
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด 

พพิธิภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

สันต์ทัศน์ เพญ็จนัทร์ 

งานบริการและประกนัคุณภาพ ส านักงานส านัก 

ส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

มกราคม 2563



ก 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด 

พพิธิภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 

 
 

 

 

 

สันต์ทศัน์ เพญ็จันทร์ 
 

 

 

 

 

 

รายงานวจิัยนีเ้สนอต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ตามโครงการทุนวจิัยสถาบันเพ่ือพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2562  

 
 

 
 

  
 

ส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มกราคม 2563



ข 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด 

พพิธิภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

 
สันตท์ศัน์ เพญ็จนัทร์ 

 
 

งานวจิยัน้ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัให้นบัเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัสถาบนั 

เพื่อพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 

  
 

  อาจารย์ทีป่รึกษา   

  ……………........................................... 

  (อาจารย ์ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ)                  

                        

  ……………........................................... 

  (อาจารย ์ดร.มานิศา ผวิจนัทร์) 

   

  ……………........................................... 

  (อาจารย ์ดร.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล) 

 

 

 
มกราคม 2563 

© ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



ค 

กติตกิรรมประกาศ 

  การวิจยั เร่ือง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณลา้นนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส าเร็จลงดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการ
ท าวจิยัในคร้ังน้ีจนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวด้ว้ยดี 
  ผู ้วิจัยขอขอบคุณผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิลาว ัณย์ เศวตเศรนี ผู ้อ  านวยการส านักส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุก
ท่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและความร่วมมือในการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ ขอขอบคุณอาจารย ์ดร.
สมยศ โอ่งเคลือบ อาจารย ์ดร.มานิศา ผวิจนัทร์ และอาจารย ์ดร.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล คณาจารย์
ประจ าภาควิชาการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีได้กรุณาให้เกียรติเป็นท่ี
ปรึกษาโครงการวิจยั และได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิจยัอย่าง
ต่อเน่ืองเสมอมา  
  สุดท้ายน้ีผูว้ิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยสถาบันน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ส านักส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู ้ท่ีสนใจในการศึกษาเก่ียวกับความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่อส่วนส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ทั้งน้ี หากเกิดความผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

        สันตท์ศัน์  เพญ็จนัทร์   

   

 

 



 
 

ง 

ช่ือเร่ือง  ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด 
 พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นายสันตท์ศัน์ เพญ็จนัทร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย ์ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ 
 อาจารย ์ดร.มานิศา ผวิจนัทร์ 
 อาจารย ์ดร.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล 

บทคดัย่อ 
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การตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความ
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การส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา ดา้นราคา ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา คนละ 10 บาท ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ วนัท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัจนัทร์-
อาทิตย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัย่อยท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด คือ การพฒันาเว็บไซต์
พิพิธภณัฑ์ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย ดา้นบุคลากร ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความตอ้งการมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม ดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ การให้บริการมีความสะดวกสบาย และดา้นการน าเสนอลกัษณะ
ทางกาย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืน 
และมีระเบียบ 
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ABSTRACT 

  
 This study aimed to investigate the needs of Thai tourists towards the marketing mix of Lanna 
Traditional House Museum, Chiang Mai University, through the conceptual frameworks based upon the 
concepts and need theories, concepts of consumer behavior analysis, and theories of the service marketing 
mix.  The samples in this study were 400 Thai tourists visiting Lanna Traditional House Museum and data 
collections were done through the questionnaires and convenience sampling.  The statistics used for 
descriptive analysis were frequency, percentage, and mean. The statistics used for inferential analysis were 
T-test and F-test (One Way ANOVA). 
 The study found that most respondents were female, aged 21-30 years, with their highest education 
of a bachelor’s degree and occupation as a student/university student, having the monthly income not 
exceeding 15,000 Baht and living in other provinces.  The main objective for their visit to the museum was 
to appreciate the Lanna Traditional House.  They visited this museum once (as their first time) on weekdays 
for around one hour.  With regard to recommenders/persuaders/influencers for this visit, they made such a 
decision by themselves.  A vehicle for their transportation to the museum was their own car.  They 
knew/searched for the museum-related information from their inquiries with other people/word of mouth.  
 Based on the marketing mix, the respondents showed the needs toward the overall marketing mix 
with the average at the highest level.  Factors influencing their visit with the average at the highest level 
were personnel, service processes, and physical displays, respectively.  Factors influencing their visit with 
the average at a high level were products, prices, promotions, and places, respectively.  In terms of the 
product, the sub-factor with the highest needs was the beauty of Traditional Lanna House and Lanna-styled 
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rice barn.  For the prices, the sub-factor with the highest needs was shown through the entrance fee for a 
student/university student at 10 Baht each. For the places, the sub-factor with the highest needs involved 
the working days for visits to the museum (Monday-Sunday).  For the promotions, the sub-factor with the 
highest needs was the museum’s website development to enable an easy access to the information and 
marketing promotional activities.  For the personnel, the sub-factor with the highest needs was relevant to 
a polite and proper uniform of its personnel. For the service processes, the sub-factor with the highest needs 
included convenient services.  For the physical displays, the sub-factor with the highest needs was a 
beautiful and shady ambience with tranquility and neatness inside the museum.  
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุ 24 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 24 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามอาชีพ 25 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามระดบัรายไดต่้อเดือน 25 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามภูมิล าเนา/ท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 26 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 

 เรือนโบราณลา้นนา 28 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  29

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามช่วงวนัท่ีท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 29 

ตารางท่ี 10 ท่านใชร้ะยะเวลาในการเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา นานเท่าใด 29 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามผูแ้นะน า/ชกัชวน/มีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

 มาเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 30 

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามพาหนะ/วธีิการเดินทาง มายงัพิพิธภณัฑ์ 

 เรือนโบราณลา้นนา 31 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามการรู้จกั/วธีิสืบคน้ขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ 

 เรือนโบราณลา้นนา   32 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ 33 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา 34 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 35 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หนา้ 

ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 36 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นบุคลากร 37 

ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 38 

ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตาม 

 ส่วนประสมการตลาด ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 39 

ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม 

 การตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด 41 

ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั 42 

ตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นผลิตภณัฑ์ 43 

ตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นราคา 44 

ตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 45 



ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หนา้ 

ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด 46 

ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นบุคลากร 47 

ตารางท่ี 28 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นกระบวนการให้บริการ 48 

ตารางท่ี 29 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 49 

ตารางท่ี 30 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุ 50 

ตารางท่ี 31 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นผลิตภณัฑ์ 51 

ตารางท่ี 32 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นราคา 53 

ตารางท่ี 33 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 54 

 

 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หนา้ 

ตารางท่ี 34 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นการส่งเสริมการตลาด 57 

ตารางท่ี 35 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นบุคลากร 58 

ตารางท่ี 36 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 59 

ตารางท่ี 37 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาย ุดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 60 

ตารางท่ี 38 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 62 

ตารางท่ี 39 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นผลิตภณัฑ์ 63 

ตารางท่ี 40 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นราคา 64 

ตารางท่ี 41 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 65 

 
 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หนา้ 

ตารางท่ี 42 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 66 

ตารางท่ี 43 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นบุคลากร 67 

ตารางท่ี 44 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 69 

ตารางท่ี 45 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 70 

ตารางท่ี 46 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ 

 ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา  

 จ าแนกตามอาชีพ 71 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
239 ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 
2547 (สุภาพร นาคบลัลงัก,์ 2549) ปัจจุบนัจดัแสดงเรือนโบราณลา้นนา 10 หลงั และยุง้ขา้ว (หลองขา้ว) 
4 หลงั เรือนแต่ละหลงัมีรูปแบบดา้นสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแสดงออกถึงอตัลกัษณ์อนัโดดเด่น
ของลา้นนา พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมลา้นนา 
เร่ืองราวโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน และบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาเป็นไปของ
ทอ้งถ่ิน มีการจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้ตลอดจนวถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนเป็นศูนยร์วบรวม
ความภาคภูมิใจในความเป็นทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนท่ีส าคญั 
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนไดศึ้กษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้คนในทอ้งถ่ินภาคภูมิใจในรากเหงา้ทาง
วฒันธรรมของตนเอง และเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างพลังชุมชนในด้านการอนุรักษ์และสืบทอด
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนต่อไป โดยวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา คือให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม โดยน าตน้ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางพื้นท่ีมาศึกษา
วเิคราะห์ร่วมกบัชุมชน เพื่อใหไ้ดแ้ก่นของเน้ือหาสาระท่ีจะน าเสนอในพิพิธภณัฑ ์รวมกบัการเช่ือมโยง
ความรู้ความเขา้ใจออกไปสู่พื้นท่ีและวิถีชีวิตภายนอก พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างประโยชน์ทางการศึกษา 
การค้นคว้าวิจัย และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเท่ียวและประชาชน หากมองในด้าน
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เรือนทุกหลงัไดผ้่านเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์มานานกว่าร้อยปี อาทิ 
ช่วงรวมหัวเมืองประเทศราชลา้นนาเขา้กบัอาณาจกัรสยามระหว่างปี พ.ศ. 2427 - 2476 (สรัสวดี อ๋อง
สกุล, 2560) และช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ระหว่างปลายปี พ.ศ. 2484 – 2488 การพฒันาพิพิธภณัฑ์ให้
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง และหากน าการ
ท่องเท่ียวมาเป็นกลไกสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม 
ยอ่มไดป้ระโยชน์ทั้งมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ สร้างรายได้
ให้กบัทอ้งถ่ินและระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการใชท้รัพยากรท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แต่ทั้งท่ีสถานท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ แต่ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ิน
เขา้มาเยีย่มชมนอ้ย และพิพิธภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย แมก้ระทัง่นกัศึกษาและบุคลากรของ
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่บางส่วนก็ยงัไม่รู้จกัและไม่เคยมาเขา้ชมมาก่อน นอกจากน้ี ยงัไม่มีการศึกษาหรือ
วิจยัอย่างเป็นระบบเก่ียวกบัตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณลา้นนา เพื่อให้ทราบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวได้อย่างตรงจุด ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนายงัไม่
น่าสนใจไม่เป็นท่ีรู้จกั และยงัมีจ านวนผูเ้ข้าชมน้อย ทั้งท่ีมีสถานท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีตวัเมืองเชียงใหม่ 
เดินทางเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก อีกทั้งเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ รายลอ้มดว้ยตน้ไมน้านาพรรณ บรรยากาศ
สวยงาม สงบร่มร่ืน มีการรวบรวม อนุรักษ์และจดัแสดงเรือนโบราณลา้นนาท่ีหาดูชมไดย้ากจ านวน
หลายหลงั ดงันั้น ท าอยา่งไรจึงจะสามารถทราบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อพฒันาพิพิธภณัฑ์
และส่งมอบคุณค่าท่ีแทจ้ริงแก่นกัท่องเท่ียวได ้ในขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์เองก็ตอ้งสามารถพึ่งพาตนเอง
ใหค้งอยูไ่ด ้และมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหม้าเขา้ชมอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน าองคค์วามรู้จากการ
วิจยัมาใชเ้สนอแนะแนวทางปรับปรุงพฒันาส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา เพื่อ
ผลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีด าเนินงานอย่างประสบผลส าเร็จ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ เป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บ
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง เพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ชมและส่งมอบคุณค่าท่ีแทจ้ริงสู่ชุมชนและ
สังคม น าไปสู่วสิัยทศัน์ของส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม คือ “พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนากลางแจง้
เป็นแหล่งเรียนรู้วิ ถี ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้ นน าในระดับชาติ” ซ่ึงตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมุ่งขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์เชิงรุกดา้นลา้นนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) เพื่อ
เป็นผูน้ าในการพฒันาองคค์วามรู้ลา้นนา สร้างนวตักรรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณประจ าถ่ิน โดยการสร้าง
บรรยากาศดา้นลา้นนาสร้างสรรคใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ
ลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 1. ทราบความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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 2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ด้านการเสนอแนะแนวทางพฒันาส่วนประสม
การตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูรั้บบริการมากยิง่ข้ึน 
 
1.4  นิยำมศัพท์  
 นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีนักการตลาดใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ   
 พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ  หมายถึง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านักส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยั เร่ือง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การวิจยั คือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ 
 มาสโลว์อธิบายว่าความต้องการของมนุษย์ประกอบไปด้วย 5 ล าดับขั้นส าคญั คือ 1) ความ
ตอ้งการดา้นร่างกาย 2) ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 3) ความตอ้งการทางสังคม 4) ความตอ้งการ
การยกยอ่ง และ 5) ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ โดยจดัล าดบัความส าคญัจากระดบัต ่าไปยงั
ระดบัสูง บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการระดับต ่าก่อน เม่ือความตอ้งการได้รับการตอบสนองแล้ว 
บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนไป หากว่าความตอ้งการในระดบัต ่ายงัไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ความตอ้งการนั้นจะยงัคงอยู ่(ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา, 2555 หนา้ 37) ท าให้บุคคลตอ้งแสวงหา
ส่ิงท่ีมาตอบสนองความตอ้งการตามล าดบั ในทางการตลาด การศึกษาเร่ืองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากความต้องการเก่ียวข้องกับการเกิดแรงจูงใจ ความต้องการของ
ผูบ้ริโภคมีตั้งแต่การท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการวตัถุส่ิงของท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บา้น รถยนต ์การพกัผอ่น แสวงหาเรียนรู้ และการมีประสบการณ์ในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
จนพฒันาเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหผู้บ้ริโภคมีแรงจูงใจในการแสวงหาส่ิง
ท่ีมาตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีอยา่งมีเป้าหมาย นกัการตลาดเป็นผูช่้วยท าให้ผูบ้ริโภคตระหนกัถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงหรือท่ีมีอยู่ เรียกว่าความตอ้งการท่ีไม่รู้ตวั หรือในทางตรงขา้ม นกัการตลาดก็
สามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการใหม่ข้ึนมา โดยใช้เทคนิคส่วนประสมทางการตลาด เพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเขา้ไปอยูใ่นใจของพวกเขา 
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2544, อา้งใน ลลิตา พรึงล าภู, 2556) ไดก้ล่าววา่ ความตอ้งการเป็น
การเร่ิมตน้จากการมีส่ิงเร้ามากระตุน้ความรู้สึก ท าให้รู้สึกถึงความตอ้งการ ท าให้รู้สึกถึงความตอ้งการ จน
ตอ้งท าการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ และเป็นการตระหนกัถึงความตอ้งการ
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ในส่ิงท่ีตนเองรู้สึกว่ายงัขาดหายไปในชีวิตของตน และจะมองหาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถมาเติมให้กบัความ
ตอ้งการนั้น เช่น เม่ือตนเองตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเพื่อท่ีจะสามารถติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธุรกิจต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและการ
เปล่ียนแปลงกลยทุธ์ของคู่แข่งขนั 
 ดงันั้น จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูใ้ห้บริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการ
เพื่อวางแผนการตลาด และการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ เพื่อสามารถตอบสนองบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาด ซ่ึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจ หรือาจเกิดความประทบัใจข้ึนได้ หากการบริการนั้นได้รับการ
ตอบสนองอยา่งเตม็ท่ี   
  
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค   
 L. Pearce (2005, อา้งใน ศิริเพญ็ เยีย่มจรรยา, 2555) นิยามค าวา่ ผูบ้ริโภค (Consumer) ไวว้า่ ผูท่ี้มี
ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือรับประสบการณ์ของสินคา้บริการ มีอ านาจซ้ือ ท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
และพฤติกรรมการใช ้ 
 Kotler (2008, อ้างใน ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา , 2555) นิยามค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้่าเป็น
การศึกษาวา่บุคคล กลุ่มคนหรือองคก์รมีการเลือก การซ้ือ การใช ้และการจดัการ รวมไปถึงการเลือกทิ้ง
สินคา้ บริการ ประสบการณ์ แนวความคิดอย่างไร เพื่อท่ีจะน าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการและ
ความปรารถนาของตนเองได ้
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, อา้งใน ลลิตา พรึงล าภู, 2556) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์ให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่ เป็นการวิจยัหรือคน้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของ
ผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดัการกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใชค้  าถามในการวิเคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ 6W1H ซ่ึงประกอบดว้ย  
 1. ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย ใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายได ้
 2. ผู ้บริโภคต้องการซ้ืออะไร (What does customer buy?) เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ โดยการใช้
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์าเป็นตวัอธิบายความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ (Why does the customer buy?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และผูบ้ริโภคซ้ือเพื่อสนองความตอ้งการในดา้นใด 
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 4. ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participate in the buying?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วย
ผูบ้ริโภคไปกบัใครบา้ง ใครเป็นผูริ้เร่ิมในการไป และใครบา้งมีส่วนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the customer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงโอกาสใน
การซ้ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการในช่วงวนัเวลาใด และความบ่อยในการใชบ้ริการมีความถ่ีเท่าใด 
 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the customer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงช่องทาง
หรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด 
 7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the customer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงขั้นตอน
ในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1) การรับรู้ปัญหา ไดแ้ก่ เหตุผลในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
  2) การคน้หาขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทราบแหล่งขอ้มูลในการซ้ือสินคา้ไดจ้ากแหล่งใด 
  3) การประเมินทางเลือก ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ทุกคร้ังหรือไม่ในการมาใชบ้ริการ 
  4) การตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือเพราะเหตุใด จ านวนและราคาเฉล่ียในการซ้ือต่อ
คร้ังเท่าใด รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีชอบคือแบบใด 
  5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคจะแนะน าบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการต่อไปหรือไม่ 
 
