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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบและพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
ตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เทคนิค
การวิจั ย และพั ฒ นาเป็ น กรอบหลั ก ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ใช้ วิธีก ารวิจั ยเอกสาร โดย
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัด
แสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารจานวน 2 คน เพื่อศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบ
เกณฑ์และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
ระดับ นานาชาติของผู้ ป ระกอบการอุต สาหกรรมอาหารและใช้การตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้ า
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก
19 องค์ประกอบย่อย และ 39 ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบหลักของเกณฑ์ ประกอบด้วย 1. แบรนด์ของ
การจัดงานแสดงสินค้า 2. การดาเนินงานของผู้จัดงาน 3. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความคุ้ ม ค่ า ในการเข้ า ร่ ว มงาน 5. กฎหมายและนโยบายของเมื อ ง 6. ภาพลั ก ษณ์ และ
สภาพแวดล้อมของเมือง และ 7.ความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน
คาสาคัญ: เกณฑ์การประเมินกลยุทธ์การตัดสินใจ การจัดแสดงสินค้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร
Abstract
This research aims development of evaluative criteria for determining decision
strategies in participation of international exhibition of food Industry entrepreneur.
Research and development technique were applied as the research framework while
data was collected by documentary research by pattern analysis and in-depth
1
2

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร E mail: ballozo86@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.1 January – April 2018

289.

interview of 20 stakeholders for create evaluative criteria and verify data by
triangulation. The results indicate components of evaluative criteria had 7 main
elements, 17 secondary elements and 40 indicators. The main elements of the
evaluation criteria consisted of Exhibition brand, Operation, Venue and Facilities,
Value, Law and Policy, Image and Environment and Infrastructure.
Keywords: Evaluative Criteria Decision Making, Exhibitions, Food Industry
Entrepreneur
บทนา
กิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในตลาดเอเชียและอยู่ในกลุ่มของการ
ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ก าลั ง โฟกั ส ไปที่ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ (Norhidayah Mohd and others, 2015)
โดยเฉพาะการจัดแสดงสินค้าซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินจานวนมาก รายได้
จากค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงอยู่ในรูปของกลุ่มธุรกิจผู้เป็นเจ้าของ ผู้จัดงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงเท่านั้ น แต่ยั งกระจายไปสู่ ธุรกิจสนั บสนุน อื่น ๆที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับประโยชน์ จาก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาจัดแสดงสินค้าในประเทศ นอกจากนั้นนักธุรกิจที่เข้ามา
ร่วมงานจัดแสดงสินค้ามักก่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องและกาเนิดธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการจัดงาน
ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ และสมาคมการแสดงสินค้า , 2553) และหากพิจารณาจากการจัดงานจัดแสดงสินค้าที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพสู่การเป็นเจ้าภาพจัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ และเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้านิทรรศการของภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่ทาให้จ านวนการจัดแสดงสินค้ าและนิทรรศการระดับนานาชาติยังมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน เนื่องจากประเทศอื่นในภูมิภาคมีความพร้อมมากกว่า เช่น จีน สิงคโปร์
และมาเลเซีย เป็นต้น (จิรพร จันลา, 2556)
โดยความส าเร็จของการจัดงานแสดงสิ นค้าขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องหลั กจานวน 3 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ ผู้ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า มื อ อาชี พ (Professional Exhibition Organizer: PEO) ผู้ เข้ า ร่ ว มงาน
(Visitor) และผู้ ออกงาน (Exhibitors) (Bruhn and Handwich, 2005)โดยที่ ผู้ จั ดงานแสดงสิ นค้ า จะ
ดาเนิ นการจั ดงานแสดงสิ นค้ าและนิ ทรรศการนานาชาติเพื่ อจุดประสงค์ ในการสร้างรายได้ ผ่ านการ
ดาเนินการจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติและทาการขายพื้นที่ในการจัดงานดังกล่าวให้กับ
ผู้ออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ (Xin jin and others, 2012) และผู้เข้าร่วมงาน (Visitor) คือกลุ่มผู้บริโภค
ที่เข้ามาเดินชมงาน มาเลือกซื้อสินค้า หรือมาหาพันธมิตรทางธุรกิจ และสุดท้ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
สาคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ออกงาน (Exhibitors) ซึ่งจ่ายเงินเพื่อเข้า
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ร่วมงานจั ดแสดงสิ นค้ าและใช้พื้ นที่ ของการจั ดงานแสดงสิ นค้ าในการน าเสนอสิ นค้ าของตนเองไปสู่
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิคส์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร ก็ตาม
(Bongkosh and Judith, 2012)
โดยเมื่อพิจ ารณาปั จ จั ยที่ น าไปสู่ ความส าเร็จของการจัดงานแสดงสิน ค้าจากงานวิจัยของ
Alles 1989 พบว่า ถ้าการจัดงานแสดงสินค้าเกิดขึ้นในเมืองที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นๆ
จานวนมาก หรือ เมืองที่จัดงานมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมนั้นๆจะส่งผลให้งานจัดแสดงสินค้า
ประสบความสาเร็จมากขึ้น (Alles, 1989) เมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นประเทศไทยที่มี
เอกลักษณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มี
พื้นฐานเป็นประเทศทางเกษตรกรรมส่งผลให้มีผลผลิตทางเกษตรที่หลากหลายและปริมาณมาก ซึ่งถือ
เป็ น วัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ าในอุ ต สาหกรรมอาหารประเทศไทยจึ งเป็ น ประเทศที่ มี เอกลั ก ษณ์ มี ค วาม
เหมาะสมกับการจัดการแสดงสินค้าระดับนานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมการ
จัดแสดงสินค้า ทาให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกหรือไม่ตัดสินใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ดังนั้น ผู้จัดงาน
แสดงสิ นค้ าจ าเป็ นต้ องมุ่ งพิ จารณาถึ งปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจเข้ าร่วมงานของผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ (Hanqin
Qiu Zhang and others, 2007)
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าของ
ผู้ประกอบการจานวนมากและยังไม่ได้มีการศึกษาหรือรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาองค์ประกอบที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าของผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร และจัดทาเป็นระบบในรูปแบบของเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจเข้าร่ วมงานจัด
แสดงสินค้าของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความสาเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
2. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบ
เกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดย
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ใช้เทคนิ คการวิจั ย เอกสาร ส่ วนตอนที่ 2 เป็ นการสั งเคราะห์ องค์ป ระกอบเกณฑ์ การประเมินการ
ตัดสิ นใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสิน ค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีกรอบแนวคิดการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเพื่อกาหนดกลยุทธ์การ
ตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุต สาหกรรมอาหาร แสดงดัง
ภาพที่ 1
ขั้นตอนที่ 1
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับงานวิจยั
แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
แนวคิดเกี่ยวกับงานจัดแสดงสินค้า
แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

