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บทคัดย่อ

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมออกร้านค้ากับ

การสนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดงสินค้า	2)	เพื่อทดสอบปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การสนับสนุนเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 โดยการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาน

ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และท�าการเก็บกับกลุ่ม

ตัวอย่างทีเ่ป็นผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานครฯ	และปริมณฑล	จ�านวน	400	ร้านค้า	

โดยการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา	เพือ่หาค่าความถ่ี	ค่าร้อยละและค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

ใช้สถิติอนุมาน	 ในการวิเคราะห์สมมติฐาน	 วิเคราะห์ค่า	 F-test	 (Independent	 Sample	 F-test)	 แบบ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 OneWay	 ANOVA	 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ที่มากกว่า	2	กลุ่ม	และผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่	 โดยการใช้สถิติ	 Independent	T-test	

และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	โดยผลการวิจัยพบว่า

	 ข้อมูลทั่วไป	พบว่า	สถานที่	ประเภทธุรกิจ	ความถี่และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมออกร้านค้า

ในงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงยอมรับสมมติฐาน	 แสดงว่า	

สถานที่	 ประเภทธุรกิจ	 ความถ่ีและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 ต่างกันมีผลต่อการสนับสนุนของการเข้าร่วมออก

ร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้า	ในขณะที	่ประเภทร้านค้า	และจ�านวนพนักงาน	ไม่ส่งผลต่อการสนับสนุนในการ

ออกงานจัดแสดงสินค้า

	 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด	 7Ps	 มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	คิดเป็นร้อยละ	55.2	โดยพบว่า	ด้านผลิตภัณฑ์	(β =	0.198)	และค่า	(Sig.	0.000)	
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ด้านท�าเลในการจัดงาน	 (β =	 -	 0.233)	 และค่า	 (Sig.	 0.022)	 ด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร
(β =	 0.137)	 และค่า	 (Sig.	 0.014)	 ด้านการบริหารจัดการในงานจัดแสดงสินค้า	 (β =	 0.231)	 และค่า
(Sig.	0.000)	ด้านกายภาพ	(β =	0.221)	และค่า	(Sig.	0.000)	มอีทิธิพลต่อปัจจยัการสนับสนุนในการออกร้าน
ค้าในงานจัดแสดงสนิค้า	ทีร่ะดบันัยส�าคญัทางสถิตทิี	่0.05	ในขณะที	่ด้านราคาและด้านการส่งเสรมิการตลาด	

ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านสนับสนุนในการออกงานจัดแสดงสินค้าโดยบทความน้ีได้ศึกษาถึงปัจจัยในด้าน

ต่าง	 ๆ	 ของส่วนแบ่งการตลาด	 7P	 และศึกษาทฤษฎีสนับสนุน	 5A	 ของ	 Philp	 Kotler	 ในมุมมองด้าน

การสนับสนุน

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุน, การเข้าร่วมออกร้านค้า, งานจัดแสดงสินค้า

Abstract

 The objectives of this research were 1) to compare the general information of 

participants in the trade exhibition, and 2) to test the marketing mix factors that influence 

the advocacy for participation in the trade exhibition. The study is a quantitative research, 

collecting the data by using the questionnaire with 400 participants in the trade exhibitions 

in Bangkok and the vicinity, using random sampling technique without regard to probability 

from exhibitors by means of convenience. The descriptive statistics data analysis were 

fine frequency, percentage, mean, standard deviation, inferential statistic, F-test (One way 

ANOVA) and also the results of the comparison differences by using statistics Independent 

T-test and multiple regression analysis for hypothesis

 The research findings showed that

 1) In comparing the general information, it was found that location, type of 

business, frequency of participation in trade exhibition and all expenses were different at 

the statistically significant level of 0.05. Thus the hypothesis that location, type of business, 

frequency and expenses that were different, did affect the advocacy for trade exhibition while 

the type of shops and number of employees for the exhibition did not affect the advocacy 

for participation in trade exhibition.

 2) The marketing mix factors influenced the advocacy for participation in the

trade exhibition differently at 55.2 %, it was found that Product (β = 0.198), (Sig = 0.000), 

Place for exhibition (β = 0.233), (Sig. = 0.022), Process of staff service (β = 0.137), (Sig. = 0.014),

Process of exhibition management (β = 0.231), (Sig. = 0.000), and Physical features (β = 0.221), 

Sig. = 0.000) influence the advocacy for the participation of trade exhibition at the statistically 
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significant level of 0.05; while the price and marketing promotion did not influence the 

advocacy for trade exhibition. 

 3) This article studied the factors in various aspects of the 7P marketing mix and 

the 5A theory of Philip Kotler in the viewpoint of advocacy..

Keywords : Factors Influencing the Advocacy, Participation in the Fair, Trade Exhibition
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บทน�ำ

	 MICE	หรือ	อุตสาหกรรมไมซ์	ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน	20	ปีที่

ผ่านมา	 (McCabe,	 2008)	 โดยในสมัยก่อนธุรกิจไมซ์	 คือธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รูปแบบหนึ่ง	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้จะต้องใช้บริการที่พักและบริการอ่ืน	 ๆ

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(พรพิมล	ขวัญยืน,	2553)	

	 นิโรธ	เดชก�าแหง	และ	ธีระวัฒน์	จันทึก,	(2559)	ได้กล่าวถึง	ธุรกิจไมซ์ท�าให้เกิดการสร้าง

งานและกระจายรายไปสู่กลุ่มธุรกิจต่าง	ๆ	เนื่องจากจะต้องอาศัยองค์ประกอบในด้านต่าง	ๆ	เพื่อการ

บริการ	การดูแล	อย่างเช่นสถานที่จัดประชุม	โรงแรม	การขนส่งสาธารณะ	ร้านอาหาร	สายการบินและ

อื่น	ๆ	รวมไปถึงการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น	ๆ	อีกมากมาย	เช่น	ภาคการผลิต

และการบริการ	 และยังสร้างรายได้ให้กับภาครัฐในรูปแบบของภาษีธุรกิจ	 โดยอุตสาหกรรมไมซ์นั้น

สามารถแบ่งออกได้	4	องค์กรหลักซึ่งประกอบได้ด้วย

	 การประชุมองค์กร	(Meeting)	คือการประชุมขนาดเลก็โดยมวัีตถปุระสงค์ให้บคุคลในองค์กร

เดียวกันหรือนอกองค์กรเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร	โดยการประชุมองค์กรสามารถจัดขึ้น

ได้ทัง้ในองค์กรหรอืสามารถจัดนอกสถานทีไ่ด้	เช่นการเช่าสถานทีใ่นโรงแรม	และส่วนใหญ่องค์กรหรอื

หน่วยงานจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าประชุม

	 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั	(Incentive)	คอืการทอ่งเที่ยวที่จดัขึ้นให้กบัพนักงานหรือบุคคล

ในบริษัท	 องค์กรและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อตอบแทนในการท�างานเช่น	 ตอบแทนในการที่พนักงาน

เหล่านั้นสามารถท�ายอดขายได้ตามเป้า	 โดยในกลุ่มนี้จะเป็นการให้รางวัลเพื่อไปพักผ่อนในประเทศ

