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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์              
แสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้จ านวน 385 ตวัอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า 1) ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนใหญ่            
มกีารเขา้ใชบ้รกิารจ านวน 1 ปีต่อครัง้ โดยมตี าแหน่งอยู่ในระดบัพนักงาน 2) ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสว่น
ใหญ่มคีวามพงึพอใจดา้นภาพลกัษณ์ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม อยู่ ในระดบั
พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก              
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความมัน่คงขององค์กร ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการประชาสมัพันธ์ และด้านความ
ปลอดภยั อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 3) ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจดา้นความคาดหวงั
คุณภาพศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรวม อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก                  
4) ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจดา้นการรบัรูคุ้ณภาพศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ภาพลักษณ์ด้านการบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการที่เขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ย่างมนีัยส าคญั              
ที่ระดับ 0.01 2) ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่างมนีัยส าคญั   
ที่ระดบั 0.01 3) ภาพลกัษณ์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามา            
จัดแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01             
4) ภาพลกัษณ์ด้านความมัน่คงขององค์กร มอีทิธพิลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจดัแสดงงาน             
ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 5) ภาพลกัษณ์คุณภาพ
ดา้นท าเลทีต่ัง้  มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน  ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการ 
____________________________________ 
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ประชุม อมิแพ็ค เมืองทองธานี อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 6) ภาพลกัษณ์คุณภาพด้านการประชาสมัพนัธ ์            
มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ 
เมืองทองธานี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 7) ภาพลกัษณ์คุณภาพด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อความ               
พงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 8) ความคาดหวงัคุณภาพศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยรวม มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 9) การรบัรูคุ้ณภาพศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ 
เมอืงทองธานีโดยรวม มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และ
การประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ ความคาดหวงั ผูป้ระกอบการ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ 

 
Abstract 

 
 The objectives of this research are to study the factors that influence the levels of customer 
satisfaction at the IMPACT Exhibition and Convention Center. The samples in this research included 
three hundred and eighty five samples. The questionnaires are used for data collection. The statistical 
methods used for data analysis included percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis. 
 The results of these findings can be described as the follows: 1) Most of the respondents are 
in the agriculture business and rented the venue for an exhibition show at least once a year. 2) Most of 
the respondents are very satisfied with the image of the IMPACT Exhibition and Convention Center and 
when we consider each aspect we can see that the factors of services, building and facilities, service 
officers, organizational security, location, promotion and safety is at very satisfied level. 3) Most 
respondents are very satisfied in terms of expectations of quality with the IMPACT Exhibition and 
Convention Center. 4) Most respondents are very satisfied with their perception of the image quality of 
the IMPACT Exhibition and Convention Center. 
 The results of the hypothesis testing can be revealed as follows; 1) The image of service that 
influenced the satisfaction levels of customers with IMPACT Exhibition and Convention Center at a 
statistically significant level of 0.01. 2) The image of buildings and facilities that influenced the 
satisfaction levels of customer regarding the IMPACT Exhibition and Convention Center at a statistically 
significant level of 0.01. 3) The image of service officers that influenced the customer satisfaction at 
IMPACT Exhibition and Convention Center at a statistically significant level of 0.01. 4) The image of 
organizational security influenced the satisfaction of customers with the IMPACT Exhibition and 
Convention Center at a statistically significant level of 0.01. 5) The Image of location that influenced 
levels of customer satisfaction with IMPACT Exhibition and Convention Center at a statistically significant 
level of 0.01. 6) The Image of promotion that influenced the levels of customer satisfaction with IMPACT 
Exhibition and Convention Center at a statistically significant level of 0.01. 7) The Image of safety that 
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influenced the satisfaction of customers with IMPACT Exhibition and Convention Center at a statistically 
significant level of 0.01. 8) The overall quality expectations that influenced the satisfaction levels of 
customers at the IMPACT Exhibition and Convention Center at the statistically significant level of 0.01. 9) 
The overall quality perception that influenced the satisfaction of customers with the IMPACT Exhibition 