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 Kotler (2003, อา้งใน คคันางค์ ประไพทรัพย์, 2558) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) จ าเป็นตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด คือ 7P’s ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product and Service) เป็นส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของมนุษย์ได้ คือ ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าจาก
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
ของบริการกบัราคาของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางการน าเสนอบริการ 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ พฤติกรรม และการใชบ้ริการ 
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 5. ดา้นบุคลากร (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างหรือเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
 6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Service Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 
และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะ
ทางกายภาพ และการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้ง
ดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
 ชัยสมพล เชาประเสริฐ (2547, อ้างใน โศภิตสุภางค์ กุณวงศ์, 2556) ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือการตลาด ซ่ึงธุรกิจใช้ร่วมกนัในการวางกลยุทธ์ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตวั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างจาก
ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการ
ให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ 
ดงันั้น ส่วนประสมการตลาดบริการจึงประกอบด้วย 7P’s (Service Marketing Mix) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 กุลทิกา วิบูลยก์ล่ิน (2559) อธิบายว่าพิพิธภณัฑ์ตอ้งพฒันาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง นอกจาก
เป็นสถานท่ีรวบรวม เก็บรักษาและจดัแสดงวตัถุแลว้ พิพิธภณัฑต์อ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้และ
สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
บริหารและด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงพฒันาให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการมากยิ่งข้ึน พิพิธภณัฑ์ตอ้งท าให้ผูเ้ขา้ชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินผ่านการจดั
แสดงนิทรรศการ โดยอาจใชเ้ทคนิคผสมผสานท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการส่ือความหมาย การน าเสนอแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ การพฒันาภาพลกัษณ์พิพิธภณัฑ์ให้น่าสนใจและดึงดูดใจให้คนมาเขา้ชม ซ่ึงส่วนประสม
การตลาดของพิพิธภณัฑ ์มีดงัน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พิพิธภณัฑ์ตอ้งพฒันาให้น่าสนใจ ทนัสมยั แตกต่าง มีสีสันและ
อารมณ์ ตอ้งน าเทคโนโลยีมาใช้น าเสนอและส่ือความหมายให้ผูเ้ขา้ชมได้รับความรู้ เขา้ใจง่ายและ
เพลิดเพลิน ควรมีบริการสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้าชม เช่น ร้านของท่ีระลึก 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีนัง่พกัผอ่น รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการ เป็นตน้ 
 Jerome E. McCharty (อา้งใน กานตร์ะว ีชมเชย, 2557) อธิบายวา่ ผลิตภณัฑคื์อวตัถุหรือบริการท่ี
ลูกคา้ตอ้งการหรือจ าเป็น ผลิตภณัฑข์องพิพิธภณัฑ ์คือ นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน แกลลอร่ี 
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และพื้นท่ีทุกส่วนท่ีเปิดให้เข้าชม อาจรวมถึงการบริการค้นควา้ข้อมูล พื้นท่ีจดักิจกรรมต่างๆ โดย
ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก พิพิธภณัฑ์ท่ีไม่ได้จดันิทรรศการบนพื้นฐานของความ
ตอ้งการและความสนใจของผูเ้ขา้ชม พิพิธภณัฑ์แห่งนั้นก็จะไม่มีความดึงดูดใจและไม่ไดรั้บความนิยม 
หากส ารวจความตอ้งการหรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนการจดัแสดงนิทรรศการ หรือมีการ
พฒันาพิพิธภณัฑ ์ก็จะสามารถเช่ือมโยงกบัผูเ้ขา้ชมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 เสรี วงัส์ไพจิตร (2555) อธิบายว่า พิพิธภณัฑ์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีบริการ
สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านหนงัสือ บรรยากาศท่ีน่านั่ง
พกัผ่อน การเล่นดนตรี ท่ีส าคญัคือมีห้องน ้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับผูม้าเขา้ชม รวมถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกและบริการส าหรับคนพิการ พิพิธภณัฑ์หลายแห่งช่วยเสริมบุคลิกแก่ผูม้าเขา้ชมให้เป็นท่ี
ยอมรับในสังคมดว้ย  
 2. ด้านราคา (Price) คนไทยยงัให้ความสนใจพิพิธภณัฑ์นอ้ย แต่สนใจสถานท่ีท่ีให้ความบนัเทิง
มากกวา่ เช่น โรงภาพยนตร์ สวนสนุก แมจ้ะตอ้งเสียค่าเขา้ชมในราคาแพง ดงันั้น การก าหนดค่าเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์ตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายดา้น และตอ้งใชก้ลยุทธ์กระตุน้ให้คนสนใจเขา้ชม ทั้งน้ี พิพิธภณัฑ์
เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร กลยทุธ์การตั้งราคาและการหารายได ้อาจก าหนดไดด้งัน้ี 
  2.1  กลยุทธ์การตั้งราคาค่าเข้าชม 
   - ก าหนดตามลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือก าหนดราคาผูเ้ข้าชมแต่ละประเภทท่ี
แตกต่างกนั เช่น นกัท่องเท่ียวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ หรือเด็กและผูใ้หญ่  
   - การให้ราคาพิ เศษ ในกรณีเข้าชมเป็นคณะ เช่น กลุ่มศึกษาดูงาน หรือ
สถาบนัการศึกษาท่ีน านกัเรียนหรือนกัศึกษามาเขา้ชม 
   - การไม่เก็บค่าเขา้ชม เช่น ผูสู้งอาย ุคนพิการ และนกับวช 
   - การใหร้าคาพิเศษในวนัส าคญั เช่น วนัเด็กแห่งชาติ และวนัครอบครัว   
  2.2  กลยุทธ์การตั้งราคา และหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ นอกจากพิพิธภณัฑ์จะเป็น
สถานท่ีศึกษาเรียนรู้แลว้ ยงัเป็นสถานท่ีนนัทนาการ เช่น งานเล้ียง งานร่ืนเริง งานสัมมนา  และการให้
เช่าพื้นท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ถือวา่เป็นการสร้างรายไดอี้กทางหน่ึง  
 อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) อธิบายวา่ราคาเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะพิจารณาความเหมาะสมของราคา ความคุม้ค่า และเปรียบเทียบราคากบั
สินคา้อ่ืน เช่น นกัท่องเท่ียวจะพิจารณาความเหมาะสมของราคาเขา้ชม ความคุม้ค่าของค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียว   
 เสรี วงัส์ไพจิตร (2555) อธิบายว่า พิพิธภณัฑ์บางแห่งไม่เก็บค่าเขา้ชม ซ่ึงรัฐบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินต้องรับผิดชอบต้นทุนคงท่ีของพิพิธภณัฑ์ และอาจส่งผลต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ แต่พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บค่าเข้าชมซ่ึงมีผลก าไร ก็เกิดค าถามว่าระหว่างก าไรและ
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ผลประโยชน์ท่ีสาธารณชนควรได้รับจะวดักนัอย่างไร พิพิธภณัฑ์บางแห่งได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนต่างๆ ท าให้ไม่ตอ้งเก็บค่าเขา้ชมแพงเกินไป เท่ากบัสาธารณชนช่วยจ่ายให้ส่วนหน่ึง แง่คิดคือ
คุณค่าของพิพิธภณัฑข้ึ์นอยูก่บัก าไรหรือคุณค่าท่ีส่งมอบใหแ้ก่สาธารณชน 
 Jerome E. McCharty (1990, อา้งใน กานต์ระวี ชมเชย, 2557) กล่าวว่า ราคาสินคา้เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะชนะการแข่งขนัทางธุรกิจและท าก าไร ถา้พิพิธภณัฑ์ตอ้งการหารายไดจ้ากการท่องเท่ียว ก็
สามารถเสนอขายให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายหรือบริษทัน าเท่ียว หรือร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ จดัท าบตัร
เขา้ชมหลายแห่งในคราวเดียวกนั ผูบ้ริจาคหรือสนบัสนุนพิพิธภณัฑ์จะเกิดความพึงพอใจ หากไดรั้บ
บตัรเขา้ชมฟรีในฐานะบุคคลส าคญั ในยุโรปการให้เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ฟรี ส่งเสริมให้ผูท่ี้ไม่เคยเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์หรือไม่สามารถจ่ายค่าเขา้ชม ไดมี้โอกาสเขา้ชมได ้
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ท่ีตั้งพิพิธภณัฑมี์ส่วนสนบัสนุนการตดัสินใจเขา้ชม หาก
เข้าถึงได้ยาก พิพิธภณัฑ์ต้องเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว เช่น จดันิทรรศการเคล่ือนท่ี นิทรรศการท่ี
น่าสนใจ และเปล่ียนนิทรรศการอยู่เสมอ เพื่อให้ผูท่ี้เคยชมแลว้กลบัมาชมอีก ท่ีตั้งอาจเป็นเร่ืองเหนือ
การควบคุม แต่หากใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการ จะท าใหมี้ผูเ้ขา้ชมมากข้ึน 
 เสรี วงัส์ไพจิตร (2555) กล่าวว่า พิพิธภณัฑ์บางแห่งเขา้ถึงได้ง่าย แต่มีภาพลกัษณ์ไม่น่าสนใจ 
เช่น ไม่มีอตัลกัษณ์ สภาพแวดลอ้มไม่สวยงาม หรือบรรยากาศภายในไม่เอ้ืออ านวย จึงไม่มีคนสนใจเขา้ชม 
ดังนั้ น หากพิพิธภัณฑ์สร้างความอยากรู้อยากเห็นให้เกิดข้ึนได้ อุปสรรคด้านสถานท่ีตั้ งอาจมี
ความส าคญัลดลงไป 
 Heroux and Csipak (2008, อา้งใน ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา, 2555) อธิบายวา่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ของพิพิธภณัฑ์ ได้แก่ ท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ เส้นทางหลกั เส้นทางรอง การเขา้ถึงส าหรับผูสู้งอายุ คน
พิการ และการเขา้ถึงโดยทัว่ไป ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และการ
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด กลยุทธ์
โดยทัว่ไป มีดงัน้ี 
  4.1  การโฆษณา (Advertising) คือ การน าเสนอโดยไม่ใชบุ้คคล ส่วนใหญ่ใชส่ื้อมวลชน 
เพื่อให้ขอ้มูลการส่งเสริมการขาย แนวคิดองคก์ร พิพิธภณัฑ์จึงสามารถใชก้ารโฆษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าได้
หลายช่องทาง 
  4.2  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ กิจกรรมการตลาดท่ีกระตุน้กลุ่มเป้าหมาย
ใหต้ดัสินใจในเวลาอนัสั้น โดยก าหนดระยะเวลาจดักิจกรรมอยา่งชดัเจน ส่วนใหญ่เก่ียวกบัการลด แลก 
แจก แถม ซ่ึงสร้างแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายในระยะสั้น เพื่อให้เกิดการซ้ือ การมีส่วนร่วม และเป็น
การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในการใชส่ื้อ ส่วนใหญ่มุ่งผลในดา้นสร้างภาพลกัษณ์ 
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  4.3  การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) คือ การตลาดท่ีส่งสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย
โดยตรงและกระตุน้ให้ตอบรับ โดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น จดหมาย อีเมล์ โทรศพัท์ การเขา้พบโดยตรง ซ่ึง
เป็นการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.4  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือ การท าตลาดท่ีมุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กับสาธารณชน ให้มีความรู้ เข้าใจ สนับสนุนและให้ความร่วมมือ พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้การ
ประชาสัมพนัธ์เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารทางการตลาด 
 เสรี วงัส์ไพจิตร (2555) กล่าวว่า พิพิธภณัฑ์อาจจดัท าเอกสารและส่ิงพิมพท่ี์สวยงาม น่าสนใจ  
เพื่อใชแ้นะน าพิพิธภณัฑ์ การบอกเล่าปากต่อปากเป็นการส่ือสารท่ีอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ พิพิธภณัฑ์ท่ีน าเสนอส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ดา้นการศึกษาเรียนรู้ 
หรือมีบริการท่ีประทบัใจ ผูเ้ขา้ชมก็จะบอกต่อ และเป็นแรงจูงใจใหมี้ผูส้นใจเขา้ชมมากข้ึน 
 5. ด้านบุคลากร (People) 
 อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2542) อธิบายว่า บุคลากรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และลูกคา้ เช่น การ
จ าหน่าย การบริการหลงัการขาย จึงจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกและฝึกอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกคา้ บุคลากรตอ้งมีความสามารถ ทศันคติท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแกไ้ขปัญหาและสร้างค่านิยมท่ีดีให้กบัองค์กร ดงันั้น บุคลากรผูใ้ห้บริการตอ้งมี
วิธีการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกค้า เช่น การทกัทาย ยิ้มแยม้แจ่มใส ความกระตือรือร้นท่ีจะ
ช่วยเหลือแนะน า การใชค้  าพูด น ้ าเสียง กิริยาท่าทาง ตลอดจนความสามารถในการคน้หาความตอ้งการ
หรือความจ าเป็นของลูกคา้ ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกประทบัใจ และเป็นการรักษาลูกคา้ในระยะ
ยาวของธุรกิจ  
 เสรี วงัส์ไพจิตร (2555) กล่าวว่า เป็นการยากท่ีจะท าให้สาธารณชนทราบว่าพิพิธภณัฑ์มีความ
น่าสนใจหรือมีบริการท่ีดีจนกว่าจะได้เขา้ชม ดงันั้น พิพิธภณัฑ์ตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้เน้ือหา
สาระเก่ียวกบันิทรรศการ กิจกรรมและบริการต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูเ้ขา้ชม พิพิธภณัฑ์
หลายแห่งจา้งบุคลากรมาท าหน้าท่ีบรรยายน าชมโดยเฉพาะ หรือฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีให้มีความรู้ และ
สามารถบรรยายน าชมนิทรรศการหรือให้ความรู้เก่ียวกบัวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงได ้พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก
บางแห่งมีภณัฑารักษห์รือเจา้หนา้ท่ีให้บริการเพียงคนเดียว ประสิทธิผลในการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู ้
เขา้ชม ย่อมข้ึนอยู่กบัภณัฑารักษ์หรือเจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ย ดงันั้น ควรมีภณัฑารักษ์และเจา้หน้าท่ี
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัขนาดและลกัษณะของพิพิธภณัฑด์ว้ย 
 6. ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการส่งมอบบริการมีความส าคญั ถึงบุคลากรจะสนใจ
และดูแลผูเ้ขา้ชมเป็นอยา่งดี แต่อาจจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ไดท้ั้งหมด เช่น การบรรยายน า
ชม อธิบายขอ้มูล ตอบค าถาม เป็นตน้ ระบบการส่งมอบบริการจึงครอบคลุมถึงนโยบาย กระบวนการ 
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อ านาจการตดัสินใจของบุคลากร การมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ และมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจท่ีลูกคา้ 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้จบัตอ้งไดใ้นขณะท่ีใช้บริการ 
พิพิธภณัฑต์อ้งสร้างบรรยากาศท่ีดี อาจใชว้ธีิการหรือเทคนิคเสริมในการจดัแสดงและสร้างคุณค่าให้กบั
ผูเ้ขา้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งลกัษณะดา้นสถาปัตยกรรมของอาคารและสถานท่ี การออกแบบและ
ตกแต่งท่ีสอดคล้องกับเร่ืองราวและบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ ส่ิงแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้ ง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีผูเ้ขา้ชมควรไดรั้บ   
 Heroux and Csipak (2008, อา้งใน ศิริเพญ็ เยีย่มจรรยา, 2555) อธิบายถึงลกัษณะทางกายภาพของ
พิพิธภณัฑ์ ไดแ้ก่ บรรยากาศของสถานท่ี เช่น อาคาร ทางเช่ือมต่อระหวา่งอาคาร แผนผงัภายใน กล่ิน 
การจดัแสง สี เสียง ป้ายขอ้มูล ส่ิงท่ีติดตั้ง ความสะอาด และสถานท่ีจอดรถ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีตอ้ง
พิจารณาในการจดัการดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ส่วนประสมการตลาดดงักล่าวเม่ือน ามาใช้กบัพิพิธภณัฑ์ตอ้งปรับเปล่ียนปัจจยัหรือตวัแปรให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพของตลาด การตดัสินใจทางการตลาดไม่สามารถท าไดโ้ดยอาศยัตวั
แปรตวัใดตวัหน่ึง และบางตวัแปรอาจมีความส าคญัเพียงช่วงหน่ึงเท่านั้น เม่ือพิจารณาส่ิงดงักล่าวจะ
เห็นไดว้า่ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ หากขาดดา้น
ใดดา้นหน่ึง อาจส่งผลถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของพิพิธภณัฑไ์ด ้
 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัพพิธิภัณฑ์ 
 2.4.1  ความหมายของพพิธิภัณฑ์ 
 สภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ (International Council of Museum) หรือ ICOM ใหค้  าจ  ากดัความ
ของพิพิธภณัฑ์ว่าพิพิธภณัฑ์เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีเปิดเป็นสถานท่ีสาธารณะ และเป็น
สถาบันถาวรท่ีให้บริการแก่สังคมและมีส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา 
คน้ควา้วจิยั เผยแพร่ความรู้ และจดัแสดงวตัถุอนัเป็นหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของ
มนุษย ์ทั้งน้ี เพื่อจุดประสงคท์างการคน้ควา้ การศึกษา และความเพลิดเพลินใจ  (ตรงใจ หุตางกูร, 2554) 
 ค าจ ากดัความขา้งตน้ไดแ้จงหนา้ท่ีหลกัๆ ของพิพิธภณัฑ์ไว ้5 ประการ คือ 1) รวบรวม 2) สงวน
รักษา 3) คน้ควา้วิจยั 4) เผยแพร่ความรู้ และ 5) จดัแสดงวตัถุ อย่างไรก็ตาม เพื่อความชดัเจนทางดา้น
สถานภาพวา่องคก์รหรือสถาบนัใดมีคุณสมบติัของพิพิธภณัฑ์หรือไม่ ICOM จึงไดอ้ธิบายเง่ือนไข และ
จ าแนกสถาบนัต่างๆ ท่ีมีคุณสมบติัของพิพิธภณัฑไ์วอี้ก 9 ขอ้ ดงัน้ี 
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 1. แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพนัธ์ุวรรณา แหล่งและอนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวตัถุอนัเป็นหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
 2. สถาบนัท่ีรวบรวมและจดัแสดงตวัอย่างของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์เช่น สวนพฤกษศาสตร์ 
สวนสัตวศาสตร์ สถานท่ีแสดงสัตวน์ ้า และศูนยศึ์กษาพนัธ์ุพืชและสัตว ์
 3. ศูนยว์ทิยาศาสตร์ และทอ้งฟ้าจ าลอง 
 4. หอศิลปท่ีจดัแสดงงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร 
 5. สถานท่ีตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นท่ีสงวน 
 6. องคก์รพิพิธภณัฑท์ั้งในระดบันานาชาติ ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถ่ิน กระทรวง 
หรือกรม หรือหน่วยงานเอกชนใดก็ตามทั้งท่ีมีส่วนในการรับผิดชอบพิพิธภณัฑ์ หรือมีคุณสมบติัตาม
ขอ้ก าหนดน้ี 
 7. สถาบนัหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซ่ึงท างานดา้นการอนุรักษ ์การคน้ควา้วจิยั การศึกษา 
การฝึกอบรม การจดัท าเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ์ และวิชา
พิพิธภณัฑว์ทิยา 
 8. ศูนยว์ฒันธรรมและนิติบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการดา้นการอนุรักษ ์การสืบสาน และการบริหาร
จดัการทรัพยากรอนัเป็นมรดกท่ีจบัตอ้งได ้และมรดกท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(มรดกท่ีมีชีวิต และกิจกรรมท่ี
สร้างสรรคโ์ดยเทคโนโลยดิีจิตอล) 
 9. สถาบนัใดๆ อย่างเช่น สภาบริหาร ซ่ึงหลังจากการร้องขอค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาแลว้ ไดรั้บการพิจารณาว่ามีคุณสมบติับางส่วนหรือทั้งหมดของพิพิธภณัฑ์ หรือมีส่วนในการ
สนบัสนุนพิพิธภณัฑ์ และบุคลากรท่ีท างานดา้นพิพิธภณัฑ์เป็นอาชีพ ตลอดจนการสนบัสนุนงานวิจยั 
การศึกษา หรือการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ ์
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) ได้ให้
ความหมายค าว่า “พิพิธภณัฑสถาน” หมายถึง สถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงส่ิงของท่ีเป็นโบราณวตัถุ
หรือศิลปวตัถุของประเทศ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือหายาก ไม่ว่าจะเป็นผลงานประดิษฐ์ของมนุษย์หรือ
วตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ให้บุคคลเขา้มาศึกษาหาความรู้หรือชมเพื่อความเพลิดเพลิน
ใจ 
 นอกจากน้ี ยงัมีผูใ้ห้ความหมายของพิพิธภณัฑสถานท่ีแตกต่างกนั ตามความคาดหวงัและความ
ใกลชิ้ดกบัพิพิธภณัฑสถานแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 นิคม มูสิกะคามะ (2546, อา้งใน กานต์สินี ปิติวีรารัตน์, 2554) อธิบายว่า พิพิธภณัฑสถาน คือ 
สถาบนัท่ีตั้ งข้ึนเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจดัแสดงวตัถุอนัมีความส าคญัทางวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลิน ให้รวมถึงหอศิลป์ อนุสรณ์สถานทาง
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ประวติัศาสตร์ สวนสัตว ์สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานท่ีเล้ียงสัตวน์ ้า และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีจดัแสดงท่ี
มีชีวติ 
 นิเชต สุนทรพิทกัษ ์(2536) อธิบายวา่ พิพิธภณัฑช์นิดต่างๆ นั้นเป็นเสมือนสถานศึกษาเปิดเฉพาะ
สาขาวิชาท่ีจดักิจกรรมและเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ น่าศึกษาไวใ้ห้ผูส้นใจทั้งหลายไดเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้
ตามใจปรารถนา ธรรมชาติของพิพิธภณัฑ์นั้นตอ้งจดัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสอนัเท่าเทียมกนั 
คนทุกเพศ ทุกวยั ควรมีโอกาสศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิตอยา่งมีอิสระ 
 วราภรณ์ เผือกเล็ก (2541) อธิบายว่า พิพิธภณัฑสถานโดยทัว่ไปถือว่าเป็นสถานท่ีตั้ งแสดง
ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุและเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบติัทางสติปัญญา เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ และเป็น
หลกัฐานท่ีบรรดาผูมี้สติปัญญาจะใช้เป็นสถานท่ีคน้หา และเป็นพยานอา้งอิงความรู้ตามศิลปวิทยา
แขนงต่างๆ ตั้งแต่ความรู้ขั้นต ่าจนถึงขั้นสูงสุด 
 ความหมายของพิพิธภณัฑสถานดงัท่ีกล่าวมานั้น แมผู้นิ้ยามจะให้ความหมายท่ีแตกต่างกนั แต่
โดยสรุปพบวา่ มีการให้ความหมายและความส าคญัในกรอบค านิยามของ ICOM คือ พิพิธภณัฑสถาน
เป็นสถาบนัเปิดท่ีมุ่งให้บริการการศึกษาและความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่สาธารณชนทัว่ไป ใน
เร่ืองราวเก่ียวกับมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม โดยพิพิธภณัฑ์แต่ละแห่งสามารถท่ีจะเลือกให้ความรู้และ
บริการเพียงดา้นหน่ึงดา้นใดก็ได ้และไม่จ  าเป็นตอ้งใหบ้ริการครบทุกดา้น ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัประเด็นความ
สนใจ วตัถุประสงค์และความพร้อมของพิพิธภณัฑสถานนั้นๆ ว่าพร้อมจะให้บริการในแง่มุมใด 
รูปแบบบริการของพิพิธภณัฑสถานนบัเป็นบริการการศึกษาแบบเปิดท่ีจดัให้ผูเ้ขา้ชมไดศึ้กษาหาความรู้
ด้วยตนเอง จากการจดัแสดงทั้งท่ีเป็นนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน โดยมีการจดัแสดงท่ี
เอ้ืออ านวยแก่ผูเ้ขา้ชมสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเป็นส าคญั พร้อมทั้งจดัให้มีการบริการเพิ่มเติมแก่
ผูช้มท่ีสนใจเป็นพิเศษ อาทิ เอกสารความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ และวทิยากรน าชม ฯลฯ 
 2.4.2  พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อยู่ในการก ากับดูแลของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาคารหลงัแรกท่ีไดรั้บการอนุรักษเ์คยเป็นบา้นของนายอาเธอร์ ไลออนแนล คิวริ
เปอล ์ชาวองักฤษ ซ่ึงเขา้มาท างานในจงัหวดัเชียงใหม่และแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2443 – 2457 อาคารหลงัน้ี
ถูกเวนคืนให้กบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2506 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก าหนดให้เป็นท่ีท าการ
ของสถาบันวิจัยสังคมในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2536 เม่ือสถาบันวิจัยสังคมย้ายท่ีท าการออกไป 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดก้  าหนดให้เป็นท่ีท าการของส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 
เป็นตน้มา และถูกจดัแสดงเป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณลา้นนา ไดจ้ดัแสดงเรือนโบราณลา้นนา จ านวน 9 หลงั ไดแ้ก่ เรือนอาณานิคม (คิวริเปอล์) เรือน
ไทล้ือ (หม่อนตุด) เรือนกาแล (อุ๊ยผดั) เรือนพื้นบา้นลา้นนา (อุ๊ยแกว้) เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปง
ลงักา) เรือนกาแล (พญาวงศ)์ เรือนทรงป้ันหยา (อนุสารสุนทร) เรือนพื้นถ่ินแม่แตง และเรือนเคร่ืองผูก 



14 

(เรือนสาธิต) และจดัแสดงยุง้ขา้ว (หลองขา้ว) จ านวน 4 หลงั ประกอบดว้ย ยุง้ขา้วเรือนกาแลพญาวงศ์ 
(เลาหวฒัน์) ยุง้ขา้วป่าซาง (นนัทขวา้ง) ยุง้ขา้วสารภีและยุง้ขา้วเปลือย นอกจากน้ี ยงัมีศาลาวฒันธรรม
เอนกประสงค ์จุดบริการขอ้มูล (จ าหน่ายบตัรเขา้ชม จ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก และการให้ขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ)์ และจุดบริการเคร่ืองด่ืม ภายในพื้นท่ีพิพิธภณัฑอี์กดว้ย ในช่วงปี พ.ศ. 2534 
- 2560 มีหน่วยงานและองค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป ท่ีตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ได้บริจาคเรือนโบราณ ยุง้ ข้าว และสนับสนุน
งบประมาณ ร้ือถอน ขนย้ายและป ลูกส ร้ า งใหม่ ไว้ ณ  พิพิ ธภัณฑ์ เ รื อนโบราณล้ านนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ มูลนิธิ ดร.วินิจ - คุณหญิงพรรณี วินิจฉัยภาค มูลนิธิยาคาซากิ แห่ง
มหาวทิยาลยัเกียวโต เซกะ ประเทศญ่ีปุ่น มูลนิธิจุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์อาจารยศิ์ริชยั นฤมิตรเรขการ อาจารย์
วถีิ พานิชพนัธ์ุ นางแจ่มจิตต ์เลาหวฒัน์ และครอบครัว นายจรัส วณีสอน และครอบครัว นางโสภา เมือง
กระจ่าง (นันทขวา้ง) Professor Dr. Hans Langholz และ Dr. Med. Dr. Phil Agnes Langholz (ฐาปนีย์ 
เครือระยา, 2560) 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา (2555) ไดว้ิจยั เร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้เยี่ยมพิพิธภณัฑ์ต าหนกั
สายสุทธานภดลในวงัสวนสุนันทาของนักท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยอธิบายว่า ปัจจยัท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์ คือ การท่ีสังคมให้
ความส าคญักบัการจดัการองค์ความรู้ การเล่าเร่ืองราว น าเสนอประวติัศาสตร์และภูมิปัญญาผ่านส่ือท่ี
ทนัสมยั ทั้งพิพิธภณัฑ์ท่ีอยู่ในตวัอาคาร พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ และพิพิธภณัฑ์มีชีวิต ผูเ้ขา้ชมจะเห็นวิถี
ชีวิตจากการจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช้ นอกจากน้ี การเติบโตของตลาดพิพิธภณัฑ์ยงัเน่ืองมาจากการ
ท่องเท่ียว ทั้งการเท่ียวแบบวนัเดียว การเท่ียวในวนัหยุดยาว การแวะเท่ียวก่อนเดินทางไปแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ หรือแมแ้ต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเน้นการสร้างสรรค์ความรู้ โดยผสมผสานมรดกทาง
วฒันธรรมกบัเทคโนโลย ีเพื่อสร้างเร่ืองราวใหส้ถานท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน  
 กลุ่มประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ต าหนกัสายสุทธานภ
ดล ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 153 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การ
ทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม (t- test) และการทดสอบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ชมพิพิธภณัฑ์มี
ความส าคญัในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้าน
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ผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมา
เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 3 อนัดบัแรก เรียงล าดบัคือ สถาปัตยกรรมของต าหนักท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์ 
ความมีช่ือเสียงท่ีเคยเป็นวงัเก่าแก่ และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
มาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 3 อนัดบัแรก เรียงล าดบัคือ การเปิดบริการเขา้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ความคุม้ค่า
ของการใช้จ่ายเพื่อมาเท่ียวพิพิธภณัฑ์ และหากมีส่วนลดส าหรับการเยี่ยมชมเป็นกลุ่มคณะ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 3 อนัดบัแรก เรียงล าดบัคือ การท่ี
พิพิธภณัฑต์ั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีราชการส าคญัอ่ืนๆ การท่ีพิพิธภณัฑต์ั้งอยูใ่จกลางเมืองกรุงเทพฯ และการมี
ความเช่ือมโยงในการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์3 อนัดบัแรก เรียงล าดบัคือ หากมีการท าโปรแกรมหรือแพค็เก็จร่วมกบัวมิานเมฆ หากมีการ
พฒันาของท่ีระลึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ ์และการจดังานเทศกาลประจ าปีภายในมหาวทิยาลยั 
 วรวิทย ์องคค์รุฑรักษา (2544) ไดศึ้กษา เร่ือง พิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอธิบายว่า พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้ ความ
เพลิดเพลิน เป็นท่ีรวบรวมวตัถุ ข้อมูลความรู้ ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ เขา้ใจในสังคมทอ้งถ่ิน และเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัทอ้งถ่ินของตนเอง ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเขา้ชมพิพิธภณัฑน์อ้ย อาจเกิดจากขาด
การสนับสนุนจากภาคสังคม การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์เพียงรูปแบบเดียว จ าเจ ไม่น่าสนใจ กิจกรรม
หมุนเวียนมีน้อย เวลาเปิดให้บริการไม่สะดวกต่อผูต้อ้งการเขา้ชม แหล่งคน้หาขอ้มูลท่ีสามารถศึกษา
ดว้ยตนเองมีน้อย ขาดแคลนเงินทุน ขาดบุคลากร และขาดการพฒันาในดา้นต่างๆ ดงันั้น พิพิธภณัฑ์
ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของสาธารณชน เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและมาเขา้ชมมากข้ึน 
 กลุ่มประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 200 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การ
แจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
 ผลการศึกษาพบว่า ดา้นส่ิงดึงดูดใจของพิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงค์ นกัท่องเท่ียวตอ้งการรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะทอ้งถ่ินและแบบสมยัใหม่ ประเภทพิพิธภณัฑ์ท่ี
ดึงดูดใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
พิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุวิทยา ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวตอ้งการพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเน้ือหาหลากหลาย วิธีการ
น าเสนอและจดัแสดง คือวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงสามารถจบัตอ้งได ้ตอ้งการคนบรรยายน าชมและสาธิต 
การน าเสนอเน้ือหาแบบกวา้งและเขา้ใจง่าย กิจกรรม 3 อนัดบั ท่ีสนใจให้จดัข้ึนในพิพิธภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
นิทรรศการตามเทศกาล งาน ประเพณีท่ีส าคญั กิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วม นิทรรศการหมุนเวียนจาก
พิพิธภณัฑ์อ่ืน การละเล่น การแสดงท่ีน่าสนใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ 5 อนัดบัแรก คือ 
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หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอ สถานท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภยั ร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
จดัสวนหรือพื้นท่ีพกัผ่อนท่ีร่มร่ืนสวยงาม ท่ีนัง่พกัผ่อนเพียงพอ จุดทิ้งขยะท่ีเพียงพอ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นกิจกรรมท่ีตอ้งการ 5 อนัดบั คือ เจา้หน้าท่ีบรรยายน าชมท่ีมีความรู้และความสามารถใน
ถ่ายทอด การจ าหน่ายหนังสือและเอกสารเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ ห้องฉายวิดีทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เช่ือมโยงเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ห้องสมุดท่ีให้บริการเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นความ
สะดวกในการเขา้ถึง พบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้เดินทางเขา้ถึงพิพิธภณัฑ์ไดส้ะดวก 3 อนัดบั คือ ป้ายทางเขา้
ชัดเจน ป้ายบอกทางเป็นระยะ มีรถรับจา้งสามารถพาไปได้ ส่ือท่ีได้รับข่าวสารพิพิธภณัฑ์ดีท่ีสุด 3 
อนัดบั คือ ป้ายโฆษณาระหวา่งเส้นทางท่องเท่ียว วารสาร นิตยสารและศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว วนัและ
เวลาท่ีสะดวกเขา้ชม คือ วนัเสาร์และอาทิตย ์ระหวา่งเวลา 13.00 – 17.00 น. 
 อรชร เรืองจนัทร์ (2549) ไดศึ้กษา เร่ือง การวิเคราะห์ความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเขา้
ชมพิพิธภณัฑธ์รรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
 กลุ่มประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติของสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) และ
เลือกเฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง จ านวน 300 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 การศึกษาพบว่า ความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมเขา้ชมอยู่ท่ีประมาณ 25 บาท ดงันั้น หากมี
นโยบายจะเก็บค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ก็ไม่ควรตั้งราคาเกินราคาเฉล่ีย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประชาชน 
 กุลทิกา วิบูลยป่ิ์น และประสพชยั พสุนนัท์ (2559) ไดว้ิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑศิ์ริราชมุขสถาน 
 กลุ่มประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑศิ์ริราชพิมุขสถาน ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 385 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ คา่เฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษา พบวา่ ผูเ้ขา้ชมให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นบริการอยูใ่นระดบั
มาก โดยให้ความส าคญัดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมา คือ เทคนิคการจดัแสดง
พิพิธภณัฑ ์คุณภาพการบริการ ความสามารถในการสร้างความรู้ และดา้นท่ีใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ 
เทคนิคการประชาสัมพนัธ์ ส าหรับความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยให้ความส าคญัดา้นการบริการท่ีตรงตามท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การบริการท่ีคุม้ค่า
กบัเงิน และนอ้ยท่ีสุด คือ การบริการดีกวา่พิพิธภณัฑอ่ื์น 
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 มนญัฑา กิติยามาศ (2557) ไดศึ้กษา เร่ือง แนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิพิธภณัฑ์หอ
ปูมละกอน จงัหวดัล าปาง โดยอธิบายว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของเยาวชน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช้
และวถีิชีวติในทอ้งถ่ิน หวัใจส าคญัคือเร่ืองราวของโบราณวตัถุหรือส่ิงท่ีจดัแสดง การจดัแสดงโดยไม่มี
ขอ้มูลประกอบ ผูช้มก็จะไม่ไดค้วามรู้ ซ่ึงอาจเกิดจากขาดการศึกษาถ่องแท ้ขาดความรู้และทกัษะในการ
หาความรู้ ขาดงบประมาณ ไม่มีเวลาศึกษาขอ้มูล ขาดท่ีปรึกษา ดงันั้น พิพิธภณัฑ์ตอ้งส่ือสารและท า
กิจกรรมร่วมกบัองคก์รในทอ้งถ่ิน ในการศึกษาขอ้มูลวตัถุท่ีจดัแสดงให้สามารถส่ือสารกบัผูช้มไดง่้าย 
ร่วมมือกบัโรงเรียนเพื่อใช้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ทั้งดา้นประวติัศาสตร์ เร่ืองราว
ของบุคคลส าคญั ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผลิตภณัฑ์ชุมชน วฒันธรรมของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ ประเพณี ความเช่ือและวิถีชีวิต โดยจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั หรือมีกิจกรรม
สาธิตการใชง้านเคร่ืองมือ 
 การพฒันาประสิทธิภาพงานของพิพิธภณัฑ์มีอยูอ่ยา่งจ ากดัจากปัญหาหลายประการ คือ การขาด
ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในงานพิพิธภณัฑ์ ขาดการวางแผนด าเนินงานระยะยาวท่ีชัดเจน 
ไม่มีการพฒันาการใชป้ระโยชน์ให้คุม้ค่ากบังบประมาณท่ีลงทุนไป ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีเพียงเก็บรักษา
วตัถุ แต่ขาดความรู้ในการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม รวมทั้งขาดบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดูแลอยา่งสม ่าเสมอ 
ท าให้พิพิธภณัฑ์ไม่น่าสนใจ และไม่สามารถขบัเคล่ือนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพได ้นอกจากน้ี การเปิดให้บริการท่ีไม่ต่อเน่ืองท าให้การใช้ประโยชน์มีจ ากดั คนไทยมี
ทศันคติว่าพิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีเก็บรักษาของเก่า ไม่มีกิจกรรมท่ีมีชีวิตชีวา ท าให้มีการเขา้ชมน้อย 
ในขณะท่ีพิพิธภณัฑ์บางแห่งพฒันากิจกรรมต่อเน่ือง กลายเป็นท่ีใชเ้วลาวา่งของคนในชุมชนในการหา
ความรู้และพบปะกนั  
 กล่าวไดว้า่ปัญหาหลกัของพิพิธภณัฑ์คือการจดัแสดงไม่ไดม้าตรฐาน ท าให้เกิดความประทบัใจ 
ไม่มีผูเ้ขา้ชม ขาดกระบวนการจดัการท่ีดี เช่น ไม่มีนิทรรศการหมุนเวียน ชุมชนไม่มีส่วนร่วม นอกจาก
ปัญหาของพิพิธภณัฑแ์ลว้ ผูใ้ชพ้ิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัของพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ครูมกัจะมอบหมายงานใหก่้อนเขา้ชม นกัเรียนจึงใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบั
การจดบนัทึกขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีบรรยายน าชมหรืออ่านจากป้ายขอ้มูล การเรียนรู้จึงมีลกัษณะก่ึงบงัคบั
และขาดการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั หรือตรงกบัความสนใจของแต่บุคคล ดงันั้น การ
พฒันารูปแบบการเรียนรู้จึงควรให้ความส าคัญควบคู่ไปกับการพฒันาด้านอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประโยชน์จากการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์นเชิงคุณภาพ มากกวา่การเนน้ท่ีปริมาณ 
 สุรชัย ทุหมดั (2556) ได้วิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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 กลุ่มประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทยในระดบั
มาก มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้น
ท่ีตั้ งและอาคาร และมีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านนิทรรศการและการให้
การศึกษา และดา้นการบริหารจดัการ ตามล าดบั ในดา้นท่ีตั้งและอาคารมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ตวั
อาคารมีความสวยงาม ดึงดูดให้เขา้ชม ดา้นนิทรรศการและการให้การศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
เส้นทางการเดินชมพิพิธภณัฑมี์ความสะดวก ปลอดภยั ดา้นการบริหารจดัการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ความเหมาะสมของค่าเขา้ชม เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทยเขา้ชมฟรี และดา้นเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ 
พบวา่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑแ์ก่ผูเ้ขา้ชม 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 การศึกษา เร่ือง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่ง และแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา ซ่ึงผลการศึกษา
จะท าให้ทราบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณ
ลา้นนา และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ดา้นการเสนอแนะแนวทางพฒันาส่วนประสม
การตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการมากยิ่งข้ึน โดย
มีขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา สถานท่ีในการศึกษา การรวบรวมขอ้มูล และระยะเวลาในการศึกษา 
ดงัน้ี 
 