วิเคราะห์เอกสารแบบ
การเทียบเคียงรูปแบบ
(Pattern matching)
การลดข้อมูล
(Data reduction)

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์

การจัดรูปข้อมูล
(Data display)

แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมินการ
ตัดสินใจเข้าร่วมงาน
จัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของ
ผู้ประกอบการ

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ

แนวโน้มองค์ประกอบ

อุตสาหกรรมอาหาร
การร่างข้อสรุปและการ
ยืนยัน
(Conclusion drawing
and verification)

แบบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 2
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์

การสังเคราะห์

กลุ่มผู้จัดงานแสดง

ตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า

กลุ่มนักวิชาการ
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
เทียบเคียงรูปแบบ

กลุ่มผู้ออกงาน

สกัดขึ้นรูปเกณฑ์

วิธีการดาเนินการวิจัย

เกณฑ์ประเมินการ
ตัดสินใจเข้าร่วมงาน
จัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติของ
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร
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การวิจัยนี้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาร่างแนวโน้ม
องค์ ป ระกอบเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจเข้ าร่ ว มงานจัด แสดงสิ น ค้ าระดั บ นานาชาติ ข องผู้ ป ระกอบการ
อุต สาหกรรมอาหารด้วยการวิจั ย เอกสาร ในขั้นตอนของการวิจัยเอกสาร ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยต่างๆ เพื่อสารวจองค์ประกอบและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้า
ร่ว มงานจั ดแสดงสิ น ค้า เพื่ อสั งเคราะห์ เป็ นร่างแนวโน้ มองค์ ประกอบเกณฑ์ โดยสามารถอธิบ าย
รายละเอียดได้ดังนี้คือ การวิจั ยเอกสาร เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆที่มีบุคคลอื่นได้บันทึกหรือตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary
data) จากหลากหลายแหล่ง โดยประกอบด้วยขั้นตอน คือ การรวบรวมเอกสาร การคัดเลือกเอกสาร
และการวิเคราะห์เอกสารโดยการรวบรวมเอกสารเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยเริ่มจากผู้วิจัยศึกษา
รวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นข้อมูลที่
เกี่ย วข้ องกับ ทางด้าน อุตสาหกรรมไมซ์ การจัดแสดงสิ น ค้าและนิท รรศการ อุตสาหกรรมอาหาร
ทฤษฏีเชิงระบบ กลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงตัวแบบต่างๆ จากนั้นจึงนามาสังเคราะห์ วิเคราะห์
และตีความว่าแนวคิดที่รวบรวมมานั้นจะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างไร
เกี่ยวข้องกับหัวข้อใดบ้าง และนามาสรุปในรูปของตารางแนวทางการศึกษาและการใช้ประโยชน์ใน
งานวิจัย
จากนั้นในขั้นตอนของการคัดเลือกเอกสารผู้วิจัยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ พิจารณาจาก
แนวคิด ทฤษฏี ชื่อเรื่องงานวิจัยหรือจุดประสงค์งานวิจัยว่าเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับงานวิจัยหรือไม่
อย่ างไร พร้ อมทั้ งพิ จ ารณาความจริ งแท้ ของข้ อมู ล โดยอ้างอิ งจากผู้ เขี ยนหรือวารสารที่ เผยแพร่
งานวิจัยหรือบทความ ถึงความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดย
เปรียบเทียบกับเอกสารอื่นที่มีข้อมูลประเภทเดียวกันเพื่อยืนยันความถูกต้องน่าเชื่อถือ
และสุดท้ายการวิเคราะห์ เอกสาร ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบการ
เทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนแรก
คือการลดข้อมูล (Data reduction) เป็นกระบวนการลดข้อมูลดิบ และคัดเลือกเฉพาะข้อมูล หรือตัว
แปรที่ใช้ในการทางานวิจัย และขั้นตอนที่สองการจัดรูปข้อมูล (Data display) เป็นกระบวนการสร้าง
รูปแบบหรือจัดกลุ่มของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อพิจารณาข้อมูลที่มีความเหมือนกัน เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องและพิจารณาถึงความแตกต่างกันของข้อมูลดังกล่าวเพื่อนามาวิเ คราะห์ข้อสรุปการวิจัย
และขั้นตอนสุดท้ายคือการร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion drawing and verification) เป็น
กระบวนการในการตีความและทาความเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา
จากนั้นผู้วิจัยทาการสรุปเป็นร่างแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ พร้อมกั บการจัดทาแบบสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูล ในการสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นต่อไป และนามาพัฒนาเป็นแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ในขั้น
ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสังเคราะห์องค์ประกอบเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัด
แสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเคราะห์ ร่างองค์ประกอบเกณฑ์ การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยผ่านการวิเคราะห์แบบเทียบเคียงรูปแบบและตีความจากผู้วิจัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้า
จ านวน 5 คน กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญหรื อ นั ก วิ ช าการจ านวน 5 คน และกลุ่ ม ผู้ ที่ ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
อุต สาหกรรมไมซ์ จ านวน 3 คน และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ เคยเข้ าร่ว มงานจั ด แสดงสิ น ค้ าระดั บ
นานาชาติประเภทอุตสาหกรรมอาหารจานวน 7 คน รวมทั้งทั้งหมด 20 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นแนวคาถามแบบปลายเปิด สร้างขึ้นจากร่างแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์ที่ได้
จากการวิจัยเอกสาร โดยคาถามสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ และ ผู้วิจัยใช้เครื่อง
บันทึกเสียงเพื่อบันทึกบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีการแจ้งล่วงหน้า และใช้สมุดปากกา ในการ
จดบันทึกความเห็นประเด็นต่างๆจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อนาไปถอดบทสนทนา แยกแยะ จัดเรียงประเด็น
และสรุป
เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล มาแล้ ว ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า (Triangulation) โดย
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นมีความถู กต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลในด้าน
ของสถานที่ เวลา และผู้ให้ข้อมูล กรณีมีความขัดแย้งทางด้านข้อมูล ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์อีกครั้ง
โดยเปลี่ยนเวลา สถานที่หรือผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการยืนยันและหาข้อสรุปที่มีความชัดเจน ในส่วนของ
ข้อมูลที่ไม่สามารถพิสูจน์ ถึงความถูกต้องหรือขาดความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลนั้นมาใช้ใน
งานวิจัย
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Yin,
2003) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การลดข้อมูล (Data reduction) เป็นกระบวนการลดข้อมูล
ดิบ และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลหรือตัวแปรที่ใช้ในการทางานวิจัย และขั้นตอนที่สองการจัดรูปข้อมูล
(Data display) เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบหรือจัดกลุ่มของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อพิจารณา
ข้อมูลที่มีความเหมือนกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องและพิจารณาถึงความแตกต่างกันของข้อมูลดั งกล่าว
เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อสรุปการวิจัย และขั้นตอนสุดท้ายคือการร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion
drawing and verification) เป็ นกระบวนการในการตีความและทาความเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพั นธ์
ของข้ อ มู ล ที่ ได้ เก็ บ รวบรวมมา หลั ง จากได้ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก แล้ ว ผู้ วิ จั ย จะท าการ
สังเคราะห์ขึ้นเป็นแนวโน้มองค์ประกอบเกณฑ์และสกัดขึ้นให้อยู่ในรูปของร่างองค์ประกอบเชิงทฤษฏี
ของการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
โดยผ่านการวิเคราะห์แบบเทียบเคียงรูปแบบและตีความจากผู้วิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาร่างแนวโน้ม องค์ประกอบเกณฑ์การตัดสิ นใจเข้าร่วมงานจัดแสดง
สิ น ค้ าระดับ นานาชาติข องผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหาร โดยใช้ เทคนิ ค การวิ จัย เอกสารได้
แนวโน้มและองค์ประกอบของเกณฑ์ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1. แบรนด์ ข องงานจั ด แสดงสิ น ค้ า (Brand) เป็ น ปั จจั ย ส าคั ญ ในการดึ งดู ด ผู้ อ อกงาน ซึ่ ง
พิจารณาจากองค์ประกอบทั้งในด้านของ ชื่อเสียงของงานจัดแสดงสินค้า ประวัติการทางานของผู้จัด
งาน ประเภทของงาน ขนาดของงาน ผลการดาเนินงานการจัดงานครั้งก่อน และการรองรับการจัด
งานจากสมาคมต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากทัศนคติของผู้ออกงานจัดแสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานจัดแสดง
สินค้าที่มีต่องานจัดแสดงสินค้าทั้งในด้านบวกและลบ เนื่องจากแบรนด์ของงานจัดแสดงสินค้ามีผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการ
2. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก (Venue and Facilities) ความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานที่จัดงานเป็นปัจจัยพื้นฐานของการตัดสินใจเข้าร่วมงานของผู้ออกงาน โดยพิจารณาจาก
ความยากง่ายในการเข้าสู่สถานที่จัดงานแสดงสินค้า โดยพิจารณาที่ระยะเวลา ความหลากหลายของ
รูปแบบการเดินทาง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น รวมถึงความพร้อมของสถานที่
และความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดงาน
3. การดาเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า (Process) กระบวนการดาเนินงานของผู้จัดงาน
เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการ โดยพิจารณาที่ช่วงเวลาของการจัด
งานที่ มี ความเหมาะสม การดาเนิ น การด้ านกาประชาสั มพั น ธ์ส ามารถสร้างการรับ รู้แ ละคุณ การ
ให้บริการของผู้จัดงานในการอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
4. ความคุ้มในการเข้าร่วมงาน (Value) ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน เป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมงานของผู้ออกงาน ซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมงานมี
ความคุ้มค่าต่อโอกาสในการขายสินค้า รวมถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานในอดีต
5. กฎหมายและนโยบายของเมือง (Law and Policy) กฎหมายและนโยบายถือเป็นปัจจัย
สาคัญที่ผู้ออกงานใช้พิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าในเมืองต่างๆ โดยพิจารณา
จาก ความยากง่ายในการนาเข้าสินค้า ซึ่งเกี่ยวกับ กฎหมายการนาเข้าสินค้าประเภทอาหาร ข้อจากัด
ทางด้านการลงทุน รวมถึงระยะเวลาในการดาเนินงานส าหรับการนาเข้า-ส่งออกสินค้า เนื่องจาก
กฎหมายและนโยบายของเมืองส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
6. ภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง (Image and environment) มีส่ วนสาคัญใน
การดึ งดู ด การเข้ า ร่ ว มงานทั้ งผู้ อ อกงานและผู้ เข้ าร่ ว มงาน ซึ่ งพิ จ ารณาจาก สภาพแวดล้ อ มทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรม จานวนของผู้ประกอบการ
ในเมือง รวมถึงภาพลักษณ์ทางด้านความปลอดภัย
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7. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพิจารณาของผู้ออก
งาน โดยพิ จ ารณาที่ ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องเมื อ ง ทั้ ง ในด้ า นของความพร้ อ มของระบบขนส่ ง
ภายในประเทศและความพร้อมทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์เกณฑ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติของ
ผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้เทคนิคการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth interview) ได้
องค์ประกอบของเกณฑ์คือ 7 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย และ 40 ตัวบ่งชี้ ดังภาพ
องค์ประกอบหลักที่ 1 แบรนด์ของการจัดงานแสดงสินค้า
ด้านขององค์ประกอบที่ 1 แบรนด์ของการจัดงานแสดงสินค้าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ชื่อเสียงของการจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน และ
รูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ชื่อเสียงของการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1.1 ประวัติการทางานของผู้จัดงานแสดงสินค้า เป็นที่น่าเชื่อถือและมีความน่าสนใจ 1.2 ชื่อเสียงของ
งานจัดแสดงสินค้าเป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 1.3 ผลการดาเนินงานในอดีตของผู้
จัดงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1.4 องค์กรของผู้จัดงานแสดงสินค้าเป็นที่รู้จักทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การจัดงานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน ประกอบด้วย 4 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ 2.1 มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดงานแสดงสินค้า 2.2 มีความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการจัดงานแสดงสินค้า 2.3 มีองค์การของเอกชนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานแสดง
สินค้า 2.4 มีองค์การของภาครัฐให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า
องค์ประกอบย่อยที่ 3 รูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
3.1 มีนวัตกรรมหรือไฮไลท์ภายในงานเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมงาน 3.2 งานจัดแสดงสินค้ามี