and Convention Center at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Image, Expectation, Operator, Trade Show Center and Conference 
 
บทน า 
 Exhibition หากแปลความหมายตรงตวัแล้ว คือ “นิทรรศการ” ซึ่งหมายถึง “การแสดงผลงาน สนิค้า 
ผลติภัณฑ์ หรอืกจิกรรมให้คนทัว่ไปชม” โดยการจดังานแสดงสนิค้าและนิทรรศการนานาชาติถือได้ว่าเป็นหนึ่ง              
ในอุตสาหกรรมไมซ์ [MICE ย่อมาจาก Meetings (การประชุม) Incentive (แรงจูงใจ) Conventions (การจัด 
ประชุม + การแสดงสนิค้าหรอืผลงาน) Expositions (งานแสดงสนิค้าขนาดใหญ่)] ที่มีบทบาทอย่างมาก ในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้กบัประเทศ เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ผลิตสนิค้าหรือผู้ให้บริการ สามารถน าเสนอ
ผลติภณัฑข์องตนสู่สาธารณะ ท าใหเ้กดิการรบัรูใ้นผลติภณัฑห์รอืการบรกิารนัน้ๆ ซึง่การจดังานแสดงสนิคา้ในแต่
ละครัง้ ไม่เพยีงสรา้งมลูค่าจากการซือ้และการขายสนิคา้เท่านัน้ แต่ยงัสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสรา้ง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย ก่อใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่ายในภาพใหญ่ นอกจากนี้ยงัช่วยเพิม่รายได้
ให้แก่ธุรกิจหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศูนย์แสดงสนิค้าโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง สายการบิน  
ศนูยบ์นัเทงิ และรา้นคา้ เป็นต้น รวมไปถงึช่วยใหร้ฐั มรีายไดจ้ากการเกบ็ภาษีเพิม่ขึน้ ในปัจจุบนังานแสดงสนิคา้
นิยมจดัแสดงสนิค้าเฉพาะด้าน ในระยะเวลาที่ส ัน้ลง รวมไปถึงเปลี่ยนจากผู้ซื้อที่เป็นผู้บรโิภคทัว่ไป กลายเป็น
องคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ หรอืบรษิทัในระดบันานาชาติ และเปลีย่นจากการคา้ปลกี เป็นการเลอืกชมสนิคา้แลว้สัง่ซือ้
เป็นจ านวนมากในภายหลงั  
 ส าหรบังานดา้นการใหบ้รกิารสถานทีจ่ดัแสดงสนิคา้และการประชุม จะเหน็ไดว้่าตลาด ในประเทศไทย
เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ ทัง้ในแง่ของประโยชน์ดา้นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ และงานบรกิาร รวมถงึการเจรจาธุรกจิ 
ประเทศไทยถอืเป็นศนูยก์ลางแห่งการเชื่อมโยงทางธุรกจิของภูมภิาคอาเซยีน อกีทัง้สถานทีจ่ดัแสดงสนิคา้และการ
ประชุมในประเทศไทย ไม่เพยีงแต่เป็นการจดัแสดงงานศลิปะชัน้เยี่ยมเท่านัน้ แต่ยงัสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้าม
ความต้องการของผู้จดังานอกีด้วย ทมีงานสนับสนุนและให้บรกิาร จะเนรมติสถานที่ให้เข้ากบัรายละเอยีดงาน               
ที่ลูกค้าก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสนิค้านานาชาติ งานสมัมนาองค์กร งานประชุมประจ าปี งานสมัมนา
วชิาการ หรอือเีวนตธ์ุรกจิรปูแบบอื่นๆ ซึง่ในปัจจุบนั มสีถานทีอ่ยู่หลายแห่งทีใ่หก้ารบรกิารดา้นงานจดัแสดงสนิคา้
และการประชุม ไม่ว่าจะเป็น ไบเทค บางนา ศูนยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี ศูนย์ประชุม
แห่งชาตสิริกิติติ ์และยงัคงรวมไปถงึโรงแรมชัน้น าต่างๆ ทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพ มหานคร 
 ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี ถอืไดว้่าเป็นศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้ และการประชุม
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ตัง้อยู่ภายในพืน้ทีข่องเมอืงทองธานี เขตอ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีโดยในแต่ละ
ปีจะมกีารจดังานอเีวนทป์ระเภทต่างๆ มากกว่า 400 งาน และมผีู้เขา้ชมงานมากกว่า 15 ลา้นคนต่อปี ปัจจุบนัมี
พืน้ทีจ่ดัแสดงสนิค้าและการประชุมทัง้หมด 5 ส่วน ไดแ้ก่ อมิแพค็ อารน่ีา อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ เซน็เตอร ์อมิแพค็ 
ฟอรมั อมิแพค็ ชาเลนเจอร ์แอกทฟี สแควร ์เลคไซต ์นอกจากนี้ ในบรเิวณอมิแพค็ ยงัมสีถานทีส่ าคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ 
ธนัเดอร์โดม เอสซีจี สเตเดียม สนามของสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส
แห่งชาต ิและโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ อมิแพค็  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
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 ถงึแมว้่าศูนยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี จะถอืไดว้่าเป็นศูนยจ์ดัแสดงสนิคา้และ
การประชุมทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย แต่เน่ืองจากการแข่งขนัในธุรกจิการใหบ้รกิารสถานทีจ่ดัแสดงสนิค้าและการ
ประชุมทีค่่อนขา้งรุนแรง ประกอบกบัการทีม่ผีูใ้หบ้รกิารอยู่หลายแห่ง จงึท าใหท้างศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชุม
อมิแพค็ เมอืงทองธานี ต้องมกีารปรบัปรุงและพฒันา การด าเนินงานในดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อทีจ่ะสามารถ
สรา้งความประทบัใจ และพงึพอใจสงูสดุกบัทัง้ผู้จดังาน และผูเ้ขา้ชมงาน 
 จากการส ารวจขอ้มลูอุตสาหกรรมไมซข์องไทยในทัง้ 4 กลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ธรูกจิการจดัประชุม (Meeting) 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) ธุรกิจการจดัประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจการจดัแสดง
สนิค้า/นิทรรศการ (Exhibition) ของอินฟอรเ์มชัน่ โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซลัแตนท์ (IP&C) พบว่าในปี 2552                
มนีกัธุรกจิกลุ่มไมซเ์ดนิทางเขา้สู่ไทยเป็นจ านวน 620,000 คน ลดลงค่อนขา้งมาก (รอ้ยละ -24.56) เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน สรา้งรายไดร้วมจากการใชจ้่ายคดิเป็นมูลค่า 45,000 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ -26.91) ในจ านวนนี้ 
การประชุมนานาชาติ (Convention) ยังคงเป็นธุรกิจที่ท ารายได้สูงที่สุดคิดเป็นมูลค่า 16,232.03 ล้านบาท               
ลดลงรอ้ยละ-41.18 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน รองลงมาคอื การประชุม (Meeting) มมีูลค่า 10,710.13 ล้านบาท ลดลง
รอ้ยละ -27.00 เมื่อเทียบกบัปีก่อน การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) มีมูลค่า 7,548.78 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ -18.44 และการจดังานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) เป็นธุรกิจประเภทเดียวที่มีการขยายตัว             
ในอตัรารอ้ยละ 4.61 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน คดิเป็นมลูค่า 10,509.06 ลา้นบาท 