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1  ขอบเขตเน้ือหา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นตัวแปรทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 3.1.2  ขอบเขตประชากร  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 3.1.3  ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง  
 ขนาดตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ
ลา้นนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้ตารางขนาดตวัอย่างของ Seymour Sudman (กุณฑลีย์ 
ร่ืนรมย,์ 2551) ท่ีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีสุ่ม
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บกลุ่มตวัอย่าง ระหว่างวนัท่ี 16 
มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2562  
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3.2  วธีิการศึกษา 
 3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา จ านวน 400 คน 
 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ อ โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
  1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2. สร้างแบบสอบถามโดยพฒันามาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับใหค้รอบคลุม
กบัการวิจยั เร่ือง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ
ลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
  3. น าแบบสอบถามไปหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวิจยั จ  านวน 3 คน ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ อาจารย ์ดร. มานิศา ผวิจนัทร์ และอาจารย ์
ดร. บุษราภรณ์ กอบกิจพาณิชผล สังกดัภาควิชาการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงด้านเน้ือหาเป็นรายข้อ ว่าแต่ละข้อค าถามนั้นมีความ
สอดคลอ้งตามเน้ือหาท่ีตอ้งการหรือไม่  
  4. น าแบบสอบถามปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยั  
  5. เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยั เพื่อพิจารณาตรวจสอบแกไ้ขให้เกิดความสมบูรณ์ 
  6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความเขา้ใจในเน้ือหา และน ามาปรับภาษาใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง   
  7. น าแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  (1) การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
   ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใชส้ถิติ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
   ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
ส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
   ส่วนที ่3 การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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  การแปลค่า ระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนส่วนประสมการตลาด
พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา มีการก าหนดการใหค้ะแนน โดยใชเ้กณฑว์ธีิการใหค้ะแนนดงัน้ี 
   คะแนน 5  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 
   คะแนน 4  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบัมาก 
   คะแนน 3  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบัปานกลาง 
   คะแนน 2  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบันอ้ย  
   คะแนน 1  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  หลักเกณฑ์ในการแปลความหมาย ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ช่วง 
จากการค านวณตามสูตรหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
   อตัราภาคชั้น =  พสิัย / จ  านวนชั้น 
     =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 
     =  (5 – 1) / 5 
     =  0.80 
  ค่าเฉลีย่ทีไ่ด้น ามาวเิคราะห์แปลความหมาย แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี   
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบัมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบันอ้ย  
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความตอ้งการในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  (2) การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
   ค่าสถิติ T-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภูมิล าเนาหรือถ่ินพ านกัอาศยั  
   ค่าสถิติ F-test (One Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ไดแ้ก่ อายุ 
ระดบัการศึกษา และอาชีพ   
 
3.3  สถานทีใ่นการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล คือ ส านกัส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 



22 

3.4  ระยะเวลาในการวจัิย 
 ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 โดย
มีแผนการด าเนินงานวจิยั ดงัน้ี 
 1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้  ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 
 2. สร้างแบบสอบถาม ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 16 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2562 
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 
 5. จดัท าและน าเสนอรายงาน ระหวา่งวนัท่ี 1 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563    
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ผล 

 การวิจยั เร่ือง ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือน
โบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สามารถแบ่งผลการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการเข้าชม
พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา (ตั้งแต่ตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 13) 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (ตั้งแต่ตารางท่ี 14 ถึงตารางท่ี 21) 
 ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนาหรือถ่ินพ านกัอาศยั อายุ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ (ตั้งแต่ตารางท่ี 22 ถึงตารางท่ี 53) 
 ส่วนที ่4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียว (ตารางท่ี 54) 
  
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 251 62.70 
ชาย 149 37.30 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมา
คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.30 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี 97 24.30 
21–30 ปี 122 30.50 
31–40 ปี 75 18.80 
41–50 ปี 64 16.00 
51–60 ปี 30 7.50 
มากกวา่ 60 ปี 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 
รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.30 อายุ 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.80 อายุ 41–50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุ 51–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.00 
ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 42 10.50 
ปริญญาตรี 278 69.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 80 20.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
69.50 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.50 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 179 44.80 
ท างานเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ รับจา้ง/อาชีพ
อิสระ/อ่ืนๆ 

149 37.30 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 72 18.00 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.80 
รองลงมาคือ ท างานเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ รับจา้ง/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
37.30 และขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน  

ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 192 48.00 
15,001–30,000 บาท 94 23.50 
30,001–45,000 บาท 43 10.80 
45,001–60,000 บาท 24 6.00 
มากกวา่ 60,000 บาท 47 11.80 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.00 รองลงมาคือ 15,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.50 มากกว่า 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.80 30,001–45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 และ 45,001–60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามภูมิล าเนา/ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน 

ภูมิล าเนา/ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จงัหวดัเชียงใหม ่   192 48.00 
ต่างจงัหวดั    208 52.00 

- กรุงเทพฯ  77  คน   
- นครศรีธรรมราช  21 คน   
- ล าพูน  16 คน   
- สุราษฎร์ 10 คน   
- เชียงราย  6 คน   
- ล าปาง  5 คน   
- ราชบุรี  5 คน   
- พิษณุโลก 5 คน   
- นครสวรรค ์ 5 คน   
- ชลบุรี  4 คน   
- นครราชสีมา 2 คน   
- นนทบุรี  4 คน   
- พะเยา  4 คน   
- เพชรบูรณ์ 4 คน   
- แพร่  4 คน   
- ประจวบคีรีขนัธ์  3 คน   
- ปทุมธานี  2 คน   
- ยะลา  2 คน   
- ปัตตานี  2 คน   
- ภูเก็ต  2 คน   
- หนองคาย  2 คน   
- แม่ฮ่องสอน  2 คน   
- ปราจีนบุรี  1 คน   
- น่าน  1 คน   
- ลพบุรี  1 คน   
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามภูมิล าเนา/ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน (ต่อ) 

ภูมิล าเนา/ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

- สกลนคร  1 คน   
- สงขลา  1 คน   
- สมุทรสาคร  1 คน   
- สระแกว้  1 คน   
- อุดรธานี  1 คน   
- ขอนแก่น 1 คน   
- ตาก  1 คน   
- อุบลราชธานี  1 คน   
- ไม่ระบุ 10 คน   

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา/ท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนั อยู่ใน
ต่างจงัหวดั (ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 77 คน นครศรีธรรมราช 21 คน ล าพูน 16 คน สุราษฎร์ 10 คน เชียงราย 6 
คน ล าปาง 5 คน ราชบุรี 5 คน พิษณุโลก 5 คน นครสวรรค์ 5 คน ชลบุรี 4 คน นครราชสีมา 2 คน 
นนทบุรี 4 คน พะเยา 4 คน เพชรบูรณ์ 4 คน แพร่ 4 คน ประจวบคีรีขนัธ์ 3 คน ปทุมธานี 2 คน ยะลา 2 
คน ปัตตานี 2 คน ภูเก็ต 2 คน หนองคาย 2 คน แม่ฮ่องสอน 2 คน ปราจีนบุรี 1 คน น่าน 1 คน บุรีรัมย ์1 
คน ลพบุรี 1 คน สกลนคร 1 คน สงขลา 1 คน สมุทรสาคร 1 คน สระแก้ว 1 คน อุดรธานี 1 คน 
ขอนแก่น 1 คน ตาก 1 คน อุบลราชธานี 1 คน และไม่ระบุ 10 คน) คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ 
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 48.00   
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา 

วตัถุประสงค์ในการเข้าชม  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณลา้นนา 313 30.40 
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ และวฒันธรรมลา้นนา 219 21.30 
ท่องเท่ียว พกัผอ่นหยอ่นใจ 192 18.60 
ถ่ายภาพ วาดภาพ หรือท างานศิลปะ 129 12.50 
ศึกษาดูงาน 95 9.20 
คน้ควา้ขอ้มูล ท าวจิยั 38 3.70 
ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในพิพิธภณัฑ ์ 34 3.30 
อ่ืนๆ  10 1.00 

- ดูสถานท่ีจดังาน 3 คน   
- มาร้านชาและแวะชม  2 คน   
- ความชอบส่วนตวั 1 คน  1 คน   
- ชมแบบแปลนในการก่อสร้างบา้นโบราณ
ตามแบบเรือนต่างๆ  

1 คน   

- สร้างบา้น  1  คน   
- ไม่ระบุ 2 คน   

รวม 1,030 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 คน 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณล้านนา คือ ชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมาคือ 
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ และวฒันธรรมลา้นนา คิดเป็นร้อยละ 21.30 ท่องเท่ียว พกัผอ่นหยอ่นใจ 
คิดเป็นร้อยละ 18.60 ถ่ายภาพ วาดภาพ หรือท างานศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 
9.20 คน้ควา้ขอ้มูล ท าวิจยั คิดเป็นร้อยละ 3.70 ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในพิพิธภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 3.30 
และอ่ืนๆ (ไดแ้ก่ ดูสถานท่ีจดังาน 3 คน มาร้านชาและแวะชม 2 คน ความชอบส่วนตวั 1 คน ชมแบบ
แปลนในการก่อสร้างบา้นโบราณตามแบบเรือนต่างๆ 1 คน สร้างบา้น 1 คน และไม่ระบุ 2 คน) คิด
เป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามจ านวนคร้ังที่เคยพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

จ านวนคร้ังที่เคยเข้าชม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง (คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก) 304 76.00 
2 คร้ัง 50 12.50 
3 คร้ัง 14 3.50 
4 คร้ังข้ึนไป 32 8.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา 
(รวมคร้ังน้ีดว้ย) 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.50 4 คร้ังข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 8.00 และ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามช่วงวนัทีท่ีเ่ข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ช่วงวนัที่ทีเ่ข้าชม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัจนัทร์–ศุกร์ 241 60.30 
วนัเสาร์และอาทิตย ์ 159 39.80 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนาในวนั
จนัทร์–ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือ วนัเสาร์และอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 39.80  
 
ตารางที ่10 ท่านใช้ระยะเวลาในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา นานเท่าใด 

ระยะเวลาในการเข้าชม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 30 นาที 70 17.50 
ประมาณ 1 ชัว่โมง 220 55.00 
ประมาณ 2 ชัว่โมง 67 16.80 
ประมาณ 3 ชัว่โมง 14 3.50 
4 ชัว่โมงข้ึนไป 29 7.20 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณลา้นนา ประมาณ 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 
17.50 ประมาณ 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 16.80 จ านวน 4 ชั่วโมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.20 และ
ประมาณ 3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่11 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามผู้แนะน า/ชักชวน/มีอิทธิพลในการตัดสินใจมาเข้าชม
พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

ผู้แนะน า/ชักชวน/มีอทิธิพลในการตัดสินใจมาเข้าชม จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตดัสินใจดว้ยตวัเอง  195 43.70 
ครู/อาจารย/์สถานศึกษา 129 28.90 
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 74 16.60 
เพื่อนร่วมงาน 44 9.90 
อ่ืนๆ  4 0.90 

- เจา้หนา้ท่ีคุม้เจา้บุรีรัตน์  2 คน   
- มคัคุเทศก ์ 1 คน   
- นายจา้ง  1 คน   

รวม 454 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 คน 
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูแ้นะน า/ชักชวน/มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.70 รองลงมาคือ ครู/
อาจารย/์สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.90 ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 16.60 เพื่อนร่วมงาน 
9.90 และอ่ืนๆ (ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีคุม้เจา้บุรีรัตน์ 2 คน มคัคุเทศก์ 1 คน และนายจา้ง 1 คน) คิดเป็นร้อย
ละ 0.90 ตามล าดบั 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามพาหนะ/วิธีการเดินทาง มายงัพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา  

พาหนะ/วธีิการเดินทาง 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รถยนตส่์วนตวั 199 49.80 
รถมอเตอร์ไซค ์ 126 31.50 
มากบับริษทัทวัร์ 28 7.00 
รถรับจา้ง/แทก็ซ่ี 24 6.00 
อ่ืนๆ  14 3.50 
   - รถสถานศึกษา 13 คน   
   - รถจกัรยาน  1 คน   
เดิน 9 2.30 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชพ้าหนะ/วิธีการเดินทางมายงัพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณลา้นนา โดยใชร้ถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมาคือ รถจกัรยานยนต ์คิดเป็น
ร้อยละ 31.50 มากบับริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 7.00 รถรับจา้ง/แท็กซ่ี คิดเป็นร้อยละ 6.00 อ่ืนๆ (ไดแ้ก่ 
รถสถานศึกษา 13 คน และรถจักรยาน 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 3.50 และเดิน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
ตามล าดบั  
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวน และร้อยละ จ าแนกตามการรู้จัก/วิธีสืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา   

การรู้จัก/วธีิสืบค้นข้อมูล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สอบถามบุคคลอ่ืน (ปากต่อปาก) 138 25.70 
Google/Google Map 128 23.90 
เวบ็ไซต ์  105 19.60 
อ่ืนๆ  63 11.80 
   - เดินทางผา่นมา  49 คน   
   - มาร้านชาในพิพิธภณัฑ ์ 3 คน   
   - Twitter   1 คน   
   - แผนท่ี   1 คน   
   - มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 1 คน   
   - รถขนส่งมหาวทิยาลยั (ขส.มช.)   2 คน   
   - อยูติ่ดกบัสถานท่ีสัมมนา  1 คน   
Facebook 59 11.00 
หนงัสือ/นิตยสาร/ส่ิงพิมพ ์ 30 5.60 
YouTube 13 2.40 

รวม 536 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 คน 
 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั/สืบคน้ขอ้มูลพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา จากการสอบถามบุคคลอ่ืน /แบบปากต่อปาก คิด เ ป็นร้อยละ 25.70 รองลงมาคือ  
Google/Google Map คิดเป็นร้อยละ 23.90 เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 19.60 อ่ืนๆ (ไดแ้ก่ เดินทางผา่นมา 
49 คน มาร้านชาในพิพิธภณัฑ์ 3 คน Twitter 1 คน แผนท่ี 1 คน มช. 1 คน รถขนส่งมหาวิทยาลยั (ขส.
มช.) 2 คน และอยูติ่ดกบัสถานท่ีสัมมนา 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 11.80 Facebook คิดเป็นร้อยละ 11.00 
หนงัสือ/นิตยสาร/ส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 5.60 และ YouTube คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดบั 
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4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ตารางที่ 14  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้ว
ลา้นนา 

218 
(54.50) 

159 
(39.80) 

22 
(5.50) 

1 
(0.30) 

0 
(0.00) 

4.49 
(มากท่ีสุด) 

0 1 

การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้ว
ลา้นนา 

218 
(54.50) 

157 
(39.30) 

25 
(6.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.48 
(มากท่ีสุด) 

0 2 

ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณ
ลา้นนา 

191 
(47.80) 

177 
(44.33) 

7.2 
(29.00) 

3 
(0.80) 

0 
(0.00) 

4.39 
(มากท่ีสุด) 

0 3 

ความหลากหลายของเรือนโบราณและยุง้ขา้ว
ลา้นนา 

189 
(47.50) 

164 
(41.20) 

43 
(10.80) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.36 
(มากท่ีสุด) 

2 4 

ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 128 
(32.20) 

189 
(47.50) 

72 
(18.10) 

9 
(2.30) 

0 
(0.00) 

4.10 
(มาก) 

2 5 

รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์

114 
(28.50) 

179 
(44.80) 

92 
(23.00) 

14 
(3.50) 

1 
(0.30) 

3.98 
(มาก) 

0 6 

ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ ์

115 
(28.80) 

180 
(45.10) 

84 
(21.00) 

18 
(4.50) 

2 
(0.50) 

3.97 
(มาก) 

1 7 

ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณ
ลา้นนา 

75 
(18.80) 

161 
(40.30) 

130 
(32.50) 

28 
(7.00) 

6 
(1.50) 

3.68 
(มาก) 

0 8 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 4.18 
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการโดยรวมในดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) ปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัคือ ความ
สวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา (ค่าเฉล่ีย 4.49) การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้
ขา้วลา้นนา (ค่าเฉล่ีย 4.48) ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา (ค่าเฉล่ีย 4.39) และ
ความหลากหลายของเรือนโบราณและยุง้ขา้วล้านนา (ค่าเฉล่ีย 4.36) ปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.10) รูปแบบ เทคนิค 
และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ความหลากหลายของวตัถุ
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และส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ
ลา้นนา 3.68) 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ      
ส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านราคา 

ด้านราคา 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับคนพิการ 251 
(62.90) 

95 
(23.80) 

46 
(11.50) 

2 
(0.50) 

5 
(1.30) 

4.47 
(มากท่ีสุด) 

1 1 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายุ
ต  ่ากวา่ 10 ปี 

229 
(57.50) 

111 
(27.90) 

49 
(12.30) 

4 
(1.00) 

5 
(1.30) 

4.39 
(มากท่ีสุด) 

2 2 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับ
พระภิกษุ/นกับวช 

224 
(56.10) 

107 
(26.80) 

54 
(13.50) 

8 
(2.00) 

6 
(1.50) 

4.34 
(มากท่ีสุด) 

1 3 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา 
คนละ 10 บาท 

188 
(47.10) 

126 
(31.60) 

72 
(18.00) 

7 
(1.80) 

6 
(1.50) 

4.21 
(มากท่ีสุด) 

1 4 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 
บาท 

174 
(43.50) 

131 
(32.80) 

81 
(20.30) 

10 
(2.50) 

4 
(1.00) 

4.15 
(มาก) 

0 5 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุคนละ 10 
บาท 

179 
(45.00) 

125 
(31.40) 

70 
(17.60) 

9 
(2.30) 

15 
(3.80) 

4.12 
(มาก) 

2 6 

การเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสีย
ค่าบริการ (ชมฟรี) 

130 
(32.60) 

81 
(20.30) 

98 
(24.60) 

37 
(9.30) 

53 
(13.30) 

3.50 
(มาก) 

1 7 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 4.17 
(มาก) 

 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการโดยรวมในดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัคือ การยกเวน้ค่าเขา้
ชมส าหรับคนพิการ (ค่าเฉล่ีย 4.47) การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.39) การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับพระภิกษุ/นกับวช (ค่าเฉล่ีย 4.34) และค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา คนละ 10 บาท (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมาก 
เรียงล าดบัคือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท (ค่าเฉล่ีย 4.15) ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ส าหรับผูสู้งอายุ คนละ 10 บาท (ค่าเฉล่ีย 4.12) และการเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสีย
ค่าบริการ (ชมฟรี) (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ      
ส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนั
จนัทร์-อาทิตย ์

218 
(54.50) 

132 
(33.00) 

46 
(11.50) 

4 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.41 
(มากท่ีสุด) 

0 1 

เวลาท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ 
08.30-16.30 น. 

