3

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้เพื่อจัดทา “โครงงาน Digital Signage and Energy Saving” อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วรรณกรรม ข้อมูลต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับ LED TV Digital Signage ซึ่ งประด้วย ดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา (Media Exposure)
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
2.4 ทบทวนวรรณกรรมโรงแรมสี เขียว
2.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา (Media Exposure)
แอสเซล (1998 : 218-224) กล่าวว่า การเปิ ดรับ (Exposure) หมายความถึง การที่
ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค ในที่น้ ีหมายถึง การเห็น การได้ยนิ การสัมผัส และการได้กลิ่น ถูก
กระตุน้ โดยสิ่ งเร้า โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะเป็ นผูเ้ ลือกสรรเองว่าสิ่ งเร้าใดที่ตรงกับความต้องการของตน
และผูบ้ ริ โภคจะหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับในสิ่ งเร้าที่ตนเองไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สาคัญ หากผูบ้ ริ โภค
เลือกกระบวนการเปิ ดรับก็จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การเปิ ดรับจะมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจในการรับสาร
ด้วยโดยที่ความสนใจ (Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผูบ้ ริ โภคกับสิ่ งเร้าจะ
สะท้อนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention) ที่ผบู ้ ริ โภคมีแก่สิ่งเร้านั้น
กังสดาล นาควิโรจน์ (2549 : 20)กระบวนการเปิ ดรับสื่ อสั้นยังมีปัจจัยสาคัญเข้ามา
เกี่ยวข้อง คือ เกณฑ์การเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสาร คือ
สื่ อของผูร้ ับสาร คือ
1.การเลือกรับสื่ อที่มีอยู่ (Availability) ผูร้ ับสารจะเลือกรับสื่ อที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
มาก หมายความถึงสื่ อที่สามารถจัดหามาได้ง่ายกว่าสื่ ออื่นๆ
2.การเลือกรับสื่ อสารที่สะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผูร้ ับสารจะ
เปิ ดรับสื่ อตามความสะดวก ทั้งทางหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสื่ ออื่นๆ เช่น ผูร้ ับสารบางคน
ชอบฟังข่าวสารจากวิทยุขณะขับรถเป็ นต้น
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3.การเลือกรับสื่ อตามความเคยชิน
(Accustomed)
ผูร้ ับสารบางคนจะไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงสื่ อที่ตนเองรับอยูเ่ ป็ นประจาโดยจะพบในบุคคลที่มีอายุมาก คือถ้าเคยรับสื่ อใดก็มกั จะ
ติดและไม่สนใจรับสื่ อชนิดอื่นหรื อสื่ อใหม่ๆ
4.การเลือกรับสื่ อตามลักษณะเฉพาะของสื่ อ (Characteristic of Media) ลักษณะเฉพาะ
ของสื่ อนั้นมีผลต่อการเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสาร เช่น หนังสื อพิมพ์จะมีลกั ษณะเด่นคือ เป็ นสื่ อที่มี
ราคาถูก ให้ข่าวสารได้ละเอียด สามารถนาติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวก
5.การเลือกรับสื่ อที่สอดคล้องกับตนเอง (Consistency) ผูร้ ับสารจะเลือกรับสื่ อที่
สอดคล้องกับความรู ้คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน
2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2550 : 51-57) กล่าวเกี่ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ อาการที่
แสดงออกในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.พฤติกรรมการซื้ อแบบเป็ นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องซื้ อถี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะทัว่ ไป มีราคาต่อหน่วยต่า มีวางจาหน่ายทัว่ ไป ผู ้
ซื้ อจะตัดสิ นใจซื้ อโดยไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด
