
 

 

 
 
 

 
 

  

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

(Individual Study) 
 
 
 
 

เรื่อง กลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทย 
ในงานมหกรรมระดับโลก 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย นายทวีพงศ์  สุวรรณโร 
รหัส 10025 

 
 
 
 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี 2561 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
  
 
 
  

เรื่อง กลยุทธ์การจดัแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทย 
ในงานมหกรรมระดับโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย นายทวีพงศ์  สุวรรณโร 
รหัส 10025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ปี 2561 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



 

 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 

 
ลงชื่อ  

 (เอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์  สันตะบุตร)  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 

ลงชื่อ  
 (ดร. ธีวินท์  สุพุทธิกุล)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 



ง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
รายงานการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรม

ระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการ วิเคราะห์หา  
กลยุทธ์ในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าไทยในงานมหกรรมระดับโลก และเสนอแนวทางในการจัด
นิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing โดยได้ตั้งค าถามในการศึกษาไว้ 2 ข้อ 
คือ การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo Milano 2015 ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
ผลส าเร็จเนื่องจากปัจจัยอะไรบ้าง และเพ่ือให้การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 
2019 Beijing ในปี พ.ศ. 2562 และครั้งต่อๆ ไปประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นจะต้องมีกลยุทธ์และ
แนวทางในการด าเนินการอย่างไร และมีสมมุติฐานในการศึกษาไว้ว่าการน าแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการจัดนิทรรศการมาใช้ในการวิเคราะห์ผลส าเร็จของการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
เกษตรไทยในครั้งที่ผ่านมา จะท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการจัดนิทรรศการสินค้า
เกษตรไทยในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นได้ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีตรวจเอกสาร ประกอบการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ืออธิบายปัจจัยที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการจัดนิทรรศการ แล้วน ามาวิ เคราะห์
ความส าเร็จในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo Milano 2015 โดยวิธี SWOT 
analysis เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการจัดนิทรรศการครั้งต่อไปในงาน Expo 
2019 Beijing ซึ่งผลการศึกษา มีดังนี้ 

1.  ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จในการจัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน Expo Milano 
2015 ที่เป็นปัจจัยหลักคือ การก าหนดเนื้อหานิทรรศการที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มีคุณค่าทางวิชาการ
และสามารถบอกสิ่งที่ต้องการสื่อได้ครบถ้วน แนวคิดหลักและเนื้อหานิทรรศการสอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของงานและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นประเทศเกษตรกรรม การน าเสนอที่มีรูปแบบ
สร้างสรรค์ผ่านภาพยนตร์มัลติวิชั่นพร้อมทั้งเทคนิคการปล่อยกลิ่นอาหารท าให้เกิดความสนใจและ
เข้าใจได้ง่าย ประกอบกับการก าหนดให้เข้าชมเป็นรอบๆ และเดินชมนิทรรศการตามล าดับให้ครบทุกห้อง
ท าให้ได้รับรู้สิ่งที่ต้องการสื่อได้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้ใช้กลยุทธ์การตลาดในการดึงดูดเรียกผู้สนใจ
ให้เข้าชม โดยจัดกิจกรรมพิเศษบริเวณรอบอาคาร เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิต 
การท าอาหาร รวมถึงมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณากา รร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการวางแผนจัดท าข้อมูลและเนื้อหานิทรรศการและร่วมด าเนินการ 

2.  แนวทางการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จสามารถขยาย 
การส่งออก จะต้องใช้กลยุทธ์ในการด าเนินการ คือ (1) กลยุทธ์ด้านเนื้อหานิทรรศการ (2) กลยุทธ์ด้าน
การน าเสนอ (3) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และ (4) กลยุทธ์ด้านการค้า โดยนิทรรศการแสดง
สินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing ควรใช้ผลไม้เมืองร้อนของไทยที่มีความหลากหลาย  
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากคนจีนเป็นจุดขาย แนวคิดหลักของนิทรรศการจะต้องสื่อให้เห็นว่า  
ประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อน ที่มีรสชาติดี  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
และมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนเนื้อหาควรเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ 



จ 

ตั้งแต่การที่ประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดไม้ผลหลายชนิด การมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ระบบ  
การผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ขั้นตอนการส่งออก และการที่
ผลไม้ไทยได้รับความนิยมจากทั่วโลก โดยมีการจัดเรียงล าดับเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่าย เนื้อหา
นิทรรศการต้องเน้นการผลิตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและผลผลิตที่ปลอดภัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของงาน Expo 2019 Beijing และความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน  

ในด้านรูปแบบการน าเสนอต้องให้ความส าคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารนิทรรศการให้มี
ความโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนิทรรศการที่ใช้ผลไม้เป็นจุดขาย 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ประเทศในการเป็นผู้น าด้านการผลิตผลไม้เมืองร้อน วัสดุที่ใช้ในการก่ อสร้าง
โครงสร้างนิทรรศการต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การน าเสนอ
นิทรรศการควรใช้พ้ืนที่ทั้งด้านนอกอาคารส าหรับผู้ที่มีเวลาจ ากัดและภายในอาคาร ใช้สื่อมัลติมีเดีย  
ในการเล่าเรื่องราวพร้อมน าของจริงมาจัดแสดง ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือความสะดวกของ
ผู้เข้าชมและท าให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาสั้นๆ เช่น การใช้ Application Guide รวมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่
บริการส าหรับการให้บริการข้อมูลเพิ่มเติม  

ส่วนการประชาสัมพันธ์ควรใช้สื่อหลากหลายประเภท ประชาสัมพันธ์ทั้งในงานและนอกงาน  
จัดให้มีกิจกรรมประกอบอ่ืนๆ ภายนอกอาคารเพ่ือเรียกคนให้เข้าชม จัดท าของที่ระลึกแจกจ่ายผู้เข้าชม 
และจัดให้มีการร่วมสนุกของผู้เข้าชม ส่วนกิจกรรมเชิงการค้าควรจ าแนกกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เป็น  
ผู้น าเข้าสินค้าเกษตร เพ่ือจะได้จัดเจ้าหน้าที่น าชมและให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น จัดให้มีการเจรจา
ธุรกิจ และน าสินค้าชนิดใหม่ๆ ไปท าการทดสอบตลาดจีน โดยให้ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้มี  
ส่วนร่วมในการด าเนินการ 

จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย คือ รัฐบาลควรสนับสนุน 
การเข้าร่วมงานมหกรรมระดับโลกเนื่องจากเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก โดยควรมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
รับผิดชอบในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดหลัก (Theme) และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจะต้องมีการศึกษาข้อมูล
ประเทศที่เป็นเจ้าภาพทั้งในเรื่องความสนใจสินค้าและพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆ เพ่ือน ามาใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ เนื้อหานิทรรศการ รูปแบบการน าเสนอและจัดให้มีกิจกรรมประกอบให้
เหมาะสม ควรใช้เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยในด้านอ่ืนๆ ควบคู่กัน เช่น ด้านการ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม นวัตกรรมใหม่ๆ โดยท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ภาคราชการและเอกชน  
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รายงานการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรม
ระดับโลก ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ประจ าปี 2561  
ซึ่งด าเนินการส าเร็จสมบูรณ์ได้ก็ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ในโอกาสนี้ 
ผู้เขียนขอขอบคุณ นางสาวศุภวรรณ  สมบุตร นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล และนางสาวศิรส  
สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยค้นหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ทุกคน และท่ีส าคัญ
ที่สุดขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่านประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย   
ก๊กผล เอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์  สันตะบุตร และ อาจารย์ ดร. ธีวินท์  สุพุทธิกุล ที่ได้กรุณาให้
ข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในระหว่างด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงาน  

ขอขอบพระคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่จัดให้มีหลักสูตรนี้ขึ้น 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกคนที่มีความตั้งใจและทุ่มเทอย่างมากที่จะท าให้ผู้เข้ารั บการอบรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกๆ ด้านเพ่ือให้เป็นนักบริหารที่ดีและท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้ให้โอกาสผู้เขียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 ในครั้งนี้ 

 
 
ทวีพงศ์  สุวรรณโร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

งานมหกรรมระดับโลกหรืองานแสดงนิทรรศการนานาชาติเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศต่างๆ 
ปัจจุบันมีงานมหกรรมระดับโลกที่องค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau of International Exhibition, 
BIE) ให้การรับรองคือ งาน World Expo งาน Specialised Expo และงาน Horticultural Expo  
ซึ่งถึงแม้ว่าการจัดงานมหกรรมระดับโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายสินค้าโดยตรงเหมือน 
งานแสดงสินค้า (Trade Fair) แต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถใช้เป็นช่องทางในการแสดงความก้าวหน้า ในหลากหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แม้กระท่ังวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของประเทศท่ีเข้าร่วมงาน  

ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2405 หรือ 
ค.ศ. 1862 และเข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน 
Expo Milano 2015 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และนอกเหนือจากงาน Expo Milano 2015  
ซึ่งเป็นงานระดับ World Expo แล้ว ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการเข้าร่วมงาน Horticultural Expo ที่จัดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ตุรกี และในปี 
พ.ศ. 2562 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมงาน Horticultural Expo 2019 หรือ
งาน Expo 2019 Beijing ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การที่ประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมระดับโลกเป็นกลยุทธ์หนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่ต้องการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและเกษตรของไทยเพ่ือส่งผลสู่การขยาย 
การส่งออกไปต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งใช้สินค้าอาหารและเกษตรของไทยเป็นจุดขายในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ โดยเฉพาะงาน Expo Milano 2015 ซึ่งเป็นงานมหกรรมระดับโลก 
ที่มีผู้ เข้าชมจากทั่วโลก สามารถใช้เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมั่นให้
ต่างประเทศเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะผลิตอาหารเพ่ือหล่อเลี้ยงประชากรของโลก อีกท้ังเป็น
การแสดงให้ต่างประเทศเห็นถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความโดดเด่นของสินค้าเกษตร  
ทั้งด้านรสชาติและคุณภาพ รวมทั้งความหลากหลายและงดงามของศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
ของไทยที่จะสามารถส่งผลในเชิงเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก  

การจัดงานมหกรรมระดับโลกจึงถือเป็นความส าเร็จส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างและสะท้อน
ตัวตนของประเทศออกไปสู่ระดับโลกได้ โดยเฉพาะความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในการเข้า
ร่วมงาน Expo Milano 2015 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 
ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจากประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจ านวน 145 
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ประเทศ และจ านวนผู้เข้าชมงานรวม 21.5 ล้านคน อาคารแสดงของประเทศไทยมีเข้าชมมากถึง 2.3 
ล้านคน จัดเป็น 1 ใน 5 ของอาคารที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานมากที่สุด ความส าเร็จนี้ 
จึงนับเป็นความส าเร็จที่ควรน ามาเป็นกรณีศึกษากลยุทธ์ที่เป็นตัวสะท้อนไปถึงปัจจัยที่เป็นผลส าเร็จ
จากการจัดงานในครั้งนี้ เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดงานครั้งต่อไปที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม 
โดยเฉพาะงาน Expo 2019 Beijing ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทย 
ในงาน Expo Milano 2015 

1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์หากลยุทธ์ในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าไทยในงานมหกรรมระดับโลก 
ให้ประสบผลส าเร็จ  

1.2.3  เพ่ือเสนอแนวทางการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing  
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  

การศึกษากลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรมระดับโลก 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาจากการจัดนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในงาน Expo Milano 2015 ที่จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐอิตาลี  ในปี 2558 เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดนิทรรศการในงาน Expo 2019 Beijing  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีตรวจเอกสาร (Literature 

review) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–dept interview) เพ่ืออธิบายปัจจัยที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการจัดนิทรรศการ แล้วน ามาวิเคราะห์ความส าเร็จในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
เกษตรไทยในงาน Expo Milano 2015 โดยวิธี SWOT analysis เพ่ือน าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์และ
แนวทางในการจัดนิทรรศการครั้งต่อไปในงาน Expo 2019 Beijing โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ท าการศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิที่เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการประเทศไทย
ในงาน Expo Milano 2015 จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดนิทรรศการ  

2) สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015 
จ านวน 8 คน ซึ่งแต่ละคนได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ท าให้มีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้การด าเนินการจัดนิทรรศการของประเทศไทยและนิทรรศการของประเทศอ่ืนๆ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของนิทรรศการประเทศไทย  

3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของการจัดนิทรรศการประเทศไทย
ในงาน Expo Milano 2015 โดยวิธี SWOT analysis เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรมระดับโลก ให้ได้รับความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
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4) น ากลยุทธ์ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหารในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดนิทรรศการแสดง
สินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo Milano 2015 ในปี พ.ศ. 
2558 ได้รับผลส าเร็จเนื่องจากปัจจัยอะไรบ้าง  

1.4.2  เพ่ือให้การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing ในปี 
พ.ศ. 2562 และครั้งต่อๆ ไปประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึนจะต้องมีกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินการ
อย่างไร  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การน าแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการมาใช้ในการวิเคราะห์
ผลส าเร็จของการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในครั้งที่ผ่านมา จะท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์
และแนวทางการจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนได้  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทย
ในงานมหกรรมระดับโลกครั้งต่อๆ ไปให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

 
1.7  นิยามศัพท์  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้ 
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการด าเนินการที่จะท าให้งานนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จ

ตามท่ีต้องการ 
การจัดแสดงนิทรรศการ หมายถึง การจัดแสดงข้อมูล เนื้อหาหรือผลงาน โดยใช้วิธีน าเสนอ

ที่หลากหลาย เพ่ือให้เร้าความสนใจของผู้เข้าชม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าชมได้รับข้อมูล มีความเข้าใจ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่จัดแสดง  

งานมหกรรมระดับโลก หมายถึง งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ซึ่งประกอบด้วย งาน World Expo งาน Specialised Expo 
และงาน Horticultural Expo 