181 
(45.30) 

152 
(38.00) 

60 
(15.00) 

6 
(1.50) 

1 
(0.30) 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

0 2 

การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์
มองเห็นไดง่้ายและชดัเจน 

179 
(44.80) 

135 
(33.80) 

72 
(18.00) 

10 
(2.50) 

4 
(1.00) 

4.19 
(มาก) 

0 3 

ท่านตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์น
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

178 
(44.50) 

120 
(30.00) 

78 
(19.50) 

13 
(3.30) 

11 
(2.80) 

4.10 
(มาก) 

0 
 

4 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑท์างโทรศพัท ์

138 
(34.60) 

147 
(36.80) 

109 
(27.30) 

4 
(1.00) 

1 
(0.30) 

4.05 
(มาก) 

1 5 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑผ์่านส่ือออนไลน์ เช่น 
Facebook/Line 

149 
(37.90) 

128 
(32.60) 

104 
(26.50) 

8 
(2.00) 

4 
(1.00) 

4.04 
(มาก) 

7 6 

ท่านตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑผ์า่น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code 

127 
(31.80) 

121 
(30.30) 

113 
(28.20) 

23 
(5.80) 

16 
(4.00) 

3.80 
(มาก) 

0 7 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑท์างอีเมล์ 

130 
(32.70) 

126 
(31.70) 

124 
(31.20) 

16 
(4.00) 

2 
(0.50) 

3.92 
(มาก) 

2 7 

วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์

128 
(32.00) 

108 
(27.00) 

88 
(22.00) 

32 
(8.00) 

44 
(11.00) 

3.61 
(มาก) 

0 8 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 4.04 
(มาก) 

 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ปัจจยัย่อยท่ีมีความต้องการในระดับมากท่ีสุด 
เรียงล าดบัคือ วนัท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์(ค่าเฉล่ีย 4.41) และเวลาท่ีเปิด
ให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือ 08.30–16.30 น. (ค่าเฉล่ีย 4.27) ปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการในระดบั
มาก เรียงล าดบัคือ การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑ์ท่ีมองเห็นไดง่้ายและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
ท่านตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์นวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์(ค่าเฉล่ีย 4.10) ความสะดวกในการ
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ติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางโทรศพัท์ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลพิพิธภณัฑ์ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook/Line (ค่าเฉล่ีย 4.04) ความสะดวกในการติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางอีเมล์ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ท่านตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code (ค่าเฉล่ีย 3.80) และวนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
(ค่าเฉล่ีย 3.61) 
 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การพฒันาเวบ็ไซตพิ์พิธภณัฑใ์ห้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

187 
(47.00) 

162 
(40.70) 

43 
(10.80) 

4 
(1.00) 

2 
(0.50) 

4.33 
(มากท่ีสุด) 

2 1 

การเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์รีในวนัส าคญั 
เช่น วนัเด็ก วนัพระราชทานปริญญาบตัร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

195 
(48.80) 

137 
(34.30) 

51 
(12.80) 

5 
(1.30) 

12 
(3.00) 

4.25 
(มากท่ีสุด) 

0 2 

การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑฯ์ เพ่ือให้
คนมาเขา้ชม 

172 
(43.10) 

146 
(36.60) 

70 
(17.50) 

8 
(2.00) 

3 
(0.80) 

4.19 
(มาก) 

1 3 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือออนไลน์ เช่น 
Facebook YouTube Line Instagram   

160 
(40.0) 

139 
(34.80) 

81 
(20.30) 

13 
(3.30) 

7 
(1.80) 

4.08 
(มาก) 

0 4 

การสร้างเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ เช่น 
บตัรเดียวเท่ียวหลายพิพิธภณัฑ ์บตัรสมาชิก 

149 
(37.00) 

146 
(36.50) 

87 
(21.80) 

14 
(3.50) 

4 
(1.00) 

4.06 
(มาก) 

0 5 

การออกข่าวพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ เช่น กิจกรรม
เพ่ือสงัคม บทความ โลโก ้ภาพน่ิง วิดีโอ  

148 
(37.00) 

146 
(36.50) 

87 
(21.80) 

15 
(3.80) 

4 
(1.10) 

4.05 
(มาก) 

0 6 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือออฟไลน์ เช่น 
แผน่พบั โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก 

121 
(30.30) 

135 
(33.80) 

114 
(28.50) 

22 
(5.50) 

8 
(2.00) 

3.85 
(มาก) 

0 7 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 4.11 
(มาก) 

 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) ปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 
เรียงล าดบัคือ การพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑใ์ห้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.33) และการเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ฟรีในวนัส าคญั เช่น วนัเด็ก วนัพระราชทาน
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ปริญญาบตัรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมาก เรียงล าดบั
คือ การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเขา้ชม (ค่าเฉล่ีย 4.19) การโฆษณาพิพิธภณัฑ์
ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook YouTube Line Instagram (ค่าเฉล่ีย 4.08) การสร้างเครือข่ายกับ
พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น บัตรเดียวเท่ียวหลายพิพิธภัณฑ์ บัตรสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 4.06) การออกข่าว
พิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม บทความ โลโก ้ภาพน่ิง วดีิโอ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และการโฆษณา
พิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออฟไลน์ เช่น แผน่พบั โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก (ค่าเฉล่ีย 3.85) 

ตารางที่ 18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 252 
(63.00) 

120 
(30.00) 

25 
(6.30) 

1 
(0.30) 

2 
(0.50) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

0 1 

เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี  เป็น
กนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส 

247 
(61.80) 

124 
(31.00) 

24 
(6.00) 

2 
(0.50) 

3 
(0.80) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

0 2 

เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจ
ให้บริการ 

243 
(60.80) 

122 
(30.50) 

32 
(8.00) 

1 
(0.30) 

2 
(0.50) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

0 3 

เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 231 
(57.80) 

130 
(32.50) 

35 
(8.80) 

2 
(0.50) 

2 
(0.50) 

4.46 
(มากท่ีสุด) 

0 4 

เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 

216 
(54.00) 

140 
(35.00) 

40 
(10.00) 

1 
(0.30) 

3 
(0.80) 

4.41 
(มากท่ีสุด) 

0 5 

เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว 
ทนัเหตุการณ์ 

212 
(53.00) 

137 
(34.30) 

48 
(12.00) 

0 
(0.00) 

3 
(0.80) 

4.39 
(มากท่ีสุด) 

0 6 

เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 185 
(46.40) 

145 
(36.30) 

67 
(16.80) 

0 
(0.00) 

2 
(0.50) 

4.28 
(มากท่ีสุด) 

1 7 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.45  
(มากท่ีสุด) 

 

 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการโดยรวมในดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.45) ปัจจยัย่อยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัคือ 
เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.55) เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี  เป็นกนัเอง 
และยิม้แยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 4.52) เจา้หน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.46) เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและ
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ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.41) เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.39) และ
เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การให้บริการมีความสะดวกสบาย 201 
(50.50) 

149 
(37.40) 

44 
(11.11) 

1 
(0.30) 

3 
(0.80) 

4.37 
(มากท่ีสุด) 

2 1 

มีระบบในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

199 
(49.90) 

148 
(37.10) 

50 
(12.50) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.36 
(มากท่ีสุด) 

1 2 

การให้บริการมีความรวดเร็ว 194 
(48.50) 

155 
(38.80) 

48 
(12.00) 

1 
(0.30) 

2 
(0.50) 

4.34 
(มากท่ีสุด) 

0 3 

มีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอยา่ง
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

195 
(48.00) 

149 
(37.30) 

55 
(13.80) 

2 
(0.50) 

2 
(0.50) 

4.32 
(มากท่ีสุด) 

0 4 

มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 192 
(48.00) 

149 
(37.30) 

55 
(13.80) 

0 
(0.00) 

4 
(1.00) 

4.31 
(มากท่ีสุด) 

0 5 

มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
อคัคีภยั และอุบติัเหตุต่างๆ 

190 
(47.70) 

140 
(35.20) 

63 
(15.80) 

2 
(0.50) 

3 
(0.80) 

4.29 
(มากท่ีสุด) 

2 6 

มีระบบการจดัการท่ีดี ในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็น
จ านวนมาก 

185 
(46.50) 

145 
(36.40) 

63 
(15.80) 

2 
(0.50) 

3 
(0.80) 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

2 7 

มีการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้/แผน่พบั/คู่มือน าชม
พิพิธภณัฑ ์  

189 
(47.50) 

131 
(32.90) 

68 
(17.10) 

7 
(1.80) 

3 
(0.80) 

4.25 
(มากท่ีสุด) 

2 8 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 4.31 
(มากท่ีสุด) 

 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการโดยรวมในด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.31) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด 
เรียงล าดบัคือ การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 4.37) มีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพ
และมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.36) การให้บริการมีความรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีป้ายแนะน าขั้นตอนการ
เขา้รับบริการอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.32) มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี  (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั และอุบติัเหตุต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีระบบการ
จดัการท่ีดี ในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) และมีการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้/แผน่พบั/คู่มือ
น าชมพิพิธภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.25) 
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ตารางที่ 20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความสวยงาม 
สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ 

265 
(66.30) 

117 
(29.30) 

15 
(3.80) 

1 
(0.30) 

2 
(0.50) 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

0 1 

มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 208 
(52.10) 

148 
(37.10) 

38 
(9.50) 

3 
(0.80) 

2 
(0.50) 

4.40 
(มากท่ีสุด) 

1 2 

มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภณัฑฯ์ 216 
(54.00) 

135 
(33.80) 

41 
(10.30) 

5 
(1.30) 

3 
(0.80) 

4.39 
(มากท่ีสุด) 

0 3 

ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑฯ์ มองเห็นชดัเจนและ
สงัเกตไดง่้าย 

192 
(48.20) 

147 
(36.90) 

50 
(12.60) 

6 
(1.50) 

3 
(0.80) 

4.30 
(มากท่ีสุด) 

2 4 

มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์หรือการแต่ง
กายดว้ยชุดพ้ืนเมือง 

198 
(49.50) 

134 
(33.50) 

60 
(15.00) 

4 
(1.00) 

4 
(1.00) 

4.29 
(มากท่ีสุด) 

0 5 

มีห้องสุขาท่ีสะอาด 189 
(47.40) 

146 
(36.60) 

57 
(14.30) 

4 
(1.10) 

3 
(0.80) 

4.29 
(มากท่ีสุด) 

1 6 

มีท่ีนัง่หรือพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 196 
(49.00) 

140 
(35.00) 

52 
(13.00) 

6 
(1.50) 

6 
(1.50) 

4.28 
(มากท่ีสุด) 

0 7 

มีห้องสุขาท่ีปลอดภยั 182 
(45.70) 

152 
(38.20) 

57 
(14.30) 

5 
(1.30) 

2 
(0.50) 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

2 8 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก 190 
(47.50) 

139 
(34.80) 

61 
(15.30) 

8 
(2.00) 

2 
(0.50) 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

0 8 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 185 
(46.40) 

151 
(37.80) 

52 
(13.00) 

9 
(2.30) 

2 
(0.50) 

4.27 
(มากท่ีสุด) 

1 8 

มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์  179 
(44.90) 

152 
(38.10) 

64 
(16.00) 

0 
(0.00) 

4 
(1.10) 

4.26 
(มากท่ีสุด) 

1 9 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 185 
(46.40) 

138 
(34.60) 

66 
(16.50) 

8 
(2.00) 

2 
(0.50) 

4.24 
(มากท่ีสุด) 

1 10 

มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอ
และเหมาะสม 

177 
(44.40) 

140 
(35.10) 

68 
(17.00) 

11 
(2.80) 

3 
(0.80) 

4.20 
(มาก) 

1 11 

มีจ  านวนห้องสุขาเพียงพอ 179 
(45.00) 

137 
(34.40) 

73 
(18.30) 

7 
(1.80) 

2 
(0.50) 

4.22 
(มากท่ีสุด) 

2 11 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละ
คนพิการ 

169 
(42.30) 

138 
(34.50) 

74 
(18.50) 

14 
(3.50) 

5 
(1.30) 

4.13 
(มาก) 

0 12 
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ตารางที่ 20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด ด้านการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความต้องการ ค่าเฉลีย่ 
(ระดบั 
ความ 

ต้องการ) 

Missing 
Data 

ล าดบั 
ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 148 
(37.00) 

161 
(40.30) 

79 
(19.80) 

7 
(1.80) 

5 
(1.30) 

4.10 
(มาก) 

0 12 

มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ ์ 142 
(35.50) 

138 
(34.50) 

99 
(24.80) 

14 
(3.50) 

7 
(1.80) 

3.99 
(มาก) 

0 13 

มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
พิพิธภณัฑ ์

138 
(34.60) 

137 
(34.30) 

88 
(22.10) 

30 
(7.50) 

6 
(1.50) 

3.93 
(มาก) 

1 14 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.25 
(มากที่สุด) 

 

 

 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการโดยรวมในดา้นการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมาก
ท่ีสุด เรียงล าดบัคือ บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 
4.61) มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.40) มีระบบรักษาความสะอาดภายใน
พิพิธภณัฑฯ์ (ค่าเฉล่ีย 4.39) ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑฯ์ มองเห็นชดัเจนและสังเกตไดง่้าย  (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์หรือการแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีหอ้งสุขาท่ีสะอาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) มีท่ีนัง่หรือพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (ค่าเฉล่ีย 4.28) มีหอ้งสุขาท่ีปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.27)  
มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีระบบกลอ้ง
วงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.26) มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.24) มีจ านวนหอ้งสุขา
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความตอ้งการในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ มีระบบไฟส่องสว่าง
ภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.20) มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละ
คนพิการ (ค่าเฉล่ีย 4.13) มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.10) มีร้านจ าหน่าย
ของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.99) มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 
3.93)  
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ ระดับความต้องการ ล าดับที ่
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.18 มาก 4 
ดา้นราคา 4.17 มาก 5 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.04 มาก 7 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.11 มาก 6 
ดา้นบุคลากร 4.45 มากท่ีสุด 1 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.31 มากท่ีสุด 2 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.25 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.21 มากทีสุ่ด  
 
 จากตารางท่ี 21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณล้านนา จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
เรียงล าดับคือ ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.45) ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.31) ด้านการ
น าเสนอลกัษณะทางภายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.11) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
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4.3  การเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ   
 4.3.1  ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการเข้าชมพพิิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย โดยการทดสอบค่าท ี(Independent-sample 
t test) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05  
 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย 

ส่วนประสมการตลาด 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย  

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์  4.22 4.13 1.757 0.080 
ดา้นราคา 4.24 4.09 2.022 0.440 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.08 4.00 1.400 0.162 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.18 4.04 1.947 0.052 
ดา้นบุคลากร 4.56 4.33 3.782 0.000* 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.41 4.20 3.192 0.002* 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.32 4.17 2.489 0.013* 

รวม 4.29 4.14 3.231 0.001* 

 
 จากตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วน
ประสมการตลาดโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และ
ต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 23 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 3.74 3.61 1.429 0.154 
ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 4.41 4.36 0.767 0.444 
ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.48 4.48 0.146 0.951 
การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.50 4.46 0.754 0.553 
ความหลากหลายของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.38 4.33 0.249 0.411 
ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ ์

4.05 3.90 0.029 0.068 

รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ ์

4.08 3.88 0.230 0.012* 

ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 4.14 4.04 0.267 0.184 
รวม 4.22 4.13 0.952 0.080 

 
 จากตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 24 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านราคา 

ด้านราคา 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท 4.22 4.09 1.511 0.131 
ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา คนละ 10 
บาท 

4.31 4.12 2.067 0.039 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุคนละ 10 บาท 4.18 4.05 1.256 0.210 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี 4.48 4.32 2.012 0.045* 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับพระภิกษุ/นกับวช 4.42 4.27 1.738 0.083 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับคนพิการ 4.54 4.40 1.657 0.098 
การเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ 
(ชมฟรี) 

3.54 3.44 0.726 0.468 

รวม 4.24 4.09 2.022 0.044* 

 
 จากตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านักอาศัย ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ และ
ต่างจงัหวดั มีความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม ่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายุ
ต  ่ากวา่ 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
วนัท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ วนัจนัทร์ - อาทิตย ์ 4.47 4.36 1.543 0.124 
วนัท่ีปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 3.70 3.54 1.236 0.217 
เวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ 08.30-16.30 น. 4.27 4.26 0.156 0.876 
ท่านตอ้งการใหเ้ปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์นวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์ 

4.09 4.11 -0.234 0.815 

ท่านตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑผ์า่น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code 

3.83 3.77 0.580 0.563 

การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นไดง่้าย
และชดัเจน 

4.22 4.15 0.871 0.384 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์าง
โทรศพัท ์

4.09 4.00 1.126 0.261 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์าง
อีเมล ์

3.96 3.87 1.046 0.296 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑผ์า่น
ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook/Line 

4.11 3.98 1.479 0.140 

รวม 4.08 4.00 1.400 0.162 

 
 จากตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านักอาศยั ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม ่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ต่างจงัหวดั มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออนไลน์ (เช่น Facebook / 
YouTube / Line / Instagram)   

4.12 4.03 0.905 0.366 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออฟไลน์ (เช่น แผน่พบั     
โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก) 

3.98 3.71 2.735 0.007* 

การออกข่าวพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ (เช่น กิจกรรมเพ่ือสงัคม 
บทความ โลโก ้ภาพน่ิง วดีิโอ)  

4.11 3.98 1.522 0.129 

การสร้างเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ (เช่น บตัรเดียวเท่ียว
หลายพิพิธภณัฑ ์บตัรสมาชิก) 

4.13 3.99 1.549 0.122 

การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑฯ์ เพ่ือใหค้นมาเขา้ชม 4.24 4.15 1.110 0.268 
การเปิดใหเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์รีในวนัส าคญั (เช่น วนัเด็ก 
วนัพระราชทานปริญญาบตัรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

4.29 4.20 0.922 0.357 

การพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑใ์หส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

4.39 4.26 1.709 0.888 

รวม 4.18 4.06 1.947 0.052 

 
 จากตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านักอาศยั ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม ่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การโฆษณาพิพิธภณัฑ์ผา่นส่ือออฟไลน์ (เช่น 
แผน่พบั โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 27 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้
แยม้แจ่มใส 

4.63 4.42 3.055 0.002* 

เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจใหบ้ริการ 4.62 4.40 3.368 0.001* 

เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 4.68 4.41 4.099 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 4.61 4.32 4.101 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.40 4.17 2.913 0.004* 

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 4.51 4.31 2.704 0.007* 

เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ 4.50 4.27 3.044 0.002* 

รวม 4.56 4.33 3.782 0.000* 

 
 จากตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านักอาศยั ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ต่างจงัหวดั มีความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา/ถ่ินพ านกัอาศยัอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หน้าท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็น
กนัเองและยิม้แยม้แจ่มใส เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ
และเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอย่าง
รวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 28 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านกระบวนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
การมีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน 4.46 4.25 2.842 0.005* 

การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว 4.44 4.24 2.730 0.007* 

การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย 4.48 4.25 2.992 0.003* 

การมีระบบการจดัการท่ีดีในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมาก 4.41 4.15 3.359 0.001* 

การมีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอยา่งชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 

4.40 4.23 2.116 0.035* 

การมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 4.42 4.20 2.739 0.006* 

การมีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน (เช่น อคัคีภยั 
และอุบติัเหตุต่างๆ) 

4.39 4.19 2.637 0.009* 

การมีการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ แผน่พบั คู่มือน าชมพิพิธภณัฑ ์  4.35 4.14 2.384 0.018* 

รวม 4.41 4.20 3.159 0.002* 

 
 จากตารางท่ี 28 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านักอาศยั ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และต่างจังหวดั มีความต้องการต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา/ถ่ินพ านักอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม ่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การมีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน การให้บริการมีความรวดเร็ว การให้บริการมีความสะดวกสบาย มีระบบการจดัการท่ีดีใน
กรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมาก มีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย มี
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั และอุบติัเหตุต่างๆ 
และมีการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ แผ่นพบั คู่มือน าชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 29 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถิ่นพ านักอาศัย ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ภูมลิ าเนา/ถิ่นพ านักอาศัย 

t Sig. 
จ.เชียงใหม่ 
(192 คน) 

ต่างจงัหวดั 
(208 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความสวยงาม สงบ ร่มร่ืน
และมีระเบียบ 

4.68 4.53 2.518 0.012* 

มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์หรือการแต่งกายดว้ยชุด
พ้ืนเมือง 

4.42 4.17 3.129 0.002* 

มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 4.48 4.30 2.480 0.014* 

มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภณัฑฯ์ 4.44 4.34 1.286 0.199 

ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑฯ์ มองเห็นชดัเจนและสงัเกตไดง่้าย 4.35 4.25 1.120 1.120 

มีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและ
เหมาะสม 

4.28 4.12 1.796 0.073 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ 4.17 4.09 0.911 0.363 

มีท่ีนัง่หรือพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.33 4.23 1.090 0.276 

มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์  4.34 4.17 2.157 0.032* 

มีหอ้งสุขาท่ีสะอาด 4.39 4.20 2.430 0.016* 

มีหอ้งสุขาท่ีปลอดภยั 4.35 4.21 1.795 0.073 

มีจ านวนหอ้งสุขาเพียงพอ 4.31 4.13 2.099 0.036* 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก 4.35 4.19 1.983 0.048* 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 4.32 4.17 1.808 0.071 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 4.37 4.19 2.175 0.030* 

มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ ์ 4.07 3.90 1.738 0.083 

มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ ์ 4.03 3.84 1.831 0.068 

มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 4.18 4.04 1.611 0.108 

รวม 4.32 4.17 2.489 0.013* 

 
 จากตารางท่ี 29 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และผลการเปรียบเทียบค่า “ที” (t-test) ความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/
ถ่ินพ านกัอาศยั ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่น
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จงัหวดัเชียงใหม่ และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการต่อส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา/ถ่ินพ านักอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม 
สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ มีเคร่ืองแบบเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์หรือการแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง มีป้าย
แสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์อยา่งชดัเจน มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ์ มีห้องสุขาท่ีสะอาด 
มีจ านวนห้องสุขาเพียงพอ มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก และมีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 1.3.2  ผลการเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรียนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
ตารางที่ 30 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ 

ส่วนประสมการตลาด 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 

(122 คน) 
31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  4.24 4.08 4.16 4.23 4.25 4.22 1.302 0.262 
ดา้นราคา 4.32 4.16 4.00 4.17 4.11 4.10 1.827 0.107 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.18 3.94 3.96 4.10 4.04 4.12 2.607 0.025* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.20 3.98 4.14 4.20 4.13 3.98 1.560 0.170 
ดา้นบุคลากร 4.43 4.32 4.52 4.58 4.45 4.53 1.810 0.110 
ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.36 4.24 4.27 4.43 4.27 4.21 0.955 0.445 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.29 4.19 4.21 4.35 4.18 4.12 0.837 0.524 

รวม 4.29 4.13 4.17 4.30 4.20 4.18 1.753 0.122 

 
 จากตารางท่ี 30 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี 
และ 21–30 ปี มีความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่31 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทยีบรายคู่ ความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

F Sig. 
<20 
(97  
คน) 

21-30 
(122 
 คน) 

31-40 
(75 
 คน) 

41-50 
(64 

 คน) 

51-60 
(30 

 คน) 

>60 
(12 

 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑเ์รือน
โบราณลา้นนา 

3.73 3.58 3.65 3.64 3.87 4.08 1.112 0.354 

ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณลา้นนา 

4.32 4.28 4.48 4.48 4.57 4.58 2.154 0.058 

ความสวยงามของเรือนโบราณและ
ยุง้ขา้วลา้นนา 

4.45 4.40 4.53 4.56 4.57 4.67 1.119 0.350 

การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณ
และยุง้ขา้วลา้นนา 

4.38 4.39 4.63 4.58 4.60 4.50 2.450 0.033* 

ความหลากหลายของเรือนโบราณ
และยุง้ขา้วลา้นนา 

4.36 4.22 4.44 4.38 4.60 4.42 1.960 0.084 

ความหลากหลายของวตัถุและ
ส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์

4.18 3.91 3.84 4.00 3.87 3.92 1.734 0.126 

รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจ
ของนิทรรศการท่ีจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ ์

4.21 3.89 3.84 4.02 3.90 3.92 2.351 0.040* 

ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์

4.31 4.04 3.89 4.19 4.07 3.75 3.481 0.004* 

รวม 4.24 4.08 4.16 4.23 4.25 4.22 1.302 0.262 

 
 จากตารางท่ี 31 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การหาดูชมได้
ยากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดัแสดง
ในพิพิธภณัฑ ์และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 
ปี และอาย ุ21–30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการ
ท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การหาดู
ชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และอายเุกิน 60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ขอ้มูล
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การหาดูชม
ไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การหาดูชม
ไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31–40 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ขอ้มูลความรู้
ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 32 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้าน
ราคา 

ด้านราคา 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 
(122 
คน) 

31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ 
คนละ 20 บาท 

4.16 4.12 4.08 4.33 4.13 3.92 0.784 0.562 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/
นกัศึกษา คนละ 10 บาท 

4.37 4.25 4.01 4.25 4.10 3.83 1.928 0.089 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุ
คนละ 10 บาท 

4.30 4.16 3.89 4.03 4.07 4.18 1.493 0.191 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี 

4.52 4.39 4.23 4.37 4.57 4.25 1.358 0.239 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ส าหรับพระภิกษุ/นกับวช 

4.41 4.30 4.28 4.35 4.40 4.33 0.262 0.933 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับคนพิการ 4.57 4.43 4.32 4.53 4.47 4.58 1.006 0.414 
การเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) 

3.92 3.50 3.19 3.38 3.10 3.67 3.285 0.006* 

รวม 4.32 4.16 4.00 4.17 4.11 4.16 1.827 0.107 

 
 จากตารางท่ี 32 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจยัย่อย คือ การเปิด
ให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 
ปี และ 21–30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ 
(ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การเปิด
ให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การเปิด
ให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การเปิด
ให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
ตารางที่ 33 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อายุ 

F Sig. 
<20 
(97  
คน) 

21-30 
(122 
คน) 

31-40 
(75 
คน) 

41-50 
(64 
คน) 

51-60 
(30 
คน) 

>60 
(12 
คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์
คือวนัจนัทร์-อาทิตย ์

4.34 4.37 4.39 4.55 4.57 4.42 0.996 0.420 

วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์
คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

4.04 3.69 3.23 3.39 3.10 4.17 5.514 0.000* 

เวลาท่ีเปิดให้บริการเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์คือ 08.30-16.30 น. 

