of entrepreneur and the growth of the 
industry. 

  

4. The Strategy’s operation large-sized for space saving and 
taking technology for management. 

  

5. The Strategy’s public relation to quality food industry in 
new market segments such as BRICS (Brazil, Russia, India, 
China and South Africa). 

  

6. The Strategy’s partnerships between organizer and public in a 
part of exhibition for creating business insight and common 
approach in the linkages of the government’s operation under 
the same objective to simplify of the process. 

  

7. The Strategy’s public relation can create good image of the 
city’s the exhibition for the hub of the MICE industry in the 
region and availability for security measures. 
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Explanation  Please mark  in the box considering to be factors for deciding to participate  
                       in the international exhibition (to) 

No. Strategy of food exhibition’s  Industry development Agree Disagree 
8. The Strategy’s quality events development can respond 

demand of entrepreneur for creation relationship in 
participate the exhibition. 

  

9. The Strategy’s create identify or a particular form of 
exhibition, such as a building model of green exhibition. 

  

10. The Strategy’s making a partnerships between organizer and 
public in the food industry part for supporting about educate 
by experts, tools, place and budget. Entrepreneurs can create 
innovative of production and goods. 

  

11. The Strategy’s making a partnerships between organizer,  
public in the food industry part and educational 
organizations for create curriculum or training course to 
prepare personnel for the expansion of the exhibition 

 
 
 
 

 

12. The Strategy’s making a partnerships between organizer and 
domestic of logistics within the country for development of 
transportation systems, including linkage logistics system as 
a core strategic of the country. 

  

13. The Strategy’s making a partnerships between organizer and 
logistics business for development transportation and 
linkage international logistics system. 

  

14. The Strategy’s development form of the exhibition by using 
the online technology together with regular form of 
exhibition. 

  

15. The Strategy’s increasing marketing communication by 
creating application for presented information to organizer 
and exhibitors. These can exchange facility information both 
before, during  and after events. 
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Part 3:  Suggestion 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

           Thank you and Best Rgds, 
                            Mr.Prapon Leksuma 
                       Researcher 
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ประวติิผู้วจัิย 
 
 

ช่ือสกุล   นายประพนธ์ เล็กสุมา 
ทีอ่ยู่   1 ถนนมาลยัแมน ซอย 9 ต าบล ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
ทีท่ ำงำน   ร้านเคร่ืองเขียนสองบี 

9/2 หมู่ 5 ต าบลหนองปากโลง อ.เมือง 
จงัหวดันครปฐม โทรศพัท ์(087-9955336) 

ประวตัิกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาปริญญาวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาวชิา วทิยาการ 
และวศิวกรรมวสัดุ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2556 ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา                  
การประกอบการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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