หรือต่างประเทศ	 โดยส่วนมากจะเดินทางไปเป็นหมู่คณะ	 และมีการจัดโปรแกรมขึ้นพิเศษเพื่อ

สร้างความประทับใจแก่บุคคลท่ีเข้าข่ายในส่วนนี้และจุดประสงค์หลักคือ	 ให้พนักงานมีความรู้สึก

พึงพอใจและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ	 โดยทางบริษัทหรือหน่วยงานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	

การประชุมวิชาชีพ	 (Conventions)	 คือการประชุมขนาดใหญ่	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมอาจมาจาก

หลากหลายประเทศ	 ผู้เข้าประชุมมีจ�านวนมาก	 การประชุมในรูปแบบน้ีมีหลากหลายวัตถุประสงค์

แล้วแต่ทางเจ้าของงานจะเป็นคนออกแบบ	

	 งานจัดแสดงสนิค้า	(Exhibition)	คือการจัดงานแสดงสนิค้าเพือ่บรษิทัหน่วยงานต่าง	ๆ 	สามารถ

น�าสนิค้าขนาดใหญ่มาจัดแสดง	โดยมกีารจ่ายค่าเช่าสถานทีใ่ห้กับผู้จัดงานและงานจะถูกจัดขึน้ในวันและ

เวลาที่ก�าหนด	(นิโรธ	เดชก�าแหง	&	จันทึก,	2559)	ในขณะนี้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้เห็นความส�าคัญของ

การท่องเทีย่วในรปูแบบไมซ์	จึงได้มกีารจัดต้ังองค์กรมหาชนเพือ่เข้ามาดูแลคือส�านกังานส่งเสรมิการจัด

ประชุมและนิทรรศการ	 (สสปน.)	หรือ	Thailand	Convention	&	Exhibition	Bureau	 (TCEB)
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เพือ่ดูแลนโยบายในการส่งเสรมิประเทศไทยสูค่วามเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก	โดยมหีน้า

ทีส่นบัสนนุผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์	โดยให้ความรูผู้้ประกอบการในการด�าเนนิงานในกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	เพื่อให้สอดคล้องกับภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์มีศักยภาพ	(หนูดี,	2558)

	 ในประเทศไทยงานจัดแสดงสินค้า	 หรือ	 งานนิทรรศการ	 ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง	

เนื่องด้วยประเทศไทยมีชื่อเสียงในหลาย	ๆ	ด้านไม่ว่าจะเป็น	สถานที่สวยงาม	อาหารที่อร่อย	ดังนั้น

ประเทศไทยจึงมกีารสนบัสนนุการจัดงานแสดงสนิค้าภายในประเทศไทยให้มากทีส่ดุ	โดยการจดังานใน

แต่ละครั้งจะน�ารายได้เข้ามาในประเทศเป็นจ�านวนมหาศาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์

ก็คือ	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านค้า	การขนส่ง	และอื่น	ๆ	โดยสถานที่จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ในที่นี้ที่มี

การจดังานแสดงสนิค้าอยูบ่่อยครัง้ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลนัน้มงีาน	จัดแสดงสนิค้าใหญ่	ๆ 	

อยู่	3	ดังนี้	1)	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็คเมืองทองธานี	2)	ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา	

3)	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	(Royal	Paragon	Hall)

	 (ประพนธ์	เล็กสุมา	&	จันทึก,	2559)	ได้กล่าวถึง	งานจัดงานแสดงสินค้ามีไว้ส�าหรับการซื้อ	

ขาย	 แลก	 เปลี่ยน	 ระหว่างผู้ออกงานแสดงในงานจัดแสดงสินค้า	 (Exhibitors)	 และผู้เข้าร่วมงาน	

(Visitors)	 โดยภายในงานจัดแสดงสินค้าถือว่าเป็นโอกาสท่ีส�าคัญในการส่งเสริมด้านการขายของ

ตัวบริษัทหรือองค์การ	 ดังนั้นจึงต้องมีการจ่ายเงินเพื่อออกงานจัดแสดงสินค้า	 จึงจะสามารถน�าสินค้า

มาวางขายสนิค้าได้	เพือ่	สร้างแบรนด์ให้เป็นทีรู่จ้กั	มกีารแนะน�าสนิค้าใหม่และอาจมกีารปรบัปรงุสนิค้า	

มกีารทดลองสนิค้าและให้บรกิารข้อมลูแก่ลกูค้า	(Rittchinuwat	and	Mair,	2012)	งานจัดแสดงสนิค้า

ถือเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพเพราะมีกิจกรรมที่ได้ท�าร่วมกัน

กบัผู้เข้าร่วมงานและผู้ทีม่าออกงานในงานแสดงสนิค้า	ถอืเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ให้กบัผู้ออกงาน

จัดแสดงสินค้า	 การเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้านั้นสามารถท�าให้ผู้ออกงานสามารถรับทราบถึงข้อมูล

ใหม่	ๆ	ของสินค้า	บริษัท	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	การเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่ง	และอื่น	ๆ	เพื่อ

น�าไปปรับใช้กับร้านของตนเองในอนาคต	(Rosson	and	Serinhaus,	1995)	การจัดงานแสดงสินค้า

ในแต่ละครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายส�าหรับการออกงานให้กับผู้จัดงาน	เช่น	ค่าเช่าบู๊ท	ค่าไฟ	ค่าเดินทาง	ค่าที่

พกัและอ่ืน	ๆ 	เป็นต้น	จากทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	ท�าให้ผู้วิจยัอยากทราบถงึว่าเหตุผลใดคือสิง่ทีผู้่ออกร้านค้า

ในงานแสดงสินค้าตัดสินใจเลือกที่จะออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	และปัจจัยที่ท�าให้ผู้ออกร้านค้า

มีการสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วมออกร้านคนอื่น	 ๆ	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล’’
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพือ่เปรยีบเทยีบข้อมลูทัว่ไปของผู้เข้าร่วมออกร้านค้ากบัการสนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัด

แสดงสินค้า

	 2.	 เพือ่ทดสอบปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดทีม่อิีทธพิลต่อการสนบัสนุนเข้าร่วมออกร้านค้า

ในงานจัดแสดงสินค้า

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 ในการวิจัยในเรือ่งปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการสนบัสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจดัแสดง

สินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)

โดยผู้ศึกษาได้ด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ซ่ึงไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน	 จึงใช้วิธีหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลโดยวิธีการค�านวณจากสูตร	 Taro	 Yamane	 (วิเชียร	 เกตุสิงห์,	 2541:	 24)

ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน	385	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึง

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของผู้ประกอบการในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

ซ่ึงภายในแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยค�าถามปลายเปิด	 (Open-Ended	 Question)	 และ

ค�าถามปลายปิด	(Close-Ended	Question)

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ	 และข้อมูลทุติยภูมิ	 เพื่อช่วยสร้าง

ความเข้าใจพื้นฐานในการวิจัย	 ช่วยออกแบบสอบถาม	 ตลอดจนช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

โดยมี	แหล่งที่มาของข้อมูล	ดังนี้

		 1.	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 เป็นการค้นคว้า	 รวบรวมข้อมูล	 ข่าวสารที่สามารถ