4.34 4.17 4.23 4.31 4.37 4.33 0.718 0.610 

ท่านตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชม
พิพิธภณัฑใ์นวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

4.03 3.95 4.13 4.31 4.47 4.00 2.068 0.069 

ท่านตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชม
พิพิธภณัฑผ์่านแอพพลิเคชัน่ เช่น 
QR-Code 

3.99 3.77 3.80 3.67 3.63 3.67 0.988 0.425 

การจดัท าป้ายบอกทางมายงั
พิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นไดง่้ายและ
ชดัเจน 

4.39 4.01 4.03 4.38 4.17 4.42 3.361 0.006* 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลพิพิธภณัฑท์างโทรศพัท ์

4.29 3.93 3.84 4.14 4.07 4.00 3.409 0.005* 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลพิพิธภณัฑท์างอีเมล ์

4.10 3.78 3.73 4.05 4.00 4.18 2.492 0.031* 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออนไลน์ 
เช่น Facebook/Line 

4.17 3.87 4.03 4.23 4.00 4.08 1.837 0.105 

รวม 4.18 3.94 3.96 4.10 4.04 4.12 2.607 0.025* 
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 จากตารางท่ี 33 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑคื์อวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นได้
ง่ายและชดัเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์างโทรศพัท ์และความสะดวกใน
การติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออนไลน์ เช่น Facebook/Line แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี 
และ 21–30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
การจัดท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภัณฑ์ท่ีมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางโทรศพัท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทาง
อีเมล ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นได้
ง่ายและชดัเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์างโทรศพัท ์และความสะดวกใน
การติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์างอีเมล ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ีปิดใหบ้ริการ
เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การจดัท าป้าย
บอกทางมายงัพิพิธภณัฑ์ท่ีมองเห็นไดง่้ายและชดัเจน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 21–30 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ีปิดใหบ้ริการ
เขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 31–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การจดัท าป้าย
บอกทางมายงัพิพิธภณัฑ์ท่ีมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล
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พิพิธภณัฑ์ทางโทรศพัท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางอีเมล์ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 31–40 ปี และมากกว่า 60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 51–60 ปี และมากกว่า 60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 34 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 

(122 คน) 
31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 

 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือ
ออนไลน์ เช่น Facebook / YouTube 
/ Line / Instagram   

4.18 3.91 4.16 4.19 4.17 3.75 1.630 0.151 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือ
ออฟไลน์ เช่น แผน่พบั โบร์ชวัร์ 
นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก 

4.05 3.66 3.84 3.86 3.97 3.83 1.876 0.098 

การออกข่าวพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือสงัคม บทความ โลโก ้
ภาพน่ิง วิดีโอ  

4.24 3.87 4.00 4.11 4.17 4.00 2.020 0.075 

การสร้างเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ 
เช่น บตัรเดียวเท่ียวหลายพิพิธภณัฑ ์
บตัรสมาชิก 

4.13 3.93 4.11 4.14 4.07 3.93 0.861 0.507 

การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑฯ์ 
เพื่อให้คนมาเขา้ชม 

4.18 4.07 4.20 4.41 4.27 4.17 1.392 0.226 

การเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์รีในวนั
ส าคญั เช่น วนัเด็ก วนัพระราชทาน
ปริญญาบตัรมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4.32 4.19 4.35 4.25 4.00 4.17 0.814 0.540 

การพฒันาเวบ็ไซตพิ์พิธภณัฑใ์ห้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

4.34 4.27 4.33 4.47 4.30 4.08 0.886 0.490 

รวม 4.20 3.98 4.14 4.20 4.13 3.98 1.560 0.170 
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 จากตารางท่ี 34 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกนั   
 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 35 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้าน
บุคลากร 

ด้านบุคลากร 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 

(122 คน) 
31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี  
เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส 

4.47 4.40 4.63 4.67 4.57 4.67 1.877 0.097 

เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็
ใจให้บริการ 

4.44 4.35 4.60 4.72 4.60 4.67 3.121 0.009* 

เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและ
เหมาะสม 

4.54 4.40 4.61 4.73 4.60 4.58 2.387 0.038* 

เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ี
ถูกตอ้ง 

4.46 4.36 4.53 4.59 4.47 4.42 1.076 0.373 

เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

4.34 4.15 4.31 4.41 4.27 4.36 1.220 0.299 

เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

4.36 4.35 4.49 4.52 4.40 4.42 0.680 0.638 

เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่ง
รวดเร็วและทนัการณ์ 

4.39 4.28 4.48 4.48 4.30 4.58 1.191 0.313 

รวม 4.43 4.32 4.52 4.58 4.45 4.53 1.810 0.110 

 
 จากตารางท่ี 35 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หนา้ท่ีเอา
ใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ และเจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 
ปี และ 41–50 ปี, อายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี, อายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย 
คือ เจา้หน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี, อายุ 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความ
ตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 36 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้าน
กระบวนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 

(122 คน) 
31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
มีระบบในการให้บริการท่ีดี มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

4.30 4.34 4.39 4.49 4.33 4.25 0.642 0.668 

การให้บริการมีความรวดเร็ว 4.25 4.32 4.43 4.44 4.30 4.50 0.883 0.492 
การให้บริการมีความสะดวกสบาย 4.37 4.26 4.39 4.51 4.40 4.42 0.963 0.440 
มีระบบการจดัการท่ีดีในกรณีมีผูเ้ขา้
ชมเป็นจ านวนมาก 

4.37 4.21 4.21 4.38 4.20 4.09 0.908 0.476 

มีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับ
บริการอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.36 4.20 4.32 4.52 4.30 4.08 1.698 0.134 

มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 4.40 4.21 4.25 4.48 4.27 4.17 1.466 0.200 
มีการเตรียมความพร้อมในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั และอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

4.44 4.23 4.20 4.37 4.13 4.08 1.530 0.179 

มีการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้/แผน่พบั/คู่มือ
น าชมพิพิธภณัฑ ์  

4.42 4.17 4.05 4.34 4.30 4.17 2.045 0.072 

รวม 4.36 4.24 4.27 4.43 4.27 4.21 0.995 0.445 

 
 จากตารางท่ี 36 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
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ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความต้องการส่วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั   
 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 37 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้านการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 

(122 คน) 
31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความ
สวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ 

4.60 4.53 4.65 4.69 4.67 4.450 0.766 0.575 

มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์
หรือการแต่งกายดว้ยชุดพ้ืนเมือง 

4.25 4.23 4.40 4.47 4.10 4.25 1.359 0.239 

มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์
อยา่งชดัเจน 

4.35 4.32 4.47 4.53 4.37 4.42 0.915 0.471 

มีระบบรักษาความสะอาดภายใน
พิพิธภณัฑฯ์ 

4.40 4.31 4.41 4.52 4.33 4.42 0.628 0.679 

ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑฯ์ มองเห็น
ชดัเจนและสงัเกตไดง่้าย 

4.31 4.19 4.32 4.46 4.33 4.42 1.026 0.402 

มีระบบไฟส่องสว่างภายใน
พิพิธภณัฑเ์พียงพอและเหมาะสม 

4.18 4.01 4.26 4.45 4.23 4.42 2.557 0.027* 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูสู้งอายแุละคนพิการ 

4.23 4.07 4.00 4.28 4.10 4.00 1.007 0.413 

มีท่ีนัง่หรือพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.30 4.25 4.21 4.44 4.33 4.08 0.714 0.613 
มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายใน
พิพิธภณัฑ ์  

4.25 4.26 4.24 4.39 4.20 3.82 1.071 0.376 

มีห้องสุขาท่ีสะอาด 4.36 4.23 4.21 4.42 4.27 4.09 0.913 0.472 
มีห้องสุขาท่ีปลอดภยั 4.33 4.25 4.22 4.38 4.23 4.00 0.696 0.627 
มีจ  านวนห้องสุขาเพียงพอ 4.23 4.22 4.17 4.32 4.13 4.00 0.428 0.829 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก 4.25 4.22 4.24 4.36 4.40 4.25 0.415 0.838 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 4.27 4.19 4.23 4.32 4.27 4.25 0.230 0.949 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 4.33 4.16 4.25 4.44 4.27 4.25 1.159 0.329 
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ตารางที่ 37 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ ด้านการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

อายุ 

F Sig. 
<20 

(97 คน) 
21-30 

(122 คน) 
31-40 
(75 คน) 

41-50 
(64 คน) 

51-60 
(30 คน) 

>60 
(12 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกใน
พิพิธภณัฑ ์

4.18 4.02 3.85 3.98 3.67 3.67 2.081 0.067 

มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ในพิพิธภณัฑ ์

4.15 4.00 3.73 3.94 3.47 3.73 3.140 0.009* 

มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์

4.32 4.07 4.01 4.05 3.93 3.83 1.962 0.083 

รวม 4.29 4.19 4.21 4.35 4.18 4.12 0.837 0.524 
 

 จากตารางท่ี 37 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอายุ 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีระบบไฟ
ส่องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
พิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 
ปี และ 41–50 ปี, อาย ุ21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบไฟส่องสวา่งภายใน
พิพิธภณัฑ์เพียงพอและเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี, อายไุม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยั
ยอ่ย คือ มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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 1.3.3  ผลการเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 
ตารางที่ 38 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ส่วนประสมการตลาด 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 

(42 คน) 
ปริญญาตรี 
(278 คน) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์  4.30 4.15 4.20 1.577 0.208 
ดา้นราคา 4.20 4.17 4.11 0.252 0.777 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09 4.01 4.12 1.300 0.274 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.11 4.07 4.25 2.307 0.101 
ดา้นบุคลากร 4.60 4.38 4.58 4.644 0.010* 
ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.50 4.26 4.37 2.886 0.057 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.31 4.22 4.27 0.458 0.633 

รวม 4.30 4.18 4.27 2.066 0.128 

 
 จากตารางท่ี 38 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้น
บุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการ
ส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 39 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 3.88 3.65 3.68 1.206 0.300 
ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 4.52 4.36 4.41 1.155 0.316 
ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.60 4.47 4.48 0.759 0.469 
การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.52 4.44 4.60 2.172 0.115 
ความหลากหลายของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.40 4.30 4.51 2.960 0.053 
ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ ์

4.12 3.95 3.96 0.698 0.498 

รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ ์

4.07 3.97 3.96 0.305 0.737 

ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 4.29 4.08 4.05 1.499 0.225 
   รวม   4.30 4.15 4.20 1.577 0.208 

 
 จากตารางท่ี 39 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 40 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านราคา 

ด้านราคา 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท 4.14 4.10 4.33 1.887 0.153 
ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา คนละ 10 
บาท 

4.20 4.22 4.19 0.045 0.956 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุคนละ 10 บาท 4.00 4.16 4.01 0.973 0.379 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายตุ  ่ากว่า 10 ปี 4.60 4.40 4.28 1.985 0.139 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับพระภิกษุ/นกับวช 4.50 4.35 4.22 1.475 0.230 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับคนพิการ 4.60 4.45 4.44 0.604 0.547 
การเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ 
(ชมฟรี) 

3.38 3.55 3.39 0.572 0.565 

รวม 4.20 4.17 4.11 0.252 0.777 

 
 จากตารางท่ี 40 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั  
 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 41 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์ 4.48 4.35 4.60 4.031 0.018* 
วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 3.52 3.69 3.39 1.746 0.176 
เวลาท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ 08.30-16.30 น. 4.48 4.22 4.31 2.147 0.118 
ตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์นวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์ 

4.21 4.02 4.34 3.474 0.032* 

ตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑผ์า่นแอพพลิเคชัน่ 
เช่น QR-Code 

3.64 3.79 3.90 0.799 0.450 

การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นไดง่้ายและ
ชดัเจน 

4.36 4.14 4.25 1.309 0.271 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์าง
โทรศพัท ์

4.12 4.03 4.06 0.241 0.786 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์าง
อีเมล ์

3.93 3.88 4.05 1.057 0.348 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ
ออนไลน์ เช่น Facebook/Line 

4.12 3.98 4.23 2.533 0.081 

รวม 4.09 4.01 4.12 1.300 0.274 

 
 จากตารางท่ี 41 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีเปิด
ให้บริการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์และต้องการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ใน
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชม
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พิพิธภณัฑ์ คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 
ตารางที่ 42 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook / 
YouTube / Line / Instagram   

4.14 4.03 4.21 1.244 0.289 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือออฟไลน์ เช่น แผน่พบั โบร์
ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก 

3.74 8.85 3.89 0.329 0.720 

การออกข่าวพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ เช่น กิจกรรมเพ่ือสงัคม 
บทความ โลโก ้ภาพน่ิง วิดีโอ  

4.02 4.03 4.13 0.362 0.696 

การสร้างเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ เช่น บตัรเดียวเท่ียว
หลายพิพิธภณัฑ ์บตัรสมาชิก 

4.10 4.00 4.24 2.265 0.105 

การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑฯ์ เพื่อให้คนมาเขา้ชม 4.24 4.12 4.43 4.171 0.016* 
การเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์รีในวนัส าคญั เช่น วนัเด็ก 
วนัพระราชทานปริญญาบตัรมหาวิทยาลยั เชียงใหม ่

4.19 4.21 4.40 1.379 0.253 

การพฒันาเวบ็ไซตพิ์พิธภณัฑใ์ห้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

4.36 4.26 4.53 3.866 0.022* 

รวม 4.11 4.07 4.25 2.307 0.101 

 
 จากตารางท่ี 42 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจัยย่อย คือ การจัด
กิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑ์ฯ เพื่อใหค้นมาเขา้ชม และการพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ์ใหส้ามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ การจดักิจกรรมพิเศษใน
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พิพิธภณัฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม และการพฒันาเว็บไซต์พิพิธภณัฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 
ตารางที่ 43 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี  เป็นกนัเอง และยิม้
แยม้แจ่มใส 

4.67 4.46 4.69 4.402 0.013* 

เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจให้บริการ 4.71 4.42 4.71 7.897 0.000* 
เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 4.79 4.46 4.71 7.473 0.001* 
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 4.60 4.41 4.58 2.358 0.096 
เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 4.38 4.26 4.30 0.475 0.622 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 4.55 4.35 4.56 3.403 0.034* 
เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ 4.57 4.32 4.51 3.381 0.035* 

รวม 4.60 4.38 4.58 4.644 0.010* 

 
 จากตารางท่ี 43 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หน้าท่ีมี
บุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิ้มแยม้แจ่มใส เจา้หน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจ
ให้บริการ เจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม เจา้หน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 
และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
ต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแล
ลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา
อยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความ
ต้องการปัจจยัย่อย คือ เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกันเอง และยิ้มแยม้แจ่มใส และ
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 
และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 44 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านกระบวนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

มีระบบในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน 4.64 4.28 4.48 5.781 0.003* 
การให้บริการมีความรวดเร็ว 4.45 4.30 4.44 1.552 0.213 
การให้บริการมีความสะดวกสบาย 4.71 4.29 4.44 6.374 0.002* 
มีระบบการจดัการท่ีดีในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมาก 4.45 4.25 4.28 1.227 0.294 
มีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอยา่งชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 

4.52 4.25 4.44 3.596 0.028* 

มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 4.45 4.28 4.36 1.123 0.326 
มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั และ
อุบติัเหตุต่างๆ 

4.48 4.26 4.28 1.333 0.265 

มีการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้/แผน่พบั/คู่มือน าชมพิพิธภณัฑ ์  4.36 4.22 4.28 0.541 0.583 
รวม 4.50 4.26 4.37 2.886 0.057 

 
 จากตารางท่ี 44 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการ
ให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความสะดวกสบาย และมีป้ายแนะน าขั้นตอน
การเขา้รับบริการอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
ต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการให้บริการท่ีดี มี
คุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความสะดวกสบาย และมีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการ
อยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการ
ปัจจยัย่อย คือ มีระบบในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที่ 45 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
(42 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(278 คน) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(80 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความสวยงาม สงบ ร่มร่ืน
และมีระเบียบ 

4.76 4.59 4.58 1.503 0.224 

มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์หรือการแต่งกายดว้ยชุด
พ้ืนเมือง 

4.07 4.30 4.39 2.0.39 0.132 

มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 4.48 4.37 4.44 0.530 0.589 
มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภณัฑฯ์ 4.55 4.36 4.40 1.025 0.360 
ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑฯ์ มองเห็นชดัเจนและสงัเกตได้
ง่าย 

4.48 4.37 4.44 2.172 0.115 

มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและ
เหมาะสม 

4.55 4.36 4.40 0.816 0.443 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ 4.48 4.25 4.40 0.219 0.803 
มีท่ีนัง่หรือพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.26 4.16 4.29 0.900 0.408 
มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์  4.05 4.16 4.16 2.080 0.126 
มีห้องสุขาท่ีสะอาด 4.45 4.26 4.28 0.076 0.927 
มีห้องสุขาท่ีปลอดภยั 4.40 4.21 4.37 0.138 0.871 
มีจ  านวนห้องสุขาเพียงพอ 4.33 4.28 4.29 0.469 0.626 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก 4.45 4.22 4.33 1.653 0.193 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 4.36 4.18 4.39 2.295 0.102 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 4.56 4.22 4.33 3.490 0.031* 
มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ ์ 3.95 4.00 3.94 0.177 0.838 
มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ ์ 3.86 3.96 3.86 0.420 0.658 
มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 4.02 4.14 3.99 1.209 0.300 

รวม 4.31 4.22 4.27 0.458 0.633 

 
 จากตารางท่ี 45 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีสถานท่ีจอด
รถท่ีปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 1.3.4  ผลการเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 
ตารางที่ 46 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ 

ส่วนประสมการตลาด 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์  4.19 4.29 4.10 3.166 0.043* 
ดา้นราคา 4.17 4.32 4.07 3.111 0.046* 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.04 4.15 3.98 1.898 0.151 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.09 4.20 4.09 0.802 0.449 
ดา้นบุคลากร 4.31 4.58 4.53 7.416 0.001* 
ดา้นกระบวนการให้บริการ 4.27 4.36 4.32 0.538 0.584 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.20 4.33 4.25 1.148 0.318 

รวม 4.18 4.32 4.19 2.401 0.092 

 
 จากตารางท่ี 46 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นักศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้น
บุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
อ่ืนๆ มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/ธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 47 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณ
ลา้นนา 

3.69 3.76 3.62 0.591 0.554 

ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณ
ลา้นนา 

4.30 4.49 4.45 3.052 0.048* 

ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 4.43 4.57 4.51 1.528 0.218 
การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้ว
ลา้นนา 

4.39 4.68 4.50 5.934 0.003* 

ความหลากหลายของเรือนโบราณและยุง้ขา้ว
ลา้นนา 

4.31 4.50 4.34 1.945 0.144 

ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดง
ในพิพิธภณัฑ ์

4.12 4.11 3.73 9.985 0.000* 

รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์

4.10 4.07 3.79 6.689 0.001* 

ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 4.21 4.15 3.93 6.118 0.002* 
รวม 4.19 4.29 4.10 3.166 0.043* 
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 จากตารางท่ี 47 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจัยย่อย คือ ความมี
เอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วล้านนา 
ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ความมีเอกลกัษณ์
ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และการหาดูชมได้ยากของเรือนโบราณและยุง้ข้าวล้านนา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
อ่ืนๆ มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ ความมีเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ความ
หลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น ขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/ธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้
ขา้วลา้นนา ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ รูปแบบ เทคนิค และความ
น่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที่ 48 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
ราคา 

ด้านราคา 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท 4.06 4.43 4.13 4.508 0.012* 
ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา คน
ละ 10 บาท 

4.26 4.31 4.11 1.593 0.205 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุคนละ 10 
บาท 

4.17 4.13 4.04 0.693 0.501 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายตุ  ่า
กวา่ 10 ปี 

4.38 4.56 4.33 1.913 0.149 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับพระภิกษุ/
นกับวช 

4.30 4.52 4.31 1.773 0.171 

การยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับคนพิการ 4.43 4.65 4.42 2.329 0.099 
การเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสีย
ค่าบริการ (ชมฟรี) 

3.66 3.71 3.19 5.896 0.003* 

รวม 4.17 4.32 4.07 3.111 0.046* 

 
 จากตารางท่ี 48 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
ด้านราคา พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจยัย่อย คือ ค่าเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์ส าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท และการเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ 
(ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ ค่าเข้าชม
พิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/ธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 
บาท และการเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 49 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนั
จนัทร์–อาทิตย ์

4.28 4.74 4.40 10.26 0.000* 

วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์

3.88 3.31 3.43 7.534 0.001* 

เวลาท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ 08.30-
16.30 น. 