2.พฤติกรรมการซื้ อแล้วลดความกังวลใจ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภค รู ้จกั ดี และรู ้วา่ มีความ
แตกต่างระหว่างตรายีห่ อ้ น้อยมาก แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั คงตัดสิ นใจได้ยากในการซื้ อ เพราะเป็ นประเภท
ที่มีราคาและความเสี่ ยงสู ง มีการซื้ อเป็ นครั้งคราว
3.พฤติกรรมการซื้ อแบบซับซ้อน (complex buying behavior) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภค
มีความคุน้ เคย มีราคาสู ง มีความเสี่ ยงสู ง แต่มีความถี่ในการซื้ อต่ามาก บางครั้งมีการซื้ อเพียงครั้ง
เดียวตลอดอายุของผูบ้ ริ โภค ก่อนการลงมือซื้ อ ผูบ้ ริ โภคต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีก
จานวนมากเกี่ยวกับประเภทและตราผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
เช่น บริ โภคที่จะลงมือซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมาใช้ เป็ นต้น
4.พฤติกรรมการซื้ อแบบแสวงหาความหลากหลาย
ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มเมื่อจะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความยุง่ ยากน้อย ก็ยงั ถือว่าตราผลิตภัณฑ์มีความสาคัญอยู่ ไม่อยากซื้ อตราเดิม
พฤติกรรมการซื้ อจึงมีการเปลี่ยนเป็ นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพ้นจากความจาเจ ซ้ าซาก
อยากลองของใหม่
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2.1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
สู ตะบุตร (2536: 1 อ้างถึงใน รุ่ งเรื อง สายสรรค์พงษ์, 2549: 15) ได้ให้ความหมายของ
พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทางาน ซึ่ งมีอยูใ่ นตัวของสิ่ งที่อาจให้งาน ได้แก้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานสิ้ นเปลืองและให้ความรวมถึงสิ่ งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้ อเพลิงความร้อน
และไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ งสามารถแบ่งพลังงานได้ 2 ประเภท ตามแหล่งที่มาได้แก่พลังงานต้นกาเนิด
(Primary Energy) ได้แก่น้ าแสงแดดลม เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น น้ ามันดิบ ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ
พลังงานความร้อนใต้ธรณี แร่ นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็ นต้น และพลังงานแปรรู ป
(Secondary Energy) ซึ่ งได้มาโดยการนาพลังงานต้นกาเนิดดังกล่าวข้างต้นมาแปรรู ป เพื่อใช้
ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านโค้ก ก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว (LPG) เป็ นต้น
พลังงานเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์โดยแหล่งพลังงานที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั มีจากัด แต่จานวนประชากรเพิม่ มากขึ้น การใช้พลังงานในอนาคตก็จะเพิม่ สู งขึ้นตาม
จานวนประชากรการใช้พลังงานในขั้นตอนต่าง ๆ จะส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นมนุษย์
จงต้องเรี ยนรู ้วธิ ี การใช้อย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอสาหรับการ
วางแผนใช้ในอนาคตและพัฒนาแหล่งพลังงานอื่นๆ มาใช้ทดแทนก่อนที่แหล่งพลังงานใน ปั จจุบนั
จะถูกใช้หมดไป พลังงานจึงเป็ นปัญหาสาคัญของทุกประเทศ
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2.1.4 ทบทวนวรรณกรรมโรงแรมสี เขียว
มูลนิธิใบไม้เขียว (2556) โรงแรมสี เขียว (Green Hotels) หมายถึง โรงแรมที่มีการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อมที่ดีมีการดา เนินธุ รกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสี เขียว ตามแนวทางการอนุ รักษ์และพัฒนาอย่างงัง่ ยืน
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988) กล่าวว่า ความตั้งใจที่จะเข้าพักและใช้