น�ามาอ้างอิงได้รวมถึงผลงานวิจัยต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องและแหล่งข้อมลูทางอินเทอร์เนต็เพือ่น�ามาประกอบ

การสร้างแบบสอบถาม
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	 2.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม	 เก็บข้อมูลจากกลุ่ม	

ตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน	ซึ่งจะด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้ก�าหนดไว้จน

ครบตามจ�านวนที่ได้ตั้งไว้	 โดยได้ขอความร่วมมือของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสถานที่ต่าง	 ๆ	ที่ได้

ก�าหนดไว้

	 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 โดยผู้วจิยัวิเคราะห์ข้อมลูดังต่อไปนี	้ผู้วจัิยจะท�าการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดทีไ่ด้	จ�านวน	

400	 ชุด	 ตามขนาดตัวอย่างที่ก�าหนดไว้จากน้ัน	 และตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม

เพื่อน�าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม	ส�าเร็จรูป	SPSS	(Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติดังนี้	ค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	 Multiple	 Regression	 Analysis)	

(กันยาพร	 โคจรตระกูล,	 เอกวิทย์	 โทปุรินทร์,	&	 งามกนก,	 2561)	 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 Statistivs)	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้	 ค่าความถี่	 (Frequency)	 และ

ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ในการอธิบาย

ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด	 ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ

ของการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล	 การ

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistic)	ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน�าข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	 โดยใช้โปรแกรม	 ส�าเร็จรูป	 SPSS	 (Statistical	

Package	 for	 the	 Social	 Science)	 เพื่อให้ความสัมพันธ์ของลักษณะด้านประชากรศาสตร์	 ปัจจัย

ทางด้านส่วนประสมทางตลาด	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

สรุปผลกำรศึกษำ

 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า

	 สถานที่ในการออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ถูกเก็บในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี	 จ�านวน	205	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	51.3	รองลงมาคือ	ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา	มีจ�านวน	133	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.2	และ

รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	มีจ�านวน	62	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.5	ตามล�าดับ

	 ประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมออกร้านค้า	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นร้านค้าประเภทอาหาร

และเครื่องดื่มมีมากที่สุด	จ�านวน	133	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.2	รองลงมาคือ	ร้านค้าประเภทอื่น	ๆ
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มีจ�านวน	109	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.4	ร้านค้าประเภท	อุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	มีจ�านวน	62	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 15.5	 ร้านค้าประเภท	 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ	 มีจ�านวน	 45	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 11.1

ร้านค้าประเภท	 อุปโภคบริโภค	 มีจ�านวน	 31	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.8	 ร้านค้าประเภท	 การบริการ

ต่าง	ๆ	(Hospitality)	มีจ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	5	ตามล�าดับ	

	 ประเภทของธรุกิจทีเ่ข้าร่วมออกร้านค้า	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ	ธรุกจิประเภท	

บริษัทจ�ากัด	จ�านวน	283	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.8	รองลงมาคือ	ร้านค้า	(เจ้าของคนเดียว)	มีจ�านวน	

81	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	20.2	ห้างหุ้นส่วน	(2	คนขึ้นไป)	มีจ�านวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	8	และอื่น	ๆ 	

จ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	01	ตามล�าดับ

	 ความถี่ในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่อยู่ใน

ระดับ	2-5	ครั้ง	จ�านวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.5	รองลงมาคือ	11-20	ครั้ง	มีจ�านวน	112	คน	

คิดเป็นร้อยละ	28	ระดับ	6-10	ครั้ง	มีจ�านวน	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.5	เข้าร่วมครั้งแรก	มีจ�านวน	

46	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.5	ตามล�าดับมากกว่า	30	ครั้ง	มีจ�านวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.7	และ	

21-30	ครั้ง	มีจ�านวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.8	ตามล�าดับ

	 จ�านวนพนักงานในองค์กร	ร้านค้า	หน่วยงานและบริษัท	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีจ�านวนพนักงานในองค์กร	11-50	คน	จ�านวน	139	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.7	รองลงมาคือ	ต�่ากว่า	

10	คน	มีจ�านวน	81	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.3	101-500	คน	มีจ�านวน	72	คน	คิดเป็นร้อยละ	18	

51-100	 คน	 มีจ�านวน	 68	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 17	 มากกว่า	 500	 คน	 มีจ�านวน	 40	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	10	ตามล�าดับ

	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการออกงานจัดแสดงสินค้า	 โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีค่าใช้จ่ายในระดับ	 10,000-50,000	 บาท	 จ�านวน	 119	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 29.7	 รองลงมาคือ

ต�่ากว่า	10,000	บาท	มีจ�านวน	116	คน	คิดเป็นร้อยละ	29	50,000-100,000	บาท	มีจ�านวน	95	คน

คิดเป็นร้อยละ	23.8	100,000-500,000	บาท	มีจ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	12	และไม่ทราบ

จ�านวน	มีจ�านวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.5	ตามล�าดับ

	 ส่วนที่	 2	 แบบประเมินระดับความพึงพอใจตามองค์ประกอบส่วนประสมการตลาดของ

ผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า

	 ในภาพรวมด้านส่วนประสมทางการตลาด	 พบว่า	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ย	

3.55	 เมื่อจ�าแนกรายด้าน	 พบว่า	 ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 3.87)

รองลงมาคือ	 ด้านกายภาพ	 (ค่าเฉลี่ย	 3.72)	 ด้านท�าเลในการจัดงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.63)	 ด้านบริหาร

จดัการในงานจดัแสดงสนิค้า	(ค่าเฉลีย่	3.58)	ด้านกระบวนการให้บรกิารของบคุลากร	(ค่าเฉลีย่	3.56)	
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ด้านการส่งเสริมการตลาดของร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 (ค่าเฉลี่ย	 3.31)	 และด้านที่พึงพอใจ

น้อยที่สุดคือ	ด้านราคา	(ค่าเฉลี่ย	3.18)

	 ในภาพรวมตัวแปรด้านผลิตภัณฑ	์ พบว่า	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.87	

เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพึงพอใจตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจอยู่ระหว่าง	3.75	–	3.98	โดยข้อค�าถาม	สถานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง	ๆ	(ค่าเฉลี่ย	

3.98)	มรีะดับความพงึพอใจสงูทีส่ดุ	และจัดงานมกีารจัดบูท๊ทีห่ลากหลายและทางผู้ออกร้านค้าสามารถ

เลือกสรรได้”	(ค่าเฉลี่ย	3.89)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	“มีพื้นที่ส�าหรับบริการ	เช่น	พื้นที่สูบบุหรี่	พื้นที่

ส�าหรับเด็ก	พื้นที่พักผ่อนและพื้นที่จ�าหน่ายอาหาร”	มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.75)	

	 ในภาพรวมตัวแปรด้านราคา	 พบว่า	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	 มีค่าเฉลี่ย	 3.18

เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพึงพอใจตัวแปรด้านราคา	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจอยู่ระหว่าง	3.00	–	3.32	โดยข้อค�าถาม	“ราคาในการออกงานจัดแสดงสินค้ามีความเหมาะสม”