 ขณะเดยีวกนั การเตบิโตของอุตสาหกรรมไมซข์องไทย ยงัไดร้บัแรงสนับสนุนจากการลงนามขอ้ตกลง
ทางการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ และการก าหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในหลายสาขาเศรษฐกิจ  อาทิ เกษตร            
ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม  แฟชัน่ และไอที เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ได้แก่ บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในไทยซึ่งมีประมาณ  3,000 บรษิัท และมีความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นกลุ่มลกูคา้ทีส่ าคญั รวมทัง้สมาคมวชิาชพีต่างๆ อาท ิแพทยสภา สมาคม
เภสชักรสภาวศิวกรและสถาปนิก เป็นตน้ 
 จากที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนี้  ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึง “ปัจจัยด้านภาพลักษณ์               
ความคาดหวงั และการรบัรูท้ีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ 
เมอืงทองธานี” ซึง่ผลที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี้  จะท าให้ทราบถึงระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการให้บรกิาร 
การรบัรู้ถึงคุณภาพการให้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจในการใช้บริการ  เพื่อที่ทางศูนย์แสดงสินค้าและ           
การประชุม อิมแพ็ค จะสามารถน าไปใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทีจ่ะสามารถสรา้งความประทบัใจ และพงึพอใจสงูสดุกบัทัง้ผูจ้ดังานและผูเ้ขา้ชมงาน จนส่งผลท าให้ศูนยแ์สดง
สนิคา้และการประชุม อมิแพค็ เป็นสถานทีจ่ดัแสดงและการประชุมทีม่ชีื่อเสยีงในระดบันานาชาติต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูย์
แสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวงัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดแสดงงาน              
ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 3. เพื่อศกึษาการรบัรู้ที่มอีทิธพิลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์
แสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1.  ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ภาพลกัษณ์ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
   1.1.1  ดา้นการบรกิาร 
   1.1.2  ดา้นอาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก 
   1.1.3  ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
   1.1.4  ดา้นความมัน่คงขององคก์ร 
   1.1.5  ดา้นท าเลทีต่ัง้ 
   1.1.6  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
   1.1.7  ดา้นความปลอดภยั 
  1.2  ความคาดหวงัคุณภาพศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
  1.3  การรบัรูคุ้ณภาพศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1  ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงานทีม่ต่ีอศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ภาพลกัษณ์ด้านการบรกิาร มีอทิธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจดัแสดงงาน              
ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 2.  ภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 3.  ภาพลักษณ์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามา            
จดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 4.  ภาพลกัษณ์ด้านความมัน่คงขององค์กร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามา            
จดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 5.  ภาพลกัษณ์ด้านท าเลที่ตัง้ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจดัแสดงงาน            
ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 6.  ภาพลกัษณ์ด้านการประชาสมัพนัธ์ อทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการที่เขา้มาจดัแสดง
งาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 7.  ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน 
ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 8.  ความคาดหวงัคุณภาพศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม มอีทิธพิล
เชงิลบ ต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการที่เขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพ็ค 
เมอืงทองธาน ี
 9.  การรบัรูคุ้ณภาพศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม มอีทิธพิลเชงิบวก 
ต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค               
เมอืงทองธาน ี
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของภาพลกัษณ์ 
 เป็นค าที่ใช้เรยีกกนัในแวดวงวชิาการจนเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปหรอือกีนัยหนึ่ง หมายถึง กิตติศพัท ์
ขององค์กร ปัจจุบนัค าว่า ภาพลกัษณ์ ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบด้านการบรกิารธุรกจิ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกจิเป็นไปไดอ้ย่างกา้วหน้าและมัน่คง 
 เลซลี ่(Lesly. 1971: 120) ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัค าว่าภาพลกัษณ์ว่า หมายถงึ ความประทบัใจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล กลุ่มบุคคล ซึ่งความประทับใจดังกล่าวนี้มีรากฐานมาจาก
ผลกระทบระหว่างบุคคลกบัสิง่นัน้ๆ 
 มารส์โตร ์(Marston. 1979: 14) ให้ทศันะว่า ภาพลกัษณ์ เป็นค าที่คนส่วนมากเขา้ใจว่า หมายถึง บาง
สิง่บางอย่างที่เป็นมายา หรอืภาพลวงตา แต่โดยความเป็นจรงิแล้ว ภาพลกัษณ์มิได้เป็นมายาหรอืภาพลวงตา
ตามทีค่นสว่นมากคดิหรอืเขา้ใจกนั 
 ความหมายของความคาดหวงั 
 ความคาดหวงั หมายถึง ทศันคติเกี่ยวกบัความปรารถนา หรอืความต้องการของผู้บรโิภคที่พวกเขา
คาดหวงัว่าจะเกดิขึน้ในการบรกิารนัน้ๆ ลูกคา้ซื้อสนิคา้ หรอืบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจง 
และลูกคา้จะประเมนิผลของการซือ้ โดยมพีืน้ฐานจากสิง่ทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัความตอ้งการคอื สิง่ทีถู่กฝังลกึอยู่ใน
จติใต้ส านึกของมนุษยเ์ป็นผลสบืเน่ืองมาจากชวีติความเป็นอยู่และสถานะภาพของแต่ละบุคคล เมื่อรูส้กึว่ามคีวาม
ตอ้งการพวกเขาจะมแีรงจงูใจทีจ่ะท าใหค้วามตอ้งการไดร้บัการตอบสนองลกูคา้ (วนิดา เพชรสงัหาร. 2553: 43)  
 ความหมายของการรบัรู้ 
 กรอรสินั และมากูน (Garrison; & Magoon. 1972) กล่าวว่า การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทางสมอง
ในการตคีวามหมาย หรอืแปลความหมายขอ้มูลจากการสมัผสัของประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของร่างกายกบัสิง่แวดลอ้ม