สินค้าเกษตรไทย หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตรทั้งพืช สัตว์และ
ประมงที่มีศักยภาพในการส่งออกไปต่างประเทศ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรมระดับโลก”  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1)  แนวคิดเก่ียวกับงานมหกรรมระดับโลก 
2) แนวคิดการจัดนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015  
3)  แนวคิดการจัดนิทรรศการและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนิทรรศการ  
4)  แนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และวิเคราะห์สถานการณ์ทางกลยุทธ์ SWOT analysis  
 
2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับงานมหกรรมระดับโลก 

งานมหกรรมระดับโลกหรืองานแสดงนิทรรศการนานาชาติเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศต่างๆ  
โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2394 และจัดต่อเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ในระยะแรกส่วนใหญ่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นจึ งมีประเทศอ่ืน
เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559: 4–7) งานมหกรรมระดับโลกที่จัดอย่าง
เป็นทางการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau of International 
Exposition, BIE) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกถึง 169 ประเทศ ส านักงานตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
ปัจจุบันมีงานมหกรรมระดับโลกที่ BIE ให้การรับรอง คือ งาน World Expo งาน Specialised Expo 
และงาน Horticultural Expo ซึ่งแต่ละงานได้มีการก าหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดที่แน่นอน 
หมุนเวียนประเทศเจ้าภาพไปในภูมิภาคต่างๆ ถึงแม้ว่าการจัดงานมหกรรมระดับโลกที่ BIE ให้การ
รับรองไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายสินค้าโดยตรงเหมือนงานแสดงสินค้า แต่ปัจจุบันประเทศต่างๆ 
ให้ความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศซึ่ งจะมี
ผลในเรื่องการมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวโลก จึงมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือที่จะให้นิทรรศการของ
ตนเองเป็นที่สนใจของผู้เข้าชมและสื่อต่างๆ น าไปเผยแพร่ให้กว้างขวางมากข้ึน  

การจัดงาน World Expo ครั้งล่าสุดจัดขึ้น ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม–31 ตุลาคม 2558 ใช้ชื่องาน Expo Milano 2015 โดยก าหนดแนวคิดหลัก (Main 
Theme) ของการจัดงานว่า “Feeding the Planet, Energy for Life หรืออาหารหล่อเลี้ยงโลก 
พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” โดยการน าประเด็นที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้
คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนถึง 9.1 พันล้านคน และความต้องการ
อาหารจะเพ่ิมสูงขึ้นอีกร้อยละ 70 งาน Expo Milano 2015 มีประเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 145 
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ประเทศ มีผู้เข้าชมถึง 21.5 ล้านคน โดยนิทรรศการของประเทศที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานใน
ล าดับต้นๆ มีรายละเอียดรูปแบบการจัดนิทรรศการ ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2559: 97–204) 

2.1.1.1  ญี่ปุ่น จัดภายใต้แนวคิดหลักคือ “Harmonious Diversity” 
การออกแบบอาคารแสดงประเทศญี่ปุ่น เน้นการหลอมรวมภูมิปัญญา 

ในอดีตผสมผสานกับการออกแบบแนวสมัยใหม่ สร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น วัสดุก่อสร้างใช้ไม้และเหล็ก 
โดยผนังด้านนอกใช้การเข้าไม้ เช่นเดียวกับการก่อสร้างเจดีย์ของวัด Horyoji ในจังหวัด Nara สื่อถึง
ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ 

ห้องแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 5 โซน คือ Harmony, Diversity, Innovation, 
Cool Japan Design Gallery และ Live Performance Theater โดยโซน Harmony น า เสนอ
หลักการของธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันเป็นวัฏจักรในรูปแบบของบทกลอน แสดงนาข้าวจ าลองโดยใช้
เทคนิค Interactive floor ฉายภาพบรรยากาศการเกษตรและประมง ป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น 
ในฤดูกาลต่างๆ และน าเสนอดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล เชื่อมโยงความเชื่อและวัฒนธรรม โซน Diversity 
ให้ข้อมูลผ่านทางDigital Waterfall of Information ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลไหลลงมาตามน้ าตก 
เพ่ือให้ผู้เข้าชมโหลดข้อมูลที่สนใจกลับไปอ่านน าเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญในอาหารญี่ปุ่น 5 อย่าง 
คือ ข้าว อาหารหมักดอง ปลาและเนื้อ ผัก และธัญพืช โดยใช้โมเดลจ าลองอาหารแบบญี่ปุ่นและ
วัฒนธรรมการบริโภคของคนญี่ปุ่น โซน Innovation น าเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการอยู่ร่วมกันของการเกษตรและธรรมชาติ มีการตั้งลูกโลกจ าลอง  
แสดงโครงการความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ช่วยเหลือประเทศอ่ืนๆ โซน Cool Japan Design 
Gallery จัดแสดงศิลปะผ่านเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา โซน Live 
Performance Theater น าเสนออาหารญี่ปุ่นที่บริโภคตามฤดูกาล และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย 
น าเสนอโดยใช้เทคนิคจอสัมผัสที่ใช้ตะเกียบแตะเลือกข้อมูล พร้อมกับมีการแสดงประกอบเพ่ือความ
สนุกสนาน และเพ่ือสร้างความทรงจ าที่ดีแก่ผู้เข้าชม ภายนอก Theater มีการจัดนิทรรศการผ่านจอ 
LED แนะน านวัตกรรมด้านการเกษตรที่โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น  

2.1.1.2 เยอรมนี จัดภายใต้แนวคิดหลักคือ “Field of Ideas” 
อาคารแสดงประเทศเยอรมนีออกแบบเป็นต้นอ่อนที่งอกออกมาจาก

เมล็ดภายในดิน ใบอ่อนของต้นกล้าเป็นโครงสร้างสูงขึ้นมาจากระดับพ้ืนดินเพ่ือให้ร่มเงาแก่ผู้เข้าชม 
อาคารติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) รากของต้นอ่อนเป็นโครงสร้างลึกลงไปจากระดับพ้ืนดิน
เข้าไปภายในอาคารแสดงนิทรรศการ ใช้ส าหรับติดตั้งนิทรรศการต่างๆ ทางเข้าอาคารออกแบบเป็น
บันไดไล่ระดับขึ้นไปสู่ประตูเข้าอาคาร เลียนแบบลักษณะของพ้ืนที่เกษตรกรรมเมื่อมองจากมุมสูง  
โดยบันไดท าจากไม้พ้ืนเมืองจากประเทศเยอรมนี  

นิทรรศการอาคารแสดงประเทศเยอรมนี น าเสนอผ่านวีดีทัศน์ที่ผู้ชม
สามารถมีส่วนร่วม (Interactive) และน าเสนอตัวอย่างจริง โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่หนึ่ง 
หรือ Pre–Show เป็นการแนะน าผู้เข้าชมให้รู้จักกับตัวแทนชาวเยอรมันในสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็น  
ผู้ริเริ่มท าโครงการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าชมจะได้รับ Seed Board 
คนละแผ่นส าหรับเป็นที่รับภาพวีดีทัศน์นิทรรศการเรื่องต่างๆ ตามที่ตนสนใจ ในโซนถัดไป โซนที่สอง 
จัดแสดงนิทรรศการโครงการ การจัดการทรัพยากรน้ า ดิน และอากาศ โซนที่สาม น าเสนอนิทรรศการ
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เกี่ยวกับอาหาร พลังงานที่หมดเปลืองไปในขั้นตอนการผลิต ขนส่ง รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากขั้นตอนดังกล่าว พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างไม่รู้คุณค่าท าให้เกิดอาหารเหลือทิ้ง 
พร้อมทั้งแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โซนที่สี่ จัดแสดงสวนผักซ่ึงดัดแปลงให้เหมาะกับชีวิตของ
คนเมือง วิธีการปลูกพืชโดยใช้พ้ืนที่น้อย และนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารเยอรมัน และโซนที่ ห้า  
เป็นห้องแสดงดนตรีโดยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆ 

2.1.1.3 สหราชอาณาจักร จัดภายใต้แนวคิดหลักคือ “Grown in Britain and 
Northern Ireland” 

อาคารเป็นสวนผลไม้และทุ่งดอกไม้ป่าพ้ืนเมืองของสหราชอาณาจักร 
ซึ่งปลูกในระดับสายตาของผู้เข้าชม เพ่ือท าให้ผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นผึ้งที่ก าลังบินเข้ารังผึ้ง 
โครงสร้างหลักของตัวอาคารท าจากอลูมิเนียม 

นิทรรศการน าเสนอความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ผ่านการวิจัยกิจกรรมของผึ้งซึ่งเป็นตัวกลางในการผสมเกสร ก่อให้เกิดพืชพรรณธัญญาหารเลี้ยงดูโลก
โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างแสดงนิทรรศการวิธีการรับฟังเสียงของผึ้ง น าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการ
สื่อสารของผึ้ง ชั้นบนเป็นโถงรังผึ้งกรุด้วยกระจกใสท าให้ทัศนียภาพภายนอกได้ 360 องศา บริเวณ
โดยรอบของโครงสร้างผนัง และหลังคากระจกติดตั้งดวงไฟซึ่งจะแสดงแสงสีต่างๆ ตามกิจกรรมของผึ้ง 
โดยดวงไฟนี้จะเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณกิจกรรมของผึ้งภายในรังผึ้งจริง  

2.1.1.4 อิตาลี จัดภายใต้แนวคิดหลักคือ “The Nursery of Italy” 
อาคารประเทศอิตาลีออกแบบให้คล้ายกับสถานที่เพาะเลี้ยงต้นไม้เพ่ือสื่อถึง

การเติบโต โดยต้นไม้เป็นตัวแทนของชีวิต และส่วนรากเป็นตัวแทนของการเชื่อมโยง ชั้นล่างเป็น 
ห้องโถงโล่งเพ่ือให้สื่อถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน ชั้นบนเป็นห้องนิทรรศการ 

นิทรรศการอาคารประเทศอิตาลีจัดแสดงแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
Power of Beauty น าเสนอความสวยงามของประเทศอิตาลี ทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิประเทศ  
โดยการฉายวีดีทัศน์รอบทิศทางในห้องกระจก Power of Challenge แสดงถึงความท้าทายของ 
การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ โดยเริ่มจากการรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
จัดการที่ผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การจัดการน้ าผิดพลาด และเกิดจากการธรรมชาติเอง และในขณะที่
มีภัยธรรมชาติ ธรรมชาติก็ให้ทรัพยากรที่หลากหลาย Power of Future น าเสนองานวิจัยที่แก้ปัญหา
ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากร การน าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ นอกจาก
ภายในอาคารแล้ว ยังมีกิจกรรมภายนอก เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี และการชิมผลผลิต 

2.1.1.5 คาซัคสถาน จัดภายใต้แนวคิดหลักคือ “Land of Opportunities” 
อาคารแสดงประเทศคาซัคสถานออกแบบให้มีความโดดเด่นดึงดูดสายตา

ผู้เข้าชมงาน ภายนอกอาคารกรุด้วยสแตนเลสวางตัวเป็นลวดลายลักษณะเดียวกันหมดรอบตัวอาคาร 
ใช้เทคนิคที่ท าให้สะท้อนแสงสีรุ้งแลดูล้ าสมัย และเพ่ิมความอยากรู้เกี่ยวกับนิทรรศการภายในอาคาร
ให้กับผู้ยืนแถวรอเข้าชมนิทรรศการ ภายนอกอาคารจัดให้มีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติชุด
ต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ต่อแถวเข้าชมอาคาร 

นิทรรศการอาคารแสดงประเทศคาซัคสถานจัดในรูปแบบพิพิธภัณฑ์  
โดยห้องแรกเป็นการแสดงการวาดทรายเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งรกรากของชาวคาซัคสถาน 
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และการพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบัน จากนั้นผู้เข้าชมจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นที่ 2 ซึ่งสองข้างผนัง
ติดตั้งจอน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศคาซัคสถาน นิทรรศการห้องที่สองเป็นการน าเสนอผลงาน
ด้านการเกษตร เช่น วิธีการเก็บรักษาความชื้นในดินท าให้สามารถเพาะปลูกในพ้ืนที่แห้งแล้ง การปศุสัตว์
ของประเทศคาซัคสถาน โดยเฉพาะการเลี้ยงม้า นิทรรศการแอปเปิ้ล ซึ่งประเทศคาซัคสถานถือเป็น
ต้นก าเนิดของแอปเปิ้ลที่ปลูกกันทั่วโลก นิทรรศการปลาสเตอร์เจียนจากทะเลแคสเปียน และการใช้
โดรนควบคุมและก าจัดตั๊กแตน ส าหรับห้องที่สามเป็นโรงฉายภาพยนตร์สี่มิติ โดยเก้าอ้ีนั่งจะ
เคลื่อนไหวสัมพันธ์กับเนื้ อหาภาพยนตร์  น า เสนอความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และความพร้อมที่จะเป็น
เจ้าภาพจัดงาน Expo 2017 ภายใต้แนวคิด “Future Energy” 

2.1.2  แนวคิดการจัดนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862)  

ในสมัยรัชกาลที่ 4 อันเป็นกุศโลบายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประกาศความเป็นชาติ
เอกราชบนเวทีโลก หลังจากนั้นก็ได้เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะหลังได้เข้าร่วมงานมหกรรมโลก  
ปี พ.ศ. 2543 ที่เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี งานมหกรรมโลก ปี พ.ศ. 2548 ที่เมือง Nagoya 
ประเทศญี่ปุ่น งานมหกรรมโลก ปี พ.ศ. 2553 ที่เมือง Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน และครั้งล่าสุด
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมกรรมโลกในปี 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
(Expo Milano 2015, Italy) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม–31 ตุลาคม 2558 ภายใต้แนวคิดหลักของ
การจัดงานในครั้งนี้ คือ “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” (Feeding the Planet, 
Energy for Life) และเนื่องจากแนวคิดหลักของการจัดงานเป็นเรื่องของอาหาร คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเข้าร่วมการจัดแสดง
นิทรรศการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559: 35) ซึ่งสรุปการด าเนินการในประเด็นส าคัญๆ ได้
ดังนี้ 