ลักษณะเป็นงานขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้ออกงานระดับนานาชาติได้ 3.3 วัตถุประสงค์ของงาน
สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของผู้ ประกอบการ 3.4 ประเภทของงานจัดแสดงสินค้ามีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจของผู้ประกอบการ
องค์ประกอบหลักที่ 2 สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
ในด้านขององค์ป ระกอบที่ 2 สถานที่ จัดงานและสิ่ งอานวยความสะดวกประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความพร้อมของสถานที่จัดงานและความพร้อม
ของสิ่งอานวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ป ระกอบย่ อยที่ 1 ความสะดวกในการเข้าถึง ประกอบด้ว ย 4 ตั วบ่ งชี้ ได้แ ก่ 1.1
ความสะดวกในการสู่สถานที่จัดงาน โดยวัดจากความถี่ของจานวนเที่ยวบินขาเข้าสู่เมือง 1.2 ความ
สะดวกในการเข้าสู่สถานที่จัดงานโดยวัดจากความหลากหลายของรูปแบบการเดินทาง 1.3 ความ
สะดวกของระบบคมนาคมทางบกในการเข้าสู่เมือง โดยวัดจากจานวนถนนหรือความหลากหลายของ
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เส้นทางสาหรับการเดินทาง 1.4 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานในระยะเวลาไม่เกิน 2
ชั่วโมง
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความพร้อมของสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 2.1
สถานที่จัดงานมีชื่อเสียงและมีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่สาคัญของเมือง 2.2 สถานที่จัดงานปรับเปลี่ยน
พื้นที่ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับงานจัดแสดงสินค้า 2.3 สถานที่จัดงานแสดงสินค้าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานรองรับการจัดงานในระดับนานาชาติได้ 2.4 ความจุของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
รองรับผู้เข้าร่วมงานระดับนานาชาติได้อย่างเพียงพอ
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ 3.1 ความพร้อมและมาตรฐานของสิ่งอานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า เช่น จุดขนถ่าย
สินค้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์สาหรับขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสินค้า 3.2 ความพร้อมและมาตรฐานของสิ่ง
อานวยความสะดวกบริเวณห้องสถานที่จัดงาน เช่น ห้องน้า ที่จอดรถ ที่สูบบุหรี่ ห้องสาหรับพิธีกรรม
ทางศาสนา เป็นต้น 3.3 ความพร้อมและมาตรฐานของสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดงาน
เช่น ระบบแสง สี เสี ยง ภายในงาน 3.4 ความพร้อมและมาตรฐานของการบริการด้านอาหาร ใน
สถานที่จัดงานและบริเวณโดยรอบ
องค์ประกอบหลักที่ 3 การดาเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า
ในด้ า นขององค์ ป ระกอบที่ 3 การด าเนิ น งานของผู้ จั ด งานแสดงสิ น ค้ าประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบย่อยได้แก่ กระบวนการเตรียมงาน การดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และ คุณภาพ
การให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ 1 กระบวนการเตรีย มงาน ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว บ่ งชี้ ได้ แ ก่ 1.1 การ
คัดเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานที่มีคุณภาพ เช่น ฝ่ายตกแต่งพื้นที่ 1.2 มีขั้นตอนหรือระบบ
การประสานงานระหว่างผู้จัดงานและผู้ออกงานสาหรับการเตรียมงานที่มีคุณภาพ 1.3 ความต่อเนื่อง
และสม่าเสมอในการจัดงาน เช่น จัดเป็นประจาในช่วงเวลาเดียวกัน 1.4 ความเหมาะสมของช่วงเวลา
และระยะเวลาในการจัดงาน
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
2.1 ผู้จัดงานแสดงสินค้ามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงาน
ผ่านช่องทางเวปไซด์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล์ 2.2 ผู้จัดงานแสดงสินค้ามีการโฆษณา ประชาสั มพันธ์
และให้ข้อมูลแก่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานผ่านเครือข่าย หรือตัวแทน 2.3 ผู้จัดงานแสดงสินค้ามีการ
โฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 2.4 ผู้จัดงาน
แสดงสินค้ามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานผ่านสื่อทีวี
องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ 3 คุ ณ ภาพการให้ บ ริการ ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว บ่ งชี้ ได้ แ ก่ 3.1 มี ก าร
ให้บริการหรืออานวยความสะดวกด้านการติดต่อธุรกิจภายในงาน เช่น เจ้าหน้าที่แปลภาษา เป็นต้น
3.2 มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยภายในงานอย่างมีมาตรฐาน 3.3 มีการให้บริการหรืออานวย