กเ็ป็นสิง่เรา้ หรอืสิง่แวดลอ้มทีส่มัผสันัน้ว่าเป็นอะไรมคีวามหมายอย่างไร ลกัษณะเป็นอย่างไร และการทีจ่ะรบัรูส้ ิง่
ทีม่าสมัผสันัน้ตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็นเครื่องช่วยในการตคีวาม ถา้ไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน บุคคลนัน้จะไม่
สามารถรบัรูไ้ดว้่าสิง่นัน้คอือะไร หรอืมคีวามหมายอย่างไร 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 มอร์ส (Morse. 1958: 19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง สิง่ใดก็ตามที่สามารถลด
ความตงึเครยีดของมนุษยใ์หน้้อยลง และความตงึเครยีดเหล่านัน้เป็นผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์เมื่อมนุษย์
ตอ้งการมากกจ็ะเกดิปฏบิตัเิรยีกรอ้ง เมื่อใดความตอ้งการไดร้บัการตอบสนอง ความตงึเครยีดกจ็ะน้อยลงหรอืหมด
ไปท าใหเ้กดิความพงึพอใจ 
 กู๊ด (Good. 1973: 13) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ระดบัความพอใจ
ซึง่เป็นผลจากความสนใจ และเจตคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอคุณภาพและสภาพของงาน 
 คูลเลน (Cullen. 2001: 664) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรบัรู้ของบุคคลทัง้ที่
เกดิขึน้ในระยะสัน้และระยะยาวทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารต่างๆ ทัง้ในระดบัแคบที่เกีย่วกบัลกัษณะบรกิาร ทีม่ต่ีอ
คุณภาพการบรกิาร เช่น ความรบัผดิชอบ ความน่าเชื่อถอื น่าไวว้างใจของผูใ้หบ้รกิาร เป็นต้น และในระดบักวา้ง 
ทีเ่ป็นมุมมองของผูร้บับรกิารทีไ่ดจ้ากบรกิารทุกประเภททีน่ าไปเป็นขอ้สรุปรวมความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที่มี
ต่อองคก์ร 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2549: 45-48) ความพงึพอใจ เป็นความรูส้กึหลงัการซือ้หรอืรบับรกิารของ
บุคคล ซึง่เป็นผลมาจากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูต่้อการปฏบิตัิงานของผูใ้หบ้รกิารหรอืประสทิธภิาพของ
สนิค้า กบัการให้บรกิารที่เขาคาดหวงั โดยถ้าผลที่ไดร้บัจากสนิคา้ หรอืบรกิารต ่ากว่าทีค่าดหวงัของลูกคา้ ท าให้
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ลกูคา้เกดิความไม่พงึพอใจ แต่ถ้าระดบัของผลทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิารตรงกบัความคาดหวงัของลกูคา้ทีต่ัง้ไว้
กจ็ะท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ ซึง่ผูข้ายจะตอ้งท าใหผ้ลติภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แขง่ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิค้า และ
การประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เนื่องจากไม่ทราบจ านวนผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยจ์ดั
แสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีเป็นจ านวนทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่มีระดับความเชื่อมัน่ 95% (นราศร ี              
ไววนิชกุล และชูศกัดิ ์อรุณศร.ี 2538: 104) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว้จ านวน 15 คน 
รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง หรือแบบ
วจิารณญาณ โดยการเจาะจงแจกแบบสอบถามใหก้บัผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีสัดส่วนการเก็บ
แบบสอบถามจากงานแสดงสนิคา้ ดงันี้ งานการคา้จากธุรกจิสู่ผู้บรโิภค (B2C) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 60 อาท ิเช่น 
งานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2017 งาน Health Cuisine & Beauty Festival งาน Thailand Home Builder Fair 
2017 งาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาต ิ2017 และ งานการท าธุรกจิสูธุ่รกจิ (B2B) ในอตัราสว่นรอ้ยละ 40 อาท ิเช่น 
งาน Beyond Beauty ASEAN – Bangkok 2017 งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งาน INTERMAT ASEAN 
2017 เป็นตน้ 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ            
ทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์จดัแสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ที่เตม็ใจ และยนิดใีหข้อ้มูล 
จ านวน 385 คน เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
ผลการวิจยั 
 การศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ความคาดหวัง การรับรู้ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ความถี่การใช้บริการ และ
ต าแหน่งงาน ไดแ้จกแจงจ านวน (ความถี)่ ค่าเปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี้ 
  1.1  ประเภทธุรกจิ ผู้ประกอบการที่เขา้มาใชบ้รกิารส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิประเภทอุตสาหกรรม
การเกษตร จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอื่นๆ จ านวน 112 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 29.10  
  1.2  ความถีใ่นการใชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสว่นใหญ่เขา้มาใชบ้รกิาร 1 ปี ต่อครัง้ 
จ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.70 รองลงมาคอื 6 เดอืน ต่อครัง้ จ านวน 106 คน  
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  1.3  ต าแหน่งงาน ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บรกิารส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานอยู่ในระดบัพนักงาน 
จ านวน 214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.60 รองลงมา คอื ระดบัผูจ้ดัการ จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.10 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อภาพลกัษณ์  ของศูนย์แสดงสนิค้า และการ
ประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ซึง่ประกอบดว้ย ด้านการบรกิาร ด้านอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความมัน่คงขององค์กร ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการประชาสมัพันธ์ และด้านความ
ปลอดภยั ของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี โดยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการศกึษาพบว่า 
  2.1 ดา้นการบรกิาร ความพงึพอใจภาพลกัษณ์ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทอง
ธานี ดา้นการบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
มาใชบ้รกิารมรีะดบัความพงึพอใจต่อ จ านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร ระเบยีบกฎเกณฑก์ารบรกิารอย่าง
มมีาตรฐาน การตดิป้ายประกาศแจง้ขอ้มลูเวลาการใหบ้รกิาร ขัน้ตอนการด าเนินงานรวดเรว็ทนัใจ ความยดืหยุ่นใน
การใหบ้รกิาร และความสะดวกในการตดิต่อ ระบบลกูคา้สมัพนัธ ์อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66, 