2.1.2.1  แนวคิดในการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย  
งานสถาปัตยกรรมจะเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อสารกับผู้ชม ดังนั้น ในการออกแบบ

อาคารแสดงประเทศไทยครั้งนี้ งานสถาปัตยกรรมจะต้องสื่อถึงสิ่งส าคัญ คือ สะท้อนความคิดหลักของงาน 
และให้มี “ความเป็นไทย” โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อน
แนวความคิดหลัก สาระส าคัญในการจัดแสดงภายใต้แนวคิด “Nourishing and Delighting the 
World” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการในเรื่องอาหาร จึงท าให้เกิดแนวคิดในการออกแบบอาคารแสดง
ประเทศไทยโดยน าเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารมาผสมผสาน มาใช้ในการออกแบบ
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมในเชิงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 

1) แรงบันดาลใจจาก “งอบ” สัญลักษณ์แห่งวิถีการเกษตร อัตลักษณ์
และภูมิปัญญาไทย “งอบ” เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ผลิตอาหาร เป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
ไม่ซ้ ากับชาติใดในโลก 

2) แรงบันดาลใจจาก “พญานาค” สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ “นาค” 
เป็นสัญลักษณ์ของน้ า ซึ่งสามัญชนทั้งหลายใช้ในพิธีกรรมในการท าการเกษตร มีพิธีซึ่งเกี่ยวกับน้ า
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มากมาย และทุกครั้งที่เป็นพิธีกรรมส าคัญพระเจ้าแผ่นดินจะทรงท าหน้าที่เปรียบเสมือนพระวิษณุ 
หรือพระอินทร์ปราบพญานาค 

3) แรงบันดาลใจจาก “ฐานเจดีย์” สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา”  
ฐานเจดีย์ 3 ชั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง เกษตรกรรม ธรรมชาติและคนที่อยู่ร่วมกัน 

2.1.2.2  นิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย 
ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ก าหนดหัวข้อหลักการเข้าร่วมงาน คือ 
“Nourishing and Delighting the World: การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดหลักของ 
การจัดงานในครั้งนี้ อาคารแสดงประเทศไทย หรือ Thailand Pavilion ได้น าเสนอแนวความคิดหลัก 
“Nourishing and Delighting the World” หรือ “การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่า 
“ประเทศไทยคือหนึ่งในค าตอบส าหรับวันพรุ่งนี้ของมนุษยชาติ” และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นครัวโลก 
ด้วยศักยภาพของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านของที่ตั้ง พืชพรรณอันหลากหลาย  
ความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรม วัฒนธรรมที่ผูกพันกับอาหาร ปรัชญาเพ่ือความยั่งยืน รสชาติ
อาหารอันขึ้นชื่อ และนวัตกรรมการผลิตอาหารที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแนว
พระราชด าริการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงน ามาสู่
แนวความคิดในการจัดแสดง 5 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) ทรัพย์ในดินสินในน้ า จิตวิญญาณความเป็นไทย 
(2) สุวรรณภูมิ (3) ครัวไทยสู่ครัวโลก (4) กษัตริย์แห่งเกษตร (5) อาหารแห่งอนาคต 

นิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย แบ่งเป็น นิทรรศการภายนอกอาคาร 
และนิทรรศการภายในอาคาร  

1)  นิทรรศการภายนอกอาคาร ประกอบด้วยแปลงนาสาธิต เพ่ือสื่อ
ความเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจัดแสดงตลาดน้ าจ าลอง 
เพ่ือน าเสนอวิถีชีวิตแบบไทยของผู้คนที่พักหรืออาศัยข้างแม่น้ าล าคลอง 

2)  นิทรรศการภายในอาคาร แบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องแรกชื่อ ห้องสุวรรณภูมิ 
(Golden Land) เป็นการฉายภาพยนตร์ 360 องศา แสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
บนแผ่นดินไทย ความมั่งคั่ง ความพร้อม ความยั่งยืน ในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญสู่ประชาคมโลก 
ห้องที่สองชื่อ ห้องครัวไทยสู่ครัวโลก(Kitchen to the World) เป็นการฉายภาพยนตร์รอบทิศทาง 
เพ่ือแสดงกระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและมีคุณภาพ แสดงถึงความพร้อมที่จะเป็นครัวของโลก มีการจัดแสดงตัวอย่าง  
จานอาหารไทยบนฝาผนังระหว่างทางเดิน ห้องที่สามชื่อ ห้องกษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) 
เป็นการฉายภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคการสร้างบรรยากาศแบบ 4 มิติ น าเสนอเรื่องราวพระปรีชาสามารถ
ในด้านการพัฒนาการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และห้องที่สี่เป็น
พ้ืนที่เชิงพาณิชย์ และส่วนแสดงสินค้าอาหารแห่งอนาคต ได้แก่ อาหาร ready to cook อาหาร 
ready to eat และนิทรรศการอาหารจากแมลง และยังมีส่วนส าหรับจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก  
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2.1.2.3  กิจกรรมประกอบ 
1)  การแสดงประจ าวันของอาคารแสดงประเทศไทย บริเวณด้านข้าง

อาคารแสดงประเทศไทยมีลานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ าวัน ซึ่ งจัดแสดงวันละ 4 รอบ  
สลับหมุนเวียนกัน ประกอบด้วย ประชันเปิงมางคอก มวยไทย ส้มต า Percussion และกลองยาวผีตาโขน 

2)  อาคารแสดงประเทศไทยได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างการจัด
แสดงนิทรรศการ 5 ครั้ง คือ งานวันชาติ เทศกาลวันสงกรานต์ กิจกรรมวันแม่ เทศกาลลอยกระทง 
และกิจกรรมร าลึกวันครบรอบ 147 ปี ความสัมพันธ์ไทย–อิตาลี 

2.1.2.4  ความคาดหวังในการที่ประเทศไทยเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015 
1)  สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารไทย ว่าเป็นสินค้าที่มี

คุณภาพ มีความหลากหลายและมีศักยภาพในการผลิตเพื่อเลี้ยงโลก 
2)  สามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จัก ทั้งใน

ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเผยแพร่แนวพระราชด าริด้านการเกษตรใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

3)  สามารถขยายตลาดส่ งออกสินค้ าอาหารและสินค้ า เกษตร  
และต่างประเทศเกิดความสนใจเข้ามาลงทุน ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

4)  สามารถกระชับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐอิตาลี และประเทศ 
ที่เข้าร่วมงานทั้ง 145 ประเทศ 

2.1.2.5  ผลการด าเนินการอาคารแสดงประเทศไทย 
1)  มีผู้เข้าชมตลอดระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 2,301,410 คน หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของจ านวนผู้เข้าชมงาน Expo Milano 2015 ทั้งหมด 21.5 ล้านคน 
2)  มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการ

จ าหน่ายสินค้าเกษตรไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ์ มูลค่า 1,327,652 ยูโร  
3) จากการประเมินความพึงพอใจต่ออาคารแสดงประเทศไทย  

โดยการสุ่มผู้เข้าชมจ านวน 16,000 คน พบว่า ร้อยละ 93 มีความพึงพอใจรูปแบบอาคาร ร้อยละ 85 
มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของนิทรรศการและเทคนิคการน าเสนอ และร้อยละ 85 รู้จักอาหารไทยมากขึ้น  

4)  ได้มีการประชาสัมพันธ์อาคารแสดงประเทศไทยผ่านสื่อภายนอก  
ในสาธารณรัฐอิตาลี จ านวน 298 ครั้ง 

2.1.3  แนวคิดการจัดนิทรรศการและปัจจัยที่ มีผลต่อความส าเร็จของการจัด
นิทรรศการ  

2.1.3.1  ความหมายและความส าคัญของนิทรรศการ 
นิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง การจัดแสดงข้อมูลเนื้อหา ผลงาน

ต่างๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมหลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง โดยมี
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง 
การสังเกต การจับต้อง และการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง ป้ายนิเทศ 
และกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด การแข่งขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปรายและการตอบปัญหา 
เป็นต้น (แพรวพรรณ  ตรีชั้น, 2561: 12) 
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ปัจจุบันการจัดแสดงนิทรรศการได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับ 
การให้ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานหรือ
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ไปยังผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าชมได้
พร้อม ๆ กัน ตามวันเวลาที่จัดแสดง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการน าเสนอ โดยผู้จัดต้องจัดแสดง
ด้วยรูปแบบ ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้ชมเหล่านั้นได้มี
ความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่จัดแสดง การจัดนิทรรศการที่ประสบความส าเร็จต้อง
ท าให้ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามความต้องการ นิทรรศการจึงเป็นสื่อที่มี
คุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้ดี เนื่องจากความหลากหลายของสื่อ
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ชมได้ นิทรรศการที่ดีสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ชมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนเจตคติ 
รวมทั้งการตัดสินใจ 

2.1.3.2  จุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการ 
การจัดนิทรรศการมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
1)  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ชม โดยผู้จัด

นิทรรศการใช้ความพยายามในการน าเสนอสิ่งแสดงให้ใกล้เคียงกับการที่ผู้ชมได้รับประสบการณ์ตรง
มากที่สุด เช่น อาจมีการใช้เทคนิคพิเศษ ในการเลียนแบบให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด การใช้  
สื่อมัลติมีเดียร่วมน าเสนอเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ การใช้วิทยากรน าชมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือ 
ตอบข้อซักถามจากผู้ชมตลอดการน าชม การสร้างหุ่นจ าลองเท่าขนาด ของจริงเพ่ือสร้างความตื่นตา
ตื่นใจ เป็นต้น 

2)  เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับรู้รูปแบบและเรื่องราวหลาย ๆ สิ่งพร้อมกัน 
ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากการจัดนิทรรศการในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง
น าเสนอสิ่งแสดงที่คาดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชมเฝ้ารอจะได้ชม และรวบรวมสิ่งแสดงที่น่าสนใจให้มากที่สุด 
เพ่ือให้ผู้ชมมีความรู้สึกท่ีคุ้มค่าในการเช้าชมมากที่สุด 

3)  เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้จัดและผู้ชม 
ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดและการเรียนรู้วิธีหนึ่ง ผู้จัดนิทรรศการต้องพยายามรวบรวมข้อมูลที่
ประกอบการน าเสนอสิ่งแสดงให้ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ชมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดความประทับใจ
ในการเข้าชม ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ประกอบการน าเสนอต้องกระชับได้เนื้อหา หรืออาจใช้สื่อในลักษณะอ่ืน 
เช่น สื่อมัลติมีเดีย วีดีทัศน์ การแสดงประกอบ เป็นต้น 

4)  เพ่ือให้ผู้ชมมองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในความคิดที่ เป็น
นามธรรมไปสู่ความคิดที่เป็นรูปธรรม ผู้จัดนิทรรศการจึงต้องหารูปแบบการน าเสนอข้อมูลเพ่ือสร้าง
แรงดงึดูดใจผู้ชมให้เกิดความสนใจและรู้สึกอยากที่จะติดตามเรื่องราว ด้วยเนื้อหาที่กระชับและง่ายต่อ 
การติดตาม นิทรรศการที่ดีขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น าเสนอ เนื้อหามีความต่ อเนื่องกันทั้ง
นิทรรศการ และรูปแบบการจัดที่โดดเด่น สบายตา สะดวก และปลอดภัยในการชม (แพรวพรรณ  ตรีชั้น, 
2561: 14–15) 
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2.1.3.3  การวางแผนการจัดนิทรรศการ 
การจัดนิทรรศการจะต้องมีการวางแผนในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1)  ผู้ชม  

การจัดนิทรรศการในแต่ละครั้งต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ 
ผู้ชมเป็นล าดับแรก เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในเรื่องอ่ืน ๆ สิ่งที่ควรน ามาพิจารณาเกี่ยวกับผู้ชม
นิทรรศการ ได้แก่ จ านวนผู้ชม องค์ประกอบของผู้ชม ระยะเวลาที่ใช้ในการชม ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาที่จัดนิทรรศการ  

2)  หัวเรื่องใหญ่และเนื้อหาย่อย  
การจัดนิทรรศการในแต่ละครั้งต้องก าหนดหัวเรื่องใหญ่ให้ชัดเจน 

เพ่ือที่ผู้ชมจะทราบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ หรือมีความน่าสนใจหรือติดตามมากน้อยเพียงใด 
การจัดนิทรรศการให้น่าสนใจ ผู้จัดจึงต้องค านึงถึงเรื่องราวหรือประเด็นที่จะน าเสนอ ต้องมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกันทั้งนิทรรศการ การน าเสนอเนื้อหาต้องน าเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี  

3)  สิ่งแสดง  
การพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งแสดงขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่

ต้องการน าเสนอ เช่น ของจริง ของจ าลอง ภาพถ่าย แผนภูมิ และข้อความต่าง ๆ เป็นต้น การที่จะ
เลือกสิ่งแสดงใดมาน าเสนอนั้น ต้องพิจารณาว่าสามารถสื่อความรู้หรือเรื่องราวได้ชัดเจนตรงประเด็น
มากน้อยเพียงใด การเคลื่อนย้าย การดูแล รักษาท าได้ง่ายและสะดวกหรือไม่ และที่ส าคัญเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุหรือไม่ นอกจากตัวสิ่งแสดงแล้ว ผู้จัดยังต้องค านึงถึงสิ่ งช่วยในการ
น าเสนอสิ่งแสดง โดยเฉพาะป้ายประกอบนิทรรศการอีกด้วย  

4)  สถานที่การจัดแสดงนิทรรศการ 
จ าเป็นต้องพิจารณาขนาดและเนื้อที่ ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ

กับจ านวนสิ่งที่น ามาจัดแสดงและการเข้าชม มีความสะดวกในการขนย้าย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งแสดงที่มี
ขนาดใหญ่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการน าเสนอของเรื่องราว เช่น แสง สี อุปกรณ์ประกอบ 
สามารถก าหนดเส้นทางการเดินชมนิทรรศการของผู้ชมได้อย่างสะดวก  

5)  ผู้น าชม  
การจดัแสดงนิทรรศการที่น าเสนอของจริงและมีค่าธรรมเนียมในการ

เข้าชมมักจะมีการก าหนดเวลาในการเข้าชมและจ ากัดจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบ โดยมีผู้น าชม
อธิบายในแต่ละจุด เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินในการชมตามจุดมุ่งหมายของผู้จัด 
ที่ต้องการ ผู้น าชมนิทรรศการจึงต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี น้ าเสียงชัดเจน น่าฟัง มีทักษะในการ
สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
มีปฏิภาณไหวพริบ และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น าเสนอใน
นิทรรศการได้เป็นอย่างดี  

6)  การประชาสัมพันธ์ในการจัดนิทรรศการ  
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

มากทีสุ่ด  
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7)  ค่าใช้จ่าย  
ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการจัด รูปแบบการจัด ระยะเวลาที่จัด สถานที่ และ
ระยะเวลาที่ใช้จัด เป็นต้น  

8)  กิจกรรมประกอบ  
เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ประกอบในการจัดนิทรรศการ เช่น การสาธิต 

การบรรยาย การอภิปราย การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ การให้ร่วมตอบค าถาม และการแจก
สูจิบัตร เป็นต้น กิจกรรมประกอบเหล่านี้มีส่วนส าคัญที่ท าให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และมีช่วยดึงดูดความสนใจให้มีจ านวนผู้ชมมากข้ึนด้วย 

9)  การประเมินผล  
การจัดนิทรรศการในแต่ละครั้งจะมีจุดมุ่งหมายและรูปแบบที่

แตกต่างกันไป เพ่ือให้ทราบว่าการจัดในแต่ละครั้งบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องมี  
การประเมินผลเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ซึ่งการประเมินผลสามารถกระท าได้
หลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
น าไปพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นในการจัดนิทรรศการครั้งต่อไป (แพรวพรรณ  ตรีชั้น, 2561: 
15–19) 

2.1.3.4  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการ 
Huang (2006) ได้เสนอแนะปัจจัยเกี่ยวข้องที่จะท าให้การจัดนิทรรศการ

ประสบผลส าเร็จควรประกอบด้วย (1) มีการจัดการที่ดีสามารถเรียกความสนใจคนให้มาชม  
(2) ให้ความรู้ ความเข้าใจ และท าให้เกิดความจดจ า (3) ท าให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจ (4) สามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้ชม (5) เป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ  

Chung (2015) ได้ศึกษาเอกสารรายงานผลการศึกษาที่ผ่านมาและ 
สรุปการด าเนินงานเพ่ือให้นิทรรศการประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย 8 มิติ คือ ด้านเนื้อหา รูปแบบ
การน าเสนอ การใช้กลยุทธ์การตลาด กิจกรรมเชิงการค้า การเก็บข้อมูล ความสามารถของ
ผู้ด าเนินการจัดงานในการจัดการและเตรียมงาน การบริหารจัดการทรัพยากรและด้านสังคม ซึ่งจะมี
ตัวชี้วัดความส าเร็จรวมทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดนิทรรศการ 
 

การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
1) ด้านเนื้อหาของนิทรรศการ – ความมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ 

– ความมีคุณค่าทางวิชาการ 
– การบอกสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับทราบ  

2) ด้านรูปแบบการน าเสนอ  – การมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
– การท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ 
– ความคิดเห็นของผู้สนับสนุนงบประมาณ 
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การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
3) ด้านการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  
 

– การรับรู้ในภาพลักษณ์ 
– การใช้หลักการตลาดและโฆษณา 
– การใช้วิธีสื่อสารหลากหลายช่องทาง 
– การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
– การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้ข้อมูล 

4) ด้านกิจกรรมเชิงการค้า 
 

– การทดสอบสินค้าตัวใหม่ 
– การพัฒนาลูกค้าท่ีมีศักยภาพ 
– การท าตลาดสินค้าตัวใหม่ หรือเปิดตลาดใหม่ๆ 
– การได้รับค าสั่งซื้อ 

5) ด้านการเก็บข้อมูล 
 

– การได้รับข้อมูล 
– การได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน 
– การด าเนินการวิเคราะห์ตลาด 

6) ด้านความสามารถของผู้ด าเนินการ 
จัดงานในการจัดการและเตรียมงาน 

 

– การวางแผนและบริหารจัดการนิทรรศการ 
– ความเป็นมืออาชีพ 
– ความสามารถในการรับมือปัญหาที่ไม่คาดคิด 
– การรายงานหลังจากจบงาน 

7) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

– สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่จัดนิทรรศการ 
– การจัดการเนื้อหา  
– การออกแบบพื้นที่นิทรรศการ 
– การควบคุมงบประมาณ 
– การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  

8) ด้านสังคม 
 

– แนวคิดหลักตรงกับความคาดหวังของผู้เข้าชม 
– จ านวนผู้เข้าชม 
– รายได้จากการจัดงาน 
– การช่วยเหลือจากรัฐบาล 
– ต าแหน่งที่ตั้งของนิทรรศการ 
– ความสะดวกในการเดินทาง 
– การสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
2.1.4  แนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และวิเคราะห์สถานการณ์ทางกลยุทธ์ SWOT 

analysis 
2.1.4.1  ความหมายของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์คือแนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ
กลยุทธ์ คือ วิธีการในการแข่งขันที่จะท าให้องค์กรสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หรือกลยุทธ์คือแนวทางที่
จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยที่กลยุทธ์ประกอบด้วยค าถามส าคัญ 3 ข้อ คือ (1) ปัจจุบันเรา
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อยู่ ณ จุดใด (2) เราต้องการไปถึงจุดใด (3) เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร ดังนั้น กลยุทธ์ คือ วิธีการ
หรือแนวทางที่องค์กรจะน าเสนอคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้าเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จตามที่ 
ต้องการ ส าหรับกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) หรือที่อาจจะเรียกไดว่าเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
(competitive strategy) หมายถึง วิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขันเพ่ือให้สามารถชนะคูแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target customer) ให้ชัดเจน 
ก่อนว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์การคือใครและมีความต้องการอะไร สวนใหญ่แล้วกลยุทธ์ธุรกิจ
มักจะเป็นไปตามแนวคิดของ Michael E. Porter ที่ระบุไวว่า องค์กรธุรกิจสามารถเลือกที่ใช้วิธีการ 
ในการแข่งขันโดยการเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) หรือการสร้างความแตกต่าง
ในการแข่งขัน (Differentiation) ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันนั้น
สามารถจัดท าไดโดยตอบค าถามต่างๆ ดังนี้ (1) ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร 2) อะไรคือ
คุณค่าหรือสิ่งที่ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องการจากสินค้าและบริการ (3) อะไรคือความแตกต่าง 
(Differentiation) ทีอ่งค์กรจะน าเสนอให้กับลูกค้าเป้าหมาย (วันชัย  วราวิทย์, 2557: 5) 

2.1.4.2  การวิเคราะห์ SWOT 
ระบุไว้ว่าการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณเพ่ือช่วยผู้บริหารในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสิ่งแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานของ 
องค์กร หรือหมายถึง วิธีการซึ่งช่วยผู้บริหารในการก าหนดจุดแข็งขององค์การ (Organizational 
Strengths = S) จุดอ่อนขององค์การ (Organizational Weaknesses = W) โอกาสจากสิ่ งแวดล้อม
ภายนอก (Environmental Opportunities = O) และอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental 
Threats = T ) การวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้  

1)  จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในที่บริษัทสามารถ
กระท าไดดี บริษัทจะต้องวิเคราะห์การด าเนินงานภายใน เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด และการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งของการด าเนินงานภายในเหล่านี้เป็นระยะ บริษัทที่บรรลุ
ความส าเร็จจะก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทที่ใช้ประโยชนจากจุดแข็งจากการด าเนินงานภายใน เหล่านี้
อยู่เสมอ  

2)  จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานภายในที่บริษัทไม
สามารถกระท าไดดี การด าเนินงานภายในเหล่านี้ เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และ
การวิจัยและพัฒนาจะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของบริษัท บริษัทจะต้องก าหนดกลยุทธ์ของบริษัท
ที่สามารถลบล้าง หรือปรับปรุงจุดอ่อนของการด าเนินงานภายในเหล่านี้ให้ดีขึ้น  

3)  โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจะต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่เป็นระยะเพ่ือการแสวงหา
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้  

4)  อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อ
การด าเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และ การแข่งขัน เป็นต้น (วันชัย  วราวิทย์, 2557: 8–9)  



15 

2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรมระดับโลก 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าผลงานวิจัยเกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในช่วงที่ผ่านพบว่า มีดังนี ้
Hung, H.C., et al. (2016) ได้ศึกษาหารูปแบบการจัดนิทรรศการที่จะส่งผลให้ประสบ

ความส าเร็จ วิเคราะห์โดยใช้ FTCC model โดยที่ F = Form T = Theme C = Context และ  
C = Cost ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การจัดนิทรรศการประสบผลส าเร็จ คือ แนวคิดหลัก
ที่มีความแตกต่าง (Distinct theme) และเนื้อหาที่มีความชัดเจน ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าชม และ
ความสามารถในการใช้สื่อสังคม เป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จ ขณะที่ภาพนิทรรศการ 
การมีปฏิสัมพันธ์ การออกแบบ การจัดล าดับการน าเสนอ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างชม
นิทรรศการ  

ส าหรับการจัดนิทรรศการในอนาคตซึ่งนิยมใช้เทคโนโลยี เช่น smart device จะช่วยให้
รายละเอียดของเนื้อหานิทรรศการโดยการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมงาน การใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลเล็กน้อย
ต่อความพึงพอใจ เนื่องจากความพอใจจะเกิดจากความประทับใจมากกว่าการใช้เทคโนโลยี 
นอกจากนี ้การน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายจะดึงดูดให้คนเข้ามาชม ขณะที่การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
หรือ QR code, IR, AR จะท าให้ผู้ชมได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่มากข้ึน  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงานมหกรรมระดับโลก” 
สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  

2.3.1  นิทรรศการเป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความรู้ 
เกิดความเข้าใจและมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นๆ ตามท่ีผู้จัดต้องการ  

2.3.2  ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดนิทรรศการประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย เนื้อหา
นิทรรศการ รูปแบบการน าเสนอ การใช้กลยุทธ์การตลาด กิจกรรมเพ่ือการจ าหน่าย ข้อมูลที่ได้รับ 
ความสามารถของผู้จัดงาน การบริหารทรัพยากร และด้านสังคม. 

2.3.3  การหากลยุทธ์ในการจัดนิทรรศการ ด าเนินการโดยวิเคราะห์ความส าเร็จของการจัด
นิทรรศการในครั้งที่ผ่านมา โดยใช้ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ แล้วน ามาวิเคราะห์ SWOT analysis 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง  

2.3.4.  นิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 เป็นงานที่จัดขึ้นในระยะ 3 ปี
ที่ผ่านมา มีประเทศเข้าร่วมจ านวนมาก มีระยะเวลาจัดแสดงนาน 6 เดือน จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้
เป็นกรณีศึกษาในการน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 

2.3.5  น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดแนวทางการจัดนิทรรศการในงาน Expo 
2019 Beijing ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น  

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษานี้ มุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์ที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จในการจัดงานนิทรรศการ
ของประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 ซึ่งปัจจัยต่างๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความส าเร็จที่จะ
สะท้อนและสามารถเป็นแนวทางในการจัดงานนิทรรศการระดับโลกครั้งต่อไป โดยเฉพาะงาน Expo 
2019 Beijing ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562  

 
3.1  ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จในการจัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 

จากการศึกษาโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารแสดงประเทศไทยจ านวน 8 คน 
ในประเด็นค าถามหลัก คือ ความคิดเห็นต่อนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย ความคิดเห็นต่อการจัด
แสดงนิทรรศการของประเทศอ่ืนๆ และการปรับปรุงการจัดนิทรรศการของประเทศไทยในครั้งต่อๆ ไป 
โดยใช้ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการตามการศึกษาของ Chung (2015) สามารถ
สรุปความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2  สรุปความคิดเห็นที่มีต่อความส าเร็จของการจัดแสดงนิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo 

Milano 2015 
 
การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ความคิดเห็น 
1. ด้านเนื้อหาของ

นิทรรศการ 
1.1 ความมีคุณค่า

ต่อการเรียนรู้ 
  
 
 

เนื้อหานิทรรศการของประเทศไทยต้องการให้ผู้เข้าชมเรียนรู้
ถึงการเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารของไทย โดยมีการจัดล าดับ
ตั้งแต่ ห้องสุวรรณภูมิที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม
กับการเกษตร ห้องครัวไทยสู่ครัวโลกแสดงถึงอาหารไทยที่
นอกจากมีความหลากหลาย รสชาติอร่อยแล้ว ยังมี
ส่วนประกอบจากสมุนไพรที่คุณค่าต่อสุขภาพ รวมถึงได้เรียนรู้
กรรมวิธีการผลิตที่มีการควบคุณคุณภาพและความปลอดภัย 
ห้องกษัตริย์แห่งเกษตรที่ให้ผู้ชมเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความส าคัญกับการเกษตร 
จนถึงนิทรรศการอาหารแห่งอนาคตที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์
อาหารของไทยที่พร้อมที่จะส่งออกสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยัง
มีแปลงนาสาธิต ตัวอย่างพันธุ์ข้าวไทย และอาหารไทย ซึ่งท า
ให้ผู้ชมเกิดความสนใจที่จะติดตามและได้รับความรู้ใหม่ๆ  
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1.2  ความมีคุณค่า