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.1 January – April 2018

297.

ความสะดวกกรณีเกิดปัญหาภายในงาน 3.4 มีจุดให้บริการสาหรับการให้ข้อมูลภายในงานแก่ผู้ออก
งานและผู้เข้าร่วมงาน
องค์ประกอบหลักที่ 4 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน
ในด้านขององค์ประกอบที่ 4 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงานประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อยได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงาน และประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้
ได้ แ ก่ 1.1 ค่ าใช้ จ่ ายโดยตรงในการออกงาน เช่ น ค่ าลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า มี ค วาม
เหมาะสมกับงบประมาณทางการตลาดขององค์การ 1.2 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการออกงาน เช่น ค่าที่
พัก ค่าเดินทางและค่าอาหารมีความเหมาะสมกับงบประมาณทางการตลาดขององค์กร 1.3 ค่าใช้จ่าย
สาหรับ การขนส่งสิน ค้ามีความเหมาะสมกับงบประมาณทางการตลาดขององค์การ 1.4 ค่าใช้ จ่าย
สาหรับการตกแต่งบูธมีความเหมาะสมกับงบประมาณทางการตลาดขององค์การ
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย 4
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 2.1 สามารถบรรลุเป้าหมาย การออกงานโดยวัดจากการขายสินค้าจากการเข้าร่วมงาน
ในอดีต 2.2 สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดต่อตัวแทนจาหน่ายจากการเข้าร่วมงานในอดีต 2.3
สามารถบรรลุเป้าหมายในการพบกลุ่มลูกค้าเก่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 2.4 สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพบกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อทาให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นที่รู้จัก
องค์ประกอบหลักที่ 5 กฎหมายและนโยบาย
ในด้านขององค์ประกอบที่ 5 กฎหมายและนโยบายของเมืองประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ กฎระเบียบของประเทศ และนโยบายของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ป ระกอบย่อยที่ 1 กฎระเบียบของประเทศ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ 1.1
ความยุ่ งยากด้ านกฎหมายในการนาสิ นค้ าเข้ า หรือส่ งออกระหว่างประเทศ 1.2 กฎ ระเบีย บของ
ประเทศไม่กีดกันการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ประกอบการ 1.3 มีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนสาหรับการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าประเภทอาหาร 1.4 มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสาหรับ
การดาเนินการนาเข้าหรือส่งออกสินค้า
องค์ประกอบย่อยที่ 2 นโยบายของประเทศ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ 2.1 อัตรา
ภาษี ของการน าเข้าหรื อส่ งออกสิ น ค้าอยู่ในระดับที่ คุ้มค่าต่อการลงทุ น 2.2 นโยบายของประเทศ
สนับสนุ นการทาธุรกิจระหว่างประเทศ 2.3 นโยบายของประเทศสนับสนุนธุรกิจการจัดงานแสดง
สินค้า 2.4 นโยบายของประเทศเปิดเสรีทางการค้า
องค์ประกอบหลักที่ 6 ภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง
ในด้านขององค์ประกอบหลักที่ 6 ภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมของเมืองประกอบด้วย 2
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ภาพลักษณ์ของเมือง และสภาพแวดล้อมของเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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องค์ประกอบย่อยที่ 1 ภาพลักษณ์ของเมือง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ 1.1 เมือง
ที่จัดงานแสดงสินค้ามีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1.2 เมืองที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นแหล่งง
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 1.3 เมืองที่จัดงานมีความปลอดภัย ปราศจากเหตุการณ์ไม่
สงบทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ 1.4 เมืองที่จัดงานมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงานและผู้ออกงาน
โดยวัดจากปริมาณของอาชญากรรม เป็นต้น
องค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ 2 สภาพแวดล้ อ มของเมื อ ง ประกอบด้ ว ยตั ว บ่ ง ชี้ 4 ตั ว ได้ แ ก่
2.1 ท าเลที่ ตั้ งมี ความเหมาะสมต่ อ การเป็ น จุด กระจายสิ น ค้ าไปยั งภู มิ ภ าคหรือ ประเทศใกล้ เคี ย ง
2.2 ประชากรของประเทศมีจานวนมาก และประชากรส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับที่ซื้อสินค้าได้
2.3 มี วั ฒ นธรรมทางอาหารสอดคล้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการ 2.4 มี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการจัดงานแสดงสินค้า
องค์ประกอบหลักที่ 7 ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในด้านขององค์ป ระกอบหลั กที่ 7 ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย 2
องค์ประกอบย่อยได้แก่ ความพร้อมทางด้านการขนส่งภายในประเทศและความพร้อมทางด้านการ
ขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความพร้อมทางด้านการขนส่งภายในประเทศ ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ 1.1 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางน้าที่สาหรับการขนส่งภายในประเทศ
1.2 มีความพร้อมทางด้านการขนส่งทางถนนสาหรับการขนส่ งภายในประเทศ 1.3 มีความพร้อม
ทางด้านการขนส่งทางอากาศสาหรับการขนส่งภายในประเทศ 1.4 มีความพร้อมทางด้านการขนส่ง