3.59, 3.61, 3.57, 3.67 และ 3.64 ตามล าดบั ซึง่ช่องทางใหล้กูคา้มโีอกาสรอ้งเรยีนอยู่ในระดบัพงึพอใจปานกลาง 
มเีท่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 
  2.2  ดา้นอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวก ความพงึพอใจภาพลกัษณ์ ศูนย์แสดงสนิค้า 
และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ด้านอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.85 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า พื้นที่บรกิารสะอาดเรยีบรอ้ย อาคารสถานที่โดดเด่น เหน็ได้ชดั ความ
สวยงามของสถานทีบ่รกิาร อาคารสิง่ปลกูสรา้งคงทน แขง็แรง มรีะดบัความพงึพอใจมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89, 
4.03, 3.68 และ 3.93 ตามล าดบั ซึ่งที่จอดรถเพยีงพอส าหรบัผู้ใชบ้รกิารอยู่ในระดบัพงึพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.36 
  2.3  ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ความพงึพอใจภาพลกัษณ์ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ 
เมอืงทองธานี ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า การแต่ง
กายเหมาะสม สะอาดและดดู ีความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร ความเตม็ใจ และพรอ้มในการใหบ้รกิาร ความ
ซื่อสตัยส์ุจรติในการปฏบิตัหิน้าที ่การบรกิารลูกคา้ดว้ยความเสมอภาค การบรกิารทีส่รา้งความประทบัใจทีด่ ีและ
การบรกิารทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดด้อียู่ในระดบัพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78, 3.58, 3.62, 3.76, 
3.74, 3.71 และ 3.56 ตามล าดบั 
  2.4  ด้านความมัน่คงขององค์กร ความพึงพอใจภาพลกัษณ์ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม            
อมิแพ็ค เมืองทองธานี ด้านความมัน่คงขององค์กรอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ความสมัพันธ์อนัดีกับสงัคม และชุมชน ความมีชื่อเสยีงที่ดี เป็นที่ยอมรบั 
สถานที ่และบรกิารทีไ่ดร้บัมาตรฐาน ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ความโปร่งใส และซื่อตรงในการ
ด าเนินธุรกิจ และองค์กรมีความมัน่คง อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03, 2.68, 4.07, 3.93, 
3.58, 3.79 และ 3.84 ตามล าดบั 
  2.5  ดา้นท าเลทีต่ัง้ ความพงึพอใจภาพลกัษณ์ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทอง
ธานี ด้านท าเลที่ตัง้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เส้นทางสะดวกสบาย               
ป้ายบอกทางชดัเจน อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ซึง่ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ตัง้อยู่
ใกล้บ้านท่าน และศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ตัง้อยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.04 และ 3.30 ตามล าดบั โดยศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ 
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เมอืงทองธานี ตัง้อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT และศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ตัง้อยู่ใกล้
รถไฟฟ้า BTS อยู่ในระดบัพงึพอใจน้อย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.48 และ 2.40 ตามล าดบั 
  2.6  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ความพงึพอใจภาพลกัษณ์ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ 
เมืองทองธานี ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า            
การประชาสมัพนัธช์ดัเจน เหมาะสม เขา้ใจง่าย ความถี่ในการจดัท าประชาสมัพนัธ ์ความคดิสรา้งสรรคใ์นการท า
ประชาสมัพนัธ ์และข่าวสารประชาสมัพนัธม์กีารอพัเดทอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46, 3.47, 
3.56 และ 3.49 ตามล าดับ ซึ่งกล่องรบัฟังความคิดเห็น จุดประเมินความพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 
  2.7  ด้านความปลอดภัย ความพึงพอใจภาพลกัษณ์ ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพ็ค 
เมอืงทองธานี ดา้นความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า การจดัการ 
และการรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีการแสดงเขตป้ายทาง ป้ายบ่งชี ้ฯลฯ ระบบแจง้เตอืนอนัตราย คู่มอืแนะน าการใช้
บรกิาร และอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัมสีภาพพรอ้มใชง้านอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67, 3.63, 
3.75, 3.45 และ 3.69 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อความคาดหวงัคุณภาพศนูยแ์สดงสนิคา้ และการ
ประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม ซึง่ประกอบดว้ย ด้านการบรกิาร ดา้นอาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความ
สะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความมัน่คงขององค์กร ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการประชาสมัพันธ์ และ             
ดา้นความปลอดภยั ของผูป้ระกอบการที่เขา้มาใชบ้รกิาร ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการศกึษาพบว่า 
 ความพึงพอใจต่อความคาดหวังคุณภาพศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ดา้นการบรกิาร ดา้นอาคารสถานที ่และ
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความมัน่คงขององค์กร ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74, 3.69, 3.92, 3.76, 3.79, 3,83 และ 
3.81 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรบัรู้ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม               
อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม ซึง่ประกอบด้วย ด้านการบรกิาร ด้านอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความมัน่คงขององค์กร ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการประชาสมัพันธ์ และด้านความ
ปลอดภยั ของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี โดยการหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการศกึษาพบว่า 
 ความพึงพอใจต่อการรบัรู้คุณภาพศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยรวม             
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการบริการ ด้านอาคารสถานที่ และ                  
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความมัน่คงขององค์กร ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69, 3.65, 3.61, 3.59, 3.74, 3,64 และ 