ทางวิชาการ 
 

นิทรรศการประเทศไทยมีการน าข้อมูลทางวิชาการมาอ้างอิง
และแทรกอยู่ในเนื้อหาเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ ทั้งในวีดีทัศน์ 
ที่แสดงให้เห็นสภาพพ้ืนที่และอากาศที่เหมาะสมในการท า
การเกษตรของไทย กระบวนการผลิตอาหารที่มีข้ันตอน 
การควบคุมคณุภาพ มีงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร 
รวมถึงการจัดแสดงพันธุ์ข้าวไทยที่มีความหลากหลาย มีคุณค่า
ทางโภชนาการและมีสารอาหารที่โดดเด่นกว่าข้าวยุโรป 

 1.3  การบอกสิ่งที่
ต้องการสื่อให้
ผู้ชมได้ทราบ 

นิทรรศการของประเทศไทยได้สื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักอาหารไทย
และทราบว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารที่หลากหลาย 
ปลอดภัย มีคุณภาพ รสชาติดี สามารถส่งออกไปทั่วโลก  
ตามวัตถุประสงค์ โดยการที่ได้ก าหนดเส้นทางเดินให้ผู้ชมต้อง
เข้าชมนิทรรศการครบทั้ง 4 ห้อง ท าให้ได้รับทราบสิ่งที่
ต้องการสื่ออย่างครบถ้วน และจากผลการประเมินผู้เข้าชมโดย
ใช้แบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 85 รู้จักอาหารไทยเพ่ิมมากขึ้น 
และร้อยละ 90 ต้องการบริโภคอาหารไทย 

2. ด้านรูปแบบ
การน าเสนอ  

2.1  การมี
นวัตกรรม
และความคิด
สร้างสรรค์  

 
 
 
 

นิทรรศการของไทยมีการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
ตั้งแต่ตัวอาคารซึ่งออกแบบเป็นรูปงอบ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย สร้างความโดดเด่นและดึงดูดให้คนเข้ามาชม 
ด้านหน้าอาคารมีรูปประติมากรรมพญานาค 5 เศียร เพ่ือแสดง
สัญลักษณท์ี่เก่ียวข้องกับการเกษตรและอาหาร และเป็นการ
น าสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ 
มีการน าเสนอโดยใช้วีดีทัศน์ฉายบนจอภาพ 360 องศาและ
รอบทิศทาง พร้อมทั้งมีการใช้เทคนิคประกอบ เช่น การสร้าง
บรรยากาศฝนตก การปล่อยกลิ่นอาหาร แต่อาจจะสร้างความ
ตื่นเต้น เร้าใจและความสนุกสนาน ให้ผู้เข้าชมน้อยกว่า
นิทรรศการของประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น
ลักษณะ interactive  

 2.2 การท าให้ผู้ชม
เกิดความเข้าใจ 

 

การน าเสนอโดยใช้วีดีทัศน์ ซึ่งมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
และข้ึนข้อความภาษาอิตาลี ท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่ทั้งจากอิตาลี
และประเทศใกล้เคียงที่ใช้ภาษาอังกฤษ ได้เห็นทั้งภาพและ
เสียงท าให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งผลการประเมินผู้ชมมีความพอใจ
ในการน าเสนอร้อยละ 85 แต่วิธีนี้อาจมีจุดอ่อนที่ผู้เข้าชมจะ
ได้รับการสื่อสารที่เหมือนๆ กัน ไม่มีช่องทางท่ีจะหา
รายละเอียดเพ่ิมเติมหากมีความสนใจข้อมูลบางเรื่องที่ลึกๆ  
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 2.3 ความคิดเห็น

ของผู้สนับสนุน
งบประมาณ 

 

ในระหว่างการจัดงานมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ 
เดินทางไปติดตามการด าเนินงานและชมนิทรรศการ เช่น 
ผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท่านได้แสดงความชื่นชมอาคารแสดง
ประเทศไทย และที่ส าคัญที่สุดคือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ได้กล่าวชื่นชมการจัดนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558  

3. ด้านการใช้ 
กลยุทธ์ทาง
การตลาด  

 

3.1 การรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ 

 
 
 

อาคารแสดงประเทศไทยได้แสดงภาพลักษณ์การเป็นประเทศ
ผู้ผลิตอาหารตั้งแต่อาคารรูปงอบ แปลงนา พันธุ์ข้าว 
นิทรรศการ การใช้ศิลปะไทยแทรกในส่วนต่างๆ ของอาคาร 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านหน้าอาคารก็เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ความเป็นไทยให้จดจ า แม้ส าหรับผู้ที่ไม่มีเวลาที่จะ
เข้าไปชมภายในอาคารแต่สามารถรับรู้ได้จากภายนอก 

 3.2 การใช้
หลักการตลาด
และโฆษณา 

 

มีการจัดกิจกรรมประกอบต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้เข้าชมอาคาร 
โดยด้านหน้าอาคารมีเจ้าหน้าที่ทักทายและเชิญชวนให้เข้าชม 
การแสดงแปลงนาสาธิตภายนอกอาคาร มีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นรอบๆ ตลอดวัน มีการจัดให้ผู้เข้าชมชิม
อาหารไทย การแจกของที่ระลึก  

 3.3 การใช้วธิีสื่อสาร
หลากหลาย
ช่องทาง 

การสื่อสารให้มีความเข้าใจในนิทรรศการ เน้นการสื่อสาร  
โดยใช้วีดีทัศน์และการแสดงตัวอย่างสินค้า ซึ่งยังไม่มีความ
หลากหลายเพียงพอ 

 3.4 การใช้สื่อสังคม 
ออนไลน์ 

มีการจัดท าเพจและเฟซบุคอาคารแสดงประเทศไทยเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าชมนิทรรศการประเทศไทย 
แต่มีการติดตามค่อยข้างน้อย 

 3.5 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั  

มีการให้ข้อมูลผ่านจอ LCD ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ท าให้
ขาดความน่าสนใจ  

4. ด้านกิจกรรม
เชิงการค้า 

4.1 การทดสอบ
สินค้าตัวใหม่ 

 

ได้มีการจัดให้มีการชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ และอาหารไทย เพ่ือ
ทดสอบความชอบเฉพาะในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ แต่ไม่มี 
การเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 

 4.2 การพัฒนา
ลูกค้าท่ีมี
ศักยภาพ 

 

มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้ข้อมูลสินค้าเกษตรไทยและผู้ส่งออก 
เพ่ือให้ผู้สนใจที่จะน าเข้ามาติดต่อสอบถาม โดยมีเจ้าหน้าที่
จากกระทรวงพาณิชย์มาประจ าเพื่อให้ข้อมูล แต่เนื่องจากผู้เข้า
ชมงาน Expo Milano 2015 ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคท าให้การ
สอบถามข้อมูลมีน้อย  
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 4.3 การท าตลาด

สินค้าตัวใหม่ 
หรือเปิดตลาด
ใหม่ๆ  

 

มีการน าสินค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเปิดตลาดในประเทศ
ยุโรป ไปจัดแสดงและวางจ าหน่ายในพื้นที่เชิงพาณิชย์เพ่ือเป็น
การแนะน าและให้ข้อมูลผู้สนใจ ได้แก่ อาหารพร้อม
รับประทาน อาหารพร้อมปรุง เครื่องดื่มจากมะพร้าว แต่ขาด
การเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ และสินค้าที่น ามาแสดงยังมีน้อย 
อีกท้ังไม่มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบข้อมูลก่อน  

4.4 การได้รับ
ค าสั่งซื้อ 

 

ไม่มีการน าผู้ส่งออกไปร่วมจัดแสดงสินค้าและรับค าสั่งซื้อใน
งานนี้ แต่หากมีผู้สนใจจะติดต่อซื้อขายก็สามารถประสานขอ
รายชื่อบริษัทส่งออกจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ 

5. ด้านข้อมูลที่
ได้รับ 

5.1 การได้รับ
ข้อมูล 

ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างจริงจังและเป็นระบบ มีเพียงการให้
ข้อมูลผู้ที่สนใจมาสอบถามในเรื่องสินค้าและการท่องเที่ยว 

 5.2 การได้รับ
ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบัน 

เจ้าหน้าที่ท่ีไปปฏิบัติงานหรือดูงาน มีโอกาสศึกษาความรู้ใหม่ๆ 
ได้จากนิทรรศการของประเทศอ่ืนๆ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ประจ านิทรรศการของแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
การผลิตอาหารและมาตรฐานต่างๆ 

 5.3 การด าเนินการ
วิเคราะห์
ตลาด 

มีการรวบรวมความสนใจในสินค้าของผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ
จากการสอบถามและพูดคุย แต่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ตลาด
อย่างจริงจัง  

6. ด้านความ 
สามารถของ 
ผู้ด าเนินการ
จัดงานในการ
จัดการและ
เตรียมงาน 

6.1 การวางแผนและ
บริหารจัดการ
นิทรรศการ 

องค์กรผู้จัดงาน Expo Milano 2015 มีการวางแผนและ
บริหารการจัดนิทรรศการได้ดี 

6.2 ความเป็น 
มืออาชีพ 

องค์กรผู้จัดงาน Expo Milano 2015 มีประสบการณ์ในการ
จัดนิทรรศการระดับงานมหกรรมมาก่อน 

6.3 ความสามารถ
ในการรับมือ
ปัญหาที่ไม่
คาดคิด 

องค์กรผู้จัดงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างงานได้เป็น
อย่างดี 

 6.4 การรายงาน
หลังจากจบงาน 

มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ร่วมจัดนิทรรศการทราบ
เป็นระยะๆ 

7. ด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 

7.1 สิ่งอ านวย
ความสะดวก
ในอาคาร
นิทรรศการ 

มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับการเข้าคิวด้านหน้าอาคาร แต่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีผู้มาเข้าคิวจ านวนมากท าให้ล้นจากพ้ืนที่ที่จัดไว้ 
และไปยืนกลางแจ้งนอกอาคาร นอกจากนี้ในส่วนพื้นที่เชิง
พาณิชย์ที่จ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทานก็มีการจัดสถานที่
ส าหรับรับประทานไม่เพียงพอ 
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7.2 การจัดการ

เนื้อหา 
 

การก าหนดเนื้อหานิทรรศการ ด าเนินการโดยตั้งคณะท างาน
จากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้เนื้อหาทีค่รอบคลุม สอดคล้อง
กับแนวคิดหลัก และตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทราบ 

 7.3 การออกแบบ
พ้ืนที่
นิทรรศการ 

ออกแบบพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับเนื้อหานิทรรศการ และการ
บริหารให้เข้าชมเป็นรอบๆ แต่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าชม
จ านวนมาก ท าให้ต้องยืนเข้าคิวกลางแจ้งภายนอกอาคาร 

 7.4 การควบคุม
งบประมาณ 

สามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 
 

 7.5 การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
ต่างๆ 

 

การจัดนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาล โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่วยงานหลัก และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะท างานที่ประกอบด้วยหน่วยงานอื่นๆ โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่
การวางแผนจนถึงการด าเนินการ แต่ขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ส่งออกซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์จากการ
เข้าร่วมงานในเชิงธุรกิจได้ 

8. ด้านสังคม 
 

8.1 แนวคิดหลัก
ตรงกบัความ
คาดหวังของ 
ผู้เข้าชม 

 
 

แนวคิดหลักในการจัดนิทรรศการของอาคารแสดงประเทศไทย 
คือ Nourishing and Delighting the World หรือ การเลี้ยง
ดูโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับความคาดหวังของผู้เข้าชมที่
ต้องการจะเห็นว่านิทรรศการของแต่ละประเทศจะให้ค าตอบ
ในเรื่องอาหารอย่างไร และจากการตอบแบบสอบถามผู้ชม 
ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อเนื้อหานิทรรศการ  

8.2 จ านวนผู้เข้าชม 
 

อาคารแสดงประเทศไทยมีผู้เข้าชมตลอดงานทั้งสิ้น 
2,301,410 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของผู้เข้าชมงาน 
Expo Milano 2015  ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โครงการ
ก าหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

8.3 รายได้จาก
การจัดงาน 

 

อาคารแสดงประเทศไทยมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่
เชิงพาณิชย์ เป็นเงิน 1,327,652 ยูโร แต่ทั้งนี้การหารายได้จาก
การจ าหน่ายไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 

8.4 การช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเข้าร่วมงานมหกรรมระดับโลก 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยและขยายช่องทางการ
ส่งออก และได้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการด าเนินการ 

8.5 ต าแหน่งที่ตั้ง
ของนิทรรศการ 

อาคารแสดงประเทศไทยมีจุดแข็งคือ ตั้งอยู่บนเส้นทางหลัก
ของงานที่คนส่วนใหญ่ต้องเดินผ่าน อยู่ใกล้กับประตูเข้างานถึง 
2 ด้าน และอยู่ใกล้กับป้ายหยุดรถบริการผู้เข้าชมงาน  
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การด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ความคิดเห็น 
8.6 ความสะดวก

ในการเดินทาง 
มีความสะดวกเนื่องจากมีรถขนส่งสาธารณะทั้งรถยนต์โดยสาร
และรถไฟที่มีจุดขึ้นลงหน้างาน 

8.7 การสอบถาม
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

มีเจ้าหน้าที่ประจ าในห้องนิทรรศการ ด้านหน้าและทางออก
ของอาคาร เพ่ือสอบถามความเห็นของผู้เข้าชม ทั้งโดยใช้
แบบสอบถามและการพูดคุย 

 
ขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ได้ให้คะแนนความส าคัญของการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จของนิทรรศการประเทศไทย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการด าเนินงานที่ท าให้ เกิด
ความส าเร็จได้มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านรูปแบบการน าเสนอ รองลงมาเป็นเนื้อหานิทรรศการ 
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถของผู้ด าเนินการจัดงาน รายละเอียด ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  ระดับความส าคัญของการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่มีต่อความส าเร็จของนิทรรศการ