มรีะดับความพงึพอใจสงูท่ีสดุ	(ค่าเฉลีย่	3.32)	มกีารลดราคาหรอืการสนบัสนนุด้านอ่ืน	ๆ 	จากผู้จัดงาน	

(ค่าเฉลี่ย	3.23)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	“ราคาค่าเช่าต่าง	ๆ	สามารถต่อรองได้”	มีระดับความพึงพอใจ

น้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.00)	

	 ในภาพรวมตัวแปรด้านท�าเลในการจัดงาน	พบว่า	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	

3.63	 เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพึงพอใจตัวแปรด้านท�าเลในการจัดงาน	 พบว่า

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	3.37	–	3.91	โดยข้อค�าถาม	“สถานที่จัดงานแสดง	สินค้าตั้งอยู่

ในท�าเลที่เข้าถึงง่าย	สะดวก	มีเส้นทางการจราจร	รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะรองรับ”	มีระดับความ

พึงพอใจสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.91)	สถานที่จัดงานแสดงสินค้าอยู่ใกล้กับ	โรงแรม	ร้านสะดวกซื้อและ

ห้างสรรพสินค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.63)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	“สถานที่จัดงานแสดงสินค้าอยู่ใกล้	โรงพยาบาล	

สถานีต�ารวจ”	มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.37)	

	 ในภาพรวมตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาดของร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	พบว่า	มีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง	มค่ีาเฉลีย่	3.31	เมือ่พจิารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพงึพอใจ

ตัวแปรด้านการส่งเสริมการตลาดของร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่

ระหว่าง	3.04	–	3.55	โดยข้อค�าถาม	“ผู้จัดงานมกีารท�าโปรโมช่ัน	ส�าหรบัผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สินค้ารายใหมแ่ละรายเก่า’’	มีระดบัความพึงพอใจสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.55)	ผู้จดังานให้ส่วนลดส�าหรับ

ผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าที่มาใช้บริการซ�้า	 (ค่าเฉลี่ย	 3.34)	 ในขณะที่ข้อค�าถามผู้จัดงาน

มีการแจกของสัมนาคุณต่าง	ๆ	มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.04)	
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	 ในภาพรวมตัวแปรด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร	 พบว่า	 มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.56	 เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพึงพอใจตัวแปรด้าน

กระบวนการให้บริการของบุคลากร	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	 3.47	 –	 3.66	 โดย

ข้อค�าถาม	“ผู้จัดงานมีบุคลิกในการบริการที่ดี	มีกิริยามารยาท	พูดจาไพเราะ	กระตือรือร้น”	มีระดับ

ความพึงพอใจสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.66)	ผู้จัดงานมีความตั้งใจในการบริการ	มีการสื่อสารที่ดีและเอาใจ

ใส่ทุกขั้นตอน	(ค่าเฉลี่ย	3.55)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	“ผู้จัดงานมีความรู้ในด้านการบริการ	เช่น	ความรู้

เกี่ยวกับงานต่าง	ๆ	การปฐมพยาบาล	การป้องกันอัคคีภัยและอื่น	ๆ”	มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	

(ค่าเฉลี่ย	3.47)	

	 ในภาพรวมตัวแปรด้านบริหารจัดการในการแสดงสินค้า	 พบว่า	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก	มีค่าเฉลี่ย	3.58	เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพึงพอใจตัวแปรด้านบริหารจัดการ

ในการแสดงสินค้า	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	3.46	–	3.68	โดยข้อค�าถาม	“ขั้นตอน

ในการติดต่อ	สมัคร	มีความเข้าถึงได้ง่าย”	มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	3.68)	ผู้จัดงาน

สามารถจัดสรรและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ออกร้านค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.61)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	

“ผู้จัดงานมีการจัดการอย่างเป็นสัดส่วนส�าหรับขั้นตอนการขนส่งสินค้า”	 มีระดับความพึงพอใจ

น้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.46)	

	 ในภาพรวมตัวแปรด้านกายภาพ	พบว่า	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.72	เมื่อ

พจิารณาในส่วนของข้อค�าถามระดับความพงึพอใจตัวแปรด้านกายภาพ	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจ

อยู่ระหว่าง	 3.55	–	3.82	 โดยข้อค�าถาม	สถานที่จัดงานมีความสะอาด	ปลอดโปร่ง	 ปราศจากขยะ

และฝุ่น	มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.82)	“มีการควบคุมอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ดี	เช่น	ระบบ

แอร์	ระบบไฟฟ้า	ระบบเสียง	และระบบน�้า”	(ค่าเฉลี่ย	3.79)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	“สถานที่จอดรถ

มีจ�านวนที่เพียงพอ”	มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.55)	

	 ส่วนที่	3	แบบประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า

	 ข้อมูลด้านแบบประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า

ว่ามคีวามคิดเหน็ต่อการสนบัสนนุงานจัดแสดงสนิค้าดังต่อไปนี	้จ�านวนทัง้สิน้	5	ตัว	ในภาพรวมตัวแปร

ด้านการสนับสนุนพบว่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.54	 เมื่อพิจารณาในส่วนของ

ข้อค�าถามระดับความคิดเห็นตัวแปรด้านความส�าเร็จ	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง

3.25	 –	 3.77	 โดยข้อค�าถาม	 “เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าซ�้ากับผู้จัดงานรายเดิม”

มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 3.77)	 เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าซ�้าในงาน

จดัแสดงสนิค้าประเภทเดิม	(ค่าเฉลีย่	3.69)	เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจดัแสดงสนิค้าซ�า้ในสถานทีเ่ดิม
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(ค่าเฉลี่ย	3.60)	แนะน�าผู้อื่นให้เข้าร่วมออกร้านค้าโดยวาจา	เช่น	แนะน�าให้กับบุคคลที่รู้จัก	(ค่าเฉลี่ย	

3.37)	ในขณะที่ข้อค�าถาม	“แนะน�าผู้อื่นโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	เช่น	การบอกต่อโดยผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต”	 มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 3.25)	 เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สินค้าซ�้ากับผู้จัดงานรายเดิม	 ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	

3.77)	เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจดัแสดงสนิค้าซ�า้ในงานจัดแสดงสนิค้าประเภทเดิม	ปัจจัยทีม่อิีทธพิล

ต่อการสนบัสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจดัแสดงสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.69)	เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าซ�้าใน

สถานที่เดิม	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.60)	 แนะน�าผู้อื่น

ให้เข้าร่วมออกร้านค้า	 เพราะประสบความส�าเร็จในการออกงานในครั้งนี้โดยวาจา	 เช่น	 แนะน�าให้กับ

บคุคลทีรู่จั้ก	ต่อปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการสนบัสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ย	3.37)	แนะน�า

ผู้อ่ืนโดยผ่านสือ่อินเทอร์เนต็	เช่น	การบอกต่อโดยผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการ

สนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมี

ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	3.25)

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

	 สมมติฐานข้อที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปที่ต่างกันส่งผลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าใน

งานจัดแสดงสินค้าที่ต่างกัน	 ได้แก่	 สถานที่	 ธุรกิจท่ีได้ออกร้านค้า	 ประเภทธุรกิจ	 ความถี่ในการ