บริ การของโรงแรมสี เขียวเป็ นความตั้งใจที่จะเข้าพักของผูบ้ ริ โภค โดยแสดงถึงทัศนคติเชิงบวก
ประกอบด้วยความตั้งใจที่จะพักซ้ า ความยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่ม มีความยินดีที่จะบอกต่อและความ
ตั้งใจใช้บริ การเป็ นการแสดงถึงการเลือกใช้บริ การนั้นๆเป็ นตัวเลือกแรก
ตารางที่ 2.1 : กรอบแนวคิดและทฤษฎีของ Zeithaml, Berry and Parasuraman
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

H
การเล็งเห็นความความสาคัญ ของการเป็ นมิตรต่อ 1
สิ่ งแวดล้อม (X1)
H2
การยอมรับในการให้บริ การที่ไม่สะดวกสบาย
เพื่อแลกต่อการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (X2)
H3
การรับรู ้ถึงความรุ นแรงของปั ญหาสิ่ งแวดส้อม
(X3)
H4
ระดับความรับผิดชอบต่อสังคม (X4)
ความเชื่อที่มีต่อการให้บริ การที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของโรงแรม (X5)

ความตั้งใจที่
จะเข้าพัก
และ
ให้บริ การใน
โรงแรม (Y)

H5

ตารางที่ 2.1 : กรอบแนวคิดและทฤษฎีของ Zeithaml, Berry and Parasuraman

7

2.1.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ โลกสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือการท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อน และ การท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจ ซึ่ งทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันในเรื่ องระดับและ
คุณภาพของการให้บริ การ ด้านที่ พัก และการคมนาคมขนส่ งโดยที่การท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจมีความ
ต้องการสิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การที่มีลกั ษณะพิเศษขึ้นไป เช่น ศูนย์การประชุมผูร้ ับจัดงาน
มืออาชีพ เป็ นต้นซึ่ งกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวที่ เดินทาง มาเพื่อธุ รกิจ คือ การประชุม สัมมนา
และกิจกรรมรอง คือ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ซึ่ งในบางครั้งการท่องเที่ยว เพือ่ การพักผ่อนได้
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมสัมมนา ซึ่ งบางครั้งการท่องเที่ยวเพื่อ ธุ รกิจอาจใช้ แทน
คา ว่า การประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลขององค์กร ต่างๆ หรื อใช้
แทนคาว่า อุตสาหกรรม MICE (Aurélie, 2009)
อุตสาหกรรมรมไมซ์ เป็ นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมรมท่องเที่ยว ซึ่ งมีความสาคัญต่อ
ประเทศอย่างยิง่ เพราะ รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์จดั เป็ นรายได้ในภาคบริ การที่มีจานวนมากกว่า
อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดดุลยภาพ การบริ การเกินดุลและส่ งผลให้เกินดุลและส่ งผลให้
ดุลการชาระเงินของประเทศปรับตัวดีข้ ึน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้าง งานและสร้างรายได้ให้แก่
ธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องด้วย ดังนี้
1.ช่วยการสร้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ ธุรกิจที่เกี่ยวของเนื่องจากการดาเนิน
ธุ รกิจไมซ์จะต้อง อาศัยองค์ ประกอบจากหลายส่ วน ภาครัฐเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมส่ งเสริ มการจัดประชุม นานาชาติ ไทย เป็ นต้น และภาคเอกชนเช่น โรงแรม สถานที่จดั
ประชุม ผูจ้ ดั งานการประชุมมืออาชีพ (PCO: Professional Convention Organizer) ผูจ้ ดั งานแสดง
สิ นค้ามืออาชีพ (PEO: Professional Exhibition Organizer) และ บริ ษทั รับ จัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล (DMC: Destination Management Company) และรวมถึงธุ รกิจอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง และยังช่วย
ให้ประชาชนทัว่ ไป ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐเมื่อมีการจัดกิจกรรมในธุ รกิจไมซ์