ประเทศไทย ในงาน Expo Milano 2015 
 
ล าดับ การด าเนินงาน คะแนนความส าคัญ 

1 ด้านรูปแบบการน าเสนอ 21.0 
2 ด้านเนื้อหาของนิทรรศการ 19.5 
3 ด้านการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  14.375 
4 ด้านความสามารถของผู้ด าเนินการจัดงานในการจัดการและเตรียมงาน  14.375 
5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 11.0 
6 ด้านกิจกรรมเชิงการค้า 7.375 
7 ด้านสังคม 6.625 
8 ด้านการเก็บข้อมูล 5.75 

รวม 100 
 

จากความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 เพ่ือจะได้น าไปใช้
ก าหนดกลยุทธ์การจัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน Expo 2019 Beijing ให้ประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1) การน าเสนอ เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรกที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จของนิทรรศการ

ประเทศไทย โดยมีการน าเสนอตั้งแต่รูปแบบของตัวอาคารที่มีการใช้มีการใช้นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ตัวอาคารมีขนาดใหญ่ความสูงเท่าอาคาร 4 ชั้น ออกแบบเป็นรูปงอบ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย สร้างความโดดเด่นและดึงดูดให้คนเข้ามาชม ด้านหน้าอาคารมีรูปประติมากรรมพญานาค 5 
เศียร เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร และเป็นการน าสัญลักษณ์ของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ ภายในห้องนิทรรศการน าเสนอในรูปของภาพยนตร์มัลติ
วิชั่นฉายบนจอภาพ 360 องศา และรอบทิศทาง พร้อมทั้งมีการใช้เทคนิคประกอบ เช่น การสร้าง
บรรยากาศฝนตก การปล่อยกลิ่นอาหาร ท าให้ผู้เข้าชมงานมีความเข้าใจและประทับใจในการเกษตร
ของไทย 

2) เนื้อหานิทรรศการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในล าดับรองลงมา เนื่องจากเป็น
เนื้อหาที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม มีคุณค่าทางวิชาการและสามารถบอกสิ่งที่ต้องการสื่อให้แก่ผู้เข้าชมได้
อย่างครบถ้วน การก าหนดเนื้อหานิทรรศการ ก าหนดจากแนวคิดของนิทรรศการประเทศไทย คือ 
“Nourishing and Delighting the World” หรือ การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อ
หลักในการจัดงาน Expo Milano 2015 “Feeding the Planet, Energy for Life” หรือ อาหารที่
หล่อเลี้ยงโลก คือ พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต เพ่ือต้องการให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ถึงการเป็นประเทศผู้ผลิต
อาหารของไทย โดยมีการจัดล าดับตั้งแต่ห้องสุวรรณภูมิที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับ
การเกษตร ห้องครัวไทยสู่ครัวโลกแสดงถึงอาหารไทยที่นอกจากมีความหลากหลาย  รสชาติอร่อยแล้ว 
ยังมีส่วนประกอบจากสมุนไพรที่คุณค่าต่อสุขภาพ รวมถึงได้ เรียนรู้กรรมวิธีการผลิตที่มีการควบคุณ
คุณภาพและความปลอดภัย ห้องกษัตริย์แห่งเกษตรและนิทรรศการอาหารแห่งอนาคตที่แสดงถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่พร้อมที่จะส่งออกสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้  ยังมีการให้ความรู้ทางวิชาการ 
ผ่านแปลงนาสาธิต การแสดงพันธุ์ข้าวไทยที่หลากหลายและมีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งท าให้ผู้ชมเกิด
ความสนใจที่จะติดตามและได้รับความรู้ใหม่ๆ 

3) การใช้กลยุทธ์การตลาดในการเรียกคนให้เข้าชม โดยการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตลอด
ทั้งวันและทุกวันของการจัดงานบริเวณรอบอาคารนิทรรศการประเทศไทย อาทิ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการท าอาหาร และแสดงการละเล่นต่างๆ ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เข้าชมงานได้เป็นอย่างดี  

จุดอ่อน  
1) การจัดนิทรรศการประเทศไทยเป็นการวางรูปแบบการเข้าชมงาน โดยผู้เข้าชมงาน

จะต้องเดินตามทางที่ก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการชมนิทรรศการประมาณ 30 นาทีต่อรอบ 
ท าให้จ านวนผู้เข้าชมที่มีเวลาจ ากัด เลือกที่จะไม่เข้าชมนิทรรศการ นอกจากนี้ระหว่างการชม
นิทรรศการ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

2) การจัดนิทรรศการประเทศไทย เน้นไปที่การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
ประเทศไทยและสินค้าเกษตรไทยเพียงอย่างเดียว และไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกที่เป็นภาคเอกชน 
ในการแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเชิงการค้า ให้เข้ามามีส่วนร่วม  

3) การจัดนิทรรศการประเทศไทย มีเฉพาะการประเมินผลผู้เข้าชมงานหลังจากเข้าชม
นิทรรศการเท่านั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลระหว่างการจัดงานอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะข้อมูลการตลาด
หรือความสนใจสินค้าเกษตรไทย  

อุปสรรค  
1) สถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะการก่อการร้ายในสหภาพยุโรป มีกระแสข่าวที่

รุนแรงท าให้ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงที่จะมางานลักษณะนี้ 
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2) การคัดเลือกสินค้าเกษตรไทยที่น าไปแสดงในการจัดนิทรรศการประเทศไทยมีข้อจ ากัด
ในเรื่องการขนส่งที่มีระยะทางไกล ซึ่งถ้าเป็นสินค้าสดจะมีระยะเวลาในการเก็บรักษาสั้น และ
เนื่องจากระยะเวลาการจัดงานที่นาน ท าให้ต้องเลือกสินค้าแปรรูปเป็นหลัก ซึ่งสินค้าแปรรูปส่วนใหญ่
ยังเป็นที่นิยมของสหภาพยุโรป  

โอกาส 
1) การจัดนิทรรศการประเทศไทยในการจัดงาน Expo Milano 2015 รัฐบาลไทยให้การ

สนับสนุนการเข้าร่วมการจัดงาน ซึ่งการขออนุมัติจัดงานทุกครั้งจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี และเป็น
ครั้งแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการเข้าร่วมงานมหกรรมโลก 
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนในการสนับสนุนข้อมูลและเนื้อหาของ
นิทรรศการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น  

2) การจัดนิทรรศการประเทศไทยในการจัดงาน Expo Milano 2015 ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากองค์กรผู้จัดงาน รัฐบาลอิตาลี สถานเอกอัครราชทูตประจ ากรุงโรม ส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงโรม ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลบุคคลส าคัญ รวมทั้งมี
การน าเสนอนิทรรศการประเทศไทยผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนการประสานงานอื่นๆ เป็นอย่างดี 

 
3.2  กลยุทธ์การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing 

การก าหนดกลยุทธ์การจัดนิทรรศการในงาน Expo 2019 Beijing ด าเนินการโดยศึกษา
วัตถุประสงค์ของงานและความคาดหวังของประเทศไทยในการไปร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าพืชสวนของชาวจีน แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ซึ่งปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

3.2.1  การเข้าร่วมงาน Expo 2019 Beijing และความคาดหวัง 
งาน Expo 2019 Beijing หรืองาน International Horticultural Exhibition เป็น

งานมหกรรมแสดงสินค้าพืชสวนนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดย AIPH (Association of International 
Horticultural Producers) โดยได้รับการรับรองจาก BIE ( Bureau of International Exhibition) 
งานจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีแนวคิดหลัก  คือ “Live Green, Live 
Better” ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน–7 ตุลาคม 2562 พ้ืนที่จัดงานมีขนาด 960 เฮกตาร์ 
(6,000 ไร่) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในเรื่องพืชสวนระหว่างกัน และสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความสมดุลระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจาก 100 ประเทศ และมีเป้าหมายผู้เข้าชมงาน
จ านวน 16 ล้านคน โดยการเข้าร่วมจัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน Expo 2019 Beijing มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าชมงานเห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และเกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสินค้าเพ่ือสุขภาพของไทย 

2)  เพ่ือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศ
ใกล้เคียง 
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3)  เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกในเรื่อง สถานการณ์การผลิต การตลาด รสนิยมและ
พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือเป็นข้อมูลในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สินค้าเพ่ือสุขภาพ
ของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4)  เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตพืชสวนของจีนและ
ประเทศที่มาร่วมจัดนิทรรศการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร
ของประเทศไทย 

5)  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

ส าหรับความคาดหวังในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Expo 2019 Beijing จาก
เอกสารโครงการระบุว่ามีความคาดหวังให้การส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

3.2.2  พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาจีนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ท าให้คนจีนมี

รายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การน าเข้าสินค้าอาหารเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านปริมาณและความต้องการอาหารที่มี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งการผลิตภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันจึงมีการน าเข้า
มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาการบริโภคสินค้าอาหารของจีนในระหว่างปี พ.ศ. 2543–2553 และแนวโน้ม
ในปี พ.ศ. 2563 (Zhangyue Zhou, et al., 2012) พบว่า คนจีนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารสูงขึ้น 
ขณะที่การบริโภคสินค้าอาหารหลักต่อหัวโดยเฉพาะข้าวเจ้าและข้าวสาลีลดลงและมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ส่วนอาหารที่มีคุณค่าสูงมีการบริโภคเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะนมและผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล สัตว์
ปีก และผลไม้ นอกจากนั้นคนจีนยังมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยเพ่ิมขึ้น โดยมี
แนวโน้มการน าเข้าสินค้าอาหารของจีนในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1) จีนจะสามารถผลิตข้าวเจ้าและข้าวสาลีได้เพียงพอ ท าให้การน าเข้าน้อยลง 
2) การน าเข้าเนื้อวัว เนื้อหมูและสัตว์ปีก ยังคงเพ่ิมข้ึนและต้องการคุณภาพสูงขึ้น 
3) พืชผัก จีนมีการผลิตเพิ่มข้ึนท าให้การน าเข้ามีปริมาณน้อย 
4) ผลไม้จะมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะไม้ผลเมืองร้อน ขณะที่จะเพ่ิมการ

ส่งออกผลไม้เมืองหนาว 
ส าหรับสัดส่วนการน าเข้าสินค้าอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน 

พบว่า สินค้าอาหารที่มีสัดส่วนการน าเข้ามากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ 35) รองลงมาเป็น ไวน์
และเบียร์ ผลไม้ เนื้อวัว ลูกนัท อาหารทะเล อาหารเด็กทารก อาหารสัตว์ และเนื้อหมู คิดเป็นร้อยละ 
30, 29, 22, 17, 13, 8, 6 และ 6 ตามล าดับ โดยสินค้าที่น าเข้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก ได้แก่ 
ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 52 ของการน าเข้าผลไม้ทั้งหมด อาหารทะเล ร้อยละ 37 และลูกนัท  
ร้อยละ 24 และเมื่อศึกษาเหตุผลที่คนจีนซื้อผลไม้น าเข้า พบว่า เหตุผลอันดับแรก คือ รสชาติดี  
ร้อยละ 40 รองลงมา เป็นอาหารธรรมชาติและปลอดภัย มีคุณค่าสูง มีผลต่อสุขภาพ และความสด 
ร้อยละ 34, 28, 27, 27 และ 24 ตามล าดับ (Agricultural Trade Office in Shanghai, 2018) 
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ประเทศไทยส่งออกผลไมไ้ปยังจีนประมาณปีละ 200,000–300,000 ตัน ผลไม้ที่จีน
อนุญาตให้น าเข้าจากไทยได้มีจ านวน 23 ชนิด โดยที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ทุเรียน ล าไย มังคุด 
มะพร้าว มะม่วง ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าปี 2559 เท่ากับ 693.50, 132.43, 126.34, 47.98 และ 3.13 
ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ นอกจากนี้ ก็ยังมีกล้วยไข่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ เงาะโรงเรียน ส้มโอ มะขาม
หวาน มะพร้าวน้ าหอม และน้อยหน่า ส่วนผลไม้แปรรูปที่ก าลังเป็นที่นิยม ได้แก่ ล าไยอบแห้ง ทุเรียน
ทอดกรอบ กล้วยอบกรอบ ขนุนและสับปะรดอบกรอบ เป็นต้น (ส านักงานส่งเสริม การค้าใน
ต่างประเทศ ณ เมืองเซียะเหมิน, 2560) 

ปัจจุบันผู้บริโภคจีนติดใจในรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทย และพร้อมที่จะ
จ่ายเงินเพ่ือซื้อผลไม้ไทยมาบริโภค แม้ว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับผลไม้จากแหล่งอ่ืน 
โดยเฉพาะชาวจีนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ โอกาสของผลไม้ไทยในตลาดจีนยังมีอีกมาก เนื่องด้วย
ผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย ประกอบกับชาวจีนจ านวนมากได้มีโอกาสเดินทางไป
ท่องเที่ยวประเทศไทย ได้ชิมผลไม้ที่ประเทศไทย และติดใจในรสชาติท าให้มีการซื้อหารับประทานเมื่อกลับ
จีน ในขณะเดียวกันการที่คนจีนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นจึงมีความสนใจเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารมากขึ้น หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมด้านอาหาร รวมทั้งสื่อมวลชนจีนก็ให้ความส าคัญ
อยู่เสมอ ส่งผลให้สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดต้องเน้นความปลอดภัยในการใช้หรือการรับประทานมาก
ขึ้น ปัญหาประเด็นด้านความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) จึงกลายเป็นหนึ่งในปัญหา
ระดับชาติที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก ดังนั้น กระแสรักสุขภาพที่ก าลังได้รับความสนใจในจีน เช่น 
ผักผลไม้ปลอดสารพิษจึงได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน (ศูนย์ข้อมูลเพ่ือธุรกิจไทย
ในจีน, ม.ป.ป. ) 