ทางรถรางสาหรับการขนส่งภายในประเทศ
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความพร้อมทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ 2.1 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางน้า สาหรับการขนส่งระหว่างประเทศ
2.2 มีความพร้อมทางด้านการคมนาคมทางถนน สาหรับการขนส่งระหว่างประเทศ 2.3 มีความพร้อม
ทางด้านการคมนาคมทางอากาศ สาหรับการขนส่งระหว่างประเทศ 2.4 มีความพร้อมทางด้านการ
คมนาคมทางรถรางสาหรับการขนส่งระหว่างประเทศ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเพื่อกาหนดกลยุทธ์การตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า
ระดั บ นานาชาติ ข องผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารโดยใช้ เทคนิ ค การวิ จั ย เอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผลที่ได้คือร่างองค์ประกอบเกณฑ์จานวน 7 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย
และ 40 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทั้ง 7 องค์ประกอบหลักสอดคล้องตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler
Phillip, 1997) ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือสิ่งกระตุ้นประกอบขึ้นจาก 2
ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้งานจัดแสดงสินค้าสามารถควบคุมได้ คือ แบรนด์ข องการจัด
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งานแสดงสินค้า สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก การดาเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า
และความคุ้มค่าในการเข้าร่วม และปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าไม่สามารถควบคุม
ได้ ได้แก่ กฎหมายและนโยบายของเมือง ภาพลั ก ษณ์ แ ละสิ่ งแวดล้ อมของเมื อง และ โครงสร้าง
พื้นฐาน โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความสอดคล้องทางวิชาการได้โดยเริ่มจาก 1. แบรนด์
ของการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ าร่ ว มงานของ
ผู้ประกอบการสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ที่กล่าวว่าผู้บริโภคประเมิ นผล
จากทางเลือกต่างๆโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์จากตราสินค้าและผู้ขายเป็นสาคัญ 2. สถานที่จัดงานและ
สิ่งอานวยความสะดวกถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานสอดคล้องตามงานวิจัย
ของ Ki-Kwan Yoon and Others (2012) ที่แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของสถานที่จัดงานส่งผลต่ อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมของผู้ออกงานโดยพิจารณาจากสิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึงสถานที่จัดงาน ซึ่ง
คุณภาพของสถานที่จัดงานจะส่งผลต่อผลงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย 3. การดาเนินงานของ
ผู้จัดงานแสดงสินค้าถือเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนต่อการตัดสินใจของผู้ออกงานสอดคล้องตามแนวคิด
ส่ ว นประสมทางการตลาด 8Ps ของ บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา (2557) ที่ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า กระบวนการ
ดาเนินงานมีความสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดงาน เนื่องจากผู้จัดงานต้องประสานงานกับหลาย
หน่วยงาน รวมทั้งการให้ บริการทั้งก่อนงานและหลังงานกับผู้ ออกงานเพื่อสร้างความภักดีแ ก่กลุ่ ม
ลูกค้า 4. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงานถือเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องตามงานวิจัยของ J.Freitas
Santos and P.B. Mendonca (2014) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ร่ ว มงานและ
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานถือเป็นองค์ประกอบที่ผู้ออกงานใช้สาหรับในการตัดสินใจเข้ าร่วมงาน
จั ด แสดงสิ น ค้ า 5. กฎหมายและนโยบายของเมื อ ง ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณา
สอดคล้ อ งตามแนวคิ ด การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภาพนอก (PESTEL) ของ Vaughan Evans (2013) ที่
ชี้ให้เห็นว่ากฏหมายและนโยบายของเมืองเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจจาเป็นต้องปฏิบัติตาม ทั้งกฏหมาย
ทางด้านภาษี และกฎหมายที่ เกี่ย วกับ การลงทุ น 6. ภาพลั กษณ์ และสภาพแวดล้ อ มของเมืองเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่ดึงดูดผู้ป ระกอบการสอดคล้องกับงานวิจัยของ Xin Jin and Karin Weber
(2013) ที่แสดงให้เห็นว่า เมืองที่เป็นผู้นาในอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งของผู้ประกอบการ จะส่งผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มงานของผู้ อ อกงาน 7. ความพร้ อ มทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบการใช้พิจารณาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ni Made Eka Mahadewi and
Others (2014) ที่แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างพี้นฐานถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการเดินทางมาเข้า
ร่วมงาน โดยองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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1. แบรนด์ของงานจัดแสดงสินค้า
1.1 ชื่อเสียงของงานจัดแสดงสินค้า
1.2 การจัดงานมีการรองรับจากภาครัฐหรือเอกชน
1.3 รูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า