2.ช่วยสร้างรายได้ทางอ้อมให้บุคลากรสาขาอาชีพต่างๆ เช่น การขายของที่ระลึก
ร้านอาหาร ร้านจาหน่าย ของที่ระลึกร้านขายหนังสื อพิมพ์เป็ นต้น พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้รัฐในรู ป
ของภาษีเงินได้จากรายรับของธุ รกิจไมซ์
3.ในด้านสังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการจัดประชุมยังเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่ของ ประเทศให้มีมูลค่าเพิม่ ขึ้น รวมไปถึงการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้
กลายเป็ นเมืองที่ น่าอยูอ่ าศัย ประชาชนมี คุณภาพชีวติ ที่ดีซ่ ึ งเป็ นการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ ม
ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ให้แก่ประเทศเจ้าภาพ
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4.ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการจัดกิจกรรมไมซ์ทาให้เกิดองค์ความรู ้การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ระหว่างผูร้ ่ วมงาน อีกทั้งยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้
5.ช่วยกระตุน้ ให้มีการเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริ การที่เกี่ยวของกับธุ รกิจไมซ์ทุก
ด้าน เพื่อสร้างความ ประทับใจให้กบั ผูท้ ี่เข้ามาร่ วมงานอีกทั้งยังเป็ นการยกระดับธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
(Enhance secondary businesses) ซัพพลายเออร์ หลายประเภทที่มีความต้องการในธุ รกิจไมซ์ธุรกิจ
ให้เช่าบูธและเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ทางด้านการตกแต่งสาหรับ งานนิทรรศการธุ รกิจด้านความบันเทิง
สาหรับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล เป็ นต้น
6.ช่วยสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาและ
ลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก การบริ การกาหนดมาตรฐานการฝึ กอบรม
และการดาเนิน การตลาดสาหรับ ธุ รกิจไมซ์
7.ช่วยเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวเนื่ องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เป็ นกลุ่มที่มีคุณภาพ
และ มีกาลังซื้ อสู งจึง ทาให้รายได้ จากการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์มีมากกว่า การท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อน
8.ช่วยสร้างโอกาสในการขยายฐานการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระดับบนซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการ
ใช้จ่ายสู งและมีแนวโน้มที่จะรักษาสิ่ งแวดล้อมได้ดีกว่านักท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อน
9.ช่วยสร้างโอกาสในการสร้างการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ด้านวิชาการได้แก่การจัดประชุม การ
จัดแสดง สิ นค้าและการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลที่มีการน าองค์ความรู ้ใหม่ๆ เข้ามาสู่ ประเทศ
10.ช่วยสร้างตลาดทางธุ รกิจและการท่องเที่ยวใหม่
เมื่อได้จดั กิจกรรมไมซ์ประสบ
ความสาเร็ จ จะเป็ น เครื่ องมือทางการตลาดที่สาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและธุ รกิจใหม่ๆ
สุ ณีย ์ บริ สุทธิ์ และคณะ (2548) กล่าวว่า กลุ่มคนที่เข้าร่ วมกิจกรรมไมซ์มีแนวโน้ม ที่
จะรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมได้ดีกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไป เพราะว่าเป็ นกลุ่มบุคคลที่เป็ นผูน้ า
ด้านความคิด ตาแหน่ง หน้าที่การงานระดับสู งและมีการศึกษาสู งอีกด้วย
เหรี ยญ หล่อวิมล (2549) ได้ทาการแปลบทความและเรี ยบเรี ยงงานวิจยั ซึ่งจัดทา โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศฝรั่งเศส โดยมีชื่อว่า ธุ รกิจ MICE กับการท่องเที่ยว ใน