3.2.3  วิเคราะห์กลยุทธ์การจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing 
จากผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของนิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo Milano 

2015 พบว่า จุดแข็งของนิทรรศการที่ส่งผลให้การจัดนิทรรศการประสบผลส าเร็จ คือ การน าเสนอ 
และเนื้อหานิทรรศการ ขณะที่จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข คือ การก าหนดให้เข้าชมเป็นรอบๆ ที่มีผลต่อ
จ านวนผู้เข้าชม และการขาดกิจกรรมในเชิงการค้า ขณะที่ความคาดหวังในการร่วมจัดนิทรรศการ  
ในงาน Expo 2019 Beijing ต้องการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงได้
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยน าข้อมูล 3 ส่วน มาใช้ประกอบกันในการพิจารณา คือ (1) ปัจจัยที่มีผล 
ต่อความส าเร็จของงาน Expo Milano 2015 (2) ความคาดหวังในการขยายการส่งออก (3) การบริโภค 
สินค้าเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดนิทรรศการในงาน Expo 
2019 Beijing ให้ประสบผลส าเร็จ ควรใช้กลยุทธ์ในการด าเนินการ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย  

3.2.3.1  กลยุทธ์ด้านเนื้อหานิทรรศการ 
เนื้อหานิทรรศการเป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่ 2 ที่ท าให้นิทรรศการประเทศไทย

ในงาน Expo Milano 2015 ประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Hung H.C., et al. 
(2016) ที่สรุปว่า เนื้อหานิทรรศการและรูปแบบการน าเสนอเป็นสองปัจจัยหลักที่จะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งในการจัดนิทรรศการทุกครั้งเนื้อหาจะเป็นสิ่งที่ต้องมีการก าหนดเป็นล าดับแรกเพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน เนื้อหานิทรรศการที่ดีจะต้องมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มี
คุณค่าทางวิชาการ และสามารถบอกสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับทราบ (Chung, 2015) ซึ่งจากการ
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วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวจีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรไทย พบว่า จีนมี
ความต้องการผลไม้เพ่ิมขึ้นและต้องการผลไม้ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ปัจจุบันผลไม้ของไทยเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคของคนจีน (ส านักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซียะเหมิน, 2560) ขณะที่สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกชนิดอ่ืนๆ เช่น ข้าวเจ้า 
พืชผัก จีนมีแนวโน้มการน าเข้าลดลง (Agricultural Trade Office in Shanghai, 2018) ในการจัดงาน 
พืชสวนนานาชาติครั้งนี้ จึงควรใช้ก าหนดให้ผลไม้ไทยเป็นจุดขาย และก าหนดแนวทางการจัดท า
แนวคิดหลักและเนื้อหานิทรรศการ ในงาน Expo 2019 Beijing ดังนี้ 

1)  แนวคิดหลัก (Theme) ของนิทรรศการประเทศไทย จะต้องสื่อให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อน ที่มีรสชาติดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ปลอดภัยและมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงาน 
คือ “Live Green, Live Better”  

2)  เนื้อหานิทรรศการ จะต้องก าหนดเนื้อหานิทรรศการในเรื่องที่ผู้ชมให้
ความสนใจ อยากเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดหลัก เนื้อหานิทรรศการของประเทศไทยควรมี
ลักษณะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ ตั้งแต่การที่ประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดไม้ผลหลายชนิด 
การมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ความหลากหลายของผลไม้ไทย ทราบถึงสภาพสวนผลไม้ชนิดต่างๆ 
วิธีการผลิตที่มาตรฐานและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม แบ่งเนื้อหานิทรรศการเป็นเรื่องๆ และเรียงล าดับให้
ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายและเกิดความประทับใจ โดยเริ่มจากภาพรวมของประเทศไทยเพ่ือแนะน าให้ชาวจีน
ได้รู้จักประเทศไทย เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวอาหาร ศิลปวัฒนธรรม ตามด้วย
การเกษตรของไทยที่มีระบบการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีสินค้าส่งออกท่ีหลากหลาย มีคุณภาพท่ีดี 

3)  เนื้อหานิทรรศการควรให้ความรู้ผู้ เข้าชมได้รู้จักผลไม้ของไทย  
ทั้งผลไม้ที่มีการน าเข้าปริมาณมากอยู่แล้ว ได้แก่ ทุเรียน ล าไย มังคุด มะพร้าว มะม่วงทุเรียน เพ่ือสร้าง
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้น และผลไม้ที่ได้รับการอนุญาตให้น าเข้าแต่ยังมีปริมาณน้อย ได้แก่ มะขาม 
น้อยหน่า มะละกอ มะเฟือง ฝรั่ง เงาะ ชมพู่ ขนุน ลองกอง สับปะรด ละมุด กล้วย เสาวรส ลิ้นจี่ 
มังคุด ส้มเขียวหวาน ส้ม และส้มโอ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการบริโภค และตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าทาง
อาหาร 

4)  เนื้อหานิทรรศการควรให้ผู้ชมเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย 
โดยแสดงให้เห็นถึงระบบการผลิตผลไม้ที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ 
ขั้นตอนการส่งออก โดยเน้นการผลิตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ปลอดภัย และนโยบายที่จะ
ขยายการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน Expo 2019 Beijing 
และความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน 

5)  เนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่ มีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และ
ระยะทางไม่ไกลจากประเทศไทย มีช่องทางการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือและอากาศ ดังนั้นการเข้าร่วม
จัดนิทรรศการนอกเหนือจากผลไม้ซึ่งเป็นจุดขายหลักแล้ว ควรใช้เป็นโอกาสน าเสนอเรื่องราวของ
สินค้าเกษตรหรือพืชสวนอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น ข้าวที่ถึงแม้ว่าในอนาคตจีนมีแนวโน้ม  
ที่จะผลิตได้เพียงพอ แต่ข้าวที่ไทยผลิตมีหลากหลายพันธุ์โดยเฉพาะข้าวสี ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง 
สามารถที่จะส่งเข้าตลาดเฉพาะได้ นอกจากนี้กล้วยไม้ไทยก็เป็นสินค้าที่คนจีนบางส่วนรู้จักและมี  
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การน าเข้ามาก่อน สามารถที่จะใช้ตกแต่งนิทรรศการในงาน Expo 2019 Beijing เพ่ือเป็นช่องทาง
ขยายตลาดได้อีก รวมทั้งสินค้าอาหารแปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหาร  
โดยแสดงให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ และสินค้าอาหารของไทยที่มีรสชาติดี 
คุณภาพสูง มีระบบการผลิตที่ปลอดภัยและพร้อมจะไปเปิดตลาดในจีน  

3.2.3.2  กลยุทธ์ด้านการน าเสนอ 
จากการวิเคราะห์ความส าเร็จของนิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo 

Milano 2015 พบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จล าดับแรกคือ รูปแบบและวิธีการน าเสนอ
เพ่ือสื่อแนวคิดตั้งแต่การออกแบบอาคาร การใช้เทคนิคมัลติวิชั่น มีผลในการดึงดูดให้คนเข้าชม  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาโดย Hung, H.C., et al. (2016) ที่พบว่าการสื่อแนวคิดเป็นปัจจัยหลัก 
ที่จะท าให้การจัดนิทรรศการประสบผลส าเร็จ การน าเสนอที่ดีจะต้องเป็นรูปแบบที่มีนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจได้ง่าย (Chung, 2015) ดังนั้น ในการจัดงาน Expo 2019 Beijing 
แนวทางท่ีในการด าเนินการตามกลยุทธ์นี้ มีดังนี้  

1)  อาคารนิทรรศการควรออกแบบให้โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนิทรรศการซึ่งต้องการใช้ผลไม้เป็นจุดขาย โดยอาจออกแบบให้สื่อถึง
ผลไม้ไทย เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ประเทศในการเป็นผู้น าด้านผลไม้เมืองร้อน และวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างหรือจัดท าโครงสร้างนิทรรศการต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

2)  การน าเสนอควรเริ่มตั้งแต่ภายนอกอาคาร เพ่ือให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือ
มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าชมภายในอาคาร สามารถเรียนรู้และเกิดความประทับใจในภาพรวมของ
นิทรรศการ โดยให้เข้าชมนิทรรศการในลักษณะลื่นไหล ไม่ก าหนดให้เข้าเป็นรอบๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวน 
ผู้เข้าชมให้ได้มากที่สุด และใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีกระชับ เข้าใจได้ง่าย และใช้เวลาสั้น 

3)  นอกจากการใช้สิ่งแสดงประเภท ภาพ ภาพยนตร์ สื่อมัลติมีเดียแล้ว 
ในการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรโดยเฉพาะการแสดงผลผลิตพืชสวน ไม่ว่าผลไม้ ผัก หรือ 
ไม้ดอกไม้ประดับ การน าของจริงมาจัดแสดงเพ่ือให้ได้สัมผัส ทั้งรูป กลิ่น และรส จะสร้างความสนใจ 
เร้าใจ และความประทับใจแก่ผู้เข้าชมได้มากยิ่งขึ้น 

4)  เนื่องจากปัจจุบัน จีนมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล และ
คนจีนมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย นิทรรศการของไทยควรมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถเลือกชม
นิทรรศการตามที่ตนสนใจ เพ่ือให้สามารถใช้เวลาที่สั้นๆ ในการท าเข้าใจและสามารถค้นหารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้เอง เช่น การใช้ Application Guide ที่สามารถน าทางให้เดินชมนิทรรศการได้อย่างเข้าใจ 
ผ่านการบรรยายเสียง ข้อความ ภาพ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ท าให้ผู้เข้าชมมีอิสระในการเดินชม 

5)  จัดให้มีพ้ืนที่บริการสาธารณะ (Public Space) ส าหรับการให้บริการ
ผู้ที่มาเที่ยวชมนิทรรศการและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามผู้เข้าร่วมงานที่สนใจเกี่ยวกับนิทรรศการ
ประเทศไทย หรือสินค้าเกษตรไทย  

3.2.3.3  กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 
จ านวนผู้เข้าชมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการจัด

นิทรรศการ จากผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของงาน Expo Milano 2015 พบว่า การใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดในการประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกคนให้มาชมนิทรรศการโดยใช้กิจกรรมประกอบอ่ืนๆ จัดแสดง
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ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นจุดแข็งหนึ่งที่ท าให้นิทรรศการของประเทศไทยประสบผลส าเร็จ ดังนั้น การจัดงาน 
Expo 2019 Beijing ควรมีแนวทางในการด าเนินการตามกลยุทธ์นี้ ดังนี้ 

1)  จัดกิจกรรมประกอบอ่ืนๆ ภายนอกอาคาร เพ่ือจูงใจให้เข้าชม เช่น 
สาธิตการท าอาหารไทย การชิมผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยท าการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ล่วงหน้า  

2)  จัดให้มีการร่วมสนุกของผู้เข้าชม เช่น การเล่นเกมส์หรือตอบค าถาม
และให้รางวัล 

3)  จัดท าของที่ระลึกเพ่ือแจกให้ผู้เข้าชมที่ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม 

4)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์นิทรรศการประเทศไทยทางสื่อหลากหลาย
ประเภททั้งในงานและนอกงาน 

5)  เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ของจีนให้มาชมนิทรรศการ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเกิดความสนใจที่จะมาชม 

3.2.3.4  กลยุทธ์ด้านการค้า 
ความคาดหวังในการไปจัดนิทรรศการในงาน Expo 2019 Beijing คือ 

สามารถขยายการส่งออกสินค้าพืชสวนไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการจัดนิทรรศการเป็น
แนวทางหนึ่งในการสื่อสารการตลาด เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้จักสินค้าและเกิดความสนใจ แต่จากการวิเคราะห์
ความส าเร็จของนิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 พบว่า การด าเนินการในมิติด้าน
กิจกรรมเชิงการค้ามีผลน้อย เนื่องจากไม่ได้มี เป้าหมายเรื่องขยายตลาดเป็น หลัก ขณะที่ 
การเข้าร่วมงาน Expo 2019 Beijing มีความคาดหวังในเรื่องการเพ่ิมการส่งออก ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ
ความคาดหวังจะต้องให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมเชิงการค้าและก าหนดกลยุทธ์ด้านการค้า 
ให้ชัดเจน โดยมีแนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์นี้ ดังนี้  

1)  จ าแนกกลุ่ มบุคคลที่ เข้ าชมนิทรรศการเป็นผู้ ชมทั่ ว ไป และ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายและน าเข้าสินค้าเกษตร เพ่ือจะได้จัดเจ้าหน้าที่น าชมและให้ข้อมูลที่ละเอียด
มากขึ้นส าหรับผู้ประกอบการ 

2)  ก าหนดชนิดของสินค้าที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมการบริโภคใน
ประเทศจีนให้ชัดเจน เพ่ือน าไปจัดเป็นสัปดาห์สินค้านั้นๆ โดยให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด
สินค้าชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น การฉายภาพยนตร์มัลติวิชั่น การบรรยายทางวิชาการ การสาธิต  
การน าผลผลิตสดและแปรรูปไปแสดง การจ าหน่าย การน าผู้ส่งออกไปเจรจาธุรกิจ และเชิญผู้น าเข้า
หรือจ าหน่ายสินค้านั้นๆ เข้ามาร่วม โดยมีการประชาสัมพันธ์และเสนอข่าวในทุกช่องทาง  

3)  จัดให้มีระบบประชุมทางไกล เพ่ือให้ผู้สนใจน าเข้าสินค้าได้มีโอกาส
พูดคุยกับผู้ส่งออกท่ีอยู่ในประเทศไทยโดยตรงได้ตลอดเวลา 