ออกร้านค้า	จ�านวนพนกังาน	และค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการออกงานจดัแสดงสนิค้า	ผลการวเิคราะห์ข้อมลู

เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนับสนุน	 จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 สถานที่ในการ

ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงยอมรับ

สมมติฐาน	โดยผลการเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่างรายคู่ด้านปัจจัยสนบัสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดง

สินค้า	จ�าแนกด้านสถานที่ของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	พบว่า	ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	และรอยัล	พาราก้อน	ฮอลล์	มีปัจจัยสนับสนุนเข้าร่วมออกงาน

จัดแสดงสนิค้าแตกต่างกัน	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างปัจจัยด้านความส�าเร็จ	 จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 ประเภทของร้านค้า

ที่เข้าร่วมออกร้านค้าที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

จงึปฏิเสธสมมติฐาน	ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนบัสนนุ	จ�าแนก

ตามลักษณะข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 ประเภทธุรกิจที่ในการออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงยอมรับสมมติฐาน	 แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั่วไปของ

ผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในด้านประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าที่มีต่อปัจจัย

สนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดงสินค้า	 ที่มีความแตกต่างกัน	 ดังน้ันเพื่อหาว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย

1	คู่ทีแ่ตกต่างกนั	ซ่ึงน�ามาเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิทีางสถิติ	T-test	พบว่า	ด้านประเภท

ธุรกิจของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าทุกคู่มีปัจจัยสนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดง

สินค้าไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ความแตกต่างปัจจัยด้านการสนับสนุน	 จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป	พบว่า	 ความถี่ในการเข้าร่วม

งานแสดงสินค้าท่ีมีต่อปัจจัยด้านการสนับสนุนแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05

จึงยอมรบัสมมติฐาน	โดยผลการเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่างรายคู่ด้านปัจจยัสนบัสนนุเข้าร่วมออกงาน

จัดแสดงสินค้า	 จ�าแนกด้านความถี่ของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 มีปัจจัยสนับสนุน

เข้าร่วมออกงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนับสนุน	 จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป	 พบว่า

จ�านวนพนักงานในองค์กร	 ร้านค้า	 หน่วยงานและบริษัทที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จึงปฏิเสธสมมติฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ความแตกต่างปัจจัยด้านการสนับสนุน	 จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มี

ต่อปัจจัยด้านการสนับสนุนแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	จึงยอมรับสมมติฐาน	

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในด้านค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้าที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดงสินค้า	 ที่มีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น

เพื่อหาว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย	1	คู่ที่แตกต่างกัน	ซึ่งน�ามาเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทาง

สถิติ	T-test	ผลการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ด้านปัจจัยสนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดง

สินค้า	จ�าแนกด้านค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมออกร้านค้า	มีปัจจัยสนับสนุนเข้าร่วมออกงานจัดแสดงสินค้า

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 สมมติฐานข้อที	่ 2	 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด	 7Ps	 มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการ

เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 สถานที่	 โปรโมช่ัน	

กระบวนการบุคคล	กระบวนการบริหาร	และกายภาพ	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการ

เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 ที่ระดับ	 0.05	 สามารถพยากรณ์ปัจจัยการสนับสนุนในการออกงานจัดแสดงสินค้า	 คิดเป็น

ร้อยละ	 55.2	 โดยพบว่า	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านท�าเลในการจัดงาน	 กระบวนการบริหารบุคลากร

ด้านการบริหารจัดการ	ด้านกายภาพ	 ในงานจัดแสดงสินค้า	มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจัยการสนับสนุน

ในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05	ในขณะที่	ด้านราคา	
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ด้านการส่งเสริมการตลาดของร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการสนับสนุนในการ

เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า 

อภิปรำยผล

 ผลการศึกษาเรือ่ง	“ปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการสนบัสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจดัแสดง

สินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”	 เป็นการศึกษาและได้ข้อมูลจากผู้ออกร้านค้าในงานจัด

แสดงสินค้า	 ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์	 ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาในด้านของความต้องการของผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าเพื่อท�าให้งานจัดแสดงสินค้า

ประสบความส�าเร็จมากที่สุด	 ได้ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถน�ามาอภิปรายผล	 ดังต่อไปนี้

	 ส่วนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปทีต่่างกันส่งผลต่อการสนับสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สินค้าที่ต่างกัน	

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนบัสนนุ	จ�าแนกตามลกัษณะ

ข้อมลูทัว่ไป	พบว่า	สถานทีใ่นการออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้าแตกต่างกนั	แสดงว่าสถานทีต่่างกัน

มผีลต่อการสนบัสนนุของการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล	โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	(Youngsik	Kwak	et	al.,	2013,	p.	229)	ในมุมมองของ

งานจัดแสดงสินค้าแล้วนั้นท�าเล	หรือที่ตั้งก็มีส่วนที่ส�าคัญเช่นกัน	และนอกจากนี้	 ท�าเลที่ตั้งก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับศูนย์การค้าให้มี	 ความสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า

และร้านค้าเช่าได้ตลอดไป	 ซึ่งศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ศูนย์ประชุม

ไบเทค	บางนา	และรอยัล	พารากอน	ฮอลล์	(Royal	Paragon	Hall)	คือสถานทีจั่ดงานแสดงสนิค้าท่ีได้

รบัการยอมรบัและเป็นทีรู่จ้กักบับคุคลทัว่ไป	การเดินทางของทัง้	3	สถานทีน่ีส้ามารถเดินทางได้สะดวก

โดย	 สามารถใช้ทางด่วน	 รถไฟฟ้าสาธารณะ	 รถแท็กซ่ี	 รถเมล์	 และอ่ืน	 ๆ	 แต่เนื่องด้วยงาน

จัดแสดงสินค้าในแต่ละที่อยู่ในบริเวณต่าง	ๆ	กันจึงมีส่วนให้เห็นต่างกัน

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนบัสนนุ	จ�าแนกตามลกัษณะ

ข้อมูลท่ัวไป	 พบว่า	 ประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมออกร้านค้าที่มีต่อปัจจัยด้านสนับสนุนไม่แตกต่างกัน

โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	นายประสงค์	ผดุงเกียรติวัฒนา	(2558)	ได้ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ในด้าน

ส่วนประสมร้านค้า	 (Mixed	 use	 Tenants)	 ประกอบด้วยการจัดผังร้านค้าให้ร้าน	 ประเภทเดียวกัน

อยูใ่นบรเิวณเดียวกัน	ความหลากหลายของตราสนิค้าทัง้ในและต่างประเทศ	การจัดวางผังร้าน	โดยจดั

ให้มีร้านทั่ว	ๆ	ไปที่จ�าเป็นอยู่ด้านหน้าก่อนเข้าสู่ร้านค้าหลักของศูนย์การค้าภายในศูนย์การค้า	
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	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนบัสนนุ	จ�าแนกตามลกัษณะ

ข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 ประเภทของธุรกิจที่เข้าร่วมออกร้านค้าที่มีต่อปัจจัยการสนับสนุนแตกต่างกัน

โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	Etzel;	et	al.	(2001:	103)	โดยกล่าวว่าชนช้ันทางสงัคม	(Social	class)	

คือการที่แบ่งสมาชิกทางสังคมออกเป็นระดับที่แตกต่างกัน	 โดยสมาชิกแต่ละช้ันสังคมจะมีสถานะ

เดียวกันและสมาชิกในช้ันสังคมที่ต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน	 หรือการแบ่งและการจับล�าดับ

ภายในของสงัคม	ซ่ึงถอืเกณฑ์การศึกษา	อาชีพ	รปูแบบ	และลกัษณะทีอ่ยู่อาศัย	โดยกล่าวไว้ว่า	ชนช้ัน

ทางสังคมมีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริโภค	 เช่น	การแต่งกาย	ความชอบ	การท่องเที่ยว	หรือที่พัก

ผ่อนหย่อยใจ	เป็นต้น

	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนับสนุน	 จ�าแนกตามลักษณะ

ข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 ความถี่ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีต่อปัจจัยด้านการสนับสนุนแตกต่างกัน	

โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	 (พักร์ผจง	 วัฒนสินธุ์	 และพสุเดชะรินท์,	 2542)	 เมื่อเกิดเหตุการณ์

ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น	 ผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีการวางแผนรับมือและก�าหนดกลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อหา

แนวทางในการรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนภายนอกรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า	

เพราะหากผู้ประกอบการสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง	ๆ	 ได้ทันถ่วงทีก็จะน�ามาซึ่งการด�าเนินธุรกิจ

ได้อย่างส�าเร็จลุล่วง	ตัวอย่างเช่น	ผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าได้เข้าร่วมงานเป็นประจ�า	ดังนั้น

ท�าให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ทีจ่ะเกิดขึน้และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัถ่วงท	ีและส่งผลให้ร้านค้า

ของตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	มากกว่าบุคคลที่ไม่เคยเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	

	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการสนับสนุน	 จ�าแนกตามลักษณะ

ข้อมูลทั่วไป	 พบว่า	 จ�านวนพนักงานในองค์กร	 ร้านค้า	 หน่วยงานและบริษัทที่มีต่อปัจจัยด้านการ

สนับสนุนไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วินัย	 กุลพรไพศาล	 (2547)	 เรื่องปัจจัยที่มี

ความส�าเรจ็ของผู้ประกอบการค้าปลกีกางเกงยนีส์มอืสองในตลาดนดัจตุจักร	พบว่า	จ�านวนพนกังานขาย

ทั้งหมดรวมผู้ประกอบการ	มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจร้านค้าปลีก

กางเกงยนีส์มอืสองในทศิทางตรงกันข้ามและได้ศึกษาแนวคิดของแก้วกญัญ์	แจ่มจรสั	(2542)	ได้ศึกษา

โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การตลาดของ	 การขายตรงแบบใช้การตลาดหลายช้ันการศึกษาครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การตลาด	 โดยหากผู้ขายตรงมีความสามารถ

ในการถ่ายทอดความรู้ในการขายและสร้างเครือข่ายทีมงานขายแล้วน่ัน	 ย่อมหมายถึงผลตอบแทนที่

จะได้รับก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโดยท่ีผู้บริโภคก็จะได้รับผลประโยชน์	 ตัวอย่างเช่นผู้ออกร้านค้า

ในงานจัดแสดงส่วนมากใช้จ�านวนคนน้อย	 ดังนั้นจึงต้องใช้บุคคลที่มีคุณภาพเพื่อให้สินค้าของตนเอง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการ

สนับสนุน	จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป	พบว่า	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการออกงานจัดแสดงสินค้าที่มี



244

◆ ภัทรศรี เกตุลักษณ์ เกิดศิริ เจริญวิศาล ◆

ต่อปัจจัยการสนับสนุนแตกต่างกัน	 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Armstrong	&	 Kotler	 (2009,

pp.	616-617)	ในท่ีนียั้งอาจหมายถงึคุณค่าของผลติภัณฑ์ในรปูของตัวเงิน	ซ่ึงลกูค้าอาจใช้ในการน�ามา

เปรียบเทียบกับราคา	(Price)	ที่ต้องจ่ายเงินไปกับคุณค่า	(Value)	ที่ลูกค้าจะได้รับกลับมาจากการซื้อ

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่าง	 ๆ	 และถ้าหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าก็จะตัดสินใจซ้ือ	 (Buying	

Decision)

	 ส่วนที่	 2	 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด	 7Ps	 มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วม

ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน

	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์	 โดยประกอบไป

ด้วย	เรื่องสถานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในด้านต่าง	ๆ 	มีพื้นที่ส�าหรับบริการ	เช่น	พื้นที่สูบบุหรี่	พื้นที่

ส�าหรับเด็ก	 พื้นที่พักผ่อนและพื้นที่จ�าหน่ายอาหาร	 และผู้จัดงานมีการจัดบู๊ทที่หลากหลายและทาง

ผู้ออกร้านค้าสามารถเลือกสรรได้	 ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง	 3	 ตัวแปร	 โดยด้านผลิตภัณฑ์	 (β =	 0.198,	
Sig.	=	0.000)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้	ดังนั้น

จึงยอมรับสมมติฐาน	แสดงว่า	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจัยความการสนับสนุนใน

การเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้า	โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	(Cosmin	Bogdan,	2013,	

p.	148)	ทีก่ล่าวไว้ว่าร้านค้าในแต่ละแห่งโดยทัว่ไปพยายามทีจ่ะน�าเสนอความพร้อมของตนเองให้มาก

ทีส่ดุและสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า	โดยใช้ส่วนประสมร้านค้า	(Mixed-Use	Tenants)	

หากมุ่งผลในระยะยาวแก่ศูนย์การค้า	 หรือสถานที่จัดแสดงสินค้านั้น	 จะต้องท�าให้มีประสิทธิภาพ

เป็นทีย่อมรบักบับคุคลภายนอกทีม่คีวามสนใจในสถานทีน้ั่น	ๆ 	และแนวคิดของ	(Teller	&	Reutterer,	

2008,	 p. 130)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ศูนย์การค้าที่ประสบความส�าเร็จน้ัน	 จะต้องมีความสามารถในการ

ดึงความสนใจของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบของการขายสินค้า	 รวมถึงการจัดวางที่นั่งที่เพียงพอภายใน

อาคารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอยู่ภายในศูนย์การค้าได้มากขึ้น	 เพื่อให้ลูกค้าสามารถจับจ่ายและมีพื้นที่

ในการตรวจสอบสินค้า	เป็นต้น

	 ปัจจัยด้านราคา	(Price)	มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สินค้าแตกต่างกัน	 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยด้านราคา	 โดยประกอบไปด้วยเรื่อง

ดังต่อไปนี้	 ราคาในการออกงานจัดแสดงสินค้ามีความเหมาะสม	มีการลดราคาหรือการสนับสนุนด้าน

อื่น	ๆ 	จากผู้จัดงาน	และราคาค่าเช่าต่าง	ๆ 	สามารถต่อรองได้	ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง	3	ตัวแปร	โดยพบว่า