4.20 4.38 4.29 1.369 0.256 

ตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์น
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

3.91 4.43 4.17 7.737 0.001* 

ตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑผ์า่น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code 

3.82 4.03 3.67 2.736 0.066 

การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็น
ไดง่้ายและชดัเจน 

4.24 4.22 4.11 0.982 0.375 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑท์างโทรศพัท ์

3.93 4.01 3.86 1.715 0.181 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑท์างอีเมล์ 

4.01 4.19 4.02 0.647 0.524 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑผ์่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook/Line 

4.01 4.19 4.02 1.069 0.344 

รวม 4.04 4.15 3.98 1.898 0.151 
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 จากตารางท่ี 49 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีเปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ วนัจนัทร์–อาทิตย ์วนัท่ีปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑคื์อวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการปัจจัยย่อย คือ วนัท่ีเปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์วนัท่ีปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑคื์อวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/ธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนั
จนัทร์–อาทิตย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางที่ 50 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือออนไลน์ เช่น 
Facebook / YouTube / Line / Instagram   

4.04 4.17 4.08 0.430 0.651 

การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์่านส่ือออฟไลน์ เช่น แผน่
พบั โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก 

3.88 3.93 3.77 0.779 0.460 

การออกข่าวพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ เช่น กิจกรรมเพ่ือ
สงัคม บทความ โลโก ้ภาพน่ิง วิดีโอ  

4.09 4.06 3.99 0.456 0.634 

การสร้างเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ เช่น บตัร
เดียวเท่ียวหลายพิพิธภณัฑ ์บตัรสมาชิก 

4.02 4.14 4.06 0.471 0.625 

การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑฯ์ เพ่ือให้คน
มาเขา้ชม 

4.11 4.35 4.22 2.236 0.108 

การเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์รีในวนัส าคญั เช่น 
วนัเด็ก วนัพระราชทานปริญญาบตัร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

4.23 4.33 4.22 0.392 0.676 

การพฒันาเวบ็ไซตพิ์พิธภณัฑใ์ห้สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

4.28 4.47 4.31 1.726 0.179 

รวม 4.09 4.20 4.09 0.802 0.449 

 
 จากตารางท่ี 50 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 51 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
บุคลากร 

ด้านบุคลากร 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี  เป็นกนัเอง 
และยิม้แยม้แจ่มใส 

4.36 4.64 4.67 9.718 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจให้บริการ 4.32 4.67 4.65 11.839 0.000* 
เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 4.40 4.69 4.65 7.988 0.000* 
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 4.35 4.61 4.54 4.774 0.009* 
เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 4.19 4.42 4.32 2.596 0.076 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 4.30 4.56 4.48 4.302 0.014* 
เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและ
ทนัการณ์ 

4.29 4.53 4.44 3.069 0.048* 

รวม 4.31 4.58 4.53 7.416 0.001* 

 
 จากตารางท่ี 51 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หน้าท่ีมี
บุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิ้มแยม้แจ่มใส เจา้หน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจ
ให้บริการ เจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม และเจา้หน้าท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกต้อง 
เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและ
ทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นักศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หน้าท่ีมี
บุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิ้มแยม้แจ่มใส เจา้หน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็มใจ
ให้บริการ เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกต้อง 
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เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและ
ทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส 
เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม เจา้หน้าท่ีมี
ความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง และเจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 52 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

มีระบบในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

4.26 4.47 4.43 3.212 0.041* 

การให้บริการมีความรวดเร็ว 4.23 4.46 4.42 3.745 0.024* 
การให้บริการมีความสะดวกสบาย 4.25 4.49 4.45 3.987 0.019* 
มีระบบการจดัการท่ีดีในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็น
จ านวนมาก 

4.27 4.35 4.24 0.450 0.638 

มีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอยา่ง
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.27 4.38 4.35 0.703 0.495 

มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 4.32 4.33 4.29 0.114 0.892 
มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
อคัคีภยั และอุบติัเหตุต่างๆ 

4.34 4.21 4.26 0.841 0.432 

มีการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้/แผน่พบั/คู่มือน าชม
พิพิธภณัฑ ์  

4.28 4.28 4.20 0.410 0.664 

รวม 4.27 4.36 4.32 0.538 0.584 

 
 จากตารางท่ี 52 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
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ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความต้องการส่วนประสมการตลาดโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการ
ให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความรวดเร็ว และการให้บริการมีความ
สะดวกสบาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีระบบในการ
ให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความรวดเร็ว และการให้บริการมีความ
สะดวกสบาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มี
ความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การใหบ้ริการมีความ
รวดเร็ว และการใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 53 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ ด้าน
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาย 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อาชีพ 

F Sig. 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
(179 คน) 

ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 
รัฐวสิาหกจิ 

(72 คน) 

ท างานเอกชน/ 
ธุรกจิส่วนตัว/ 
อาชีพอสิระ/อ่ืนๆ 

(149 คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความสวยงาม สงบ 
ร่มร่ืนและมีระเบียบ 

4.54 4.57 4.70 3.132 0.045* 

มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์หรือการแต่ง
กายดว้ยชุดพ้ืนเมือง 

4.19 4.47 4.34 3.287 0.038* 

มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 4.30 4.49 4.46 2.615 0.074 
มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภณัฑฯ์ 4.31 4.44 4.46 1.593 0.205 
ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑฯ์ มองเห็นชดัเจนและ
สงัเกตไดง่้าย 

4.20 4.46 4.35 3.182 0.043* 

มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอ
และเหมาะสม 

4.06 4.33 4.30 4.299 0.014* 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละคน
พิการ 

4.12 4.22 4.09 0.481 0.619 

มีท่ีนัง่หรือพ้ืนท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 4.23 4.36 4.32 0.757 0.470 
มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์  4.21 4.49 4.21 3.648 0.027* 
มีห้องสุขาท่ีสะอาด 4.25 4.35 4.30 0.411 0.663 
มีห้องสุขาท่ีปลอดภยั 4.25 4.33 4.28 0.320 0.727 
มีจ  านวนห้องสุขาเพียงพอ 4.17 4.28 4.24 0.478 0.620 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก 4.18 4.46 4.28 3.005 0.051 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 4.18 4.39 4.25 1.639 0.195 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั 4.20 4.42 4.30 1.989 0.138 
มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ ์ 4.08 3.96 3.89 1.708 0.183 
มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ ์ 4.05 3.92 3.79 2.764 0.064 
มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ 4.16 4.11 4.03 0.927 0.397 

รวม 4.20 4.33 4.25 1.148 0.318 
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 จากตารางท่ี 53 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย ค่า “เอฟ” (F-test) และผลเปรียบเทียบรายคู่ ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา จ าแนกตามอาชีพ 
ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่
แตกต่างกนั  
 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ บรรยากาศ
ภายในพิพิธภณัฑมี์ความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์หรือการ
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์อย่างชัดเจน ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑ์ฯ 
มองเห็นชดัเจนและสังเกตไดง่้าย มีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและเหมาะสม และมี
ระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ บรรยากาศ
ภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์อยา่ง
ชดัเจน และมีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และข้าราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มี
ความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีเคร่ืองแบบเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ หรือการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง มี
ระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมีระบบกล้องวงจรปิดภายใน
พิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/ธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีระบบกล้องวงจรปิดภายในพิพิธภัณฑ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.4  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ควรรักษาสภาพเรือนและเคร่ืองใชท่ี้เป็นของเก่าจริงๆ ไม่ควรมีของแปลกปลอม
หรือของใชท่ี้ไม่ใช่ยคุสมยันั้นๆ ประกอบอยู ่เรือนบางหลงัมีอุปกรณ์นอนของ
คนงาน (ไม่แน่ใจ แต่ไม่ควรมี) เรือนบางหลงัมีชกัโครกและอ่างลา้งมือ ควรเอา
ออก เพราะขดัอารมณ์ในการชมอยา่งมาก 
เน่ืองจากมีเวลาในการเขา้ชมนอ้ย เพราะตั้งใจมาร่วมงานเสวนามากกวา่ แต่ก็ท  าให้
ไดรู้้จกัพิพิธภณัฑน้ี์ จึงเกิดความสนใจ อยากเขา้ร่วมชมภายในบา้นแต่ละเรือน
อยา่งละเอียดกวา่น้ี ซ่ึงไดแ้ค่เดินชมบริเวณรอบตวัเรือน และไม่ครบทุกเรือนใน
เวลาอนัจ ากดั รู้สึกชอบ อยากเขา้ชมอยา่งจริงจงั ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่ 2-3 
ชัว่โมงหรือคร่ึงวนั เรือนแต่ละหลงัสวยงาม มีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั น่าสนใจมาก 
ดงันั้น ความคิดเห็นต่างๆ จึงใหใ้นระดบักลาง เพราะยงัสัมผสัไม่ครบทุกดา้น 
ขอบคุณท่ีอนุรักษเ์รือนไทยอนัมีคุณค่าน้ีไวใ้หช่ื้นชม 
บา้นมีความทรุดโทรม เม่ือฝนตก พื้นค่อนขา้งล่ืน ตวับา้นไม่ป้องกนัฝน พื้นบน
บา้นเปียก ท าใหไ้ม่สะดวกท่ีจะตอ้งข้ึนไปดูหรือถอดรองเทา้  
ตวับา้นมีแค่บา้นเปล่าๆ เม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาชม ดูจะน่าสนใจนอ้ยเกินไป ควรมี
การจ าลองวถีิชีวติ วา่แต่ละห้องเอาไวท้  าอะไรบา้ง 
พิพิธภณัฑค์วรจดัแสดงนิทรรศการถาวรเก่ียวกบัวถีิชีวติความเป็นอยู ่เคร่ืองเรือน
เคร่ืองใช ้อาหารการกิน การแต่งกาย และการประกอบอาชีพของคนในลา้นนาใน
อดีตถึงปัจจุบนั เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ใจส่ิงท่ีก าลงัชม และส่ิงท่ีพิพิธภณัฑต์อ้งการ
ส่ือสารหรือสร้างความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชม  
เรือนบางหลงัช ารุด น ้าฝนร่ัวจากหลงัคา ถา้ไดรั้บการซ่อมแซมจะเป็นผลดีกบัตวั
เรือน ท่ีจะใชง้านไดอ้ยา่งยาวนานในอนาคต  
อยากใหอ้นุรักษพ์ิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนาอยูคู่่กบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่
ตลอดไปอยา่งย ัง่ยนื 
ขอบคุณท่ีทางพิพิธภณัฑไ์ดช่้วยรักษาเรือนของคนลา้นนาในสมยัก่อน ซ่ึงปัจจุบนั
ไม่ค่อยไดเ้ห็นแลว้ มาเท่ียวแลว้คิดถึงบา้นหลงัเก่า ขอขอบคุณ  
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการตกแต่งบา้นเรือนแต่ละหลงัใหเ้ห็นวถีิชีวติในยคุสมยัของบา้น 
ดี เรือนสวยงาม อนุรักษค์วามเป็นไทย หาดูไดย้ากในปัจจุบนั 
ไดรั้บความรู้ดา้นสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ และควรไดรั้บการอนุรักษสื์บต่อไป
ใหรุ่้นลูกรุ่นหลานไดเ้รียนรู้จากของจริง 
ตอ้งการใหมี้การจดัแสดงภาพความเป็นอยูส่มยัลา้นนาประกอบเรือนต่างๆ (ภาพ
จ าลอง หุ่นจ าลอง) เพื่อความสมจริง และไดภ้าพหรือจินตนาการไดจ้ริงวา่
สมยัก่อนมีวถีิการใชชี้วติอยา่งไร  
ถา้ในตวับา้นมีส่ิงของ เคร่ืองใชป้ระดบั คงท าใหรู้้สึกและสัมผสัไดถึ้งวถีิชีวติ
แทจ้ริงของชาวบา้นสมยัก่อน 
บา้นบางหลงัเร่ิมมีการผพุงั ควรไดรั้บการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภยัและความ
สวยงาม ขอบคุณครับ มีความสุขมากท่ีไดม้าชม 
ประทบัใจในความสวยงามของเรือนทุกหลงั อยากใหเ้ปิดพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเพื่อให้
ทุกคนไดเ้ยีย่มชมตลอดไปค่ะ 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหค้วามรู้มากมาย และสามารถศึกษาสถาปัตยกรรมไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
ภายในเรือนบางหลงัมีของใชต้กแต่ง แต่บางหลงัไม่มี ท าใหเ้กิดความเขา้ใจใน
หอ้งของเรือนแต่ละหลงันอ้ยกวา่ท่ีควร 
เรือนโบราณมีความหลากหลาย ควรค่าแก่การอนุรักษ ์
ศิลปะท่ีประเมินราคามิได ้
สวยงาม เห็นควรอนุรักษไ์วใ้หลู้กหลานไดช้ม 
เสนอใหมี้การจดัเคร่ืองเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือนต่างๆ จะน่าสนใจมากข้ึน  
อยากใหมี้รูปแบบบา้นลา้นนามากกวา่น้ีจะดีมาก 
อยากใหมี้อาคารพื้นถ่ินมากกวา่น้ี 
อยากใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้แสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นลา้นนาในบา้นทรงไทย
แต่ละหลงัใหม้ากข้ึน 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ด้านราคา เด็กไทยและเยาวชนไทย ผูสู้งอาย ุควรเขา้ชมฟรี 
พิพิธภณัฑค์วรเปิดใหบ้ริการเขา้ชมฟรีส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา ผูสู้งอาย ุคน
พิการและนกับวช 
ควรเก็บค่าเขา้ชมนกัท่องเท่ียวต่างชาติในราคาสูงกวา่คนไทย เช่น 100 200 300 
บาท เพราะค่าเงินต่างกนั 
ร้านอาหารหรือเคร่ืองด่ืมราคาสูงเกินไป เพราะเป็นเพียงคาเฟ่ 

ด้านการช่อง
ทางการจัด
จ าหน่าย 

ควรเปิดทุกวนัหยดุ 
น่าจะเปิดบริการทุกวนัหรือในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
พยายามน านกัท่องเท่ียว Visit CMU ใหน้ัง่รถมาจอดจุดน้ีดว้ย นอกเหนือจากอ่างแกว้ 
เพื่อจะไดมี้รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี 
หาตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยีย่มชมมากๆ ผา่นส่ือหรือขอความร่วมมือกบัการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฯลฯ  
อาจจะท ากิจกรรมร่วมกบัองคก์รหรือสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นกัเรียน 
นกัศึกษา มีอารมณ์ร่วมและอยากช่วยกนัอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นถ่ินมากกวา่น้ี  
โทรศพัทถ์ามทั้งสองเบอร์ แต่ไม่มีคนรับสายทั้งสองเบอร์ ควรจะมีคนคอยรับสาย
ส าหรับผูไ้ม่รู้ทาง 

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ควรจดัพิมพห์นงัสือเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูส้นใจ 
ควรจดังาน/กิจกรรมเพิ่มเติมใหค้นมาเขา้ชม 
ควรประชาสัมพนัธ์ในส่ือมากๆ เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยรักศิลปะไทยใหเ้ด็ก 
ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยีย่มชม โปรโมทใหถ่ี้สุดฤทธ์ิ 
ควรประชาสัมพนัธ์ใหแ้พร่หลาย ในความคิดยงัหาขอ้มูลหรือเป็นท่ีรู้จกัไดย้ากอยู่
ต่อการเขา้มาเท่ียว 
มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีกวา้งขวาง 
อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์ใหค้นรู้จกัมากกวา่น้ี 
อยากใหมี้การจดังาน นิทรรศการ ตลาด กาดหมั้ว ใหเ้ขา้กบับรรยากาศ เพื่อใหค้น
รู้จกั 
อยากใหส่้งเสริมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์สถานท่ีใหม้ากกวา่น้ี เพื่อท่ีจะใหค้นทัว่ไปรู้จกัและ
เขา้มาเยีย่มชม 
การประชาสัมพนัธ์มากกวา่น้ี 
ขอใหมี้การโฆษณาเผยแพร่มากกวา่น้ี 
ควรโปรโมทสถานท่ีผา่นทางออนไลน์มากข้ึน สร้างคอนเทนตท่ี์น่าสนใจ เพื่อ
ดึงดูดคน เพราะคนในพื้นท่ี (เชียงใหม่) บางคนยงัไม่รู้จกั 
ควรมีการจดังานแสดงวฒันธรรมลา้นนาท่ีน่ี เพื่อส่งเสริมความรู้ และรักษา
วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณ 
ควรมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาชมดว้ย 
ตอ้งการใหมี้การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีกวา่น้ี เพื่อท่ีพิพิธภณัฑ์จะไดมี้คนรู้จกัและมา
เท่ียวมากข้ึน  
ควรติดป้ายเชิญชวนหรือประกาศบริเวณทางเขา้เม่ือจดักิจกรรม 
ควรท าการตลาดใหม้ากข้ึน เพราะท าเลท่ีตั้งและจ านวนเรือนไทยลา้นนาน่าสนใจ
อยูแ่ลว้ ควรเพิ่มรูปแบบกิจกรรมท่ีเชิญนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาชมมากข้ึน รวมทั้ง
โรงเรียนและบริษทัเอกชน/ทวัร์ 
ควรประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่น้ีครับ เพราะเป็นท่ีท่ีน่าสนใจมากๆ 
ควรส่งเสริมใหค้นมาเยีย่มชมเยอะๆ น่าจะเปิดคาเฟ่ใหค้นเขา้มามากๆ 
แนะน านกัศึกษาสถาปัตยกรรมใชไ้มส้ักสร้างเรือนไมโ้บราณข้ึนมาใหม่ และใหมี้
การประกวดแข่งขนัตามความคิดสร้างสรรค ์ประยกุตแ์นวสถาปัตยกรรมใหม่  
ประชาสัมพนัธ์ใหค้นทอ้งถ่ินรับทราบถึงองคก์ร ความส าคญัของสถานท่ี ใหค้น
ทอ้งถ่ินเขา้มาใหค้วามสนใจ เพื่อปากต่อปาก เผยแพร่ใหค้นในต่างถ่ินเขา้มาดว้ย 
โดยท่ีคนทอ้งถ่ินเห็นค่าและรักษาความเป็นคนเมือง การอยูอ่าศยัของเรา 
ประทบัใจ คนทัว่ไปควรไดมี้โอกาสมาชมเรือนโบราณลา้นนา ประชาสัมพนัธ์ให้
มากๆ ครับ 
เป็นการใหค้วามรู้แก่คนรุ่นหลงั แต่ควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือจดักิจกรรม
เพื่อใหค้นรู้จกัมากกวา่น้ี โดยรวมชอบบรรยากาศท่ีสงบเงียบ ผอ่นคลายดีค่ะ 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 เผยแพร่ใหม้ากกวา่น้ี 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์จะดีมาก การยงิแอดโฆษณาใหต่้างชาติยงัไม่เห็น
เท่าท่ีควร 
ร่วมเป็นก าลงัใจในการเชิญชวนประชาสัมพนัธ์ และจะช่วยประชาสัมพนัธ์ค่ะ 
เสนอใหมี้การจดักิจกรรมเผยแพร่วฒันธรรม และประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน  
การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 
อยากใหมี้ประชาสัมพนัธ์มากกวา่น้ี บางทีมองเห็น คิดวา่เป็นสถานท่ีราชการ 
อยากใหมี้เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ หรือเบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อไดง่้าย สะดวก และ
อพัเด็ทขอ้มูลบนเวบ็ 

ด้านบุคลากร ควรมีไกดผ์ูน้  าเท่ียวและใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ชม 
ควรมีวทิยากรบรรยาย/น าชม 
มารยาทของคนดูแลเรือน ผูเ้ขา้ชมอยูข่า้งล่าง กวาดฝุ่ นผงจากขา้งบนลงมาบน
ศีรษะผูเ้ขา้ชม คร้ังแรกคิดวา่ไม่เห็น แต่ปรากฏวา่เห็นแลว้ก็ไม่หยดุกวาด เราตอ้ง
ถอยออกมาคอยจนเคา้กวาดเสร็จ จึงจะเดินข้ึนบนัไดไ้ด ้หนา้ตาไม่เป็นมิตรกบัผู ้
เขา้ชมเลย น่าจะมีการอบรมมารยาทหรือท าความเขา้ใจกบัผูดู้แลรักษาความ
สะอาดดว้ยค่ะ (เขา้ชมวนัท่ี 16 ต.ค. 62 เวลา 10.00 - 11.30 น.) 
อยากใหมี้ไกดบ์รรยายเป็นรอบๆ (ถา้คนเยอะข้ึน) 
ควรมีต าแหน่งนกับริหารจดัการศิลปะและพิพิธภณัฑ ์เพื่อการบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ ์
น่าจะมีวทิยากรเดินใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
ประทบัใจในการบริการของเจา้หนา้ท่ี 
พนกังานบริการดี ตอนเขา้ชมมีการอธิบายท่ีดี 
อยากใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยแนะน า บรรยายประจ าบา้นแต่ละหลงั เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมได้
ความรู้และประวติัความเป็นมาของบา้นแต่ละหลงั 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 อยากใหมี้วทิยากรใหค้  าแนะน าในแต่ละบา้น หรือมีคนน าเท่ียวใหค้  าอธิบายในแต่
ละจุด  

ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ 

เสนอใหมี้เคร่ืองแต่งกาย เช่าเส้ือใหถ่้ายรูปกบัสถานท่ี (คิดราคา - เท่าไหร่ก็วา่ไป) 
เป็นรายได ้และยงัเป็นการช่วยเผยแพร่สถานท่ี การแต่งกายพื้นเมือง หากเขา
ถ่ายรูปไปอวดกนัในเมืองเมืองเขา (เช่าเส้ือ=เส้ือผา้เมือง/ลา้นนา (อาจเลือกให้เช่า
ไม่ตอ้งมากแบบ) ฯลฯ 
ควรมีกิจกรรมท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกวา่น้ี เช่น แต่งชุดลา้นนาเขา้ชม มีการ
ฟ้อนโชวข์องคณะนาฏศิลป์ ตลาดลา้นนา มีของขายของกิน ท่ีนัง่อยูไ่ดน้านๆ 
ควรหากิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวท า 
ควรมีชุดประจ าถ่ินใหเ้ช่าเพื่อถ่ายรูปดว้ยจะดีมากครับ 
น่าจะมีการแต่งกายแบบลา้นนาใหเ้ช่าชุดเพื่อใหเ้ขา้กบัประวติัศาสตร์ 
น่าจะมีเป็นรอบๆ ในการรับชมบา้นแต่ละหลงั พร้อมมีการบรรยายเร่ืองราวความ
เป็นมาของเรือนแต่ละหลงั 
มีหลากหลายมากกวา่แค่เรียน มีกิจกรรม มีอาหาร มีการแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้
Animation มีการบรรยายมากกวา่น้ี 
อยากใหมี้การลงลึกในรายละเอียดท่ีเป็นวดีิโอ/ห้องฉาย 
เสนอใหมี้เคร่ืองแต่งกาย เช่าเส้ือใหถ่้ายรูปกบัสถานท่ี (คิดราคาเท่าไหร่ก็วา่ไป) 
เป็นรายได ้และยงัเป็นการช่วยเผยแพร่สถานท่ี การแต่งกายพื้นเมือง หากเขา
ถ่ายรูปไปอวดกนัในเมืองเมืองเขา (เช่าเส้ือ=เส้ือผา้เมือง/ลา้นนา (อาจเลือกให้เช่า
ไม่ตอ้งมากแบบ) ฯลฯ 
อาจจะท ากิจกรรมเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมดว้ยก็ได ้เช่น ถ่ายรูป ทดลองตี
ขา้ว ทอผา้ ฯลฯ บริการถ่ายภาพยอ้นยคุ ฯลฯ ท่ีช่วยดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได ้
นอกจากน้ี อาจจะท ากิจกรรมร่วมกบัองคก์รหรือสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
นกัเรียน นกัศึกษา มีอารมณ์ร่วมและอยากช่วยกนัอนุรักษแ์ละพฒันาพื้นถ่ิน
มากกวา่น้ี 
เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interaction กบัผูเ้ขา้ชมมากกวา่น้ี เพื่อสร้างจุดดึงดูด
ใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มามากข้ึน 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ควรจดัสถานท่ีใหส้วยงาม น่าสนใจ มีสีสัน ชวนเขา้   
ควรมีเพลงบรรเลงในระหวา่งเขา้ชมเพื่อสร้างบรรยากาศ  
ควรเพิ่มการปัดกวาด ท าความสะอาดในตวัเรือน 
ป้ายท่ีบอกรายละเอียดบา้น มีรายละเอียดนอ้ยเกินไป และสังเกตยาก 
ควรมีป้ายใหข้อ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเรือนโบราณลา้นนาแต่ละหลงั เช่น ประวติัความ
เป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม ประโยชน์ใชส้อยของเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆ 
และควรมีภาพตกแต่งบนเรือนโบราณลา้นนา เพื่อใหเ้รือนมีชีวติชีวา 
ควรปลูกตน้ไม ้ดอกไม ้ท่ีคนลา้นนานิยมปลูกไวใ้นบริเวณรอบบา้น ซ่ึงเป็นการ
อนุรักษแ์ละเผยแพร่พนัธ์ุไมล้า้นนาอีกทางหน่ึง 
ควรมีดนตรีประกอบบรรยากาศ บรรเลงลา้นนา 
ควรมีปุ่มตามบา้น กดแลว้มีเสียงบรรยายบา้นต่างๆ ในการใหค้วามรู้ 
ควรจดัใหมี้ท่ีนัง่ฟังควรจดัให้มากกวา่น้ี ส าหรับการนัง่พกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชไ้ฟ มีปลัก๊เสียบมือถือและนัง่พกัผอ่นได ้
ควรมีป้ายบอกความรู้ของสถานท่ีต่างๆ ในพิพิธภณัฑ ์
บนตวัเรือนมีกล่ินหอมไดจ้ะดีมาก 
มีพดัลม เพื่อระบายความร้อนบนเรือน 
หินกรวดท่ีลานจอดรถบางทีท าใหร้ถจมและขดูกบัหิน 
หอ้งน ้าช ารุดเสียหาย ไม่สวย ไม่สวา่ง 
บรรยากาศทางเขา้ ควรชกัจูงใจ และดูเป็นมิตร ท าใหค้นกลา้เขา้ 
ส่วนบริการร้าน ควรมีเมนู/เช้ือเชิญใหค้นเขา้มาพกัถ่ายภาพ ทานอาหารเมือง ให้
เขา้กบับรรยากาศ ร้านสวยมาก เสียดาย ไม่รู้ขายอะไร อยากเขา้ไปแต่ไม่กลา้ 
อยากใหแ้ผน่ป้ายค าอธิบายมีรูปประกอบส่วนต่างๆ ท่ีพูดถึงในค าบรรยายดว้ย จะ
ไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนส าหรับผูท่ี้ไม่มีพื้นฐาน 
ป้ายบอกสถานท่ีมองเห็นไม่ชดัเจน 
ควรมีสถานท่ีจอดรถใหม้ากกวา่น้ี 
ควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างของเรือนในทุกๆ เร่ือง และมีกิจกรรมให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาชมดว้ย 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ความร่มร่ืนดี ควรมีป้ายอธิบายลกัษณะบา้นมากกวา่น้ี หรืออาจเป็นโบรชวัร์
ประจ าแต่ละบา้น น่าจะท าให้ผูเ้ขา้ชมมีความเขา้ใจ เห็นภาพมากข้ึน 
บา้นสวยงาม แต่แอบมืดไปนิดนึง 
ตอนเขา้มาจะไม่ค่อยมีคนเยอะ ทางพิพิธภณัฑจึ์งจะไม่มีการเปิดไฟภายในเรือน จึง
ท าใหเ้กิดการมองภาพหรือรูปแบบภาพในไม่ค่อยชดัสักเท่าไหร่ 
ตอ้งการใหมี้ป้ายบอกความรู้ของสถานท่ีต่างๆ ในพิพิธภณัฑ ์ตอ้งเดินมาดูแผนผงั
ขา้งนอก ถึงจะรู้วา่อะไรอยูท่ี่ไหน 
ท าความสะอาดบา้นเรือนเก่า 
ความสะอาดเรือนต่างๆ ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
ท่ีจอดรถไกลไป และไม่มีท่ีร่ม 
เท่าท่ีไดส้ัมผสั มีความเตรียมการท่ีสะดวก ร่มเยน็อยูแ่ลว้ครับ สงบดีดว้ย มีเวลาใน
การใหช้มท่ีเพียงพอ ไดเ้ก็บเก่ียวเป็นความรู้จากศิลปะ วฒันธรรม ดีอยูแ่ลว้ครับ 
บรรยากาศดีมากค่ะ เหมาะกบัการพกัผอ่นมาก เป็นสถานท่ีสงบ สะอาด อยากให้
เปิดพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเพื่อใหทุ้กคนไดเ้ยีย่มชมตลอดไปค่ะ 
ป้ายดูออกค่อนขา้งยากวา่เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียว/บุคคลภายนอกสามารถเขา้
ชมได ้เหมือนเป็นสถานท่ีราชการส่วนบุคคลมากกวา่ ควรส่งเสริม/ติดป้ายใหค้น
สนใจเขา้ชมมากข้ึน  
โดยรวมชอบบรรยากาศท่ีสงบเงียบ ผอ่นคลายดี 
ร่มเยน็ เดินง่าย 
ร่มร่ืน สะอาด ดีมากอยูแ่ลว้ 
เรียบดี แต่อยากใหมี้ไฟในห้องขา้งใน เวลาถ่ายภาพจะไดเ้ห็นชดัข้ึน 
สงบเงียบดี 
หอ้งน ้าอาจจะไม่ค่อยสะอาด 
อยากใหมี้ป้ายบอกทางพิพิธภณัฑท่ี์ชดัเจน มองเห็นไดง่้าย 
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ตารางที ่54 แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนประสม
การตลาด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 อยากใหมี้ไฟส่องสวา่งในหอ้งบางจุดท่ีแสงเขา้ไม่ถึง จะไดเ้ห็นรายละเอียดได้
ชดัเจน 
อยากใหส้ถานท่ีมีความน่าสนใจมากกวา่น้ีเร่ือยๆ  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษา เร่ือง ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์