4)  จัดให้มีซุ้มทดสอบตลาดสินค้าใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
หรือ start up น าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร หรือสินค้าเกษตรแปรรูปใหม่ๆ ไปจัดแสดงและท าการ
ทดสอบตลาด 
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5)  ประชาสัมพันธ์และจัดแสดงข้อมูลช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ของไทย ในรูปแบบการสั่งซื้อโดยตรงถึงบ้านของผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการติดต่อ
ซื้อขาย 

6)  จัดพื้นที่บริการข้อมูลส าหรับผู้สนใจน าเข้าสินค้าเกษตรไทย พร้อมจัด
คลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าส่งออกของไทยแต่ละชนิด พร้อมเอกสารข้อมูลสินค้าและรายชื่อบริษัท
ส่งออกท่ีคัดเลือกแล้วไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจ  

7)  น าสินค้าส่งออกใหม่ๆ ของไทยไปจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้บริโภคทั่วไปได้
รู้จักสินค้าใหม่ๆ และมีโอกาสได้ซื้อไปทดสอบ 

8)  จัดพื้นที่ส าหรับให้ผู้ประกอบการส่งออกของไทยแต่ละรายหมุนเวียน
น าสินค้าไปจัดแสดงและรับค าสั่งซื้อตลอดระยะเวลาจัดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดนิทรรศการ  
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 เพ่ือตอบ
ค าถามในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดนิทรรศการของประเทศไทย และน ามาก าหนด
แนวทางการจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรไทยในงาน Expo 2019 Beijing พบว่า 

4.1.1  ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จในการจัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน Expo 
Milano 2015 ที่เป็นปัจจัยหลักคือ การก าหนดเนื้อหานิทรรศการที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มีคุณค่าทาง
วิชาการและสามารถบอกสิ่งที่ต้องการสื่อได้ครบถ้วน แนวคิดหลักและเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของงานและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นประเทศเกษตรกรรม การน าเสนอที่มีรูปแบบ
สร้างสรรค์ ท าให้ผู้เข้าชมมีความเข้าใจได้ง่ายและเกิดพึงพอใจ มีรูปแบบการน าเสนอที่ทันสมัย  
โดยใช้มัลติวิชั่น พร้อมทั้งเทคนิคการปล่อยกลิ่นอาหาร ประกอบกับการก าหนดให้เข้าชมเป็นรอบๆ 
และการบังคับเดินที่ต้องชมนิทรรศการทุกห้องท าให้มีความเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อได้ครบถ้วน  
พร้อมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดในการดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าชม มีการจัดกิจกรรมพิเศษบริเวณรอบ
อาคารนิทรรศการทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตการท าอาหาร  

4.1.2  แนวทางการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จสามารถขยาย
การส่งออก จะต้องใช้กลยุทธ์ในการด าเนินการ คือ (1) กลยุทธ์ด้านเนื้อหานิทรรศการ (2) กลยุทธ์ด้าน
การน าเสนอ (3) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และ (4) กลยุทธ์ด้านการค้า โดยการก าหนดเนื้อหา
ของนิทรรศการในงาน Expo 2019 Beijing ควรใช้ผลไม้ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากคนจีน
เป็นจุดขาย โดยใช้แนวคิดหลักที่สื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อน  
ที่มีรสชาติดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนเนื้อหาควร
เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ ตั้งแต่ความหลากหลายของชนิดผลไม้ การผลิตผลไม้ชนิดต่างๆ ที่
มาตรฐานและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และจัดเรียงล าดับเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่าย  

ส าหรับการน าเสนอต้องให้ความส าคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารนิทรรศการให้มี
ความโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนิทรรศการที่ใช้ผลไม้เป็นจุดขาย 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ประเทศในการเป็นผู้น าด้านผลไม้เมืองร้อน และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้อง
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่วนการน าเสนอนิทรรศการควรใช้พ้ืนที่ทั้ง
ด้านนอกอาคารส าหรับผู้ที่มีเวลาจ ากัดและภายในอาคาร ใช้สื่อมัลติมีเดียพร้อมน าของจริงมาจัดแสดง 
ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมและท าให้เข้าใจได้ง่าย เช่น การใช้ 
Application Guide รวมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่บริการส าหรับการให้บริการข้อมูลเพิ่มเติม  
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ในด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อหลากหลายประเภท  
ทั้งในงานและนอกงาน กิจกรรมประกอบอ่ืนๆ ภายนอกอาคาร เพ่ือจูงใจให้เข้าชม จัดท าของที่ระลึก 
และจัดให้มีร่วมสนุกของผู้เข้าชม เช่น การเล่นเกมส์หรือตอบค าถามและให้รางวัล ส่วนกิจกรรมเชิง
การค้าควรจ าแนกกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตร เพ่ือจะได้จัดเจ้าหน้าที่น าชมและให้
ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น จัดให้มีการเจรจาธุรกิจ น าสินค้าชนิดใหม่ๆ ไปท าการทดสอบตลาด รวมทั้งให้
มีการศึกษาวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การเข้าร่วมงานมหกรรมระดับโลกเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาชาวโลก ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สามารถจะคิด
ผลตอบแทนเป็นตัวเงินได้แต่จะส่งผลในระยะยาว จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า รัฐบาลควรสนับสนุน 
การเข้าร่วมงานในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให้เพียงพอ 

2)  ควรให้มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมระดับโลก 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง สร้างสมประสบการณ์และมีพัฒนาการให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานแต่ละครั้งเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท าเนื้อหานิทรรศการและร่วมด าเนินการ  

3)  การจัดนิทรรศการแต่ละครั้งควรมีการน าเสนอจุดแข็งของประเทศไทยใน
หลายๆ ด้านประกอบกันเพ่ือสร้างความจดจ า เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และผลประโยชน์ที่จะเกิดในเชิง
พาณิชย์ ทั้งเรื่องการส่งออก วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การลงทุน โดยท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ
ทั้งภาคราชการและเอกชน 

4)  ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออก เข้าร่วมในการ
ด าเนินการให้มากขึ้นตั้งแต่การวางแผน ร่วมจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ รวมถึงการมีส่วนร่วม  
ในเรื่องงบประมาณด าเนินการ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
1)  การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมระดับโลกทุกครั้ง จะต้องมีการศึกษา

ข้อมูลประเทศที่เป็นเจ้าภาพทั้งในเรื่องความสนใจสินค้าและพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆ เพ่ือน า
จุดแข็งของไทยมาใช้ในการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบนิทรรศการ  

2)  ควรมีการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการในการจัดนิทรรศการในงาน
มหกรรมระดับโลกทุกครั้งให้ชัดเจน โดยน าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดนิทรรศการทั้ง 8 ด้าน
มาใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ ทั้งระหว่างการจัดงาน
และภายหลังสิ้นสุดงานทุกครั้ง  

3)  งานมหกรรมระดับโลกเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศให้ทั่วโลกได้เห็น 
อีกทั้งระยะเวลาการจัดงานนาน 3–6 เดือน ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ควรจัดให้มีกิจกรรมด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมตามเนื้อหาหลัก (Theme) เช่น วัฒนธรรม  
การท่องเที่ยว นวัตกรรม โดยให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลัก  
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4)  ควรมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด าเนินการและก าหนด
บทบาทให้ชัดเจน เช่น ประสานกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการในการเจรจาธุรกิจ จัดนิทรรศการและให้
ข้อมูลการส่งออก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการในการบริการข้อมูลท่องเที่ยวและ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน านวัตกรรมมาจัดแสดง รวมทั้งร่วมกับภาคเอกชน เช่น  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ ฯลฯ  

5)  ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการรับผิดชอบด้าน
ต่างๆ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการให้ครบถ้วน เพ่ือให้มีการท างานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  

6)  ในระหว่างการด าเนินงาน หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้การ
จัดนิทรรศการประสบความส าเร็จคือ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศนั้นๆ ซึ่งสามารถเป็น
ผู้แทนประเทศไทยในการเข้าประชุมกับผู้จัดงาน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานจากประเทศไทย
ในการประสานงานกับหน่วยงานของประเทศเจ้าภาพที่อยู่ภายนอกงานมหกรรม คนไทยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศนั้นๆ หรือสถานที่ที่น่าจะไปศึกษาดูงาน จึงควรแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตร่วมเป็นผู้แทน
ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ประจ าสถานเอกอัครราชทูตร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะที่เกี่ยวข้อง 

7)  ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมระดับโลก 
อีกประการหนึ่ง คือ การที่มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าของประเทศเจ้าภาพและประเทศอ่ืนๆ ที่น ามา
จัดแสดงในงานซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของไทยได้ ดังนั้น ในการเข้าร่วมงานทุกครั้ง
จึงควรมีการน านักวิชาการ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็น Start up หรือหากเป็นงานด้านการเกษตรก็
ควรน าเกษตรกรรุ่นใหม่ ไปร่วมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเกิดแนวคิดในการพัฒนา 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในอาคารแสดงประเทศไทยที่ ให้สัมภาษณ์ จ านวน 8 คน 

ประกอบด้วย 
1) นายโอฬาร  พิทักษ์  กรมส่งเสริมการเกษตร  
2) นางอรสา  อิสถาพร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
3) นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล  กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) นางสาวศิรส  สุวรรณมณี  กรมส่งเสริมการเกษตร 
5) นายธนศักดิ์  วิวัฒนวานิช  กรมส่งเสริมการเกษตร 
6) นายอังศุธรย์  วสุสัณห์  กรมการข้าว 
7) นางสาวแพรรวี  เคหะสุวรรณ  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
8) นางสาวธิดากุล  แสนอุดม  กรมวิชาการเกษตร 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ส าหรับการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดแสดงนิทรรศการสินค้าเกษตรไทย 
ในงานมหกรรมระดับโลก” 

 
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ–สกุล เบอร์โทรศัพท ์  
ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ  
ประเด็นค าถามหลักในการสัมภาษณ์มีดังนี้  
1.  ความคิดเห็นต่อนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน Expo Milano 2015  

1.1  ท่านคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของอาคารแสดงประเทศไทย ในการดึงดูดความสนใจและการ
สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม 

  
  
  

1.2  ท่านคิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของอาคารแสดงประเทศไทย 
  

  
  

1.3  ท่านคิดว่าในการด าเนินการอาคารแสดงประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
  

  
  
2.  ความคิดเห็นต่อการจัดแสดงนิทรรศการของประเทศอ่ืนๆ ในงาน Expo Milano 2015 ในเชิง 

เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
2.1  ท่านคิดว่านิทรรศการของประเทศใดที่สามารถดึงดูดให้มีผู้เข้าชมมากกว่าประเทศไทย และ

อะไรเป็นสิ่งดึงดูด 
  

  
  

2.2 ท่านคิดว่านิทรรศการของประเทศใดที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมมากกว่าประเทศไทย 
และอะไรที่ท าให้เกิดความประทับใจ 
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3. ท่านเห็นว่าการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรไทยในครั้งต่อไป ควรมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 
และปรับปรุงอย่างไร 
3.1 ด้านเนื้อหาของนิทรรศการ 

  
  
  

3.2 ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
  

  
  

3.3 ด้านการใช้กลยุทธ์การตลาด 
  

  
  

3.4 ด้านกิจกรรมเชิงการค้า 
  

  
  

3.5 ด้านการเก็บข้อมูล 
  

  
  

3.6 ด้านความสามารถของผู้จัดงาน 
  

  
  

3.7 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
  

  
  

3.8 ด้านสังคม 
  

  
  
 
  



39 

 

คะแนนความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนิทรรศการประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015 
มิติ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1. ด้านเนื้อหาของ 
นิทรรศการ 

– ความมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ 
– ความมีคุณค่าทางวิชาการ 
– การบอกสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับทราบ  

 

2. ด้านรูปแบบการน าเสนอ  – การมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
– การท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ 
– ความคิดเห็นของผู้สนับสนุนงบประมาณ 

 

3. ด้านการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด  

 

– การรับรู้ในภาพลักษณ์ 
– การใช้หลักการตลาดและโฆษณา 
– การใช้วิธีสื่อสารหลากหลายช่องทาง 
– การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
– การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้ข้อมูล 

 

4. ด้านกิจกรรมเชิงการค้า 
 

– การทดสอบสินค้าตัวใหม่ 
– การพัฒนาลูกค้าท่ีมีศักยภาพ 
– การท าตลาดสินค้าตัวใหม่ หรือเปิดตลาดใหม่ๆ 
– การได้รับค าสั่งซื้อ 

 

5. ด้านการเก็บข้อมูล 
 

– การได้รับข้อมูล 
– การได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน 
– การด าเนินการวิเคราะห์ตลาด 

 

6. ด้านความสามารถของ
ผู้ด าเนินการจัดงานในการ
จัดการและเตรียมงาน 

– การวางแผนและบริหารจัดการนิทรรศการ 
– ความเป็นมืออาชีพ 
– ความสามารถในการรับมือปัญหาที่ไม่คาดคิด 
– การรายงานหลังจากจบงาน 

 

7. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

 

– สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่จัดนิทรรศการ 
– การจัดการเนื้อหา  
– การออกแบบพ้ืนที่นิทรรศการ 
– การควบคุมงบประมาณ 
– การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  

 

8. ด้านสังคม 
 

– แนวคิดหลักตรงกับความคาดหวังของผู้เข้าชม 
– จ านวนผู้เข้าชม 
– รายได้จากการจัดงาน 
– การช่วยเหลือจากรัฐบาล 
– จ านวนประเทศที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
– ความสะดวกในการเดินทาง 
– การสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายทวีพงศ์  สุวรรณโร 
 
ประวัติการศึกษา – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2531 นักวิชาการเกษตร 3 กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2532 นักวิชาการเกษตร 4 กองส่งเสริมพืชพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2535 นักวิชาการเกษตร 5 กองส่งเสริมพืชไร่นา กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2541 นักวิชาการเกษตร 6 กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2545 นักวิชาการเกษตร 7 กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2550 นักวิชาการเกษตร 8 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2554 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ ส านักส่งเสริมและจัดการ 
 สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2559 เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 