3.71 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิยั โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมตฐิานได ้ดงันี้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1 ภาพลกัษณ์ดา้นการบรกิาร มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มา
จัดแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01                
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลกัษณ์ด้านอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความ              
พึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี               
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ภาพลกัษณ์ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ
ที่เขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี  อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี  4 ภาพลักษณ์ด้านความมัน่คงขององค์กร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี  อย่างมนีัยส าคญั             
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 5 ภาพลกัษณ์ดา้นท าเลทีต่ัง้ มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดั
แสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 6 ภาพลกัษณ์ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการ 
ที่เขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี  อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 7 ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
มาจัดแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 8 ความคาดหวงัคุณภาพศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพค็ เมอืงทองธานี
โดยรวม มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 9 การรบัรูคุ้ณภาพศูนย์แสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีโดยรวม  
มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม  อมิแพค็ 
เมอืงทองธาน ีอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1.  จากผลการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ดา้นการบรกิาร มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษาพบว่า องคป์ระกอบ
ตวัแปรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ ไดแ้ก่ จ านวนพนกังานเพยีงพอ การตดิป้ายประกาศแจง้ขอ้มลู ขัน้ตอนระยะเวลา
การให้บริการ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน ทัง้นี้ เนื่องจากศูนย์การแสดงสินค้า และ การประชุม อิมแพ็ค               
เมอืงทองธานีเป็นองคก์รที่มุ่งเน้นความส าคญัในการใหก้ารบรกิารทีด่เีสมอมา เพื่อรองรบัจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ใน
แต่ละปี ดงัจะเหน็ได้จากวสิยัทศัน์ขององค์กรที่ว่า “ศูนย์แสดงสนิค้า นิทรรศการ และการประชุมชัน้น าอนัดบั 1 
ของประเทศไทย ซึง่พรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกครบครนัและบรกิารทีด่เียี่ยม ภายใต้มาตรฐานสากล มุ่งเน้น
สง่เสรมิความส าเรจ็แก่ลูกคา้อย่างเตม็ความสามารถ” ทางศูนยจ์ดัแสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทอง
ธานีจงึไดม้กีารพฒันาการบรกิารอย่างต่อเนื่องเพื่อคงคุณภาพการบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน และสรา้งความพงึพอใจ
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ยิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jay Kandampully, Thanika Devi Juwaheer and Hsin-Hui (Sunny)             
Hu (2011) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของคุณภาพโรงแรมในดา้นการบรกิาร และภาพลกัษณ์ทีม่ผีลกระทบต่อ
ความภกัดขีองลกูคา้ในภาคการท่องเทีย่ว พบว่า ภาพลกัษณ์องคก์รเกดิจากคุณภาพการบรกิาร ซึง่ก่อใหเ้กดิความ
จงรกัภกัดตีามมา 
 2.  จากผลการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ดา้นอาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก มอีทิธพิลต่อความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี            
จากผลการศกึษาพบว่า องคป์ระกอบตวัแปรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ ไดแ้ก่ สถานทีโ่ดดเด่น เหน็ชดัเจน ทีจ่อดรถ
เพยีงพอ ความสวยงามของสถานที ่และอาคารสิง่ปลกูสรา้งคงทน แขง็แรง ทัง้นี้เน่ืองจากศนูยก์ารแสดงสนิคา้ และ 
การประชุม อมิแพ็ค เมืองทองธานี เป็นศูนย์การแสดงสนิค้า และ การประชุมที่ใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของภูมภิาค
อาเซียน จึงต้องมุ่งเน้นการจดัสรรอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เพื่อความมัน่ใจของ
ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้มาจดังาน หรอืการประชุมว่า เป็นสถานทีท่ีส่วยงาม ยิง่ใหญ่ เป็นหน้าเป็นตาระดบัประเทศ 
มสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอ รองรบัทัง้ผูม้าจดัแสดงงาน และผู้เขา้ชมงานไดอ้ย่างครอบคลุมทัว่ถึง ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จรญิพร หาญพยคัฆ์ (2554) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์และความพึงพอใจในการใช้บรกิาร
ร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสถานที่
ให้บรกิาร มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามพึงพอใจในการใช้บรกิารร้านค้าบรษิัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) มากทีส่ดุ คอื มกีารจดัสถานทีส่วยงาม เหมาะสม  
 3.  จากผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษา
พบว่า องคป์ระกอบตวัแปรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ผูบ้รกิารสามารถตอบค าถาม ชีแ้จงขอ้สงสยั ผูใ้หบ้รกิาร
มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ และผู้บรกิารสรา้งความประทบัใจ และความเขา้ใจที่ด ีเนื่องจากศูนย์แสดงสนิค้า และการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เน้นย ้าความส าคญัของพนักงานผู้ให้บริการต้องมีความพร้อม ความเข้าใจใน
สถานทีต่่างๆ ทีม่ไีวเ้พื่อการบรกิาร พนกังานตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม สามารถตอบค าถามใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และชดัเจน มคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎระเบยีบ แบบแผนต่างๆ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ อกีทัง้ตอ้งรู้
วธิกีารสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ และนึกถงึเสมอเมื่อลูกคา้ต้องการ
จดัแสดงสนิคา้ หรอืการประชุมต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zamri Ahmad and Rahmat Hashim (2010) 