เรือนโบราณลา้นนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาใช้สถิติ คือ

ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานใช้สถิติ คือ T-test และ F-test 

สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเข้าชม
พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.70 และเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 37.30 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ อายไุม่เกิน 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.30 อายุ 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.80 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุ 
51–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอายมุากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
48.50 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 27.50 ต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.50 และ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมาคือ 
ท างานเอกชน ธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ รับจ้าง/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 37.30 และ
ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดบั 
 ระดับรายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.00 รองลงมาคือ 15,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.50 มากกว่า 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.80 30,001–45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 และ 45,001–60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 ภูมิล าเนา/ที่อยู่อาศัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา/ท่ีอยู่อาศยัอยู่ในต่างจังหวดั 
(ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 77 คน นครศรีธรรมราช 21 คน ล าพูน 16 คน สุราษฎร์ 10 คน เชียงราย 6 คน ล าปาง 
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5 คน ราชบุรี 5 คน พิษณุโลก 5 คน นครสวรรค ์5 คน ชลบุรี 4 คน นครราชสีมา 2 คน นนทบุรี 4 คน 
พะเยา 4 คน เพชรบูรณ์ 4 คน แพร่ 4 คน ประจวบคีรีขนัธ์ 3 คน ปทุมธานี 2 คน ยะลา 2 คน ปัตตานี 2 
คน ภูเก็ต 2 คน หนองคาย 2 คน แม่ฮ่องสอน 2 คน ปราจีนบุรี 1 คน น่าน 1 คน บุรีรัมย ์1 คน ลพบุรี 1 
คน สกลนคร 1 คน สงขลา 1 คน สมุทรสาคร 1 คน สระแกว้ 1 คน อุดรธานี 1 คน ขอนแก่น 1 คน ตาก 
1 คน และอุบลราชธานี 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
48.00   
 วัตถุประสงค์หลักในการเข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือ ชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณลา้นนา คิดเป็นร้อยละ 30.40 
รองลงมาคือ เรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ และวฒันธรรมล้านนา คิดเป็นร้อยละ 21.30 ท่องเท่ียว 
พกัผอ่นหยอ่นใจ คิดเป็นร้อยละ 18.60 ถ่ายภาพ วาดภาพ หรือท างานศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ศึกษา
ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 9.20 คน้ควา้ขอ้มูล ท าวจิยั คิดเป็นร้อยละ 3.70 ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในพิพิธภณัฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 3.30 และอ่ืนๆ (ไดแ้ก่ ดูสถานท่ีจดังาน 3 คน มาร้านชาและแวะชม 2 คน ความชอบ
ส่วนตวั 1 คน ชมแบบแปลนในการก่อสร้างบา้นโบราณตามแบบเรือนต่างๆ 1 คน และสร้างบา้น 1 
คน) คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
 จ านวนคร้ังทีเ่คยเข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์ (รวมคร้ังน้ีดว้ย) 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.50 4 
คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 ช่วงวันที่เข้าชมพิพธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ในวนัจนัทร์–ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือ วนัเสาร์และอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 39.80 
 ระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลาในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ประมาณ 1 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 55.00 
 ผู้แนะน า/ชักชวน/มีอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเขา้ชมพิพิธภณัฑด์ว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 43.70 
 พาหนะ/วิธีการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เดินทางมายงัพิพิธภณัฑโ์ดยรถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 49.80 
 รู้จัก/สืบค้นข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งใด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รู้จกั/สืบคน้ขอ้มูลพิพิธภณัฑโ์ดยวธีิการสอบถามบุคคลอ่ืน (แบบปากต่อปาก) คิดเป็นร้อยละ 25.70 
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 5.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ ส่วนประสมการตลาด
พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21) เรียงล าดบัคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.45) ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 
4.31) ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ดา้นราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.11) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
4.04)   
 
ตารางที่ 55 สรุปความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 

ส่วนประสมการตลาด 
ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.18 
(มาก)  

ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้
ขา้วลา้นนา 

4.49 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา 4.17 
(มาก) 

ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/
นกัศึกษา คนละ 10 บาท 

4.21 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.04 
(มาก)  

วนัท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ
วนัจนัทร์-อาทิตย ์

4.41 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.11 
(มาก)  

การพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑใ์ห้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

4.33 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นบุคลากร 4.45 
(มากท่ีสุด)  

เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 4.55 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.31 
(มากท่ีสุด)  

การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย 4.37 
(มากท่ีสุด) 

ดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.25 
(มากท่ีสุด) 

บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความ
สวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

โดยรวม 4.21 
(มากทีสุ่ด) 
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 5.1.3  การเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/ทีอ่ยู่อาศัย อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ   
  5.1.3.1  ผลเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามภูมิล าเนา/ที่อยู่อาศัย โดยการทดสอบค่า “ที” (T-test) 
ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาด
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านผลติภัณฑ์  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ รูปแบบ เทคนิค และความ
น่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านราคา  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นราคาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การ
ยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 10 ปีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจังหวดั มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ การโฆษณา
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พิพิธภณัฑ์ผา่นส่ือออฟไลน์ (เช่น แผน่พบั โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านบุคลากร  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หาก
พิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่
ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริการ  เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และให้
ค  าแนะน าท่ีถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หาก
พิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ การมีระบบในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความรวดเร็ว 
การให้บริการมีความสะดวกสบาย การมีระบบการจดัการท่ีดีในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมาก  การมี
ป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย การมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 
การมีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน (เช่น อคัคีภยั และอุบติัเหตุต่างๆ) และมีการให้ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ แผน่พบั คู่มือน าชมพิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มีความตอ้งการส่วนประสม
การตลาดดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั มี
ความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ มี
เคร่ืองแบบเจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ หรือการแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์
อยา่งชดัเจน มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์มีหอ้งสุขาท่ีสะอาด มีจ านวนห้องสุขาเพียงพอ มี
สถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก และมีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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  5.1.3.2  ผลเปรียบเทยีบความต้องการของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอายุ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั หาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 21-30 ปี มีความตอ้งการส่วน
ประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31-40 ปี มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านผลติภัณฑ์  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่
แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การหาดู
ชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุไม่เกิน 20 ปี และอายุ 21–30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจ
ของนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มี
ความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา รูปแบบ เทคนิค 
และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชม
พิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และอายเุกิน 60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ 
ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การหา
ดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การหา
ดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31–40 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ขอ้มูล
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  ด้านราคา  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การเปิดใหบ้ริการ
เขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 21–
30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การ
เปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 41–30 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การ
เปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การ
เปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
การจัดท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภัณฑ์ท่ีมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ความสะดวกในการติดต่อ
สอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางโทรศพัท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑผ์า่น
ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook/Line แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 21–30 ปี มีความ
ตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ การจดัท าป้ายบอก
ทางมายงัพิพิธภณัฑ์ท่ีมองเห็นไดง่้ายและชดัเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์
ทางโทรศพัท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางอีเมล์ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ 
วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑ์ท่ี
มองเห็นได้ง่ายและชดัเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางโทรศพัท์ และ



98 

ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางอีเมล์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ 
วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ 
วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 21–30 ปี และ 31–40 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 21–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การจดัท า
ป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นไดง่้ายและชดัเจน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 21–30 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีปิด
ใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 31–30 ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การจดัท า
ป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑ์ท่ีมองเห็นไดง่้ายและชดัเจน ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
พิพิธภณัฑ์ทางโทรศพัท์ และความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑ์ทางอีเมล์ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 31–40 ปี และมากกวา่ 60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ี
ปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 51–60 ปี และมากกวา่ 60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ี
ปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กนั เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
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  ด้านบุคลากร  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรโดยรวมไม่
แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ี
เอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจใหบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี, อายุ 21–30 ปี และ 31–40 ปี, อายุ 21–30 ปี และ 41–
50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21–30 ปี และ 31–40 ปี, อายุ 21–30 
ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กนั เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
  ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมีร้านจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่
ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี และ 41–50 ปี, อาย ุ21–30 
ปี และ 41–50 ปี มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภณัฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 
20 ปี และ 31–40 ปี, อายไุม่เกิน 20 ปี และ 51–60 ปี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีร้านจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  5.1.3.3  ผลเปรียบเทยีบความต้องการของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั หาก
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบ
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการ
ส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความ
ตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านผลติภัณฑ์  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่
แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กนั  
  ด้านราคา  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่างกนั 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนั
จนัทร์–อาทิตย ์และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ี
เปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ใน
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย 
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คือ การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเขา้ชม และการพฒันาเวบ็ไซต์พิพิธภณัฑ์ให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ง่าย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความต้องการปัจจยัย่อย คือ การจดักิจกรรมพิเศษใน
พิพิธภณัฑ์ฯ เพื่อให้คนมาเข้าชม และการพฒันาเว็บไซต์พิพิธภณัฑ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านบุคลากร  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรโดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส เจา้หน้าท่ี
เอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม เจา้หน้าท่ีให้บริการ
ดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 
และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มี
ความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส และ
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความ
ตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและ
เหมาะสม และเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย 
คือ มีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย และมีป้าย
แนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอย่างชัดเจนและเขา้ใจง่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการใหบ้ริการท่ี
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ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความสะดวกสบาย และมีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับ
บริการอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีสถานท่ี
จอดรถท่ีปลอดภยั แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี 
LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
  5.1.3.4  ผลเปรียบเทยีบความต้องการของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ าแนกตามอาชีพ โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมไม่แตกต่างกนั หาก
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา และดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ/
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านผลติภัณฑ์  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่
แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ ความมี
เอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วล้านนา 
ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
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นิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ย คือ ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนา และการหาดูชมไดย้ากของเรือน
โบราณและยุง้ขา้วลา้นนา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา ความ
หลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของ
นิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและ
ยุง้ขา้วลา้นนา ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ รูปแบบ เทคนิค และ
ความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ และข้อมูลความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าชม
พิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ด้านราคา  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท และการเปิดให้บริการเขา้ชม
พิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ
ขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับ
ผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ การเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชม
ฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับผูใ้หญ่ คน
ละ 20 บาท และการเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โดยไม่เสียค่าบริการ (ชมฟรี) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อย 
คือ วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์คือ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการ
ปัจจยัย่อย คือ วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัจนัทร์–อาทิตย ์วนัท่ีปิดให้บริการเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และตอ้งการให้เปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ วนัท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ
วนัจนัทร์–อาทิตย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมไม่แตกต่างกนั หากพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กนั เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั 
  ด้านบุคลากร  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรโดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส เจา้หน้าท่ี
เอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม และเจา้หนา้ท่ีมีความรู้
และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เจา้หน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หน้าท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ผลเปรียบเทียบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ
ขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ เจา้หน้าท่ีมีบุคลิกภาพและ
มารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้แจ่มใส เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเต็มใจให้บริการ เจา้หนา้ท่ี
แต่งกายสุภาพและเหมาะสม เจา้หน้าท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เจา้หน้าท่ีให้บริการด้วย
ความรวดเร็วและถูกตอ้ง และเจา้หน้าท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วและทนัการณ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี เป็นกนัเอง และยิม้แยม้
แจ่มใส เจา้หน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกค้าและเต็มใจให้บริการ เจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม 
เจา้หน้าท่ีมีความรู้และให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง และเจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกต้อง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หากพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การ
ใหบ้ริการมีความรวดเร็ว และการใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา และขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบ
ในการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการมีความรวดเร็ว และการให้บริการมีความ
สะดวกสบาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/
อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน การใหบ้ริการ
มีความรวดเร็ว และการให้บริการมีความสะดวกสบาย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาปัจจัยย่อย พบว่า มีความต้องการปัจจัยย่อย คือ 
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ มีเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี
พิพิธภณัฑ์ หรือการแต่งกายดว้ยชุดพื้นเมือง มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์อยา่งชดัเจน ทางเขา้-
ออกพิพิธภณัฑ์มองเห็นชดัเจนและสังเกตไดง่้าย มีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑ์เพียงพอและ
เหมาะสม และมีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลเปรียบเทียบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/
นกัศึกษา และท างานเอกชน/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ บรรยากาศ
ภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑ์อยา่ง
ชดัเจน และมีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ มีความตอ้งการปัจจยัย่อย คือ มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ หรือการแต่งกายดว้ยชุด
พื้นเมือง มีระบบไฟส่องสว่างภายในพิพิธภณัฑ์เพียงพอและเหมาะสม และมีระบบกล้องวงจรปิด
ภายในพิพิธภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และท างานเอกชน/
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/อ่ืนๆ มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ย คือ มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 5.1.4  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนาอยา่ง
หลากหลาย ส่วนใหญ่ให้ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นราคา อาจกล่าวไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 98 คน ได้ให้ขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 ด้านผลติภัณฑ์  
 เรือนแต่ละหลงัมีความสวยงาม มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีความน่าสนใจ หาชมไดย้าก และ
เป็นศิลปะท่ีประเมินราคาไม่ได ้ควรอนุรักษไ์วใ้ห้ลูกหลานไดช้ม โดยการรักษาตวัเรือนให้อยูส่ภาพดี 
มัน่คง แข็งแรง และไม่ควรน าวตัถุแปลกปลอมหรือส่ิงของท่ีไม่ใช่อยู่ในยุคสมยันั้นๆ มาจดัแสดง
ภายในเรือนโบราณ การเดินชมเรือนในฤดูฝน พื้นเปียกและค่อนขา้งล่ืน เกิดความไม่สะดวกในการข้ึน
ไปชม และเรือนบางหลงัหลงัคาช ารุด ท าให้มีน ้ าฝนร่ัวลงมา ถา้ไดรั้บการซ่อมแซมจะเป็นผลดีกบัตวั
เรือน เกิดความสวยงาม มีความปลอดภยัแก่ผูเ้ขา้ชม และเพิ่มอายุการใช้งานของตวัเรือนให้ยาวนาน
ยิ่งข้ึน เรือนบางหลงัเป็นเรือนวา่งเปล่าและไม่น่าสนใจ ควรจ าลองวิถีชีวิตตามยุคสมยัของเรือน หรือ
จดันิทรรศการถาวรเก่ียวกบัเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชข้องคนลา้นนาในอดีตถึงปัจจุบนั อาหารทอ้งถ่ิน การ
แต่งกายล้านนา และเคร่ืองมือประกอบอาชีพ เพื่อให้ผูเ้ข้าชมเข้าใจในส่ิงท่ีก าลังชม หรือส่ิงท่ี
พิพิธภณัฑ์ส่ือความหมาย และควรตกแต่งเรือนโบราณให้มีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัตอ้งการ
ใหมี้เรือนลา้นนาในรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติมมากกวา่น้ี 
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 ด้านราคา   
 ผูเ้ข้าชมท่ีเป็นคนไทยในกลุ่มเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และนักบวช ควรให้เข้าชมฟรี ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติควรเก็บค่าเขา้ชมในราคาสูงกวา่คนไทย นอกจากน้ี ยงัเห็นวา่จุดบริการเคร่ืองด่ืม 
(Refreshment point) จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในราคาสูงจนเกินไป  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
 ควรเปิดให้บริการพิพิธภณัฑ์ทุกวนั (ไม่เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์) พยายามน านกัท่องเท่ียวจาก 
Visit CMU (บริการรถน าเท่ียวในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่) มาแวะจอดและเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ดว้ย เพื่อจะ
ไดมี้รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี และควรหาตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติให้มาเขา้ชมมากข้ึนผา่นส่ือ/
ช่องทางต่างๆ เช่น การขอความร่วมมือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นตน้  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ควรส่งเสริมให้พิพิธภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน โดยจดักิจกรรมดึงดูดใหค้นมาเขา้ชม เช่น ตลาด
ล้านนา (กาดหมั้ว) การส่งเสริมหรือรณรงค์ให้แต่งกายแบบลา้นนาเพื่อมาเขา้ชม หรือมีบริการเช่า
เส้ือผา้เพื่อถ่ายรูปกบัสถานท่ี การจดัดนตรี การแสดงและกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวสามารถมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมได ้เช่น การถ่ายรูป การทดลองตีขา้ว การทอผา้ การท าอาหาร ฯลฯ เป็นตน้ ควร
มีการจดัพิมพห์นงัสือเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์จ  าหน่ายให้แก่ผูท่ี้สนใจ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ 
ให้แพร่หลาย ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกั หรืออาจจะท ากิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงาน องคก์ร และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากกวา่น้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประชาสัมพนัธ์ใหค้นทอ้งถ่ินรู้จกั 
และมองเห็นในคุณค่าและความส าคญัของพิพิธภณัฑ ์ท าให้คนทอ้งถ่ินเกิดความสนใจ เขา้มาเยี่ยมชม 
และประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก (Word of mouth) ต่อไป นอกจากน้ี ยงัต้องการให้มีเว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค หรือเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวก เช่น การสอบถามเส้นทางมายงั
พิพิธภณัฑ์ (ควรมีผูรั้บสายตลอดเวลาให้บริการ) และตอ้งการให้ปรับปรุงขอ้มูลบนเว็บไซต์อย่าง
สม ่าเสมอ   
 ด้านบุคลากร   
 ควรมีเจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะ มีเจา้หนา้ท่ีบรรยายให้ความรู้ใน
ระหว่างการชม หรือน าชมเป็นรอบเวลา ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมได้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของเรือนแต่ละหลัง ควรฝึกอบรมมารยาทของเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดในพิพิธภณัฑ์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขณะท่ีก าลงัมีผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ยู ่ 
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 ด้านกระบวนการให้บริการ  
 ควรเพิ่มเน้ือหา/รายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท่ีน าเสนอผ่านวิดีทศัน์แนะน าพิพิธภณัฑ์ก่อน
การเขา้ชม บนเรือนโบราณแต่ละหลงัควรมีปุ่มกดเสียงบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัตวัเรือน ซ่ึงจะท าให้
ผูเ้ขา้ชมเขา้ใจและมีอารมณ์ร่วมในการชมพิพิธภณัฑ์มากยิ่งข้ึน ควรมีบริการให้เช่าเส้ือผา้/เคร่ืองแต่ง
กายแบบลา้นนา เพื่อถ่ายรูปกบัสถานท่ี และสร้างบรรยากาศในการเดินชมพิพิธภณัฑ์ นอกจากน้ี การ
สร้างส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวในการท ากิจกรรมต่างๆ ในระหว่างชมพิพิธภณัฑ์ อาทิ กิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรม ก็จะท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และเพลิดเพลินในการชมพิพิธภณัฑ์
มากข้ึนเช่นเดียวกนั  
 ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ควรจดัพิมพห์นงัสือเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์และจ าหน่ายให้แก่ผูส้นใจ ควรจดัสถานท่ีให้สวยงาม 
น่าสนใจ มีสีสัน และน่าเขา้ชม ควรเปิดเพลงบรรเลงในระหว่างการเขา้ชม สร้างกล่ินหอมเพื่อสร้าง
บรรยากาศ  ควรมีพดัลมระบายความร้อนบนตวัเรือน เพิ่มแสงสวา่งบนตวัเรือน (มืดจนเกินไป ท าให้
มองเห็นและถ่ายภาพไดไ้ม่ชดั) ควรมีท่ีนัง่ระหวา่งทางเช่ือมของเรือนแต่ละหลงั และท่ีนัง่บนตวัเรือน
เพื่อให้สามารถใชเ้วลาอยูใ่นท่ีจดัแสดงนิทรรศการไดน้านข้ึน เพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดบนตวั
เรือนอยา่งสม ่าเสมอ ป้ายขอ้มูลเก่ียวกบัเรือนมีรายละเอียดนอ้ยเกินไป สังเกตไดย้าก ดงันั้น ควรมีแผน่
พบั (Brochure) หรือมีป้ายให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเรือนโบราณแต่ละหลงั เช่น ประวติัความเป็นมา รูปแบบ
สถาปัตยกรรม ประโยชน์ใชส้อยของส่วนประกอบต่างๆ ของเรือน และควรมีภาพประกอบค าอธิบาย
ต่างๆ จะไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนส าหรับคนท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้ และควรมีภาพตกแต่งบนเรือนโบราณ
ลา้นนา เพื่อใหเ้รือนมีชีวติชีวามากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑค์วรปลูกไมด้อกและไมป้ระดบั
ท่ีคนลา้นนานิยมปลูกไวใ้นบริเวณรอบบา้น ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่พนัธ์ุไมล้า้นนาอีกทาง
หน่ึง ส าหรับลานจอดรถท่ีเป็นลานกรวด ท าให้รถจมและขูดกบัหิน ควรเพิ่มสถานท่ีจอดรถ ห้องน ้ ามี
สภาพช ารุดเสียหาย ไม่ค่อยสะอาด ไม่สวยงาม และมีแสงสว่างน้อย บริเวณทางเขา้พิพิธภณัฑ์ควร
น่าสนใจ ดึงดูดใจ และดูเป็นมิตรกบัคน ป้ายบอกสถานท่ีไม่ชดัเจน (ดูออกค่อนขา้งยากวา่เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว และบุคคลภายนอกสามารถเข้าชมได้) ท าให้บางคนไม่กล้าเข้ามาชม เพราะคิดว่าเป็น
สถานท่ีราชการหรือสถานท่ีส่วนตวั จุดบริการข้อมูล (Information point) ควรมีปลั๊กไฟไวบ้ริการ
ส าหรับผูต้้องการใช้งาน  ส าหรับจุดบริการเคร่ืองด่ืม (Refreshment point) ควรมีเมนูอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เพราะไม่ทราบว่าขายอะไร และไม่กลา้เขา้ไปใช้บริการ และควรมีร้านจ าหน่ายอาหารท่ี
มากกว่าน้ี มีราคาท่ีถูก หรือจ าหน่ายอาหารพื้นเมือง ใช้ภาชนะท่ีเป็นวสัดุธรรมชาติและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
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5.2  อภิปรายผล 
 การศึกษา เร่ือง ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
ปัจจยัรายดา้นท่ีตอ้งการและมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัคือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัรายดา้นท่ีตอ้งการและมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
เรียงล าดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลทิกา วิบูลยก์ล่ิน (255) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ศิริราชมุขสถาน ผลวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้ชมให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากท่ีสุด  
 ด้านผลติภัณฑ์  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ปัจจยัย่อยท่ีตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสวยงามของเรือน
โบราณและยุง้ข้าวล้านนา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ท่ีได้วิจยั เร่ือง 
พฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวงัสวนสุนันทาของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผลวิจยัพบวา่ ส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด คือ สถาปัตยกรรมของต าหนกัท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์ 
และสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงกล่าวไวว้่า เรือนแต่ละหลงัมี
ความสวยงาม มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีความน่าสนใจ หาชมไดย้าก และเป็นศิลปะท่ีประเมินราคา
ไม่ได ้ควรอนุรักษไ์วใ้หลู้กหลานไดช้ม และควรตกแต่งเรือนโบราณใหมี้ชีวิตชีวามากยิง่ข้ึน 
 ด้านราคา  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นราคาโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก ปัจจยัย่อยท่ีต้องการในระดับมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ส าหรับ
นักเรียน/นักศึกษา คนละ 10 บาท ซ่ึงสอดคล้องกบัการวิจยัของ กุลทิกา วิบูลยป่ิ์น และประสพชยั 
พสุนนัท ์(2559) ท่ีไดว้ิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ศิริ
ราชมุขสถาน ผลวจิยัพบวา่ ผูเ้ขา้ชมใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศิริเพญ็ เยี่ยมจรรยา (2555) ท่ีไดว้ิจยั เร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้
เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวงัสวนสุนันทาของนักท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ผลวิจยัพบวา่ ส่วนประสมการตลาดดา้นราคามีผล
ต่อการตดัสินใจมาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรชร เรืองจนัทร์ 
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(2549) เร่ือง การวิเคราะห์ความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติของสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ผลการศึกษาพบวา่ ความยนิดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมเขา้ชมอยูท่ี่
ประมาณ 25 บาท ดงันั้น หากมีนโยบายจะเก็บค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ก็ไม่ควรตั้งราคาเกินราคาเฉล่ีย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม
มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัย่อยท่ีตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วนัท่ีเปิด
ให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ คือวนัจนัทร์-อาทิตย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา 
(2555) ท่ีไดว้จิยั เร่ือง พฤติกรรมและการตดัสินใจเขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ต าหนกัสายสุทธานภดลในวงั
สวนสุนนัทาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจมาเข้าชม
พิพิธภณัฑใ์นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีกล่าววา่ 
ควรเปิดใหบ้ริการพิพิธภณัฑทุ์กวนั (ไม่เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบั
มากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ์
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อคิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีกล่าววา่ ตอ้งการให้มีเวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค หรือเบอร์โทรศพัท์ท่ี
สามารถติดต่อไดง่้ายและสะดวก และตอ้งการใหป้รับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตอ์ยา่งสม ่าเสมอ   
 ด้านบุคลากร 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นบุคลากรโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ
และเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุรชยั ทุหมดั (2556) เร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการพิพิธภณัฑ์มีความ
พอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑม์ากท่ีสุด 
 ด้านกระบวนการให้บริการ  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใหบ้ริการมีความ
สะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กุลทิกา วิบูลยป่ิ์น และประสพชยั พสุนนัท ์(2559) ท่ีได้
วิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ศิริราชมุขสถาน ผลวิจยั
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พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพการบริการ โดยให้
ความส าคญัดา้นการบริการท่ีตรงตามท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรวทิย ์องค์
ครุฑรักษา (2544) เร่ือง พิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวตอ้งการพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเน้ือหาท่ีหลากหลาย วิธีการ
น าเสนอและจดัแสดงคือวตัถุส่ิงของท่ีจดัแสดงสามารถจบัตอ้งได ้และการน าเสนอเน้ือหาแบบกวา้ง
และเขา้ใจง่าย นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีกล่าววา่ 
บนเรือนโบราณแต่ละหลงัควรมีปุ่มกดเสียงบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัตวัเรือน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้ขา้ชม
เขา้ใจและมีอารมณ์ร่วมในการชมพิพิธภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  
 ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการส่วนประสมการตลาดดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัย่อยท่ีตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืนและมีระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
กุลทิกา วบูิลยก์ล่ิน และประสพชยั พสุนนัท ์(2559) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ศิริราชมุขสถาน ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ให้ความส าคญั
ต่อส่วนประสมการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วรวิทย ์องค์ครุฑรักษา (2544) เร่ือง พิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงค์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ คือ การจดัสวนหรือ
พื้นท่ีพักผ่อนท่ีร่มร่ืนสวยงาม นอกจากน้ี ยงัสอดคล้องกับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีกล่าววา่ ควรจดัสถานท่ีใหส้วยงาม น่าสนใจ มีสีสันและน่าเขา้ชม ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์
ควรปลูกไมด้อกและไมป้ระดบัท่ีคนลา้นนานิยมปลูกไวใ้นบริเวณรอบบา้น  
 