กรุ งปารี ส ทาให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสัญชาติต่างๆที่มาจากทวีป ยุโรป
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และอเมริ กาอันจะทาให้เข้าใจรายละเอียดของการท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจตลอดจนพฤติกรรม
ของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว จากสัดส่ วนของจานวนนักท่องเที่ยว ที่มีจุดประสงค์
เชิงธุ รกิจที่เข้ามาในกรุ งปารี ส โดยแยกเป็ นสัญชาติต่างๆ จะพบว่า การพบปะเจรจา ธุ รกิจเป็ น
กิจกรรมที่ดึงให้นกั ธุ รกิจชาวเยอรมันและชาวฝรั่งเศสเข้ามาในกรุ งปารี สมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44
และ 42 ตามลาดับ ส่ วนชาวสเปนและอเมริ กาจะเข้ามาประชุมสัมมนามากที่สุด เมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงค์อย่างอื่น คิดเป็ นร้อยละ 50 และร้อยละ 52 ของผูท้ ี่เดินทางเข้ามากรุ ง - ปารี สเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจ นอกจากนี้ พบว่านักธุ รกิจชาติต่างๆเข้ามาที่กรุ งปารี สด้วยเหตุผล สัมมนาและ
การจัดแสดงนิทรรศการจะมีจานวนรองลงมา นอกจากนี้ ผตู ้ อบแบบสอบถามร้อยละ 70 ตอบว่าการ
เข้ามาประชุมหรื อเจรจา จะมีบริ ษทั ต้นสังกัดคอยจัดการในส่ วนของการเดินทาง ให้เรี ยบร้อย ส่ วน
ร้อยละ 23 จะต้องจัดการเดินทางด้วยตนเอง นัน่ เป็ นเพราะว่าการเดินทางระหว่าง ประเทศในทวีป
ยุโรปสะดวกรวดเร็ วและปลอดภัยอีกทั้งไม่มีปัญหาเรื่ องการสื่ อสารและ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
คุน้ เคยในการข้ามประเทศตั้งแต่อายุนอ้ ย และมีเพียงร้อยละ 6 ที่ตอ้ งติดต่อ ผ่านบริ ษทั นาเที่ยวหรื อ
ตัวแทนทางการท่องเที่ยวเพื่อประสานหรื อจัดการความสะดวก
2.พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พบว่า ร้อยละ 65 ของผูต้ อบแบบสอบถามมีการ - เดินทาง
โดยเครื่ องบินโดยเฉพาะนักธุ รกิจชาวอเมริ กนั ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดว่าใช้บริ การ ทางอากาศ
ส่ วนนักธุ รกิจสัญชาติอื่นๆเดินทางโดยรถไฟซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักธุ รกิจจากทวีปยุโรป สามารถ
เดินทางเข้ากรุ งปารี สได้โดยรถไฟอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยงั มีการขับรถยนต์ส่วนตัว และนัง่
รถโคชมาเอง คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และ ร้อยละ 1 ตามลาดับ
3.ระยะเวลาการพานัก พบว่าชาวฝรั่งเศสพานักในโรงแรมนานที่สุดใช้เวลา เฉลี่ย 8.1
คืนชาวอังกฤษ 5.2 คืน ชาวเยอรมัน 5 คืน และชาวสเปนซึ่งใช้เวลาพานักน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.8 คืน
นอกจากนี้ยงั มีตวั เลขที่หน้าสนใจคือ ร้อยละ 79 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ จะอยูต่ ่อ ที่เมือง
ปารี ส อีก 2 วัน ส่ วนร้อยละ 21 ระบุวา่ กลับภูมิลาเนาทันทีหลังจากเสร็ จจากประชุม
4.การตัดสิ นใจเลือกใช้โรงแรม ระบุวา่ มีการเลือกใช้โรงแรมระดับ 3 ดาว มาก - ที่สุด
อันดับสองคือ โรงแรมประเภท 2 ดาว จากงานวิจยั ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ธุ รกิจ MICE สามารถทา ให้
เกิดรายได้มากมาย โดยเฉพาะในธุ รกิจโรงแรมระดับ 2-3 ดาว นอกจากนั้น พบว่า ร้อยละ 7.8 ยังคง
เลือกโรงแรมระดับ 4 ดาว นัน่ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจว่ามี แนวโน้มจะ
ใช้บริ การของโรงแรมระดับดีถึงดีมากยิง่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ เพิ่มมากขึ้น
5.สถานบันเทิงและการจับจ่ายซื้ อของ โดยขณะที่มีการจัดประชุมธุ รกิจสัมมนา หรื อมี
การพานักหลังจากที่การประชุมเสร็ จสิ้ นนั้นจะมีการออกไปรับประทานอาหารหรื อเครื่ องดื่ม ใน
ร้านอาหารและบาร์มากที่สุดร้อยละ 60 รองลงมาคือเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุ งปารี สร้อยละ 15