ได้ท าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ในใจลูกคา้ และความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ : กรณีศกึษาตลาดการจดัประชุม
ของโรงแรม พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ในสายตาของผูบ้รโิภค การบรกิารของพนักงานถอืเป็นมุมมองทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด
ในความเขา้ใจพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภค ถือเป็นการยนืยนัเมื่อคามสมัพนัธร์ะหว่างการบรกิารของพนักงาน 
และความพงึพอใจแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แรงทีส่ดุ 
 4.  จากผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้านความมัน่คงขององค์กร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษา
พบว่า องค์ประกอบตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่  องค์กรมีความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน และองค์กร             
มชีื่อเสยีงทีด่เีป็นทีย่อมรบั เนื่องจากศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีมชีุมชนทีอ่าศยัอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ตัง้ จึงท าให้ชุมชนแถวนัน้เกิดความผูกพัน และมีความพอใจที่ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม              
อมิแพค็ เมอืงทองธานี มกีารจดัการแสดงสนิคา้ และการประชุมอย่างต่อเนื่องทัง้ปี ท าใหผู้ท้ีอ่าศยัอยู่บรเิวณนัน้ได้
มสีถานที่พกัผ่อน ช๊อปป้ิง แหล่งหาความรู้ที่ใกล้ และง่ายต่อการเขา้ถึง อกีทัง้ศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม               
อมิแพค็ เมอืงทองธานียงัเป็นองคก์รทีม่ชีื่อเสยีง หากพูดสถานทีจ่ดังานแสดงสนิคา้ และการประชุม สถานที ่ทีถ่อื
ว่าถูกนึกถงึเป็นอนัดบัต้นๆ กค็อื ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีนัน่เอง ซงึสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ วรรธนะ พนูทองชยั (2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสวุรรณภูมขิองผูโ้ดยสารขาออก พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของผูโ้ดยสารขาออก
ที่ใช้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในด้านสิง่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้           
ความมัน่ใจ และในดา้นความเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม 
 5.  จากผลการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ดา้นท าเลทีต่ัง้ มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษาพบว่า องคป์ระกอบ
ตวัแปรที่มผีลต่อความพงึพอใจ ไดแ้ก่ เสน้ทางสะดวกสบาย ป้ายบอกทางชดัเจน ตัง้อยู่ใกล้บา้นท่าน ตัง้อยู่ใกล้
สาธารณูปโภคหลากหลาย และตัง้อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT เนื่องด้วยศูนย์แสดงสนิค้า และการประชุม อิมแพ็ค             
เมืองทองธานีตัง้อยู่ย่านชานเมือง จึงท าให้เรามีการสร้างทางด่วนเพื่อง่ายต่อการเดินทางมาถึงได้อย่าง
สะดวกสบาย มรีถสาธารณะรองรบัส าหรบัผู้ทีโ่ดยสารรถสาธารณะต่างๆ ท าเลทีต่ัง้จงึถอืว่าไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร และผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ทีเ่ลอืกใช้ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี กจ็ะอยู่บรเิวณใกล้เคยีง หรอืไม่กค็ านึงถึงสถานที่ ที่รองรบัขนาดงานที่ยิง่ใหญ่ หรอืไม่ผู้
จ านวนผู้ให้ความสนใจเข้าชมมีจ านวนมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรัชญาคม ล้วนรัตน์ (2554)             
ได้ท าการศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ที่มผีลต่อความไว้วางใจและพฤติกรรมของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสะดวกในการใช้บรกิารอยู่ในระดบัด ีและมคีวามสมัพนัธก์บั
ความไวว้างใจโดยรวมทีม่ต่ีอบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 6.  จากผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษา
พบว่า องคป์ระกอบตวัแปรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธช์ดัเจน เหมาะสม เขา้ใจง่าย ความถี่
ในการประชาสมัพนัธท์ าใหเ้กดิการนึกถงึ และมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการท าประชาสมัพนัธ ์เน่ืองดว้ยศูนยแ์สดง
สนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีมกีารท าการประชาสมัพนัธผ์่านทางเวปไซต์ และสื่อสงัคมออนไลน์
ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการนึกถงึ และเหน็ถงึรปูแบบการบรกิารทีม่มีาตรฐาน สถานที ่ทีร่องรบัการจดังานไดห้ลายขนาด 
หลายรูปแบบ อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มการบริการที่เต็มรูปแบบ ทัง้ในเรื่องของร้านอาหาร โรงแรม เอ้าท์เล็ทแหล่ง             
ช๊อปป้ิง ฯลฯ เพื่อการประชาสมัพนัธอ์ย่างมคีุณค่าในดา้นสถานใหก้ารบรกิารครบวงจร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  Jay Kandampully, Thanika Devi Juwaheer and Hsin-Hui (Sunny) Hu (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
อทิธพิลของคุณภาพโรงแรมในด้านการบรกิาร และภาพลกัษณ์ที่มผีลกระทบต่อความภกัดขีองลูกคา้ในภาคการ
ท่องเทีย่ว พบว่า วสิยัทศัน์ และกลยุทธท์ีจ่ะช่วยใหมุ้่งไปทีเ่ป้าหมายระยะยาวของการยกระดบัภาพลกัษณ์บรษิัท 
และการเพิม่จ านวนความคงรกัภกัดขีองลูกคา้ จากมุมมองดา้นกลยุทธ ์คุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์ และความ
จงรกัภักดคีวรมกีารจดัการจากมุมมองด้านการปฏบิตัิการ และการตลาด ภาพลกัษณ์ และความภกัดไีม่ได้เป็น            
ตวัแปรทีม่รีะยะยาว แต่ตอ้งไดร้บัอทิธพิลการสง่เสรมิจากทางการโฆษณา และการตลาด และจะเกดิความส าเรจ็ได้
โดยการทีม่คีุณภาพการบรกิารทีม่ ัน่คงดเียีย่ม และความพงึพอใจของลกูคา้ 
 7.  จากผลการวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ 
ที่เข้ามาจดัแสดงงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จากผลการศึกษา  พบว่า 
องค์ประกอบตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่  การจดัการรกัษาความปลอดภัยที่ดี และระบบแจ้งเตือน
อนัตราย เนื่องจากศนูยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี เป็นสถานทีจ่ดังานขนาดใหญ่ จงึท าให้
มคีวามค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพื่อจะได้รกัษาระดบัมาตรฐานการดูแลที่ดี และเกิดความมัน่ใจ               
ในการเขา้มาใช้บรกิารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พนิดา ทองอยู่ (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ [บรษิัท ทีโอท ี(จ ากดั) มหาชน] ของผู้บรโิภคในอ าเภอธญับุร ี