2. การดาเนินงานของผู้จดั งาน
2.1 ช่วงเวลาของการจัดงาน
2.2 การดาเนินการประชาสัมพันธ์
2.3 คุณภาพการให้บริการ

7. ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 ความพร้อมทางด้านการขนส่ง
ภายในประเทศ
7.2 ความพร้อมทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

แบรนด์ของงาน
จัดแสดงสินค้า

ความพร้อม
ทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

องค์ประกอบเชิงทฤษฏี
ภาพลักษณ์และ
ของการตัดสินใจเข้า
สภาพแวดล้อม
er
ร่วมงานจัดแสดงสินค้ารับ
ของเมือง
นานาชาติของ
ผู้ประกอบการ
กฎหมายและ อุตสาหกรรมอาหาร ความคุ้มค่าใน

การดาเนินงาน
ของผู้จัดงาน
3. กฎหมายและนโยบายของเมือง
3.1 กฎระเบียบการนาเข้าสินค้า
ประเภทอาหาร
3.2 กฏระเบียบด้านการลงทุน

.

นโยบายของ
เมือง

สถานที่จัดงาน
และสิ่งอานวย
ความสะดวก

4. สถานที่จัดงานและสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 ความสะดวกในการเข้าถึง
4.2 ความพร้อมของสถานที่จัดงาน
4.3 ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก

6. ภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อมของเมือง
6.1 ภาพลักษณ์ของเมือง
6.2 สภาพแวดล้อมของเมือง

การเข้าร่วมงาน

5. ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงาน
5.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงาน
5.2 ประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานครั้ง
ก่อน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าผู้จัดงานแสดงสินค้าควรพัฒ นาการจัดงานแสดงสินค้าในส่วนของ
ปัจจัยที่ควบคุมได้จากเกณฑ์การประเมินการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ออกงาน
และผู้เข้าร่วมงาน ในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ควรเร่งสร้างความร่วมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒ นาการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ออกงานและผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเพียงการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติประเภทอุตสาหกรรม
อาหารเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีงานจัดแสดงสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งระดับของการจัด
งาน และประเภทของการจัดงาน ดังนั้นในการวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาถึงเกณฑ์การประเมินหรือกล
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ยุทธ์การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเปรียบเทียบผลซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศไทยต่อไป
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