ทั้งในภาพรวมและรายด้านค่า	(β =	0.078,	Sig.	=	0.085)	ที่ได้มากกว่า	.05	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	
หมายความว่า	 ปัจจัยด้านราคามีระดับความพึงพอใจต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

แสดงว่า	ด้านราคา	ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยความการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดง
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สินค้า	 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	 วศินี	 พงศ์พัฒนศักด์ิ	 (2557)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือก	 ร้านอาหารญ่ีปุ่นของคนท�างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน

รายได้ที่	แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของคนท�างานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล	ไม่แตกต่างกัน	

	 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 (Place)	 มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วมออก

ร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้าแตกต่างกนั	จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัด้านด้านท�าเลในการ

จัดงานแสดงสินค้า	โดยประกอบไปด้วย	สถานที่จัดงานแสดงสินค้าอยู่ใกล้	โรงพยาบาล	สถานีต�ารวจ

สถานที่จัดงานแสดงอยู่ใกล้	โรงแรม	ร้านสะดวกซื้อ	ห้างสรรพสินค้าและ	สถานที่จัดงานแสดงสินค้า

ตั้งอยู่ในท�าเลที่เข้าถึงง่าย	สะดวก	มีเส้นทางการจราจร	รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะรองรับ	ซึ่งตัวแปร

อิสระทั้ง	3	ตัวแปร	โดยด้านท�าเลการจัดงาน	(β	=	-	0.233,	Sig.	=	0.022)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก�าหนดไว้	 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน	 แสดงว่า	 ด้าน

สถานที่	 มีอิทธิพลทางลบต่อปัจจัยความการสนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	

โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	ตลอดไป	(Youngsik	Kwak	et	al.,	2013,	p.	229)	ได้กล่าวถึงร้านค้า

ในศูนย์การค้า	 โดยต�าแหน่งที่ต้ังของร้านค้าหลักต้องอยู่ในสถานที่เข้าถึงได้ง่าย	 เช่น	 ทางเดิน	 หรือ

ทางเดินเช่ือมต่อไปยังสะพานลอย	หรอืทีต่่าง	ๆ 	ได้อย่างสะดวก	และแนวคิดของ	(Xin	Jin,	et	al.,	2012)	

โดยในส่วนของผู้ออกร้านค้าต่อผู้จดังานแสดงสนิค้านัน้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายอาจหมายถงึ	การตกลง

เลือกท�าเลที่เหมาะสม	รวมถึงความสะดวกในการเดินทางของงานจัดแสดงสินค้า

	 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการเข้าร่วม

ออกร้านค้าในงานจดัแสดงสนิค้าแตกต่างกนั	จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยด้านการส่งเสรมิ

การตลาดในงานจัดแสดงสินค้า	 โดยประกอบไปด้วยเรื่อง	จัดงานมีการท�าโปรโมชั่นส�าหรับผู้ออกร้าน

ค้าในงานจัดแสดงสินค้ารายใหม่และรายเก่า	 ผู้จัดงานให้ส่วนลดส�าหรับผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สินค้าที่มาใช้บริการและผู้จัดงานมีการแจกของสัมมนาคุณต่าง	ๆ	ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง	3	ตัวแปร	โดย

พบว่า	ทั้งในภาพรวมและรายด้านค่า	 (β =	 -	0.013,	Sig.	=	0.813)	ที่ได้มากกว่า	 .05	จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน	แสดงว่า	ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด	ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยความการสนับสนุนในการ

เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	

	 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บรกิารของบุคลากร	โดยประกอบไปด้วยเรือ่ง	ผู้จัดงานมคีวามต้ังใจ

ในการบริการ	 มีการสื่อสารที่ดีและเอาใจใส่ทุกขั้นตอน	 ผู้จัดงานมีบุคลิกในการบริการท่ีดี	 มีกิริยา

มารยาท	พูดจาไพเราะ	กระตือรือร้นต่าง	ๆ	ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง	3	ตัวแปร	โดยพบว่า	(β =	0.137),	
Sig.	=	0.014)	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0	.05	ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีก่�าหนดไว้	ดงันัน้

จึงยอมรับสมมติฐาน	แสดงว่า	ปัจจัยด้านกระบวนการ	มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจัยความการสนับสนุน
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ในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	สุจิตรา	(2542,	น.	47)	

โดยกล่าวถึงโรเบิร์ต	ปีเตอร์สัส	ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเท็กซัสด้วยในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับ

ความผูกพนัของลกูค้าต่อการบรกิาร	ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าลกูค้าทีม่คีวามรูส้กึท่ีดีมากดับผู้ให้บรกิารจะ

เป็นผู้ที่ผูกพันยึดมั่นกับผู้ให้บริการมากที่สุด	และสอดคล้องกับแนวคิดของ	สมิต	สัชฌุกร	(2543,	น.

173)	 ได้ให้ความหมายของการบริการคือ	 การให้ความช่วยเหลือ	 หรือด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของ

ผู้อื่น

	 ปัจจยัด้านกระบวนการ	(Process)	มอิีทธพิลต่อการสนบัสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยด้านการบริหารจัดการในงาน

จดัแสดงสินค้าโดยประกอบไปด้วย	ขัน้ตอนในการตดิต่อ	สมคัร	มีความเข้าถงึได้ง่าย	ผูจ้ดังานสามารถ

จัดสรรและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ออกร้านค้า	 และผู้จัดงานมีการจัดการอย่างเป็นสัดส่วน

ส�าหรับขั้นตอนการขนส่งสินค้า	รองรับ	ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง	3	ตัวแปร	โดยด้านการบริหารจัดการงาน	

(β =	0.231),	Sig.	=	0.000)	อย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	0	.05	ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐานท่ีก�าหนด
ไว้	ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน	แสดงว่า	ปัจจัยด้านกระบวนการ	มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจัยความการ

สนับสนุนในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	 กนกพรรณ	

สุขฤทธิ์	(2557,	น.	33)	ได้กล่าวไว้	แต่การด�าเนินงานของผู้จัดงานแสดงสินค้า	(Process)	หมายถึง

การด�าเนนิงานในฝ่ายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดงานแสดงสนิค้า	ทัง้ในด้านการตลาด	การบรหิารจัดการ	

การเข้าใจถงึวัตถปุระสงค์ของผู้ออกงาน	คือองค์ประกอบทีส่�าคัญทีท่�าให้งานแสดงสนิค้าประสบความ

ส�าเร็จ	 (Xin	 Jin	 and	Weber,	 2013)	 และในมุมมองของผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าและ

ผู้จดังานนัน้คือ	ขัน้ตอนการติดต่อทีเ่ข้าใจง่าย	และมขีัน้ตอนไม่ยุ่งยาก	เช่น	ขัน้ตอนการสมคัร	การจอง	

การจ่ายเงิน	และการเข้าถึงสถานที่จัดงาน	เป็นต้น

	 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ	 (Physical	 Evidence)	 มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนในการ

เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าแตกต่างกัน	 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัย

ด้านกายภาพ	โดยประกอบไปด้วย	มีการควบคุมอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ที่ดี	เช่น	ระบบแอร์	ระบบไฟฟ้า	ระบบ