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35.3 และเรื อล่องแม่น้ าแซนด์มีผสู ้ นใจถึงร้อยละ 6.2 ของทั้งหมด โดยงบประมาณที่เกิดขึ้นจริ ง
เฉลี่ยต่อวันต่อคนประมาณ 1,580 บาท (6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของที่ระลึก อันได้แก่ค่าใช้จ่ายเสื้ อผ้า
สาหรับเพศชายคิดเป็ น ร้อยละ 48 ค่าใช้จ่ายเสื้ อผ้าสาหรับเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 45.9 ค่าใช้จ่าย
เครื่ องสาอาง /น้ าหอม คิดเป็ นร้อยละ 34.1 แผ่นเสี ยง/หนังสื อคิดเป็ นร้อยละ 19.2 เสื้ อผ้าเด็ก
ศิลปวัตถุและโปสการ์ดคิด เป็ นร้อยละ 8.7 เท่ากัน นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของที่ระลึกที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 6.6 และของขวัญคิดเป็ นร้อยละ 0.9 โดยจะเห็นได้วา่
งบประมาณเฉลี่ยต่อวันต่อคน คือ 4,331 บาท
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เชินชิน เชิดชูชยั (2546) 12 ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาบนรถไฟฟ้ า
BTS”
ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ารที่ใช้บริ การรถไฟฟ้ าเป็ นประจาไม่ต่ากว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 12 คน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาบน
รถไฟฟ้ าอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดรับส่ ง ได้แก่ ลักษณะที่เป็ นจุดเด่นเฉพาะของ
สื่ อสามารถอ่านได้ง่าย เนื่องจากผูโ้ ดยสารต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งอยูใ่ นรถไฟฟ้ าองค์ประกอบศิลป์ ของ
ชิ้นงานโฆษณาก็มีส่วนช่วยจูงใจให้เปิ ดรับและการเลือกเปิ ดรับสื่ อที่สอดคล้องกับตนเอง ถือเป็ น
ปัจจัยอีกข้อหนึ่งในการเลือกเปิ ดรับสื่ อ
จากการศึกษาในเรื่ องประสิ ทธิผลของสื่ อโฆษณาบน
รถไฟฟ้ า BTS พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สามารถระลึกถึงตราสิ้ นค้าได้ โดยมีปัจจัยที่แตกต่างกัน
ไป คือ ความแน่ใจของชิ้นงานโฆษณาและความสนใจส่ วนบุคคล
ธนภัทร อนันต์พุฒิกุล (2558) ทาวิจยั เรื่ อง โครงสร้างตลาด และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ แอลอีดี สมาร์ ท ทีวี (LED Smart TV) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า มีโครงสร้างเป็ นแบบตลาดผูข้ ายน้อยราย โดยมีผผู ้ ลิตและจาหน่าย
โทรทัศน์ สมาร์ ท ทีวี จานวนไม่มากเนื่องจากการเข้าออกอุตสาหกรรมโทรทัศน์ สมาร์ ท ทีวนี ้ นั
เป็ นไปได้ยาก และต้องใช้เวลาและเงินลงทุนในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สูง ขณะที่สินค้ามี
ลักษณะที่แตกต่างกันแต่สามารถทดแทนกันได้ดี ผูผ้ ลิตแต่ละยีห่ อ้ จะพยายามสร้างความแตกต่างใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้านเทคโนโลยีปัจจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการเลือกซื้ อแอลอีดี สมาร์ ท ทีวี ของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครนั้น การศึกษา
สรุ ปผลจากแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งมีลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 2
กลุ่ม คือกลุ่มที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อแอลอีดี สมาร์ ท ทีวี จานวน 202 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ตดั สิ นใจเลือก
ซื้ อโทรทัศน์แบบอื่นๆ จานวน 198 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
เพศชาย จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แต่มีรายได้ที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อแอลอีดี
สมาร์ ท ทีวี จะมีรายได้มากกว่า 35,000 บาท แต่กลุ่มที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อโทรทัศน์แบบอื่นๆ จะมี
รายได้นอ้ ยกว่า 25,000 บาท