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จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของลูกค้าที่ใช้บริการ อาทิเช่น ด้านการตอบสนอง               
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม
ในระดบัสงูทุกดา้น เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 8.  จากผลการวเิคราะหค์วามคาดหวงัคุณภาพศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี
โดยรวม มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบตวัแปรที่มผีลต่อความพงึพอใจ ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นความมัน่คงขององคก์ร เน่ืองจากผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารต้องมกีารลงทุน
จ านวนมาก ในการที่จะเขา้มาจดัแสดงงาน ดงันัน้ผู้ใช้บรกิารจงึต้องมกีารค านึงถึงสถานที่ ที่มีคุณภาพ สะอาด
เรยีบรอ้ย รองรบัจ านวนคนทีเ่ขา้มาเดนิชมงานไดอ้ย่างพอเพยีง บรษิทัมคีวามมัน่คงเนื่องจากบางงาน ต้องมกีาร
จบัจองพื้นที่การเป็นรายปี ท าให้ผู้ที่จะตดัสนิใจเขา้มาใชบ้รกิาร และเกดิความพงึพอในนัน้จ าให้ความส าคญักบั
หน่วยงานขององค์กรว่ามคีวามมัน่คงมากน้อยเพยีงใด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนันทา ยอดเณร (2551)              
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพบริการจากความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรบัรู้ของ
ผูร้บับรกิารงานเภสชักรรม ในสถานบรกิารสาธารณะสุข ระดบัปฐมภูมใินกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้รบับรกิารมี
ความคาดหวงั และการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิาร ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถือ
ของการบรกิาร ดา้นความมัน่ใจเอาใจใส่ในการบรกิาร และดา้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผูร้บับรกิาร แตกต่างกนัอย่างมยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
 9.  จากผลการวิเคราะห์การรบัรู้คุณภาพศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยรวม มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาจดัแสดงงาน ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี จากผลการศกึษาพบว่า องคป์ระกอบตวัแปรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิาร 
และดา้นความมัน่คงขององคก์ร เนื่องจากศูนยแ์สดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีเป็นสถานที่ให้
การบรกิาร และจ าเป็นตอ้งตระหนักถงึรูปแบบการใหบ้รกิารทีด่ ีมคีุณค่า เพื่อใหผู้้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดร้บัรูถ้งึ และ
เกดิความพงึพอใจ บอกต่อ และกลบัมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง ดงัจะเหน็ไดว้่าดา้นการบรกิาร และความมัน่คงของ
องคก์รนัน้จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งท าใหส้นิคา้การบรกิารนัน้สอดคลอ้ง จบัต้องได ้เกดิการรบัรูท้ีด่ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชุติพล เทียนชวลิต (2558) ได้ท ากรศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ของการรบัรู้คุณภาพการบริการกบัความ            
พงึพอใจ และพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่ น) พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
ของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่ น) ด้านสิ่งสัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บรกิารศูนย์จดัแสดงสนิค้า และการ
ประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานีเท่านัน้ ดงันัน้การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาสถานบรกิารศูนยจ์ดัแสดงสนิคา้ 
และการประชุมต่างๆ เพื่อจะไดน้ าผลการศกึษาทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบความแตกต่างในแต่ละพืน้ที่  
 2.  ควรท าการวจิยัอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความพึงพอใจในศูนย์จดัแสดงสนิค้า และการประชุมเป็น
เรื่องของความรูส้กึ และความคดิเหน็สว่นบุคคลทีม่ต่ีอสถานที ่ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้เพื่อจะไดเ้ป็น
ขอ้มลูส าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในธุรกจินี้ซึง่สามารถน าขอ้มูลวจิยัไปปรบักลยุทธต่์างๆ ในการสรา้งคุณภาพใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิ
ความพงึพอใจในศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้ และการประชุมต่อไป 
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 3.  ควรท าการศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมผีลต่อความพงึพอใจในศูนยจ์ดัแสดงสนิคา้ และการประชุม 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี เช่น ดา้นความจงรกัภกัด ีหรอื ดา้นทศันคต ิเป็นตน้ เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูมาวางแผนกลยุทธ์
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นปัจจุบนัใหม้ากทีส่ดุ 
 4.  ควรศกึษาภาพลกัษณ์ ความคาดหวงั และการรบัรู้ ที่มีอทิธพิลต่อความพึงพอใจที่ได้ด าเนินการ
มาแล้วในอดีต เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และโอกาสต่างๆ ซึ่งจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของตน และยงัเป็นการเพิม่พูนประสบการณ์ในการท าแผนการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนผู้ที่จะเขา้มาใช้
บรกิารต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ลงไดด้้วยการสนับสนุน และความกรุณาให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และ
ความช่วยเหลอื ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างด ีจากอาจารย ์ดร. อนิทกะ พริยิะกุล อาจารย์
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์และประธานสอบ รองศาสตราจารย ์
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.วรนิร าไพ รุ่งเรอืงจิตต ์              
ทีใ่ห้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ ์พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่านได้มอบให้ความรู ้กรุณาประสิทธิป์ระสาทวชิาความรูต้ลอดจนประสบการณ์อนัมคุีณค่า 
แก่ผู้วิจยัในการศึกษาหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
ประสานมติร ดว้ยความเมตตากรุณาตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณทางเจา้หน้าที ่และศนูยจ์ดัแสดงสนิคา้ และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี ทีใ่หก้าร
สนับสนุนทางด้านข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามงานวจิยันี้ทุกท่าน ซึ่งมีส่วนท าให้
งานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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