5.3  ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษา เร่ือง ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์  
 ควรอนุรักษเ์รือนโบราณลา้นนาทุกหลงัใหมี้ความสวยงาม อยูใ่นสภาพมัน่คง แขง็แรง ปลอดภยั 
คงเอกลกัษณ์อนัเก่าแก่และดั้งเดิมของเรือนแต่ละหลงัเอาไว ้โดยการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมตวัเรือน
ท่ีมีสภาพช ารุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น หลงัคาร่ัว พื้นเปียกล่ืน เน่ืองจากปัจจยั
ยอ่ยท่ีผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา 
และจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเห็นวา่เรือนบางหลงัมีแต่ความวา่งเปล่า 
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ดงันั้น ส านกัฯ ควรจ าลองวิถีชีวิตตามยุคสมยัของเรือนนั้นๆ หรือจดัแสดงนิทรรศการ เคร่ืองเรือน
เคร่ืองใช ้เคร่ืองแต่งกาย อาหารทอ้งถ่ิน และเคร่ืองมือประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อใหเ้รือนมีชีวิตชีวา มาก
ยิง่ข้ึน และท าใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัชม หรือส่ิงท่ีพิพิธภณัฑต์อ้งการส่ือความหมาย และไม่ควร
น าวตัถุแปลกปลอม (ส่ิงท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นยคุสมยันั้นๆ) มาจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ดว้ย นอกจากน้ี ตอ้งดูแล
รักษาความสะอาดตวัเรือนอยา่งสม ่าเสมอ จดัท าป้ายอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ประเภท 
รูปแบบ องคป์ระกอบ และประโยชน์ใชส้อยของตวัเรือนและวตัถุส่ิงของท่ีน ามาจดัแสดง เพื่อให้ผูเ้ขา้
ชมมีความรู้และความเขา้ใจในความแตกต่างของเรือนแต่ละหลงัดียิง่ข้ึน 
 ด้านราคา  
 ไม่ควรเปล่ียนแปลงราคาเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ในกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา คนละ 10 บาท เน่ืองจาก
ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา 
คนละ 10 บาท และจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ส านกัฯ อาจพิจารณาจดัเก็บ
ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติในอตัราท่ีแพงกวา่นกัท่องเท่ียวไทย เน่ืองจากคนไทย
มีภาระดา้นการช าระภาษีให้แก่รัฐบาล พิพิธภณัฑ์จึงถือวา่เป็นสมบติัของไทยทุกคนดว้ย ส านกัฯ ควร
ยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ คนพิการ นกับวช เน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ียงัไม่มีรายได/้
รายไดน้อ้ย ควรสนบัสนุนใหส้ามารถเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่มีค่าใชจ่้าย   
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 ควรเปิดให้บริการพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนาทุกวนั (ไม่เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์) เน่ืองจาก
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบสอบถามมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ วนัท่ีเปิดให้บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์คือวนั
จนัทร์-อาทิตย ์ ซ่ึงจะท าให้มีผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์มากข้ึน และจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส านักฯ ควรขอความร่วมมือจากโครงการ Visit CMU (บริการรถน าเท่ียวใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) เพื่อบรรจุพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนาให้เป็นจุดแวะชมส าหรับนกัท่องเท่ียว
ในกลุ่มน้ี และส านกัฯ อาจสร้างความร่วมมือกบักลุ่มเครือข่ายพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง
กนั เช่น หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ คุม้เจา้บุรีรัตน์ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อ
จ าหน่ายบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์บบบตัรเดียวเท่ียวไดทุ้กพิพิธภณัฑ ์และประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั รวมทั้ง
การขอความร่วมมือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเพิ่มช่องทางดา้นการตลาดให้แก่
พิพิธภณัฑ์ โดยบรรจุในโปรแกรมการท่องเท่ียวของบริษทัน าเท่ียว หรือการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและเขา้มาเยีย่มชมต่อไป 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ควรพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้มีลักษณะของเว็บไซต์ท่ีดี ได้แก่ 
ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ตอ้งน่าสนใจ
และดึงดูดสายตา ความง่ายในการใชง้าน และความน่าเช่ือถือของเวบ็ไซต ์และการปรับปรุงขอ้มูลบน
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เวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อใหลู้กคา้สามารถใชบ้ริการพิพิธภณัฑไ์ดจ้ากทุกแห่ง เน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ การพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ์ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ง่าย และจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส านกัฯ ควรส่งเสริมให้พิพิธภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน โดยจดักิจกรรมดึงดูดให้คนมา
เขา้ชม เช่น ตลาดลา้นนา (กาดหมั้ว) การส่งเสริมหรือรณรงคใ์หแ้ต่งกายแบบลา้นนาเพื่อมาเขา้ชม หรือ
มีบริการเช่าเส้ือผา้เพื่อถ่ายรูปกบัสถานท่ี การจดัดนตรี การแสดง และกิจกรรมต่างๆ ให้นกัท่องเท่ียว
สามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได ้เช่น การถ่ายรูป การทดลองตีขา้ว การทอผา้ การท าอาหาร 
ฯลฯ เป็นต้น ควรมีการจดัพิมพ์หนังสือเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์จ  าหน่ายให้แก่ผูท่ี้สนใจ และโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ให้แพร่หลาย ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกั หรือ
อาจจะท ากิจกรรมร่วมกบัหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากกว่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประชาสัมพนัธ์ให้คนทอ้งถ่ินรู้จกั และมองเห็นในคุณค่าและความส าคญัของพิพิธภณัฑ์ ท าให้คน
ทอ้งถ่ินเกิดความสนใจ เขา้มาเยีย่มชม และประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก (Word of mouth) ต่อไป 
 ด้านบุคลากร  
 ควรใหค้วามส าคญักบัการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพิพิธภณัฑใ์ห้มีความสุภาพและ
เหมาะสม โดยอาจก าหนดระเบียบหรือขอความร่วมมือในการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีในพิพิธภณัฑ์ดว้ย
เส้ือผา้หรือเคร่ืองกายท่ีสุภาพและเหมาะสม เรียบร้อย และถูกกาลเทศะ หรือเหมาะสมกบัสถานท่ีของ
ทางราชการ เช่น การแต่งกายดว้ยชุดทอ้งถ่ินลา้นนา ชุดสากลนิยมท่ีสุภาพเรียบร้อยและถูกกาลเทศะ 
หรืออาจมีเคร่ืองแบบพนกังาน (Uniform) ทั้งน้ี เพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ขา้
มาใชบ้ริการพิพิธภณัฑ ์รวมทั้งอาจติดป้ายช่ือพนกังาน ซ่ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวทราบวา่เป็นเจา้หนา้ท่ี
พิพิธภณัฑ์ ไม่ให้เกิดความสับสนหรือเขา้ใจผิด ซ่ึงจะมีส่วนช่วยท าให้นักท่องเท่ียวสามารถติดต่อ
สอบถามหรือเขา้มาพูดคุยกบัเจา้หน้าท่ีได้ง่ายยิ่งข้ึน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ เจา้หน้าท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม และจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส านกัฯ ควรมีเจา้หน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะ 
และควรมีเจา้หนา้ท่ีน าชมและบรรยายให้ขอ้มูลหรือตอบค าถามของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี ควรจดั
ฝึกอบรมเก่ียวกบัมารยาทในการให้บริการของพนกังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นมารยาท บุคลิกภาพ 
และจิตบริการ (Service mind) เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ และท าให้ให้นกัท่องเท่ียวประทบัใจ
ในการรับบริการมากยิง่ข้ึน 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
 ควรพัฒนาการบริการให้มีความสะดวกสบายต่อผู ้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เ น่ืองจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีสะดวกสบาย โดยอาจมีคู่มือการ



114 

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานตามขั้นตอนการให้บริการได้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา และตรงกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียว และควรติดขั้นตอนการ
ให้บริการดงักล่าวให้ลูกคา้ทราบ และจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ส านกัฯ 
ควรเพิ่มเน้ือหาและรายละเอียดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท่ีน าเสนอผ่านวิดีทศัน์แนะน าพิพิธภณัฑ์ ควรมี
ปุ่มกดเสียงบรรยายให้ความรู้บนเรือนแต่ละหลงั เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ใจและมีอารมณ์ร่วมในการชม
พิพิธภณัฑ์มากยิ่งข้ึน ควรมีบริการให้เช่าเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายแบบลา้นนาเพื่อถ่ายรูปกบัสถานท่ี 
ควรมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถสร้างส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในระหว่างเข้าชมพิพิธภณัฑ์ อาทิ 
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงจะท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้ เพลิดเพลิน และเกิดความ
ประทบัใจในการเขา้ชมพิพิธภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  
 ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ควรพฒันาหรือรักษาสภาพภูมิทศัน์ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์ให้มีบรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม สะอาด 
และมีระเบียบ ปรับปรุงทางเดินให้เรียบร้อย เดินได้สะดวก ดูแลสนามหญา้ให้เขียวชอุ่มและเรียบ 
ก าจดัแมลงท่ีอาจรบกวนหรือท าอนัตรายนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์มีความสวยงาม สงบ ร่มร่ืน และมีระเบียบ และ
จากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ส านกัฯ ควรจดัพิมพห์นงัสือเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์
และจ าหน่ายใหแ้ก่ผูส้นใจ ควรจดัสถานท่ีใหน่้าสนใจ มีสีสัน และน่าเขา้ชม โดยอาจมีเพลงบรรเลงบน
ตวัเรือน สร้างกล่ินหอมเพื่อสร้างบรรยากาศ มีพดัลมเพื่อลดความร้อน เพิ่มแสงสวา่งบนตวัเรือนในจุด
ท่ีมืดจนเกินไป ซ่ึงท าให้การมองเห็นหรือการถ่ายภาพไดช้ดัเจน ควรเพิ่มท่ีนัง่พกัผ่อนระหว่างเรือน
โบราณ ท่ีนัง่ท่ีจุดบริการขอ้มูล และท่ีนัง่บนตวัเรือน เพื่อท าให้ผูเ้ขา้ชมสามารถใชเ้วลาบนตวัเรือนได้
นานยิง่ข้ึน ควรเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดบนตวัเรือน มีป้ายอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัเรือนท่ีครบถว้น 
มองเห็นไดช้ดัเจนหรืออ่านง่าย อาจมีแผน่พบัพิพิธภณัฑ์ไวแ้จกนกัท่องเท่ียว การจดัแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ ควรมีทั้งภาพประกอบและค าอธิบาย เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมหรือผูท่ี้ไม่มีพื้นฐานความรู้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
ควรสร้างความชีวิตชีวาของเรือนโดยการตกแต่งดว้ยภาพถ่ายต่างๆ นอกจากน้ี ในพื้นท่ีพิพิธภณัฑ์ควร
ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับท่ีคนล้านนานิยมปลูกไวใ้นบริเวณรอบบ้าน ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่พนัธ์ุไมล้า้นนา ส าหรับสถานท่ีจอดรถควรมีเพิ่มข้ึน และปรับปรุงท่ีจอดรถท่ีเป็นลานกรวดให้
แน่นมากข้ึน เพื่อไม่ให้ลอ้รถจมลงไปจนเกินความเสียหายได ้ควรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ าท่ีช ารุด
เสียหาย ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ และเพิ่มแสงสว่างในห้องน ้ า บริเวณทางเขา้พิพิธภณัฑ์ควร
น่าสนใจ ดึงดูดใจ และดูเป็นมิตรกบัคนภายนอก ควรปรับปรุงป้ายพิพิธภณัฑ์ให้มองเห็นไดง่้ายและ
ชัดเจน มีปลั๊กไฟไวบ้ริการท่ีจุดบริการข้อมูล ส าหรับจุดบริการเคร่ืองด่ืม ควรมีเมนูอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และจ าหน่ายในราคาท่ีถูกลง หรืออาจเพิ่มร้านจ าหน่ายอาหารใหม้ากข้ึน เช่น อาหารพื้นเมือง 
โดยรณรงคก์ารใชว้สัดุธรรมชาติและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. แนวทางการศึกษาท่ีควรต่อยอดจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
พิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาพิพิธภณัฑต่์อไป 
 2. การศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จะท าให้สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มา
ท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณลา้นนาไดม้ากยิ่งข้ึน (เป็นการขยายฐานกลุ่มลูกคา้กลุ่มใหม่) เพื่อเป็น
การส่งเสริมการตลาดพิพิธภณัฑ ์ในการขยายฐานตลาดใหก้วา้งข้ึน 
 3. การศึกษาการบริหารและด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีประสบผลส าเร็จและ
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว สามารถน าผลการศึกษามาหาแนวทางพฒันาพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ
ลา้นนา ไดอ้ยา่งรวดเร็วและกา้วกระโดดมากยิง่ข้ึน  
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แบบสอบถาม เร่ือง ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด 
พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิยัสถาบนั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษา

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✔ ลงใน  □  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  
 □ ชาย □ หญิง    

2. อายุ  
 □ ไม่เกิน 20 ปี □ 21 - 30 ปี  □ 31 - 40 ปี  
 □ 41 - 50 ปี  □ 51 - 60 ปี □ มากกวา่ 60 ปี  

3. ระดับการศึกษา   
 □ ประถมศึกษา □ มธัยมศึกษา □ ปริญญาตรี   
 □ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

4. อาชีพ  
 □ นกัเรียน  □ นกัศึกษา □ ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 □ รัฐวสิาหกิจ □ ท างานเอกชน □ ธุรกิจส่วนตวั เจา้ของกิจการ 
 □ รับจา้ง   □ อาชีพอิสระ  □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

5. ระดับรายได้ต่อเดือน  
 □ ไม่เกิน 15,000 บาท  □ 15,001 - 30,000 บาท □ 30,001 - 45,000 บาท  
 □ 45,001 - 60,000 บาท  □ มากกวา่ 60,000 บาท   

6. ภูมิล าเนา/ทีอ่ยู่อาศัยในปัจจุบัน 
 □ เชียงใหม่ □ ต่างจงัหวดั (ระบุ)......................................... 
 □ กรุงเทพฯ   □ ต่างประเทศ (ระบุ)........................................ 
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7. วตัถุประสงค์ในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 □ ชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณลา้นนา  
 □ เรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ และวฒันธรรมลา้นนา 
 □ ท่องเท่ียว พกัผอ่นหยอ่นใจ    
 □ ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในพิพิธภณัฑ ์
 □ ถ่ายภาพ วาดภาพ หรือท างานศิลปะ  
 □ คน้ควา้ขอ้มูล ท าวจิยั 
 □ ศึกษาดูงาน    
 □ อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................... 

8. ท่านเคยเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มาแล้วกีค่ร้ัง  (รวมคร้ังนีด้้วย) 
 □ 1 คร้ัง (คร้ังน้ีคร้ังแรก) □ 2 คร้ัง □ 3 คร้ัง    
 □ 4 คร้ัง ข้ึนไป 

9. ท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  ในช่วงวันใด 
 □ วนัจนัทร์ - ศุกร์ □ วนัเสาร์ - อาทิตย ์  

10.   ท่านใช้เวลาในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  นานเท่าใด 
 □ ไม่เกิน 30 นาที □ ประมาณ 1 ชัว่โมง  □ ประมาณ 2 ชัว่โมง 
 □ ประมาณ 3 ชัว่โมง □ 4 ชัว่โมงข้ึนไป 

11.   ผู้แนะน าให้ท่านมาเข้าชมพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 □ ตดัสินใจดว้ยตนเอง □ ครอบครัว ญาติ เพื่อน □ ครู อาจารย ์สถานศึกษา 
 □ มคัคุเทศก ์(ไกด)์  □ เพื่อนร่วมงาน   □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

12. ท่านเดินทางมายงัพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อย่างไร 
 □ รถยนตส่์วนตวั □ รถมอเตอร์ไซค ์  □ รถรับจา้ง แทก็ซ่ี  
 □ เดิน □ มากบับริษทัทวัร์  □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

13. ท่านรู้จักหรือสืบค้นข้อมูลพิพธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จากแหล่งใด  (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 □ เวบ็ไซต ์  □ Google / Google Map □ Facebook  
 □ YouTube □ หนงัสือ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์□ สอบถามบุคคลอ่ืน 
 □ อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
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ตอนที ่2  ความต้องการส่วนประสมการตลาดของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อพพิธิภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✔  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนประสมการตลาด (7P’s) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

1. ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา      

2. ความมีเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณลา้นนา      

3. ความสวยงามของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา      

4. การหาดูชมไดย้ากของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา      

5. ความหลากหลายของเรือนโบราณและยุง้ขา้วลา้นนา      

6. ความหลากหลายของวตัถุและส่ิงของท่ีจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ ์

     

7. รูปแบบ เทคนิค และความน่าสนใจของนิทรรศการท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ ์

     

8. ขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์      

ด้านราคา (Price) 

9. ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูใ้หญ่ คนละ 20 บาท      

10. ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา คนละ 10 
บาท 

     

11. ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุคนละ 10 บาท      

12. การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี      

13. การยกเวน้ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ าหรับพระภิกษุ/นกับวช       

14. การยกเวน้ค่าเขา้ชมส าหรับคนพิการ      

15. การเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑโ์ดยไม่เสียค่าบริการ 
(ชมฟรี) 
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ส่วนประสมการตลาด (7P’s) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

16. วนัท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัจนัทร์-อาทิตย ์      

17. วนัท่ีปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ์      

18. เวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์คือ 08.30-16.30 น.       

19. ท่านตอ้งการใหเ้ปิดบริการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์นวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์ 

     

20. ท่านตอ้งการช าระค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑผ์า่น
แอพพลิเคชัน่ เช่น QR-Code  

     

21. การจดัท าป้ายบอกทางมายงัพิพิธภณัฑท่ี์มองเห็นไดง่้าย
และชดัเจน 

     

22. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์าง
โทรศพัท ์

     

23. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑท์าง
อีเมล์ 

     

24. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูลพิพิธภณัฑผ์า่น
ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook / Line 

     

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

25. การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออนไลน์ เช่น Facebook / 
YouTube / Line / Instagram   

     

26. การโฆษณาพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือออฟไลน์ เช่น แผน่พบั 
โบร์ชวัร์ นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ของท่ีระลึก  

     

27. การออกข่าวพิพิธภณัฑผ์า่นส่ือ เช่น กิจกรรมเพื่อสังคม 
บทความ โลโก ้ภาพน่ิง วดีิโอ  

     

28. การสร้างเครือข่ายกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ เช่น บตัรเดียวเท่ียว
หลายพิพิธภณัฑ ์บตัรสมาชิก  

     

29. การจดักิจกรรมพิเศษในพิพิธภณัฑเ์พื่อใหค้นมาเขา้ชม       
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ส่วนประสมการตลาด (7P’s) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

30. การเปิดให้เขา้ชมพิพิธภณัฑฟ์รีในวนัส าคญั เช่น วนัเด็ก 
วนัพระราชทานปริญญาบตัร มช.  

     

31. การพฒันาเวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑ์ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดง่้าย 

     

ด้านบุคลากร (People) 

32. เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพและมารยาทดี  เป็นกนัเอง และยิม้
แยม้แจ่มใส 

     

33. เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกคา้และเตม็ใจใหบ้ริการ      

34. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพและเหมาะสม      

35. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง      

36. เจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ       

37. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง      

38. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว ทนั
เหตุการณ์ 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ (Service Process) 

39. มีระบบในการใหบ้ริการท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐาน      

40. การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว       

41. การใหบ้ริการมีความสะดวกสบาย      

42. มีระบบการจดัการท่ีดี ในกรณีมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมาก      

43. มีป้ายแนะน าขั้นตอนการเขา้รับบริการอยา่งชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 

     

44. มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี      

45. มีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั และ
อุบติัเหตุต่างๆ 

     

46. มีการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้/แผน่พบั/คู่มือน าชมพิพิธภณัฑ ์  
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ส่วนประสมการตลาด (7P’s) 

ระดับความต้องการ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

47. บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑมี์ความสวยงาม สงบ ร่มร่ืน
และมีระเบียบ 

     

48. มีเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ หรือการแต่งกายดว้ย
ชุดพื้นเมือง 

     

49. มีป้ายแสดงแผนผงัของพิพิธภณัฑอ์ยา่งชดัเจน      

50. มีระบบรักษาความสะอาดภายในพิพิธภณัฑ์ฯ      

51. ทางเขา้-ออกพิพิธภณัฑม์องเห็นชดัเจนและสังเกตไดง่้าย      

52. มีระบบไฟส่องสวา่งภายในพิพิธภณัฑเ์พียงพอและ
เหมาะสม  

     

53. มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายแุละคนพิการ      

54. มีท่ีนัง่หรือพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ      

55. มีระบบกลอ้งวงจรปิดภายในพิพิธภณัฑ ์       

56. มีหอ้งสุขาท่ีสะอาด       

57. มีหอ้งสุขาท่ีปลอดภยั      

58. มีจ านวนห้องสุขาเพียงพอ       

59. มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก      

60. มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ       

61. มีสถานท่ีจอดรถท่ีปลอดภยั      

62. มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกในพิพิธภณัฑ ์      

63. มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในพิพิธภณัฑ์      

64. มีกล่องรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ ์      
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ตอนที ่3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

กรุณาส่งแบบประเมิน ณ จุดบริการข้อมูล และรับของที่ระลกึ 

ขอขอบคุณ  
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล นายสันตท์ศัน์ เพญ็จนัทร์ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2538.   ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
     คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่  
  ปีการศึกษา 2545.   ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
     คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
  ปีการศึกษา 2562. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการท างาน ปี พ.ศ. 2538 – 2547 ต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา    
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  ปี พ.ศ. 2548 – 2563 ต าแหน่งพนกังานปฏิบติังาน 
    ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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