เสียง	และระบบน�้า	สถานที่จัดงานมีความสะอาด	ปลอดโปร่ง	ปราศจากขยะและฝุ่น	และสถานที่จอด

รถมีจ�านวนที่เพียงพอซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง	3	ตัวแปร	โดยด้านกายภาพ	(β =	0.221),	Sig.	=	0.000)	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมตฐานที่ก�าหนดไว้	 ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐาน	แสดงว่าปัจจัยด้านลักษณะกายภาพ	มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจัยความการสนับสนุนในการ

เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	สมวงศ์	พงศ์สถาพร	(2546,	

น.	106)	กล่าวไว้ว่า	ลักษณะกายภาพนั้นคือสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ใช้สินค้าและ

การบรกิาร	รวมถงึสญัลกัษณ์ทีล่กูค้าเข้าใจความหมายในการรบัข้อมลูจากการสือ่สารการตลาดออกไป	
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ในส่วนของมุมมองของร้านค้าที่มีต่อผู้จัดงานแสดงสินค้าก็คือสิ่งที่ผู้ออกร้านค้าคิดว่าผู้จัดงานมีความ

แตกต่างไปจากผู้จัดงานเจ้าอื่น	ๆ 	(ชัยสมพล	ชาวประเสริฐ,	2547:	79)	ส�าหรับธุรกิจการให้บริการนั้น

สิ่งที่ส�าคัญคือจะต้องศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค่าโดยค�านึงถึงสิ่งภายนอก	 และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ	(Goss,	1993,	p.	18-47)	และต้องมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ

	 ส่วนที่	3	ข้อมูลด้านแบบประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สินค้า

	 ในการศึกษางานจัดแสดงสนิค้านัน้ผู้ออกร้านค้านัน้ได้ผ่านขัน้ตอนของทฤษฎี	5A	มาจนถงึขัน้

การสนับสนุนซ่ึงหมายความว่าสิ่งส�าคัญในการศึกษาในเรื่อง	 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนใน

การเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล’’	 คือขั้นตอนการ

สนบัสนนุหรอื	advocate	ซ่ึงในส่วนนีผู้้ออกร้านค้าต้องการทีจ่ะเผยแพร่ข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีต่นได้รบัอาจจะ

ประทับใจในเรื่องต่าง	ๆ	เช่น	ผู้จัดงานบริการดี	ราคาพอรับได้	การเดินทางสะดวก	และงานในครั้งนั้น

สามารถสร้างก�าไรได้อย่างคุ้มค่ากับผู้ออกร้าค้าในงานจัดแสดงสินค้า	 ดังนั้นผู้สนับสนุนกลุ่มนี้อาจ

มีการใช้ซ�้า	บอกต่อให้กับ	ครอบครัว	 เพื่อน	และคนรู้จัก	 เพื่อต้องการให้ได้เข้าร่วมในงานจัดแสดงนี้

ในครั้งถัด	ๆ 	ไป	การสนับสนุนนี้อาจคือสิ่งที่ส�าคัญในการมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัด

แสดงสินค้า	โดยใช้แนวคิดของ	Philp	Kotler	สามารถอภิปรายได้ดังนี้

	 เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจดัแสดงสนิค้าซ�า้กบัผู้จัดงานรายเดิมส่งผลต่อการสนบัสนนุเข้าร่วม

ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล	 โดยภาพรวมของผู้

ออกร้านค้านั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 เหตุผลที่เป็นเช่นนี้	 เนื่องจากหากผู้ออกร้านค้าในงาน

จัดแสดงสินค้ามีความประทับใจกับผู้จัดรายเดิม	 ซ่ึงท�าให้เกิดความต้องการกลับมาใช้อีกกับผู้จัด

รายเดิมอีกครั้ง	 เพราะมีความพึงพอใจกับผู้จัดรายนี้	 และเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าซ�้า

ในงานจัดแสดงสนิค้าประเภทเดิมส่งผลต่อการสนบัสนนุในการเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้า

ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	โดยภาพรวมของผู้ออกร้านค้านัน้ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก	

เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนี	้เนือ่งจากหากผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสนิค้ามคีวามประทบัใจกับงานแสดงสนิค้า

เดิม	 ซึ่งท�าให้เกิดความต้องการกลับมาใช้อีกกับงานแสดงสินค้าเดิม	 เพราะครั้งที่แล้วที่ได้ร่วมงานจัด

แสดงสินค้ากับงานนี้ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าซ�้าในสถานที่เดิม	 ส่งผลต่อการสนับสนุนเข้าร่วม

ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล	 โดยภาพรวมของผู้ออก

ร้านค้านัน้ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก	เหตุผลทีเ่ป็นเช่นน้ี	เน่ืองจากหากผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดง

สนิค้ามคีวามประทบัใจกบัสถานที	่ซ่ึงท�าให้เกดิความต้องการกลบัมาใช้อีกกับสถานทีน่ี	้โดยในมมุมอง

สถานที่อาจจะสร้างความประทับใจกับผู้ออกร้านค้าในงานแสดงสินค้า
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	 แนะน�าผู้อ่ืนให้เข้าร่วมออกร้านค้า	 โดยวาจา	 เช่น	 แนะน�าให้กับบุคคลที่รู ้จัก	 ส่งผลต่อ

การสนับสนุนเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

โดยภาพรวมของผู้ออกร้านค้านั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	

	 แนะน�าผู้อ่ืนโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	 เช่น	 การบอกต่อโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผล

ต่อการสนับสนุนเข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล	

โดยภาพรวมของผู้ออกร้านค้านั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป

	 1.	 การศึกษาข้อมูลเพื่อมาวิจัยในครั้งน้ีได้เก็บข้อมูลจากผู้ออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า

ซ่ึงการออกร้านค้าในแต่ละครัง้ผู้ออกร้านค้ามคีวามต้องการสร้างก�าไรให้กบัร้านค้าของตนเองสงูดังนัน้

การเกบ็ข้อมลูในแต่ละครัง้อาจจะมกีารเร่งรบีและอาจท�าให้ข้อมลูนัน้มคีวามผิดเพีย้น	ดังนัน้ในครัง้หน้า

การเก็บข้อมูลกับงานวิจัยในรูปแบบนี้อาจจะต้องดูช่วงเวลาท่ีผู้ออกร้านค้ามีความสะดวกและมีเวลา

ในการท�าแบบสอบถาม

	 2.	 เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลแค่	3	สถานที่คือ	1.	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	

อิมแพ็คเมืองทองธานี	2.	ศูนย์ประชุมไบเทค	บางนา	3.	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	ซึ่งอาจจะท�าให้ข้อมูล

อยู่ในวงแคบ	ดังนั้นหากมีการท�าวิจัยในครั้งหน้าควรเก็บแบบสอบถามในหลากหลายสถานที่

	 3.	 ควรท�าการศึกษาควบคู่ในส่วนด้านวจิยัทางด้านปรมิานและวิจัยคุณภาพ	เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์

ที่ลงลึกของผู้เข้าร่วมออกร้านค้าในงานจัดแสดงสินค้า	
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